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

4 maart 2019

46e jaargang nr. 28

!

Klussen
Voorjaarsvakantie. Ideale tijd om te klussen. Buiten is het nog winter (hoewel, de helft van de vakantie
bestond uit lenteweer) en binnen is het goed toeven. Of het nu een carnavalswagen is, een opknapbeurt van
de kantine of een stel slaapkamers, soms moet het gebeuren en dan moet het ook af.
Vandaar misschien ook mijn korte bijdrage deze week, met de aandacht voor een grote klus die er aankomt.
Nu iedereen terug is van wintersport, een weekje naar warmer oorden is geweest, de klusjes thuis heeft
afgerond of de economie draaiende heeft gehouden door gewoon door te werken, is het tijd voor de
voorbereidingen op het voorjaar en de zomer. Dat betekent tuinieren en dat betekent weer potgrond en
tuinaarde. En dat … jawel, vraagt om een potgrondactie.
Dit jaar is deze iets anders van opzet. We hebben er voor gekozen om de verkoop alleen nog online te laten
verlopen, maar de thuisbezorging wel te blijven doen. Je kunt alweer bestellen in de webshop en de zakken
worden op 29 of 30 maart bezorgd. Voor die bezorging hebben we natuurlijk wat sterke leden, ouders,
andere familie, vrienden of vriendinnen nodig. Dus mocht je op één van deze dagen een gaatje hebben, laat
het ons weten. Ons is in dit geval Richard van Dasler en Marco Lansbergen. Zij hebben de actie dit jaar op
zich genomen. Op de website lees je hoe en wat!
Het wordt vast weer een hele klus, maar de voor- en achtertuinen in De Lier hebben ons nodig!
Alvast een fijne lente gewenst.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Programma 9 maart
18:45

ZKV (Za) 1

-

Valto 1

Rick de Wit

16:15

Tempo 2

-

Valto 2

Arno Dekker

14:00

DES (D) 3

-

Valto 3

Tom Teeuwen

19:30

Valto 4

-

Excelsior (D) 5

18:15

Valto 5

-

KVS/Maritiem 7

15:25

Valto 8

-

IJsselvogels 5

Afgeschermd

16:35

Valto 9

-

KCC/SO natural 7

Jeroen Voskamp

18:00

Tempo A2

-

Valto A1

Gijs van Garderen

14:15

Valto A2

-

ALO A1

Robin Pardoen

15:45

HKV/Ons Eibernest A2

-

Valto A3

Dennis Raap

12:15

Valto B1

-

Achilles (Hg) B1

Coby Hekhuis

13:15

Valto B2

-

Twist B1

Thom Voskamp

16:30

ALO B2

-

Valto B3

11:15

Valto C1

-

Fortuna/Delta Logistiek C1

15:10

DES (D) C2

-

Valto C3

10:00

Avanti/Flexcom C6

-

Valto C4

14:50

Fortuna/Delta Logistiek D3

-

Valto D2

11:05

Dijkvogels D2

-

Valto D3

12:00

Korbis E1

-

Valto E1

Maaike van 't Hoff

10:15

Valto E2

-

Achilles (Hg) E2

Mellanie Noordam

10:00

KVS/Maritiem E2

-

Valto E3

09:00

Phoenix E3

-

Valto E4

Sara Coers

10:15

Valto E5

-

Excelsior (D) E6

Esther de Jong

09:00

ONDO (G) E10

-

Valto E7

Sanne Endeveld

10:00

WION F1

-

Valto F1

09:00

Excelsior (D) F1

-

Valto F2

Opstellingen zaterdag 9 maart
Valto 3, uit om 14.00 uur, vertrek 13.00 uur
Simon, Floris, Steven, Thomas en Michael
Joyce, Rosalie, Fleur, Kimberly en Romy

Valto 4, thuis om 19.30 uur, aanwezig 19.00 uur
Rob, Laurens, Luuk en Roland, res: Ruben K
Laura, Kitty en Petra, res: Inge Dop en Anna
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Glenn Everwijn

complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Valto 5, thuis om 18.15 uur, aanwezig 17.45 uur
Marco, Mark, Jeroen, Hans en Frank
Anna, Ilse, Esther, Mellanie, Annemieke en Hellen

Valto 6, vrij

Valto 7, vrij

Valto 8, thuis om 15.25 uur, aanwezig 15.00 uur
Martin, Michiel, Arie, Peter en Marco
Jolanda, Marleen, Fiona, Leonie en Rosanne

Valto 9, thuis om 16.35 uur, aanwezig 16.00 uur
Jan-Jaap, Sjors, Frans, Michiel en Richard
Marleen, Chantal, Marja, Vera E/Manon G??, res: Petra D

