De Bijblijver
ckv VALTO De Lier
tel. kantine: 0174-516690
www.ckv.valto.nl
Stukjes voor in de bijblijver kun je mailen naar: bijblijver@ckv-valto.nl

45e jaargang nr. 43

18 juni 2018

Korfbal is AAN!
Einde seizoen, je zou eerder de titel “Korfbal is UIT” verwachten, maar niets is minder waar. Op korte termijn
niet, op lange termijn niet. Bij ons niet, in de regio niet.
Natuurlijk, we hebben de einddag net gehad en hoewel ik er voor een groot deel niet bij was, begreep ik dat
het een zeer geslaagde dag was. Qua weer, het enorm aantal deelnemers van het duo-schottoernooi, de
eters bij de BBQ en de goede organisatie. Annemieke nam daarbij ook nog eens afscheid na zo’n 20 jaar AC
(bedankt!), maar de lege plaats is snel weer gevuld, door dochter Vera. De kinderen speelden nog uren lang
op het veld, de ouders genietend van het eten, het drinken, de gezelligheid. Ook dit is korfbal en dus is het
wat mij betreft op zo’n dag ook helemaal AAN.
Ik was zelf, samen met Marleen, in Bennekom. We hebben met eigen ogen kunnen zien was ons volgend
jaar te doen staat. En ik kan niet anders zeggen dat DVO de organisatie van et NK veldkorfbal heel erg goed
voor elkaar heeft. In hun derde jaar lijkt alles vanzelf te gaan, maar na wat gesprekken gevoerd te hebben,
merk je dat dat natuurlijk niet zo is. Zo’n 200 vrijwilligers zorgen ook dit jaar weer voor een mooi evenement.
Bijzonder hoe er samengewerkt wordt en hoe hulp wordt aangeboden. Samen met Dalto uit Driebergen
hebben we in de rust van de A-finale de KNKV vlag overhandigd gekregen die volgend jaar en het jaar erna
op ons complex wappert. We hebben een goede indruk gekregen van wat er wordt verwacht en we gaan
vanaf nu dan ook starten met de organisatie. Ik kijk al uit naar volgend jaar, want al rondlopend merk je aan
alles, korfbal is enorm AAN!
Eén van de redenen om het NK naar De Lier te halen, is het Westland te laten zien wat topkorfbal is. Dat het
imago suf en saai iets is van het verleden. Dat strijd en topsport iets is van het heden. En dat we in de
Westlandse regio een aantal mooie clubs hebben die deze sport organiseert. En dat die clubs onze sport
ook uitdragen, jaarrond. Het afgelopen RTC toernooi in Maassluis, het NK D-jeugd bij Dijkvogels vorig
weekend, TeamWL tegen TeamNL U17 maandagavond 18 juni bij ONDO en beachkorfbal deze weken bij
ODO. Tenslotte is de zomer nog in volle gang als alle regioclubs weer tegen elkaar oefenen tijdens de Rijk
Zwaan Korfbalderby’s op 18, 21 en 23 augustus bij ODO, Dijkvogels en ONDO. Kortom, korfbal in de regio:
AAN!
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En wij gaan ook nog even door, met deze week nog trainen, aansluitend het jeugdweekend, Fit & Fun gaat
nog even door en ook het hardlopen om fit de zomer door te komen is weer uit de winterslaap ontwaakt. Je
hoeft nooit stil te staan. En dat is mooi. Zelf ervaar ik dat als zeer positief. Na een seizoen Fit & Fun (althans,
tussen de vergaderingen door) kan ik dit clubje ten zeerste aanraden. Fit blijven en Fun beleven op
maandag, met een steeds kleiner wordende kans op spierpijn de volgende dinsdag of woensdag. Volgend
seizoen ben ik er ook weer bij. Ik moet het dan wel zien te combineren met mijn actieve korfbalcarrière, want
na 6 jaar pak ik de draad weer op. Het blessureleed lijkt geleden en het kriebelde zo erg dat het begon te
jeuken. Ik kon het gewoon niet langer meer uitstellen. En zo zijn er nog een aantal oud-gendienden die weer
willen. Een nieuw team is dus in de maak. Kijk dan ook niet gek op als je binnenkort een belletje krijgt om
ons compleet te maken. Zie het als een kans! En kansen moet je nooit laten liggen. Gewoon die kop om:
korfbal = AAN.
Mocht ik jullie niet meer spreken voordat de vakantie losbarst, dan bij deze al vast een hele fijne toegewenst.
Rust uit, geniet, doe voorzichtig en blijf (een beetje) bewegen. Zorg dat je klaar bent voor het nieuwe
seizoen, een seizoen dat wat belooft te worden. Een seizoen met een aantal mooie verrassingen, waar we
nu volop mee bezig zijn qua voorbereiding. Een lekkere cliffhanger, maar je zult het er mee moeten doen ;-)
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Nieuws van de Technische Commissie
Trainingstijden einde seizoen jeugd
Vanaf maandag 4 juni geldt het onderstaande trainingsschema:
Dinsdag:
18.00 – 19.00 uur (C-teams)
19.00 – 20.00 uur (B-teams)
20.00 - 21.00 uur (A-teams)
Donderdag:
18:00 – 19.00 uur (E & F-teams)
19:00 – 20:00 uur (D-teams)
Tot en met donderdag 21 juni a.s. wordt dit schema gehanteerd waarna het korfbalseizoen wordt afgesloten
met het jeugdweekend.

