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Oranje boven 
Koningsdag, een dag waarop de kleur oranje veel te zien is. Een dag die ook een beetje voelt als onze dag, 
want wij zíjn oranje. Iets dat wij zelf, maar ook onze tegenstanders duidelijk wordt, als je door de vernieuwde 
gang loopt naar de kleedkamers toe. Gras op de grond met daarboven oranje/zwarte muren. Erg gaaf en erg 
indrukwekkend. En misschien een tikkeltje intimiderend. Maar vooral weer goed gedaan door het klusteam 
en sponsor Lagerwerf Wonen. 
 
Het voelde ook een beetje onze dag, omdat we er live bij waren, met streamteam & co. Het was namelijk 
code geel. Niet alleen vanwege het mogelijk slechte weer, maar vooral in het water, daar waar de 
badeendjes hun race van het jaar hielden. En wat voor een race! Scholen en verenigingen uit De Lier 
hadden eendjes gekregen of gekocht en maakten daarmee kans op mooie prijzen. Het spektakel werd aan 
elkaar gepraat door niemand anders dan onze Dennis, de zichtbaar vermoeide eendjes werden opgevangen 
door André en alles werd vastgelegd en de wereld in geslingerd door Thom, Steven en Rick. Mooie beelden 
van een mooi initiatief van het Oranje Committee, dat hiermee een milieuvriendelijke stap richting de 
toekomst heeft gezet. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar! 
 
Overigens is het streamteam nog op zoek naar versterking. Volgend jaar willen we het nóg iets 
professioneler aanpakken, weer een stapje verder. Maar niet altijd komt het lekker uit voor de teamleden, 
want iedereen heeft zo zijn eigen wedstrijden. Daarnaast zoeken we ook nog een omroeper bij de 
wedstrijden van Valto 1. Iemand die de doelpunten kan omroepen en meteen ook het voorstellen van de 
teams op zich kan nemen. 
 
Tenslotte het Nederlands Kampioenschap nog maar eens aanhalen. Ook iets met oranje, rood, wit en blauw. 
Ook iets met spektakel en feest. Er zijn al heel veel helpers, maar er kunnen er nog voldoende bij. Dus als je 
als ouder of vriend van Valto iets wil bijdragen aan de vereniging, is dit je kans! Je hoeft maar een deel van 
de dag te helpen en kunt vervolgens genieten van de wedstrijden, het vermaak op het horecaplein of een 
drankje na afloop bij de afterparty. Overigens, nodig vooral je vrienden en familie uit voor de wedstrijden of, 
als ze niet eerder kunnen, voor de afterparty! Toegang is gratis na 19.00 uur. 
 
Laten we er een mooi feestje van maken op 22 juni. En daarvoor trouwens ook, er komt nog een loterij 
tijdens één van de thuiswedstrijden van de selectie. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd de dagschotels, erg 
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gezellig om te blijven eten in de Villa. En niet te vergeten het WK 2tegen2, het Priva Schoolkorfbaltoernooi 
en de einddag niet te vergeten op 29 juni. Maar eerst, hét feest voor de jeugd, 2 of 3 dagen op het Melior 
Jeugdweekend. Heel veel plezier en kom terug met mooie verhalen en nieuwe vriendschappen. Geniet 
ervan! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 

We mogen weer tappen in de feesttent! 
Vrijdag 3 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de 
Hoofdstraat. We zijn op zoek naar mensen die kunnen 
tappen, frisdrank in schenkers, en verkopers. Daar mee 
kunnen we weer leuk club centje verdienen, dus geef je op, 
en help VALTO. Ouders en andere mensen zijn  van ook 
van harte welkom, om te helpen of  je kent iemand die het 
er leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuk 
gezellig optreden, dus we gaan met ze allen mooie  avond 
er van maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de leeftijd om te helpen moet 16 +zijn. Dus geef je op bij 
Gj Stolk. 
Email.  pgjstolkdelier@gmail.com 
       Groetjes GJ  

