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. 11

5 november 2018

Best bijzonder
Een vrij weekend. Even geen korfbal, waar normaal All Day VALTO in volle gang zou zijn en op ieder,
enigszins vrij moment de Haagse korfbaldagen te bezoeken waren. Nog steeds wordt er in Den Haag en
omstreken druk gespeeld, maar voor mij even pas op de plaats. Even aandacht voor andere zaken. En dat is
best bijzonder.
Het zaalseizoen start wat later en dus veel oefenruimte. Maar soms wil je meer, wil je niet te lang wachten.
En daarom: een clinic, voor de jeugd, door de hoofdtrainer en de selectie. Dat wordt gaaf. En voor de
jongste jeugd, wel of geen lid, een kangoeroeinstuif. Laten zien hoe leuk het kan zijn. Korfbal, VALTO,
spelenderwijs, met andere kinderen. Voor de rest, oefenwedstrijden. Veel oefenwedstrijden. Komende
zaterdag en de zaterdag er na. Want dan is het wél All Day VALTO. Iedereen thuis. Veel publiek hoop ik.
Moet haast wel, want de kampioenen worden gehuldigd. Mag worden genoemd. Blijft bijzonder.
En als extraatje. De presentatie van de nieuwe kledinglijn. Er wordt met man en macht gewerkt om alles te
maken, te bedrukken en gereed te hebben voor de 17e. Iedereen op de foto. Opnieuw. Sponsors er bij. En
trots laten zien, ook bij de presentatie, in de wedstrijden en in de komende jaren. Zorg dat je er bij bent. De
hele dag. Het wordt leuk. Bijzonder leuk!
Afgelopen woensdag was ik bij CKC Maassluis. KNKV bijeenkomst. Breek de week. Geen saaie presentatie
van wat er speelt en komt. Maar een stukje interactiviteit met acteurs. Dat zorgde voor dynamiek en beviel
bijzonder goed. Het mooie aan die bijeenkomsten is dat je andere bestuurders spreekt. Ideeën opdoet, van
elkaar leert. Passie voor korfbal kwam aan bod. Korfballers zijn over het algemeen niet het type om zoiets
expressief te uiten. Maar dat mag wel! Als je eenmaal gaat praten, kan iemand verrassend enthousiast
worden. Als je het daarbij ook nog laat zien, worden bij de meesten de ogen geopend. Imago is niet alles,
maar doet wel veel. Langzaam zie je dat ook in onze sport verbeteren. De bekendheid, het in beeld brengen,
met passie er over vertellen, het mag er uit, het mag naar buiten, het mag gehoord!
Want, tenslotte is onze sport best bijzonder. Bijzonder leuk, gemengd, actief, betrokken, gaaf, hard, zacht,
stoer, sportief, buiten, binnen, mooi en zoveel meer dan korfbal alleen.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Te Koop
Ik heb een paar zaalschoenen te koop.
Maat 40.5
Merk Asic crossover.
€ 20
Jordi Lammers B2
0629001389

VALTOFEEST zaterdag 24 november!
De kaarten gaan hard, meer dan 50% verkocht! Mis het niet en haal je kaarten bij de volgende personen:
•
•
•
•
•

Sharon Prins
Runen Hoogerbrugge
Martijn Dijkstra
Ben van Duijn
GJ Stolk

Of bij de Dommerick. We zijn ook nog opzoek naar mensen die mee willen helpen op het feest:
•
•
•
•

achter de bar (inschenken van fris en wijn, en het uitserveren van drank bij de bar ) .
mensen voor achter de garderobe
mensen voor achter de muntenverkoop
mensen voor bij de deur controle op legitimatie

Lijkt je het wat, geef je op bij : pgjstolkdelier@gmail.com
Ps: als je komt helpen heb je geen toegangskaartje nodig. En na afloop een gezellige after party ,
Minimale leeftijd om te helpen is 16 jaar.
Groetjes, het feestcomité
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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

Nieuws van de Technische Commissie
Zaterdag 3 november een vrij weekend voor de VALTO selectie teams!
Het begin van het zaalseizoen!
Let op let op! Het zaalseizoen begint weer en dat betekent een aantal
veranderingen die gaan plaats vinden. Waaronder een verschuiving in
trainingstijden maar uiteraard vind je die weer op de site.
Via https://ckv-valto.nl/competitie/trainingstijden/ kun je deze vinden.

Clinic voor de VALTO jeugd door Eric Geijtenbeek en VALTO selectie!
Vind jij het ook zo lang duren voor je weer een wedstrijd speelt?
Wij wel…
Daarom nodigt Eric Geijtenbeek, de trainer/coach van VALTO 1, jullie uit voor een clinic!

Thema:
Wanneer:
Voor wie:
Waar:
Hoe laat:

Al spelend beter worden
zaterdag 10 november
D-, C-, B- en A-jeugd
Vreeloo, hal 2
A, B- en C jeugd van 10.00 – 11:00 uur
D-jeugd
van 11:00 – 12:00 uur

Uiteraard zal de VALTO-selectie aanwezig zijn om Eric te helpen er een gave ochtend van te maken
met elkaar!
Opgeven kan via de website https://ckv-VALTO.nl/evenementen/clinics-voor-de-jeugd/
Er is plaats voor maximaal 2x 40 spelers. Dus schrijf je snel in!