Nederlands Kampioenschap Veld Korfbal
Super trots ben ik, wij, op de werkgroep die het bid heeft uitgebracht om het NK Veldkorfbal naar het
Westland te halen. De komende twee jaar mag VALTO dit fantastische evenement organiseren en dat gaan
we zoals altijd doen: met en voor elkaar. We hebben hulp nodig van alle VALTO vrijwilligers, komend jaar
wordt het NK jaar!

Teamindelingen Jeugd VALTO seizoen 2018-2019
De indelingen van de jeugd staat sinds vorige week online.
Deze zijn te vinden via: http://ckv-valto.nl/indelingen-jeugd-2018-2019/

Teamindelingen Senioren VALTO seizoen 2018-2019
De indeling van de senioren teams voor komend seizoen zullen op een later moment gepubliceerd worden.
Blijf de website en de Bijblijver in de gaten houden voor updates hierover.
Namens de TC,
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl
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Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
Een nieuw interieur scoren? Maak er
dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen
aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,
van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl

VOOR, DOOR & MET ELKAAR !!
Afgelopen zaterdag was de jaarlijkse afsluiting van het korfbalseizoen.
Dit vierden we met elkaar binnen onze eigen locatie van VALTO.
En wat was het druk die dag!
Dit jaar hebben we alle records gebroken. Aan het duo-schottoernooi hadden zich 120 koppels opgegeven
en ruim 260 leden, familieleden & vrienden hebben genoten van een heerlijke bbq.
De bbq werd dit jaar ook weer fantastisch verzorgd door slager vd Zwaard uit
De Lier. En zoals elk jaar, verzorgden, geheel belangeloos, Westland Peppers weer een flinke hoeveelheid
heerlijke Westlandse paprikaatjes!
Het was een drukke, gezellige en fantastische dag!
Deze dag is niet mogelijk door alle vrijwilligers die ons hebben geholpen met de voorbereidingen, uitvoering
en de afronding.
Wat denkt u van het bar- en keukenpersoneel….die alle bezoekers hebben voorzien van een bakje koffie,
limonade of iets anders lekkers!
Wat denkt u van onze sterke leden….die geholpen hebben o.a. met het opzetten van alle korfbalpalen,
korfbalpalen opgehaald en weggebracht bij onze buren van ODO en het terras hebben klaargezet!
Wat denkt u van onze bbq helden....die ons voorzien hebben van al het lekkere vlees!
Wat denkt u van onze poffertjes vrijwilligers…die ons voorzien hebben van die heerlijke poffertjes!
Wat denkt u van al die mensen die even snel een helpende hand aanboden om wat vuil weg te brengen, een
vuilniszak te verwisselen, de bonnenboekjes van de bbq uitdeelden, de ehbo verzorgden, de dug-outs weer
op z’n plek zetten en ga zo maar door!
Als ik alle vrijwilligers op moet noemen, dan ben ik nog wel even bezig. Maar deze mensen zijn heel erg
belangrijk voor ons om zo’n Einddag tot een gezellige dag te maken. Daarom willen we iedereen, die op wat
voor manier dan ook, een steentje heeft bijgedragen, heel hartelijk danken voor hun hulp en inzet!
Deze feestjes doen we VOOR, DOOR en juist MET elkaar!!
Hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer!
Hartelijke groet en een fijne zomer!
Activiteitencommissie CKV VALTO,
Annemieke, Linda, Sharon, Ruben, Nick & Liesbeth

Schoonmaken Villa
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas,
Meidoornhof 21.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
22/6 B2
29/6 B1
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest
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AL MEER DAN
100 JAAR
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Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