Programma komende tijd 
 
Woensdag 01 mei 

TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 

20:00 Excelsior (D) 6 - Valto 5 Robin Pardoen 
 
Woensdag 08 mei 

TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 

18:30 Valto D1 - Excelsior (D) D1  
 
Donderdag 09 mei 

TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 

18:00 Valto E7 - Fortuna/Delta Logistiek E6  
 
Zaterdag 11 mei 

TIJD Wedstrijd   Scheidsrechter 

15:30 GKV/Enomics 1 - Valto 1 T C  Groen (asr)  
W van Ieperen (sr) 

14:00 Tilburg 2 - Valto 2 Luuk Messerschmidt 
12:25 KOAG 3 - Valto 3 Theo Winters 
17:30 Valto 4 - KVS/Maritiem 5 Remon Coolegem 
14:30 Valto 5 - Refleks 4  
14:00 GKV (H) 3 - Valto 6  
13:00 Valto 7 - DES (D) 7 Rob de Ruiter 

16:00 Valto 8 - Avanti/Flexcom 9 Michael van der Ende 

13:15 Avanti/Flexcom 8 - Valto 9  
12:30 Meervogels/ A1 - Valto A1 Cees Dekker 
10:00 Weidevogels A2 - Valto A2  
13:45 Valto A3 - KVS/Maritiem A3 Petra Dijkstra 

10:00 KCR B1 - Valto B1 Coby Hekhuis 
12:30 Valto B2 - Avanti/Flexcom B3 Hans Ridder 
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11:00 DES (D) B2 - Valto B3  
10:15 TOP C1 - Valto C1 Guus van Nood 
11:00 Valto C2 - VEO C2 Rinze Noordam 

12:00 Valto C3 - Meervogels/Física C2 Twan Korteland 

11:00 Twist C2 - Valto C4 Lex Ritmeijer 
10:45 Korbis D1 - Valto D1  
11:30 Valto D2 - Weidevogels D1 Vera van der Eijk 

10:30 Valto D3 - Meervogels/Física D2 Marja de Jong 

11:30 Dijkvogels D2 - Valto D4  

09:30 Valto D5 - Twist D2 Floris van Muyen 

10:00 Valto E1 - Phoenix E1 Mellanie Noordam 

09:00 Valto E2 - Avanti/Flexcom E4 Ilse Slaman 

10:00 Phoenix E4 - Valto E3 Julia de Vrije 
10:00 Valto E4 - RWA E4 Floris Prins 

09:00 Valto E5 - Weidevogels E4 Romy van der Meer 

10:00 Valto E6 - Korbis E4 Laura Wiedmann 

10:30 ONDO (G) F1 - Valto F1 Sharon de Korte 
09:00 Valto F2 - Dijkvogels F3 Jimmy van der Meer 

09:00 Valto F3 - Fortuna/Delta Logistiek F3 Máté Ridder 

10:30 KCC/SO natural F3 - Valto F4  
 
 
Zaterdag 18 mei 
 
16:00 Valto 1 - HKC (Ha) 1 S. Rijkaart van Cappellen  

H  Klijn (sr) 
14:30 Valto 2 - HKC (Ha) 2 Bas van der Meijden 
18:30 Valto 3 - Weidevogels 3 Leon Honkoop 
13:00 ODO 3 - Valto 4  
16:25 Valto 5 - ODO 4  
13:45 Valto 6 - Excelsior (D) 9 Jeroen Voskamp 

12:50 Paal Centraal 5 - Valto 7 Philip Amesz 
15:05 Valto 8 - Meervogels/Física 6 Marco Boekestijn 

13:50 Achilles (Hg) 7 - Valto 9  
13:00 Valto A1 - Vitesse (Ba) A1 Floor van Marsbergen 
17:55 Valto A2 - Maassluis A2  
16:00 Avanti/Flexcom A3 - Valto A3  
11:30 Dijkvogels B1 - Valto B1 Theo van der Horst 
12:30 Valto B2 - Thor (R) B1 Daniël Verbaan 