Wedstrijdverslagen TC Slechts 3 wedstrijden zaterdag 23 feb
!
VALTO 6 hoefde niet ver deze zaterdag. Ondo uit 's-Gravenzande stond op de planning. Thuis werd er nog
nipt verloren van deze ploeg maar blijkbaar was ONDO deze wedstrijd al in de vakantiestand want dit keer
was het VALTO die de sterkere partij was. Er werd met 8-11 gewonnen. Voor het 6e is het nu 2 weken
vakantie want zij spelen pas 16 maart weer, uit bij Excelsior, de nummer 2 uit de poule. Thuis werd hier nog
5-10 van verloren.
Ook VALTO C4 vertrok naar 's-Gravenzande om tegen Ondo te spelen, de koploper uit de poule. Thuis werd
er 7-9 verloren van deze ploeg en ook op het veld werd er al eens 5-11 van ze verloren. Deze keer had de
C4 weinig in te brengen tegen Ondo. Hoewel er best leuke kansen gecreëerd werden was Ondo gewoon
scherper in de afronding en ook sterker dan onze C4. Er werd met 18-2 verloren. Zaterdag 9 maart spelen
jullie tegen Avanti waar vorige week thuis nog nipt van verloren werd.
VALTO D4 had deze week de return op het programma staan van de wedstrijd van vorige week: KVS. Was
het vorige week geen 'gezellige' wedstrijd, deze keer ging dat stukken beter. Helaas voor VALTO was KVS
dit keer wel sterker dan VALTO en gingen zij met 5-2 er met de winst vandoor. Ook de D4 is nu twee weken
vrij om 16 maart pas weer te spelen tegen ONDO D3.
Volgende week echt een weekend zonder korfbalwedstrijd waarna veel teams 9 maart weer het veld in
mogen!

Nieuws van de Technische Commissie
Geen nieuws.

Onze scheidsrechters
Weinig wedstrijden. Wel zijn Rick en Alex in actie gekomen bij Blauw Wit.
Verder hier geen nieuws van.
Aanwijzingen
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18:5
0

Die Haghe 2

GKV / Enomics 2

Jan Korteland

18:5
0

KVS / Maritiem 4

Nieuwerkerk 4

Cock Matthijsse

TEAM (s)VAN DE WEEK
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 en een aantal
wedstrijden van VALTO 2 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit
jaar zullen dit teams zijn uit de D/E/F en kangoeroes.
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van VALTO 1 en VALTO 2 intenser wordt en
de kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO 1of 2, tijdens de training voorafgaand
aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn.
Tijdens de wedstrijd van VALTO 1 of 2 zal er een speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan
het team van de week met elkaar zitten om VALTO 1 of 2 aan te moedigen.
Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan gebruikt
worden om VALTO 1 of 2 aan te moedigen.
In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week. Tijdens
elke thuiswedstrijd van VALTO 1 wordt er een taart verloot. Deze kan je winnen door de juiste eindstand te
raden. De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de supportersvereniging en de
“teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt
worden. Het team van de week gaat de loten voor de taart gaat verkopen.
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden van je VALTO tenue, zodat iedereen hetzelfde
gekleed is! Bij VALTO 2 wordt er geen taart verloot en is 20 min. voor aanvang wedstrijd prima. Aan de
coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun team van de week.
DATUM

TIJD

WEDSTRIJD

TEAM VD WEEK

16-03-2019

18.30

VALTO 1 – EXCELSIOR 1

E5 + E6

Frank de Rijcke

16-03-2019

16.45

VALTO 2 – EXCELSIOR 2

F1 + F3

Mandy en Thijs

30-03-2019

18.30

VALTO 1 - TEN DONCK 1

D5

Mees Koole

30-03-2019

16.50

VALTO 2 – TOP (A) 2

KANGOEROES

Lisanne/Lisanne/Lotte

Anja vd Eijk, Fiona Rijsdijk, Ellen v.d. Caay, Irma Koornneef, Ingrid van Vliet en Janine Krapels
(lees je dit en lijkt het je leuk om het otlav team te versterken spreek ons gerust een keer aan in de sporthal
om te vragen wat het precies inhoud)

