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Elfendertigst 

Het dertiende priemgetal, ook de som van twee kwadraten, tevens het atoomnummer van niobium, de Dave 
Matthews Band maakt er een nummer over en je belt er mee naar Zwitserland. Meer hints geef ik niet voor 
mijn ontwijkende gedrag aangaande de speciale dag waarop je dit waarschijnlijk leest. 

Ik hoop dat iedereen een goede vakantie heeft gehad, even die rust heeft genomen of gewoon lekker 
gefeest in de tent afgelopen week, waarbij vrijwilligers van onze club zich weer lieten gelden achter de bar. 
Vast ook voor de bar trouwens en dus snijdt het mes aan twee kanten, met een mooie opbrengst voor de 
vereniging als resultaat. Dit zijn nu typisch van die zaken waar je als ouder van een spelend lid of als vriend 
van Valto een steentje kunt bijdragen. Het zijn van die één of twee keer per jaar activiteiten waar altijd wel 
mensen voor nodig zijn en waar de vereniging veel aan heeft. Volgend jaar komt de oproep vast weer, ik 
hoop dat we op jullie kunnen rekenen! 

En wil je iets meer doen, geregeld iets betekenen, dan kan dat natuurlijk ook. De Fit&Fun begeleiden of 
misschien wel verantwoordelijk zijn voor de aanschaf en onderhoud van het materiaal. Bij deze Nanja 
(Fit&Fun) en Frank (materiaal), dank voor jullie jarenlange toewijding. Wil je meer weten over deze taken, 
schiet deze personen of mij even aan! 

Mei is altijd een mooie maand. De lente komt meestal goed op gang met bijbehorende fijne temperaturen. 
Meestal. Hoewel de zon zich geregeld laat zien, hebben de wolken toch wat meer de overhand en de regen 
die wel eens komt kijken zorgt er voor dat het bij tijd en wijle fris is of gewoon koud. Voor het eerst in tijden 
dat het jeugdkamp precies in deze maand moest plaatsvinden. Ik was er een beetje bang voor, maar dat viel 
volgens mij alleszins mee. Vanuit de foto's die ik zag en de verhalen die ik hoorde is het een zeer geslaagd 
weekend geweest voor de jeugd en leiding. Uiteraard bedanken we de leiding, maar ook de sponsors weer 
die alles mede mogelijk hebben gemaakt. 
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Wat maakt deze maand dan nog meer zo mooi? De activiteiten die we organiseren in ieder geval. Niet alleen 
de loterij (zie verderop in de Bijblijver voor meer informatie), maar ook het WK 2tegen2 en het Priva 
Schoolkorfbaltoernooi. Ook van die één-keer-per-jaar-activiteiten waar vrijwilligers voor nodig zijn. Dus geef 
je gewoon een keertje op om mee te helpen. En is mei te druk voor je, dan wacht er in juni het NK 
veldkorfbal. Ik blijf het herhalen, het wordt alleen een mooi feest als iedereen meehelpt. Er zijn nog wat 
plekjes voor achter de bar, of voor op de parkeerplaats, of bij één van de andere mogelijkheden vrij. En voor 
de avond, we vieren het feestje met de winnaars van de finale(s), nodig dus al je vrienden en familie uit om 
dit te vieren. Vanaf een uur of 19.00 is de toegang gratis. 

En dan de sport ... laten we hopen om mooi weer deze en volgende maand. Laten we strijden voor die 
overwinningen, laten we de teams aanmoedigen om er in de tweede helft van de veldcompetitie alles uit te 
halen wat er in zit, zodat we kunnen afsluiten met een mooi resultaat en misschien wel een grote 
kampioenenhuldiging op 29 juni,  de week na het NK, wanneer we de einddag vieren. In het bijzonder Valto 
2 dat nog alle kans heeft op het kampioenschap in de reserve eerste klasse en Valto 1 dat nog alle kans 
heeft op behoud in de overgangsklasse, evenals Valto A1. Support thuis, maar ook uit voor deze en andere 
teams is hard nodig. Ik reken op jullie komst! 