11:15 Valto B3 - Excelsior (D) B2 Roland van der Ende 

17:30 Valto C1 - KZ/Thermo4U C1 David van der Plicht 
10:15 Valto C2 - Dubbel Zes C1 Thomas Ris 

12:00 ODO C1 - Valto C3  
11:15 Phoenix C3 - Valto C4 Laura de Rooij 
12:00 Valto D1 - KVS/Maritiem D1 Bart van Leeuwen 

11:00 Valto D2 - Meervogels/Física D1 Mandy Boeters 

10:30 Excelsior (D) D2 - Valto D3  
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09:15 Valto D4 - ODO D2 Fleur van Duin 

10:30 DVS '69 D2 - Valto D5 Maxime Keuzenkamp 
10:00 Valto E1 - ODO E1 Wouter Dijkstra 

10:00 Fortuna/Delta 
Logistiek E5 

- Valto E2  

10:00 Valto E3 - Avanti/Flexcom E3 Martijn Potters 

09:15 Nikantes E2 - Valto E4  

09:00 Valto E5 - Meervogels/Física E5 Bas Ridder 

10:00 Valto E6 - Gemini E3 Laura van der Eijk 

09:00 Meervogels/Física 
E4 

- Valto E7 Jaimy Roos 

09:00 Valto F1 - Fortuna/Delta Logistiek F1 Iris Lagerwerf 

10:00 Avanti/Flexcom F2 - Valto F2  

09:00 Valto F3 - Excelsior (D) F3 Tessa van Dijk 

09:00 Valto F4 - ONDO (G) F7 Annelie Prins 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
Vanwege Koningsdag geen wedstrijden afgelopen weekend.  
 
Let op! Lidmaatschap komend seizoen 
De laatste dagen komen er aan, de afmeldingsdatum als spelend lid 
is 1 mei. Weet je nu al dat je volgend jaar geen spelend lid wilt zijn 
bij Valto, wat wij natuurlijk niet hopen, geef dit dan voor 1 mei a.s. 
door aan leden@ckv-valto.nl 
 
Aanmelden komend seizoen 
Hoe jammer het is, afmeldingen horen ook bij een vereniging. Daar tegenover staan alweer vele nieuwe 
aanmeldingen, van mensen die terugkomen maar ook nieuwe leden die Valto net gaan leren kennen. Als TC 
willen we al deze nieuwe leden erop wijzen dat het belangrijk is om je aanmelding officieel te maken via 
https://ckv-valto.nl/lid-worden. We streven er naar om voor iedereen die zich voor 1 juni 2019 aanmeld direct 
een plekje te vinden in een nieuw team.   
 
Namens de TC,  
Bart Versteegen / bart.versteegen@ckv-valto.nl 0621297535 
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• Bedrijfsunits Kleine Hei, Maasdijk, ideale ligging nabij rijksweg 
A20, Maasdijk-en Westerleeplein.

• 25 units, variërend  van 145, 175, 200, 300, 445, 600, 745, 900, 
1045, 1200 en 1335 m2( begane grond).

• Gedeeltelijke betonnen verdiepingsvloer.

Bezichtigen mogelijk op afspraak
Oplevering  op korte termijn

• Bedrijfsunits Kleine Hei, Maasdijk, ideale ligging nabij rijksweg 
A20, Maasdijk-en Westerleeplein.

• 25 units, variërend van 145 M2 tot 304 M2 (begane grond). 
Te vergroten door units te koppelen, prijzen vanaf € 265.000 
V.O.N. excl. Btw.

• Gedeeltelijke betonnen verdiepingsvloer. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vakbo.nl,  
hier kunt u de folder downloaden.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Dennis Kester.

