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

46e jaargang nr. 1

27 augustus 2018

Hartelijk dank!
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten, belangstelling en medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van Miep van Dorp-van der Windt, mijn vrouw, onze moeder en oma.
Hartverwarmend zijn alle bemoedigende woorden, gesprekjes, klopjes op de schouder en bezoekjes. Het
doet ons goed en geeft ons steun en kracht.
Namens velen van jullie hebben we het prachtige bedrag van 550 euro over kunnen maken naar het KWF.
Onze dank is groot!
Huib, Hellen, Jan, Martine, Thijs, Annemieke, Arco en de kleinkinderen

Donderdag 30 augustus
20:45
19:15
20:15

OEFENVALTO 1
OEFENVALTO 2
OEFENVALTO A1
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HKV/Ons Eibernest 1
HKV/Ons Eibernest 2
HKV/Ons Eibernest A1
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Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet

Veld 1 (40x20)
Veld 1 (40x20)
Veld 2 (40x20)

19:45
18:15
19:15

Zaterdag 1 september 2018
16:00
14:30
12:30
13:00
12:30
12:00
14:00
11:00
16:00
12:45
09:30

OEFENVALTO 1
OEFENVALTO 2
OEFENMaassluis 3
OEFENMaassluis 4
OEFENVALTO 5
OEFENDe Meervogels 8
OEFENVALTO 8
OEFENSKF A1
OEFENHKV/Ons Eibernest e.a.
OEFENHKV/Ons Eibernest e.a.
OEFENHKV/Ons Eibernest e.a.

-

Die Haghe 1
Die Haghe 2
VALTO 3
VALTO 4
ODO 5
VALTO 7
ODO 6
VALTO A1
VALTO A2 + A3
VALTO B1 t/m C4
VALTO A2 t/m F3

Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Wipperspark
Wipperspark
Sportpark De Zwet
Vernedesportpark
Sportpark De Zwet
Sportpark De Groene Velden
Sportcentrum HKV/Ons Eibernest
Sportcentrum HKV/Ons Eibernest
Sportcentrum HKV/Ons Eibernest

15:00
13:30
11:30
12:00
12:00
11:00
13:30
09:30
15:00
11:45
08:30

Zaterdag 8 september 2018
16:00
14:30
17:30
14:00
14:00
15:20
15:30
16:55
13:00
11:30
12:30
13:15
14:00
09:30
10:30
12:00
13:00
11:00
12:00
10:30
13:00
11:00
09:00
09:00
09:00
10:00
09:00
11:30
10:00
09:00
11:00
10:00

VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
Dijkvogels 2
KVS/Maritiem 7
VALTO 6
KVS/Maritiem 8
VALTO 8
VALTO A1
VALTO A2
Nieuwerkerk B1
Fortuna B3
VALTO B3
VALTO C1
KOAG C2
ALO C1
VALTO C4
VALTO D1
VALTO D2
VALTO D3
Excelsior (D) D4
ONDO (G) D6
Phoenix E1
VALTO E2
VALTO E3
VALTO E4
ONDO (G) E9
Excelsior (D) E7
VALTO E7
VALTO F1
Fortuna F1
ONDO (G) F5
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Oranje Wit (D) 1
PKC/SWKGroep 4
WION 2
VALTO 4
VALTO 5
VEO 6
VALTO 7
ONDO (G) 4
Achilles (Hg) A1
Refleks A1
VALTO B1
VALTO B2
Achilles (Hg) B2
Fortuna C1
VALTO C2
VALTO C3
ONDO (G) C3
De Meervogels D1
ONDO (G) D2
ONDO (G) D5
VALTO D4
VALTO D5
VALTO E1
ONDO (G) E2
Excelsior (D) E3
Phoenix E4
VALTO E5
VALTO E6
Nieuwerkerk E10
Dijkvogels F1
VALTO F2
VALTO F3

Rene Zwart
Bas van der Meijden
Johan Pols

Remco Gorter

Tim Loendersloot

2

Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportveld Dijkvogels Maasdijk
Cas van Dijkpark
Sportpark De Zwet
Cas van Dijkpark
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
De Kleine Vink Veld
Sportpark Kruithuisweg-Oost
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Groene Wetering
Bosjes van Pex
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark Biesland
Juliana Sportpark
Van Doornenplantsoen (veld)
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Juliana Sportpark
Sportpark Biesland
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark Kruithuisweg-Oost
Juliana Sportpark

15:00
13:30
17:00
13:00
13:00
14:50
14:30
16:25
12:00
11:00
11:30
12:15
13:30
09:00
09:30
11:00
12:30
10:30
11:30
10:00
12:00
10:00
08:00
08:30
08:30
09:30
08:00
10:30
09:30
08:30
10:00
09:00