Oja, de titel. Het slaat natuurlijk alleen maar op mezelf. De laatste tijd dan. Er speelt veel en ik ben niet altijd 
overal de snelste in. Of heeft het toch met de leeftijd te maken? Wel grappig dat de betekenis van 
elfendertigst voortkomt uit de oorspronkelijke verwijzing naar moeizame besluitvorming in Friesland, met zijn 
elf steden en dertig grietenijen. Die lijkt overigens achterhaald te zijn door een andere verklaring die gaat 
over een weefkam met 11 + 30 gangen, met per gang 100 draden. Er moest dus uiterst secuur en precies 
gewerkt worden en daar is tijd voor nodig, dus langzaam met een reden, voor het beste resultaat. Ik hou het 
maar op het laatste. Laten we dus maar secuur en precies de nieuwe week beginnen. Een mooie 6 mei 
gewenst. Drie keer raden hoe oud ik ben geworden ;-) 

Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 

Programma 

Woensdag 8 mei 2019 

Donderdag  9 mei 2019 

Zaterdag 11 mei 2019 

18:30 VALTO D1 - Excelsior (D) D1 Sportpark De Zwet Veld 1 (40x20) 18:00

18:00 VALTO E7 - Fortuna/Delta Logistiek E6 Sportpark De Zwet Veld 1 (40x20) 17:30

15:30 GKV/Enomics 1 - VALTO 1 Molenvliet 14:00

14:00 Tilburg 2 - VALTO 2 L. Messerschmidt KV Tilburg 12:30

12:25 KOAG 3 - VALTO 3 Theo Winters Groene Wetering 11:25

17:30 VALTO 4 - KVS/Maritiem 5 RemonCoolegem Sportpark De Zwet 17:00

14:30 VALTO 5 - Refleks 4 Sportpark De Zwet 14:00

14:00 GKV (H) 3 - VALTO 6 Bezuidenhoutseweg Haag 13:00

13:00 VALTO 7 - DES (D) 7 Rob de Ruiter Sportpark De Zwet 12:30

16:00 VALTO 8 - Avanti/Flexcom 
9

Michael vd Ende Sportpark De Zwet 15:30

13:15 Avanti 8 - VALTO 9 De Groene Wijdte 12:15

12:30 Meervogels A1 - VALTO A1 Cees Dekker Vernedesportpark 11:00

10:00 Weidevogels A2 - VALTO A2 Dirk Belder Sportcomplex Merenveld 09:00
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Opstellingen zaterdag 11 mei 

VALTO 3: Vertrek 11.00 uur  
Dames: Esmee, Joyce, Romy, Fleur, Kimberly  
Heren: Steven, Michael, Simon, Floris, Thomas 

VALTO 4: Aanwezig 16.45 uur  
Dames: Kitty, Petra, spelende dame, spelende dame, reserve dame  
Heren: Luuk, Frank M, Roland, Kees, reserve heer 

VALTO 5: Aanwezig 13.45 uur  
Dames: Hellen, Ilse, Anna, Esther, Annemiek, Mellanie  
Heren: Hans, Dennis, Jeroen, Twan, Frank P, Marco 

VALTO 6: Vertrek 12.45 uur  
Dames: Lysanne, Ryanne, Nanne, Mandy, Manon  
Heren: Daniël, Laurens, Nick, Jesper, Vincent, Bart 

VALTO 7: Aanwezig 12.15 uur  
Dames: Natalie, gerda, Petra, Marije, reserve dame 
Heren:  Twan, Rinze, Vincent H, spelende heer, reserve heer 