T. 06 14 70 88 68  |  www.vakbo.nl

TE KOOP

T. 06 14 70 88 68  |  www.vakbo.nl

TE KOOP

VERKOOP GESTART!  
Oplevering eind 1e kwartaal 2019

• Bedrijfsunits Kleine Hei, Maasdijk, ideale ligging nabij rijksweg 
A20, Maasdijk-en Westerleeplein.

• 25 units, variërend van 145 M2 tot 304 M2 (begane grond). 
Te vergroten door units te koppelen, prijzen vanaf € 265.000 
V.O.N. excl. Btw.

• Gedeeltelijke betonnen verdiepingsvloer. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vakbo.nl,  
hier kunt u de folder downloaden.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Dennis Kester.

T. 06 14 70 88 68  |  www.vakbo.nl

TE KOOP

T. 06 14 70 88 68  |  www.vakbo.nl

TE KOOP

VERKOOP GESTART!  
Oplevering eind 1e kwartaal 2019

• Voor meer informatie kunt u terecht op www.vakbo.nl,  
hier kunt u de folder downloaden. Voor vragen of een bezichtiging 
kunt u contact opnemen met Dennis Kester.

TE KOOP/TE HUUR
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Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten. 
 
Afgelopen zaterdag 
Vorige week was Rick naar Heerenveen waar hij een aantal wedstrijden mocht leiden op het WK voor onder 
19.  
Rick meldt het volgende: vorige week donderdag tot en met zondag floot ik op het Wereld Kampioenschap 
Korfbal (IKF U19 WKC) onder 19 jaar. Drie dagen vol met wedstrijden, in totaal heb ik drie wedstrijden zelf 
gefloten, waaronder de wedstrijd om het brons. Drie wedstrijd als assistent-scheidsrechter meegemaakt en 
drie wedstrijden als reserve scheidsrechter. De wedstrijd om het brons is het hoogst haalbare voor mij als 
Nederlander, omdat Nederland de finale vrijwel altijd haalt en die wedstrijd niet door een Nederlander mag 
worden gefloten. 
 
De wedstrijd om het brons, tussen Duitsland en Chinees Taipei is hier terug te zien: 
https://youtu.be/-C689xSJ_1g  
 

Weer bedankt voor je inspanningen! 
 
Komende speelzaterdag 11 mei 
 
Aanwijzingen zaterdag 11 mei 
 
09:45 ONDO B1 Maassluis B1 Jan Korteland 
15:30 Korbatjo 1 NIO 1 Cock Matthijsse 
zondag 12 mei 2019 
14:30 Aurora 1 Stormvogels 1 Thijs Dijkstra 
 
Rick en Alex krijgen wellicht nog een aanwijzing. 
          Groet Peter 

We mogen weer tappen in de feesttent! 
Vrijdag 3 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de 
Hoofdstraat. We zijn op zoek naar mensen die kunnen 
tappen, frisdrank in schenkers, en verkopers. Daar mee 
kunnen we weer leuk club centje verdienen, dus geef je op, 
en help VALTO. Ouders en andere mensen zijn  van ook 
van harte welkom, om te helpen of  je kent iemand die het 
er leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuk 
gezellig optreden, dus we gaan met ze allen mooie  avond 
er van maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de leeftijd om te helpen moet 16 +zijn. Dus geef je op bij 
Gj Stolk. 
Email.  pgjstolkdelier@gmail.com 
       Groetjes GJ  

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 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas, 
Meidoornhof 21.  
 