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

Nieuws van de Technische Commissie
Gelukkig nieuw seizoen! Een keer geen gelukkig nieuw jaar, maar wel een
gelukkig nieuw seizoen wens voor alle bestaande én nieuwe leden! We hopen
dat het seizoen 2018-2019 even leuk en misschien zelfs nog wel leuker wordt
dan alle voorgaande seizoenen. Want het is een jaar om te genieten.. Het NK
Veldkorfbal komt naar De Lier, VALTO 1 en VALTO 2 spelen op hoog niveau en ook VALTO A1 is van de
partij. De wedstrijdsport teams spelen allemaal op hun eigen mooie (en steeds hogere) niveau en de
breedtesport is er weer klaar voor, jonge honden tegen oude rotten en oude rotte tegen jonge honden: het zit
er allemaal in.
Inmiddels zijn de meeste selectieprocedures in volle gang en worden er moeilijke keuzes voorbereid. We
wensen alle spelers en coaches veel wijsheid om die beslissingen te maken! Onthoud vooral, plezier maakt
het spelletje, op welk niveau dan ook.
Erik Elgersma nieuwe Coördinator E,F & Kangoeroes
Erik Elgersma is vanaf komend seizoen de nieuwe Coördinator E,F & Kangoeroes en vervangt daarmee
Sharon Prins. Sharon heeft meerdere jaren in de TC gezeten als Coördinator en neemt nu afscheid. Sharon
ontzettend bedankt voor jouw harde werken in de commissie en Erik: fijn dat je erbij bent! Welkom!
Op de koffie bij de TC! – Elke thuiswedstrijd van de VALTO selectie(s)
De komende weken gaat de TC een klein experiment aan, we organiseren namelijk een klein koffie
momentje om binnen te lopen bij de TC. We willen zoveel mogelijk zichtbaar en aanwezig zijn binnen de
vereniging maar ook goed bereikbaar! Elke thuiswedstrijd van de VALTO selecties is het mogelijk om eens
van gedachten te wisselen met een TC’er en andere VALTO leden. Misschien heb je wel een prangende
vraag, een super goed idee of wil je gewoon eens wat meer horen over de visie die we ontwikkeld hebben
en blijven ontwikkelen. Tussen 12:30 en 14:00 zijn jullie van harte welkom in de kantine, wie je wanneer ziet
vind je hieronder!
8 september – Thom Voskamp (wedstrijdsecretaris Veldseizoen)
22 september – Bart Versteegen (Voorzitter TC)
6 oktober – Erik Elgersma (Nieuw! Coördinator E,F & Kangoeroes)
20 oktober – Marleen Slaman (Coördinator C&D, Zaalinhuur)
Uiteraard is het nog steeds mogelijk om de TC eerder of op andere momenten te spreken, mail eens naar
TC@ckv-VALTO.nl als die behoefte er is!
Oefentoernooi HKV/Ons Eibernest
Het oefentoernooi op zaterdag 1 september bij HKV/Ons Eibernest staat voor de deur.
De aanvangstijden zijn door HKV definitief gemaakt, de vertrektijden zijn als volgt.
- DEF-jeugd: 9:30 - 13:00 uur. Vertrek: 08:45 uur
- BC-jeugd: 12:45 - 16:00 uur. Vertrek: 12:00 uur
- A-jeugd: 16:00 - 18:00 uur. Vertrek: 15:15 uur.
Door zoveel mogelijk in grote groepen te vertrekken is het vervoer heen en terug makkelijk te organiseren.
Deze tijden zijn gecommuniceerd met trainers en coaches en bij vragen kun je bij deze personen terecht!
Namens de TC, Bart Versteegen

Barbezetting komende 2 weken
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema
voor het najaar kunnen jullie vinden op de site.
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst als eerste genoemd staat moet van tevoren de sleutel
en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van tevoren
even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders ophaalt ook
even een berichtje naar Teun.
• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit
moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen
met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de
volgende dag!!
• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op
jbridder@caiw.nl
• Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17
Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl
Internet: www.tede-adm.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Datum