13:45 VALTO A3 - KVS/Maritiem 
A3

Petra Dijkstra Sportpark De Zwet 12:45

10:00 KCR B1 - VALTO B1 Coby Hekhuis Reyerpark KCR 09:00

12:30 VALTO B2 - Avanti/Flexcom 
B3

Hans Ridder Sportpark De Zwet 12:00

11:00 DES (D) B2 - VALTO B3 Sportpark Biesland 10:00

10:15 TOP C1 - VALTO C1 Guus van Nood  TOP Sassenheim 09:15

11:00 VALTO C2 - VEO C2 Rinze Noordam Sportpark De Zwet 10:30

12:00 VALTO C3 - Meervogels C2 Twan Korteland Sportpark De Zwet 11:30

11:00 Twist C2 - VALTO C4 Lex Ritmeijer  Claudius Civilislaan 10:00

10:45 Korbis D1 - VALTO D1 Sportpark Sniep 09:45

11:30 VALTO D2 - Weidevogels D1 Vera van der Eijk Sportpark De Zwet 11:00

10:30 VALTO D3 - Meervogels D2 Marja de Jong Sportpark De Zwet 10:00

11:30 Dijkvogels D2 - VALTO D4 Dijkvogels Maasdijk 10:30

09:30 VALTO D5 - Twist D2 Floris van Muyen Sportpark De Zwet 09:00

10:00 VALTO E1 - Phoenix E1 Mellanie Noordam Sportpark De Zwet 09:30

09:00 VALTO E2 - Avanti/Flexcom 
E4

Ilse Slaman Sportpark De Zwet 08:30

10:00 Phoenix E4 - VALTO E3 Julia de Vrije Doornenplantsoen (veld) 09:00

10:00 VALTO E4 - RWA E4 Floris Prins Sportpark De Zwet 09:30

09:00 VALTO E5 - Weidevogels E4 Romy vd Meer Sportpark De Zwet 08:30

10:00 VALTO E6 - Korbis E4 Laura Wiedmann Sportpark De Zwet 09:30

10:30 ONDO (G) F1 - VALTO F1 Sharon de Korte Juliana Sportpark 09:30

09:00 VALTO F2 - Dijkvogels F3 Jimmy vd Meer Sportpark De Zwet 08:30

09:00 VALTO F3 - Fortuna F3 Máté Ridder Sportpark De Zwet 08:30

10:30 KCC F3 - VALTO F4 Sportpark Schenkel 09:30
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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



VALTO 8: Aanwezig 15.15 uur  
Dames: Jolanda, Fiona, Leonie, spelende dame, reserve dame 
Heren: Arie, Marco, Martin, Michiel, spelende heer 

VALTO 9: Vertrek 12.00 uur  
Dames: Marleen, Marja, Chantal G, spelende dame, reserve dame 
Heren: Sjors, Jan Jaap, Erik, Richard, Frans 

 
Nieuws van de Technische Commissie  

Geen wedstrijden afgelopen weekend.  

Let op! Lidmaatschap komend seizoen 
De datum om jou af te melden als spelend lid is afgelopen week voorbij 
gekomen en daarmee is de deadline verstreken. 

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 

VALTO loterij 
Komende week starten we met de verkoop van de loten van de VALTO loterij. Deze actie komt in plaats van 
de grote clubactie en de potgrondactie (deze is in een ‘light’-vorm gehouden). 
Deze loterij wordt gehouden om de kosten van de verbouwing van de Villa mede te ondersteunen. De 
bedoeling is dat alle spelende leden van zowel de jeugd als ook de senioren de loten gaan verkopen. Per 
persoon krijg je een boekje van 15 loten. De loten zijn € 2,50 per stuk, dus die zijn zo verkocht! Kleine tip: 2 
loten voor € 5,= of 4 voor € 10,= en de loten vliegen eruit! 

De prijzen liegen er niet om: 
De hoofdprijs is een Scooter van Tensen 2wielers Westland, een laptop, een jeugdfiets van Vijverberg 
Fietsen, een Stedentrip, Een rondvlucht met 3 personen, Een etensbon, een Team-BBQ van Zwaard. Een 
bal (gesigneerd door selectie), Een shirt (gesigneerd door selectie) of een clinic met 4 personen (door 
selectie). Kortom gave prijzen voor iedereen! 

Als je 15 loten zijn verkocht kan je nog loten bijkrijgen. Het team wat het meeste verkoopt kan namelijk een 
leuk team-uitje verdienen. Dus help elkaar en probeer zo veel mogelijk te verkopen. 
Voor de echte goede verkopers zijn er ook nog super-loten te verkopen. Dit zijn boekjes van 20 loten, die 
dus € 50,= kosten. 