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
 
  3/5 F1 + F2 
10/5 F3 + F4 
17/5 C1 
24/5 C2 
31/5 C3 
  7/6 C4 
14/6 D5 
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21/6 B1 
28/6 B2 
  5/7 B3 
12/7 D3+ D4 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest 

Meeneemlijst Jeugdweekend 
Hallo VALTO jeugd, 
 
Wij zijn al helemaal klaar voor het leukste weekend van het jaar, alle voorbereidingen zijn getroffen.   
We verblijven ook dit jaar weer in kamphuis ‘De Kievit’ in Esbeek(zie ook www.dekievit.info ) 
 
Vertrektijden: 
Vrijdag 3 mei vertrekken de B & C om 19.00 bij de Villa vandaan per bus.  
Zaterdag 4 mei vertrekken de  D, E & F om 08.00 bij de Villa vandaan per bus. 
Zondag 5 mei om ± 17.00 komen we met z’n allen weer terug bij de Villa.  
 
Meeneemlijst: 
Voor het weekend heb je natuurlijk wel een aantal spullen nodig: 
• Slaapzak                                 
• Kussen + Hoeslaken (verplicht) 
• Pyjama 
• Zaklamp 
• Oude kleding (plastic tas voor natte kleding) 
• Genoeg schone kleding 
• Sportkleding 
• Zwemkleding (voor als het warm is) 
• Warme kleding voor bij kampvuur          ‘s avonds (dikke trui) 
• Noppen schoenen 
• Regenpak voor B/C 
• Reflecterend hesje voor B/C 
• Handdoeken 
• Theedoek(naam er op is handig voor teruggave)!! 
• Toiletspullen (evt. medicijnen, deze kunnen afgegeven worden bij de leiding met een briefje hoe en    
wat, als dat nodig is) 
• Zonnebrandcrème 
• Terug in de tijd-outfit voor zaterdag avond 
• Knuffels mogen ook altijd mee.  
 
Wat heb je niet nodig?  
Zakgeld is niet nodig, want er zijn geen winkels in de buurt. Alcohol is absoluut niet toegestaan. Wanneer de 
leiding merkt dat kinderen alcohol bij zich hebben wordt dit per direct ingenomen.  
 
Teken?  
Bij het kamphuis zit een bos en daar leven ook teken. We zullen aangeven dat de kinderen zich moeten 
controleren voor het slapen gaan. Bovendien is er voldoende leiding die teken kunnen verwijderen. Het 
verzoek aan de ouders is of zij hun kinderen voor vertrek willen insmeren met een anti-tekenmiddel (bijv. 
Careplus 30% Deet) en controleer de kinderen op teken bij thuiskomst. Op deze manier moet alles goed 
gaan! 
 
Noodgevallen 
Tijdens het kamp voor noodgevallen kunt u ons altijd bereiken op de volgende telefoonnummers: 
  
Denise Herbert: 06-13229967 
Frank de Rijcke: 06-40463753 
Aileen Willemsen:  06-44582813 
Mark van Geest:  06-52455981 
 
Voor resterende vragen kunt u natuurlijk ook altijd bij ons terecht, of jeuk@ckv-valto.nl  
 
Overige opmerking: Volg CKV Valto op twitter voor een update over de aankomsttijd op zondag 



HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
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Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier
5FMFGPPO��	����
����������t�.PCJFM������������������

'BY��	����
����������t�&�NBJM��JOGP!UFEF�BEN�OM
*OUFSOFU��XXX�UFEF�BEN�OM



De Bijblijver, 29 april 2019 8 
 

HELPENDE HANDJES GEZOCHT BIJ HET NK VELDKORFBAL 22 JUNI 
AS! 
Zoals al eerder vermeld in de Bijblijver en op de website mag CKV VALTO dit jaar en volgend jaar het NK 
Veldkorfbal organiseren. 
Dat betekent korfbal op het allerhoogste niveau voor de C, B en A-jeugd en de senioren op onze eigen club 
in De Lier! 
  
Het wordt een heel mooi evenement voor jong en oud en waar we veel helpende handjes bij nodig hebben. 
Inmiddels stromen de aanmeldingen al lekker binnen dus daar zijn we super blij mee! 
Om alles goed ingevuld te krijgen, hebben we nog echter nóg meer aanmeldingen nodig…J. 
  