Wedstrijdverslagen
Valto D4

Zaterdag 23 februari vertrokken we naar onze tegenstander KVS in Scheveningen. Ons team was niet
helemaal compleet, maar werd gelukkig versterkt met spelers uit de D1 en D2. Wat fijn dat jullie ons kwamen
helpen Sven, Michel en Sanne! We merkten al gauw dat deze teams aardig aan elkaar gewaagd waren. Er
werd goed verdedigd en de bal werd mooi rond gespeeld. KVS was erg fanatiek en wist helaas het eerste
punt te maken. Gelukkig kwam Valto al snel met een tegendoelpunt. Hierna scoorde KVS weer, waarop al
snel een tegenpunt volgde van onze oranje helden. Helaas floot de scheidsrechter erg in het nadeel van
onze club. Hierdoor kreeg KVS meer kansen en werd het uiteindelijk 5-2. Jammer van de uitslag! Jullie
hebben zo hard gewerkt en het had mooi geweest om van deze koploper te winnen. Jullie hebben de
komende weken vrij en 16 maart gaan we er weer tegenaan tegen Ondo!
Groet,
Roos en Suzanne
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Bijzonder scoren bij
het team van
LagerwerfWonen
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

Potgrondactie weer van start!
Ook dit voorjaar organiseert korfbalvereniging Valto in samenwerking met BVB Substrates de potgrondactie!
In het voorjaar wil ook jij ongetwijfeld weer gaan genieten van mooie bloemen en planten in de tuin en/of
bloembakken. korfbalvereniging Valto verkoopt dit jaar voor de vierde keer de zakken Jardino potgrond,
tuinaarde en meer kwaliteitsproducten van BVB Substrates.
Zo ben je verzekerd van een goed kwaliteitsproduct en steun je de vereniging. Het enige wat je hoeft te
doen, is de gewenste producten in onze online winkel bestellen.
Bestellen kan vanaf 1 maart en de bezorging doen we als het écht lekker weer begint te worden op 29 en 30
maart. U hoeft dus niet zelf te sjouwen met zware zakken, het wordt desnoods voor je in de achtertuin
gelegd.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar potgrondactie@ckv-valto.nl of neem telefonisch contact
op met de organisatie via Richard van Dasler (06 51550651) of Marco Lansbergen (06 11321738).

Vrijwilligers gezocht voor het NK Veldkorfbal!
Op zaterdag 22 juni vindt bij CKV VALTO het NK Veldkorfbal plaats voor de jeugd (C, B, A) en de ereklasse.
Korfbal op het aller allerhoogste niveau in De Lier!
Voor dit waanzinnige evenement verwachten wij wel een paar duizend bezoekers vanuit alle windstreken.
Een groot evenement waarbij je je kunt voorstellen dat daar natuurlijk heel wat bij komt kijken. Heel mooi om
dit als vereniging neer te kunnen zetten en er met z’n allen een hele gave dag van te maken voor jong en
oud!
Als we allemaal (spelers, ouders van jeugdteams, vrienden en andere betrokken) ons steentje bijdragen
door een aantal uurtjes te helpen die dag, wordt het én reuze gezellig én een geslaagd evenement waar we
vol ‘Lierse Trots’ op terug kunnen gaan kijken!
Wij zijn op zoek naar mensen die willen helpen bij de op- en afbouw, bij de begeleiding van teams, bij de
catering, bij de entree, bij de spelletjes voor de jeugd en zo kunnen we nog even doorgaan. Je kunt de hele
dag helpen maar ook een paar uurtjes, daar zullen we shifts voor gaan maken. Via de website kun je je
aanmelden als vrijwilliger en kiezen wat jij leuk vindt. Ga naar https://ckv-valto.nl/nk-veldkorfbal/ en vul het
formulier in. Meld je snel aan, want hoe groter de kans is dat jij jouw voorkeurstaak krijgt. We hopen op jullie
enthousiasme en medewerking!
Namens de organisatie NK Veldkorfbal
Irma Koornneef en Chantal van Kester (vrijwilligerscoördinatie NK Veldkorfbal)
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Gezocht: Enthousiaste leid(st)er voor de Jeugd Sport Marathon

De JSM wordt elk jaar tussen kerst en oud & nieuw gehouden in Vreeloo. En is bedoeld voor de
basisschool groepen 5 t/m 8, met als doel zoveel mogelijk Lierse jeugd aan het sporten te krijgen.
Wat doe je zoal?
• Na de herfstvakantie mail je de uitnodiging naar alle Lierse basisscholen.
•

Je verwerkt de inschrijvingen.

•

Overleg met Vreeloo.

•

Contact met deelnemende sportverenigingen.

•

Mail en telefoon verkeer beantwoorden. (vragen mbt teams ed)

Op de dagen zelf:
•

Tribunes klaarzetten.

•

Standen verwerken.

•

Omroepen.

•

Prijsuitreiking.

Meer info kun je vinden op: www.lso.dlier.nl of je kunt contact opnemen met Anita Herbert (herberta@live.nl)
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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