Dag

Tijdsduur

Bezetting 1

Bezetting 2

30 aug

Do

19.30-23.30

Arie Dijkstra

1 sept

Za

12.00-15.00

Janine Krapels

1 sept

Za

15.00-18.00

Heleen van
Dasler
Martien v
Dijk

Claudia vd
Voorn

Linda Stolk

VALTO 2

VALTO 2

Karlijn v
Lenteren
Otwin/Jacqueline
V Geest
Helma Stolze

1 sept

Za

17.30-20.30

VALTO 2

6 sept

Do

19.30-23.30

Ben v Duijn

8 sept

Za

8.15-12.00

Dita Poot

Lisette v Vliet

8 sept

Za

12.00-15.00

Hilde vd Mark

8 sept

Za

15.00-18.00

8 sept

Za

17.30-20.30

André v
Geest
Wendy vd
Meijs
VALTO A1

Margriet vd
Berg
VALTO A1

Bezetting 3

VALTO A1

Ass
keuken

Keuken

VALTO 2

Bart v Muyen
Hellen
Korteland

VALTO A1

Herma v
Venetiën en
Antoinette
Saarloos

Schoonmaken Villa
Het veld seizoen gaat weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij.
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 uur gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas,
Meidoornhof 21.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
31/8 D1
7/9 D2
14/9 D3
21/9 D4
28/9 D5
5/10 C4
12/10 C3
19/10 C2
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest
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De vakantie zit er bijna weer op…
Het seizoen 17-18 was voor VALTO een historisch seizoen. Het vlaggenschip speelde voor het eerst in de
club geschiedenis in de overgangsklasse en wist op eigen kracht in de laatste wedstrijd dit niveau met een
jaar te verlengen. Het hele seizoen bleef het spannend en was het steeds stuivertje wisselen met KVS uit
Scheveningen, waarvan ik gedacht had dat zij om de bovenste plaatsen zouden gaan strijden. Na hun
verrassende overwinning op de koploper Fiks had KVS twee punten meer als VALTO, maar lukte het hen
ook niet om dit verschil te vergroten. Dit bleef tot de laatste wedstrijd zo staan, wat er voor zorgden dat beide
ploegen in de laatste wedstrijd alles op alles moesten zetten. VALTO had in de herfst al laten zien dat zij het
CKV Nieuwerkerk moeilijk konden maken door gelijk te spelen tegen deze zaalhoofdklasser. KVS had hun
thuiswedstrijd tegen Swift echter gewonnen. VALTO trok dus alle registers open in de laatste speelronden in
Nieuwerkerk en wist met een 12-15 overwinning de laatste strohalm te pakken. KVS kwam, gelukkig voor
VALTO, in Middelburg te laat op stoom en kreeg de opgelopen achterstand niet meer ingelopen. Zo
eindigden beide ploegen op een gedeelde zevende plaats en bleef VALTO, op onderling resultaat,
behouden voor de overgangsklasse. Een week later zou het door mij als kampioenskandidaat bestempelde
KVS de beslissingswedstrijd ook niet weten te winnen, waardoor zij degradeerde naar de 1e klasse. Het
zaalseizoen werd door VALTO 1 ook hoopvol begonnen, maar kon het de vorm niet vasthouden. Blessures
zorgden er voor dat we niet altijd in de sterkste opstelling speelden, maar als iedereen wel fit was wilde het
soms ook gewoon niet lukken. Dit resulteerde erin dat we aan het eind van het zaalseizoen op een
teleurstellende 4e plaats eindigden, terwijl veel tegenstanders ons aan het begin van de competitie als
kampioenskandidaat bestempelden.
VALTO 2 heeft het seizoen 17-18 beter dan vooraf gedacht gepresteerd. Het kampioenschap op het veld
was het doel, maar het zaalseizoen verliep ook heel goed en ook daar werd het kampioenschap gevierd. Dit
betekend dat zij dit seizoen op het veld in de 1e klasse uitkomen en in de zaal in de reserve
overgangsklasse. Er wordt ook dit seizoen dus weer geschiedenis geschreven bij VALTO.
De trainingen worden weer hervat onder leiding van de nieuwe trainer Eric Geijtenbeek, die genoeg te
kiezen heeft aan selectie spelers. Met de doorgekomen junioren lijkt de selectie alleen maar breder te
worden en zullen de spelers de komende weken beoordeeld en gewogen worden om te bepalen wie er in
aanmerking komt voor het keurkorps. Het zal voor VALTO 1 weer een pittig seizoen worden in de
overgangsklasse D. Onze nieuwe trainer Eric Geijtenbeek heeft deze poule al tot poule des doods
bestempeld. Waar ik dacht dat we vorig seizoen in een zware poule ingedeeld waren, lijkt het dit seizoen
nog pittiger te worden. Met GKV/Economics, HKC (H) en Swift (M) als de nummers twee van het seizoen 1718 en Oranje Wit als degradant uit de hoofdklasse melden zich al vier kampioenskandidaten.
Vriendenschaar (H) wist zich via een beslissingswedstrijd te handhaven in de overgangsklasse en CKV
Nieuwerkerk kennen we ook nog van vorig seizoen. Ook CKV Nieuwerkerk heeft zijn zinnen gezet op het