Waar zijn we naar op zoek? 

-          Sterke mannen voor het opbouwen en afbreken van dit gehele evenement (vrijdag, zaterdag en 
zondag). 

-          Parkeerwachters die op verschillende parkeerplaatsen het verkeer in goede banen leiden 
-          Aanpakkers die zorgen voor het netjes houden van het terrein, de toiletten, kleedkamers etc. 
-          Commerciële talenten die diverse broodjes, frietjes, snoepjes en andere lekkernijen kunnen 

verkopen 
-          Baktalenten voor het bakken van overheerlijke taarten 
-          Teambegeleiders die het gaaf vinden een topteam te begeleiden op deze dag 
-          Spelletjesbegeleiders die meehelpen met het kinderprogramma 
-          Etc. 
 

Er zijn diverse taken te vervullen en vele handen maken licht werk dus… ga naar de speciale pagina op 
onze website (https://ckv-VALTO.nl/nk-veldkorfbal/) en vul daar het formulier in. 
 

 
NK veldkorfbal | Korfbalvereniging VALTO 
Geef hier je voorkeuren aan, wat jij op de dag zou willen doen. Je mag meerdere keuzes maken. Op 
basis hiervan wordt een indeling gemaakt. We werken met tijdblokken van een paar uur en soms ook 
een halve dag. 
ckv-VALTO.nl 

  
Hartelijk dank!  
  
Namens de organisatie NK Veldkorfbal 
Irma Koornneef en Chantal van Kester (vrijwilligerscoördinatie NK Veldkorfbal) 
 
 

 
 
 



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 vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

LagerwerfWonen

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

 
Sponsor commissie heeft met Houthandel Van der Marel geregeld dat we voor inkoopprijs een bankje 
kunnen kopen. Het doel is 20 bankjes langs de lijn te plaatsen zodat we voldoende zitplaatsen hebben bij 
wedstrijden van VALTO. Help VALTO te investeren in haar supportersgroep en koop een bankje voor 110€ 
in de webshop. 
 

 
 

We mogen weer tappen in de feesttent! 
Vrijdag 3 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de 
Hoofdstraat. We zijn op zoek naar mensen die kunnen 
tappen, frisdrank in schenkers, en verkopers. Daar mee 
kunnen we weer leuk club centje verdienen, dus geef je op, 
en help VALTO. Ouders en andere mensen zijn  van ook 
van harte welkom, om te helpen of  je kent iemand die het 
er leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuk 
gezellig optreden, dus we gaan met ze allen mooie  avond 
er van maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de leeftijd om te helpen moet 16 +zijn. Dus geef je op bij 
Gj Stolk. 
Email.  pgjstolkdelier@gmail.com 
       Groetjes GJ  
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Valto Einddag 
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Zwem4Daagse 

Speciaal voor de verenigingen die sporten in Sportcentrum Vreeloo, is er een leuke kortingsactie. Wanneer 
zij zich met minimaal 5 leden tegelijk aanmelden, betalen zij slechts €10,- p.p. voor deelname. Zij dienen zich 
dan wel voor 19 april in te schrijven en moeten dit dan doen op vertoon van de promotiemail die Valto heeft 
ontvangen en die op te vragen is bij Marleen Slaman: marleen.slaman@ckv-valto.nl 
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ZWEM4DAAGSE DE LIER
29 APRIL T/M 4 MEI

Doe mee aan de jubileum-editie van de Zwem4daagse!
Kom tijdens de meivakantie vier dagen zwemmen en

haal jouw medaille en oorkonde.
Tijdens deze week organiseren we leuke activiteiten,
zoals waterpolo, zeemeerminzwemmen en een disco.

Hieraan kan gratis deelgenomen worden.

Tickets voor €12,50 te koop bij receptie 

Veilingweg 16
2678 LN De Lier
0174-521066
vreeloo@optisport.nl
www.optisport.nl/vreeloo
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