


De Bijblijver, 1 juli 2019 1 

 

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 
 
 
 

1 juli 2019    46e jaargang nr. 45 

 
 
 
Tropische afsluiting 
 
Het zit er op, althans, dat is wat de einddag meestal aangeeft. Het einde van het seizoen, 
iedereen vakantie en even korfbalrust. Ik denk dat dit pas echt na deze week het geval is. 
De meeste jeugdtrainingen lopen nog door en de laatste commissievergaderingen en 
afsluitende etentjes, teamuitjes, etc staan ook in deze week op de planning. Het is 
mogelijk wel de laatste Bijblijver van dit seizoen, dus voor nu zeg ik vast: geniet van de 
vakantie en komt uitgerust, maar enigszins fit weer terug! 
 
De einddag zelf was een vrij tropische aangelegenheid. Een moment waarop de 
vereniging zich weer van haar beste kant laat zien. Super georganiseerd door het AC, 
super gezellig door de vele leden en families en super competitief door het duo-
schottoernooi en de stormbaan. Want er werd weer gestreden, ook al steeg het kwik 
boven de 30 graden. Gelukkig was het veld voorzien van badjes water, met tuinslang en 
was er voldoende te drinken. Naast het eten, want ook van de BBQ werd weer gretig 
gebruik gemaakt. Enige tenten zorgden voor wat schaduw en naast de geplande 
activiteiten ontstond zoals ieder jaar weer het ongeplande vermaak door de ouderen, 
samen met de jongeren. Kortom, een dag zoals je de club als voorzitter graag ziet. 
 
Mijn taken deze dag? Een tent meenemen, met de gehele familie meedoen met het duo-
schieten, gezellig praten met veel mensen, stukje damesvoetbal kijken, proberen samen 
met het gezin wat te eten en het traditioneel huldigen van de kampioenen. En dat waren er 
veel. Heel veel! Ik hoop dat jullie allemaal nog even nagenieten van het seizoen, het 
kampioenschap en de medaille die je als aandenken hebt gekregen. Jullie zijn toppers! 
Een topper is ook Frank, speler van Valto 1, afscheidnemend om zijn droom na te jagen. 
We hebben hem op de einddag passend uitgezwaaid en zien hem hopelijk over een jaar 
weer terug op het oude nest, zijn nest, het Valto-nest. 
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Het was een mooie dag, een mooie afsluiting van een druk en geweldig seizoen. Met 
kampioenschappen van Valto 1 en Valto 2, naast al die andere teams. Een eindtoernooi 
voor de B1 met een eerste plaats en een NK veldkorfbal waar we nu nog steeds de 
complimenten van binnenkrijgen. Het was ook mijn laatste einddag. Als voorzitter dan. 
Zoals aangekondigd op de voorjaarsvergadering stop ik na 5 jaar als eindbaas van deze 
geweldige club. Maar jullie zijn nog niet van me af, want als voorzitter TC blijf ik nauw 
betrokken en ook zitting houden in het bestuur. Er stond echter nog één serieuze taak 
open om echt met een gerust gevoel de zomer in te gaan en dat was een vervanger 
zoeken. En dat is gelukt! We zijn als bestuur heel erg blij dat we Marco Stolze kunnen 
voordragen in de rol als nieuwe voorzitter op de komende najaarsvergadering. We hebben 
uitgebreid gesproken en Marco gaat de uitdaging en met heel veel zin en energie, zoals 
we hem inmiddels kennen! 
 
Volgend jaar dus veel venieuwingen, binnen het bestuur, binnen de TC en op nog wat 
andere plaatsen binnen Valto. Maar voor nu alvast een fijne vakantie toegewenst! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
En we zijn aan het eind.. 
 
Deze week de laatste trainingen van dit seizoen 
namelijk. Vanaf 26 augustus starten de trainingen 
weer (trainingsschema volgt hopelijk eind deze week) 
en op 31 augustus hebben alle jeugdteams een 
oefenwedstrijd / toernooi. 
 
Jeugdtrainers en coaches: communiceer deze 
informatie nog eens goed naar jouw team en de ouders. Geniet van een misschien wel 
korfballoze vakantie, ga nog een keertje hardlopen maar rust vooral goed uit. Aan het eind 
van de vakantie, als de scholen weer beginnen en de sportseizoenen weer starten zijn we 
er als Valto weer klaar voor. 
Op naar weer een jaar korfbalplezier! 
 
Namens de TC, Bart Versteegen/ bart.versteegen@ckv-valto.nl / 0621297535 
 
 
Indeling senioren seizoen 2019-2020 
 
Tegen het einde van de competitie is het voor Valto altijd een spannend moment: dan 
worden de nieuwe teamindelingen gepubliceerd voor het volgende seizoen! De 
jeugdindeling is al enkele weken geleden gepubliceerd, vandaag volgt ook de senioren 
teamindeling voor het seizoen 2018-2019. In de meeste gevallen hebben we persoonlijke 
wensen in kunnen willigen maar helaas moeten ook in de senioren indeling een aantal 
moeilijke keuzes gemaakt worden. 
 