kampioenschap om ook op het veld in de hoofdklasse uit te kunnen komen. Promovendus Merwede/
Multiplaat completeert het octet. Zij kwamen in het seizoen 16-17 ook in de overgangsklasse uit, maar wisten
zich toen niet te handhaven. Het is de ploeg uit Sliedrecht er dit seizoen alles aan gelegen om deze keer wel
te slagen in hun missie.
VALTO 2 gaat dit veldseizoen heel wat meer kilometers maken dan het vlaggenschip met tegenstanders als
TOP (A) 3 uit Arnemuiden, Rust Roest 2 uit Eindhoven en Tilburg 2 uit Tilburg. Bij de uitwedstrijden tegen
HKC, Merwede en Swift (M) vergezellen zij het vlaggenschip. Het is te hopen dat de wedstrijd in
Papendrecht tegen PKC 4 gelijk valt met een wedstrijd van VALTO 1 in die regio, want dat scheelt weer wat
geregel en racen met reserves. Aan de nieuwe trainer Leon Klop om te proberen de lijn die Hugo heeft
ingezet door te trekken. De tijd zal het leren hoe het allemaal zal aflopen aan het eind van het seizoen en we
zijn benieuwt wie de gaten die er gevallen zijn na het vertrek van Judith Goedendorp en Iris en Sanne de
Raadt gaan invullen.
Ik ga me niet wagen aan voorspellingen en wijs ook geen favorieten aan, maar heb er wel weer vertrouwen
in dat het een leuk seizoen gaat worden.
Hopelijk weten de supporters de weg naar de velden ook weer te vinden, want uw support vanaf de zijlijn is
altijd zeer welkom.
Graag tot ziens langs de lijn, Arno van Leeuwen
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Rijk Zwaan korfbal derby’s 2018 weer een prooi voor VALTO
Hoofdsponsor: Martin Stolze B.V.
De vakanties zitten er weer op en het nieuwe seizoen is weer van start gegaan met de Rijk Zwaan korfbal
derby’s. Dit jaar in een gewijzigde opzet ten opzichte van voorgaande jaren. Na de promotie van CKV
Dijkvogels naar de 2e klasse hebben ook zij zich gemeld voor de dit derby toernooi. Bij de nieuwe opzet
spelen de senioren op zaterdag allemaal tegen elkaar in een kleine competitie in plaats van het knock out
systeem van voorgaande edities. Om de belasting van de spelers zo vroeg in het seizoen binnen de perken
te houden werd er gekozen voor wedstrijden van 20 minuten. Aan het eind van de middag zou de ploeg met
de meeste winstpunten als winnaar worden uitgeroepen. VALTO als hoogst spelende ploeg en winnaar van
de voorgaande edities was torenhoog favoriet. Met de mutaties in de selectie was het Lierse publiek echter
vooral nieuwsgierig wie Eric en Leon zouden gaan opstellen. VALTO is niet de enige ploeg waar de nodige
mutaties hebben plaats gevonden. Ook bij CKC Maassluis, CKV ONDO en CKV ODO waren de nodige
nieuwe gezichten binnen en buiten de lijnen te zien.
Op de geheel vernieuwde accommodatie van CKC ODO werd om kwart voor één het startsein gegeven voor
de eerste wedstrijden. Het gaat te ver om van al deze wedstrijden verslag te doen.
Noemenswaardig voor het Lierse publiek vind ik wel de terugkeer binnen de lijnen van Romee Valstar. Na
twee jaar blessure leed heeft zij groen licht gekregen van Maurice om weer wedstrijden te gaan spelen en
kreeg zij de kans van Eric Geijtenbeek om zich te laten zien in het voorlopige eerste. Ondanks de
wisselende samenstellingen van de VALTO teams wist VALTO “2” al hun wedstijden winnend af te sluiten en
liep VALTO “1” één wedstrijdpuntje verlies op door het gelijkspel tegen ONDO 1. Al met al waren het
allemaal weer leuke wedstrijden om naar te kijken en hebben de nieuwe trainers een indruk kunnen krijgen
van de spelers in wedstrijdsetting.
Aan het eind van de middag bleek VALTO wederom de sterkste seniorenploegen te hebben van het
Westland en mocht de bekers in ontvangst nemen. Dinsdagavond gaan de Rijk Zwaan korfbalderby’s verder
voor de junioren. Op het veld van CKV Dijkvogels zullen de A1 ploegen van de Westlandse verenigingen
gaan uitmaken wie het sterkste junioren team heeft. Twee dagen later op donderdagavond is het de beurt
aan de aspiranten van de Westlandse verenigingen. De B1 teams zullen op het veld bij CKV ONDO hun
onderlinge krachtmeting gaan doen. Het senioren toernooi kan vandaag in ieder geval weer als geslaagd de
boeken in en we danken CKV ODO voor hun gastvrijheid op hun mooie nieuwe accommodatie.
Het is te hopen dat het publiek ook hun weg weet te vinden naar de wedstrijden van dinsdag- en
donderdagavond, want ook de junioren en aspiranten verdienen uw aanmoedigingen.
Arno van Leeuwen
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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