De trekking zal op zaterdag 1 juni gedaan worden, na de wedstrijd van het 1e. Hierover later meer. 
Daarna zal de uitslag op onze site te zien zijn. Er hoeven dus geen namen/telefoonnummers genoteerd te 
worden. De kopers kunnen zelf nakijken of ze gewonnen hebben. 

Over een week worden de loten uitgedeeld en kan je aan de slag. Alvast hartelijk dank voor je medewerking! 

Groeten, 
Thijs Dijkstra, Ruben Hoogerbrugge en Hans Ridder 
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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: 
10/5 F3 + F4 
17/5 C1 
24/5 C2 
31/5 C3 
  7/6 C4 
14/6 D5 
21/6 B1 
28/6 B2 
  5/7 B3 
12/7 D3+ D4 

Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest 

!  
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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. 

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



VALTO loterij 

Komende week starten we met de verkoop van de loten van de VALTO loterij. Deze actie komt in plaats van de 
grote clubactie en de potgrondactie (deze is in een ‘light’-vorm gehouden). 
Deze loterij wordt gehouden om de kosten van de verbouwing van de Villa mede te ondersteunen. De bedoeling is 
dat alle spelende leden van zowel de jeugd als ook de senioren de loten gaan verkopen. Per persoon krijg je een 
boekje van 15 loten. De loten zijn € 2,50 per stuk, dus die zijn zo verkocht! Kleine tip: 2 loten voor € 5,= of 4 voor € 
10,= en de loten vliegen eruit! 

De prijzen liegen er niet om: 
De hoofdprijs is een Scooter van Tensen 2wielers Westland, een laptop, een jeugdfiets van Vijverberg Fietsen, 
een Stedentrip, Een rondvlucht met 3 personen, Een etensbon, een Team-BBQ van Zwaard. Een bal (gesigneerd 
door selectie), Een shirt (gesigneerd door selectie) of een clinic met 4 personen (door selectie). Kortom gave 
prijzen voor iedereen! 

Als je 15 loten zijn verkocht kan je nog loten bijkrijgen. Het team wat het meeste verkoopt kan namelijk een leuk 
team-uitje verdienen. Dus help elkaar en probeer zo veel mogelijk te verkopen. 
Voor de echte goede verkopers zijn er ook nog super-loten te verkopen. Dit zijn boekjes van 20 loten, die dus € 
50,= kosten. 

De trekking zal op zaterdag 1 juni gedaan worden, na de wedstrijd van het 1e. Hierover later meer. 
Daarna zal de uitslag op onze site te zien zijn. Er hoeven dus geen namen/telefoonnummers genoteerd te worden. 
De kopers kunnen zelf nakijken of ze gewonnen hebben. 

Over een week worden de loten uitgedeeld en kan je aan de slag. Alvast hartelijk dank voor je medewerking! 

Groeten, Thijs Dijkstra, Ruben Hoogerbrugge en Hans Ridder 
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Medewerker horeca (oproep) - Optisport Westland 
Als gastgerichtheid even belangrijk is voor jou als voor ons, waar kan je dan beter je Optisport carrière 
beginnen dan in de horeca in een van onze locaties in het Westland? 

Je ontvangt en bedient onze gasten binnen Sportcentrum Vreeloo en mogelijk ook op onze andere locaties 
in het Westland. Je zorgt voor een fantastisch verblijf, van begin tot eind.  

Ben jij degene die wij zoeken? 
➢ Het is horecawerk, dus dat houd in dat je ook in de avonduren en in het weekend moet werken; 
➢ Ben jij het gehele jaar rond beschikbaar; 
➢ Ben jij ouder dan 17 jaar, vrolijk, sociaal en stressbestendig met humor en spreek je goed 

Nederlands; 
➢ Ervaring is niet nodig; 
➢ Iemand die mee wil denken en meer wil dan alleen maar werken.  

Lijkt het jou leuk om bij ons te komen werken, stuur je motivatie en CV in een mail naar  
vreeloo-horeca@optisport.nl. 
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HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier
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