Jaarschema CKV Valto 
Het jaarschema van CKV Valto is te vinden via deze link. In dit schema wordt 
weergegeven wanneer het seizoen weer start bijvoorbeeld maar ook wat korfbalvrije 
weekenden zijn. 
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Selectie 
Boekestijn, Ron 
Voskamp, Thom 
Muyen, Pieter van 
Leeuwen, Bart van 
Kester, Ruben 
Verbaan, Laurens 
Koole, Mees 
Dijkstra, Thijs 
Hoogerbrugge, Ruben 
Dasler, Rick van 
Hulsebosch, Max 
Dijkstra, Martijn 

Valto 3/4 
2 of 3 heren afvallen 
Kok, Simon 
Vijverberg, Steven 
Ende, Michael van der 
Ris, Thomas 
Muyen, Floris van 
Korteland, Twan 

Valto 5 
Ridder, Hans 
Boekestijn, Marco 
Geest, Mark van 
Poot, Frank 
Voskamp, Jeroen 
Voskamp, Dennis 

Valto 6 
Voskamp, Nick 
Verbaan, Daniel 
Eijk, Laurens van 
Wubben, Wouter 
Valstar, Jesper 
Versteegen, Bart 

Valto 7  
Stolze, Ruud 
Noordam, Rinze 
Boeters, Jelle 
Hoeven, Vincent van der 

Onck, Lisanne 
Snikkers, Elise 
Geest, Lotte van 
Herbert, Mandy 
Spronsen, Nikki van 
Roo, Zané de 
Berg, Lisanne van den 
Valstar, Romee 
Wingerden, Lisa van 
Ridder, Maaike 
Sevinga, Myrte 
Lagerwerf, Vera 
Hak, Nikki van der 

3 of 4 dames afvallen 
Gier, Kimberly de 
Binnendijk, Esmee 
Prins, Rosalie 
Meijer, Joyce 
Berg, Romy van den 
Duin, Fleur van 
Dop, Inge van 
Geest, Manon van 

Korteland, Hellen 
Jong, Esther de 
Lagerwerf, Annemieke 
Dijkstra, Petra 
Noordam, Mellanie  

Boeters, Ryanne 
Boeters, Mandy 
Venetiën, Lysanne van 
Paul, Nanne 
Vijverberg, Kitty

Jong, Petra de Kester, 
Gerda Visser, Nathalie 
Dalen, Marije van 

Vijverberg, Wouter 
Boers, Twan 
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Valto 8 
Muyen, Bart van Berkhout, Jolanda 
Hoogerbrugge, Arie Slaman, Marleen 
Boekestijn, Martin Rijsdijk, Fiona 
Stolze, Marco Oosterhout, Leonie van 
Bos, Michiel van den Staalduinen, Rosanne van 

Valto 9  
Groen, Richard Kester, Chantal van 
Elenbaas, Jan Jaap Jong, Marja de 
Elgersma, Erik Groen, Claudia 
Jansen, Sjors Poot, Dita 
Cornelisse, Michiel Boekestijn, Marleen 
Dekker, Frans Eijk, Vera van der 

Mosterd, Marloes 

Vragen naar aanleiding van teamindelingen 2019-2020 
Misschien zijn er na het lezen van deze indeling nog vragen die openstaan. We willen jullie 
vragen om de tijd te nemen om deze indeling op je in te laten werken. Als er vragen zijn 
dan mogen deze rechtstreeks aan mij gericht worden door een e-mail te sturen naar 
onderstaand adres. De TC licht de teamindeling dan graag toe in een persoonlijk gesprek, 
kleinere vragen kunnen telefonisch beantwoord worden. 

Met vriendelijke groet, 
Jan Jaap Elenbaas, Voorzitter TC (vanaf volgend seizoen) 
vztc@ckv-valto.nl / 06-29 585 387 