Pre-Challenge Toernooien RTC
Afgelopen week hebben de pre-challenge-toernooien van het RTC plaats gevonden. Op woensdag speelde
Romeo Kortekaas met het RTC Den Haag U15 om een plekje op de Challenge welke traditiegetrouw in de
kerstvakantie plaats vindt in het topsportcentrum in Rotterdam. Op donderdag speelden Sanne Rijsdijk, Tim
Krapels en Mieke Stolze voor een zelfde plekje met RTC Den Haag U13 (Renkse van Kester was op
vakantie). Voor beide was het zaak om bij de eerste 3 in de poule te eindigen. RTC Den Haag U15 werd 2e
en RTC Den Haag U13 3e. Beide teams hebben zich dus geplaatst voor het eindtoernooi. Op welke dag zij
in actie gaan komen, is bij ons nog niet bekend maar wordt vast snel bekend gemaakt. Gefeliciteerd jongens
en meiden en zet hem op, straks in de kerstvakantie!

Hoe om te gaan met het invullen van het Digitaal Wedstrijd Formulier – coaches en scheidsrechters!
Voor VALTO is het erg belangrijk dat we vanuit het KNKV een zo eerlijk mogelijke poule indeling ontvangen.
Speel je namelijk op een niveau met tegenstanders waar je leuk en sportief tegen kan korfballen dan
verhoogt dat het spelplezier! We merken dat het steeds lastiger is om een poule indeling te creëren waarin
dat mogelijk is. Het KNKV geeft aan dat een van de redenen is dat veel verenigingen, vooral in de
Breedtesport, het DWF niet invullen naar realiteit. De eerste 8 spelers worden bijvoorbeeld opgesteld in het
DWF, wissels worden niet ingevuld etc. Dit zorgt voor een vertekend beeld van de sterkte van het team en
dat is niet wat we willen! We roepen jullie dan ook op: coaches en scheidsrechters, zorg dat het DWF naar
waarheid ingevuld wordt. De opstelling verzend je voor dat de wedstrijd begint en wissels meteen nadat de
wedstrijd afgelopen is.
Namens de TC, Bart Versteegen
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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

*Voorlichtingsavond scheidsrechters: Voor spelende leden en ouders!*
De zaalperiode zit er weer aan te komen en dus komt ook het moment dichterbij dat we de scheidsrechters
weer gaan indelen.
Veel van jullie zijn wel eens ingedeeld als scheidsrechter. De één vindt dit niet zo erg, de ander vindt dit wel
heel erg spannend. Aangezien we iedereen heel hard nodig hebben om alle wedstrijden te voorzien van een
scheidsrechter willen we zorgen dat er begeleiding komt voor degene die het spannend vinden en/of voor
degene die voor de eerste keer gaan fluiten! Ook voor ouders van jeugdleden is het heel interessant om
eens te horen wat er allemaal komt kijken bij het leiden van een wedstrijd.
Daarom organiseert de arbitragecommissie op woensdag 7 november een voorlichtingsavond. Dus vind je
het spannend om te fluiten, of wil je gewoon eens horen hoe onze bondsscheidsrechters het leiden van een
wedstrijd aanpakken, kom dan vooral langs!
Deze avond staat bol van handige tips die jou gaan helpen om met vertrouwen een wedstrijd te leiden.
Daarnaast kan je al je vragen stellen aan onze bondsscheidsrechters Cock en Jan. Wil je na deze avond ook
graag een keer begeleiding langs de kant, dan kun je daar gelijk met één van hen een afspraak voor
maken!
Wat:
Waar:
Datum:
Tijd:
Voor wie:

Voorlichtingsavond arbitragecommissie
Villa VALTO
Woensdag 7 november
19.00 uur
Iedereen die meer wil weten over het fluiten van een wedstrijd (dus ook ouders)!
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VALTOFEEST zaterdag 24 november !
We zijn nog opzoek naar mensen die mee willen helpen op het mooie VALTO feest.
We zoeken nog mensen voor:
- achter de bar ( inschenken van fris en wijn, en het uitserveren van drank bij de bar)
- mensen voor achter de garderobe
- mensen voor achter de muntenverkoop
- mensen voor bij de deur controle op legitimatie
Lijkt je het wat, geef je op bij : pgjstolkdelier@gmail.com
Ps: als je kom helpen heb je geen toegangskaartje nodig.
En na afloop een gezellige afther party, minimale leeftijd om te helpen is 16 jaar.
Groetjes, het feestcomité
Ps: kaartjes zijn ook nog te koop bij : Ben van Duijn, Ruben Hoogebrugge, Martijn Dijkstra, Sharon Prins,
GJ Stolk, café de Dommerick.
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AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