Nederlands Kampioenschap Veldkorfbal 2019 

Voorjaar 2018, vrijdagmiddag, lekker weer en ik ben de tuin aan het schoffelen als mijn 
telefoon gaat. Jan Jaap belt en vraagt: heb je volgend jaar 22 juni wat te doen? Natuurlijk 
weet ik wat deze vraag betekent: Valto mag het Nederlands Kampioenschap Veldkorfbal 
2019 organiseren! Voorafgaand aan dit telefoontje had Valto namelijk al een bidbook 
ingestuurd naar het KNKV en was de bond een keer langs geweest om onze ideeën uit dit 
bidbook op ons terrein te zien. Als ik nu terug denk aan dit telefoontje kan ik alleen maar 
concluderen: wat is er veel gebeurd in dit jaar! Het begon met een bezoek aan DVO op 
onze einddag vorig jaar. Zij waren in 2018 nog de organisator van het Nederlands 
Kampioenschap en op deze dag hebben wij kunnen zien wat dit nu precies inhoudt. Na 
zo'n dag kom je nog enthousiaster en vol ideeën terug: dit gaat echt heel gaaf worden! 
Daarna is de projectgroep samen gesteld en zijn we in het najaar begonnen met 
voorbereiden. Langzaam maar zeker begon het NK bij ons vorm te krijgen tot wat het 
afgelopen zaterdag was: een groot feest! Een dag om met een glimlach op terug te kijken. 
Een gaaf evenement tussen de kassen in De Lier. Natuurlijk met hier en daar 
verbeterpunten maar geen grote uitglijders en daar mogen we trots op zijn! Maar waar 
waren we geweest zonder al onze vrijwilligers? Hoe leuk is het om te zien dat de 
aanmeldingen binnen stromen: spelende leden van de D tot en met de senioren, ouders 
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van jeugdleden, oud-leden, iedereen doet mee en wil een steentje bijdragen. Een groot 
DANKJEWEL voor al deze mensen is dan ook wel op zijn plaats. 
 
Het noemen van namen is altijd gevaarlijk als je mensen gaat bedanken. Toch wil ik hier 
de leden van de projectgroep extra bedanken voor hun inzet in de afgelopen maanden: GJ 
en Mark voor de inrichting van het terrein met een geweldig stadion en gezellig 
horecaplein, Vera en Romy voor de leuke activiteiten rondom de wedstrijden met voor 
mij de clinics door onze bondscoach als hoogtepunt, Irma en Chantal voor al die 
vrijwilligers die jullie op de been wisten te brengen met jullie enthousiasme, Bart en Jan 
voor al het lekkers wat we konden kopen in jullie gezellige kraampjes, Hans voor de vele 
sponsors die ook dit evenement weer een warm hart toedragen en die het mogelijk maken 
dat wij dit kunnen doen met elkaar, Rick die een groep niet Valto-ers op de been kreeg en 
voor alle thuisblijvers en terugkijkers een mooie livestream met echte Westlandse plaatjes 
verzorgde, Marcel en Sandra (op de dag zelf in Tilburg, ook erg belangrijk!) voor het 
financiële plaatje, Thijs die via social media voor en tijdens het NK onze volgers op de 
hoogte hield en natuurlijk Jan Jaap die alle marketing heeft verzorgd en, heel belangrijk, 
continu mijn side-kick is geweest! 
Hoe leuk was het dan ook dat Jan Jaap en ik als afsluiting van het toernooi onze eigen B1 
op het podium de medailles om mochten hangen voor hun behaalde eerste plaats op het 
eindtoernooi van de 1e klasse. Het was een mooi 'fuifje' op het podium Het maakte de dag 
compleet, een dag met een oranje randje. 
 
Op naar volgend jaar! Zet het nu alvast in jullie agenda: 
 

Zaterdag 20 juni 2020 het Nederlands Kampioenschap Veldkorfbal bij Valto in De Lier! 
 
Voor nu nogmaals: dank jullie wel voor deze grandioze dag! 
 
         Marleen Slaman 
  



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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Beste sportvrienden, 
 
Graag doen wij weer een oproep aan alle (jeugdige) sportliefhebbers uit De Lier. Wij willen 
jullie uitnodigen om deel te nemen aan het grootste en gezelligste sportevenement van De 
Lier: de Bradelierloop. Dit jaar zal de Bradelierloop gehouden worden op zaterdag 24 
augustus. Dit is zoals gewoonlijk op de laatste zaterdag van het Bradelier feest en is 
meteen een goede start/training richting het nieuwe sportseizoen.( J Tip voor trainers ) 
 
Voor de jeugd zijn er 2 afstanden: 
1.000m voor de jeugd t/m 11 jaar   
2.500m voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. 
Op elke afstand zijn er prijzen voor de snelste 3 jongens en meisjes. 
Voor de snelste Lierenaar (Jongen en Meisje) per afstand is er een extra prijs!  
Voor de meer getrainde sporters is er keus uit de 5.000m of de 10.000m 
Extra info vind je op www.bradelierloop.nl .  
Heb je een vraag? Mail dan naar info@bradelierloop.nl 
 
Voor nu wensen wij iedereen alvast een hele prettige vakantie en tot ziens op 24 
augustus! 
 
Een sportieve groet, 
Bradelierloop 
Gert van der Schee 
 
 
 



AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl


