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Rekenen
Korfbal staat inmiddels weer volop aan! Dubbele energie dus afgelopen weekend. Niet alleen door het weer
met overmatig veel zon, maar ook om alles weer te zien bewegen, regelen en zelf te kunnen spelen. Wat
een goed gevoel weer, ondanks dat de korfbalpauze tijdens de vakantie ook wel lekker was. Overigens
reken ik dit seizoen wel op een prijs voor Valto 9, waar het vorig seizoen enigszins in mineur eindigde qua
kampioenswedstrijd.
Het begin van het seizoen is trouwens een piektijd voor de TC. Nu ik inmiddels zelf ben binnengetreden tot
het sportieve hart van de vereniging, zie ik met eigen ogen wat een werk hier wordt verzet. Overleggen,
puzzelen, regelen, schuiven en dat in lekker tempo. Alles wordt in het werk gesteld voor een zo goed
mogelijke korfbalbeleving, op het juiste niveau, met de juiste trainers/coaches, tegen de juiste ploegen, etc.
Deze groep vrijwilligers doet zijn uiterste best om jullie korfbalzaken te regelen, daar kun je op rekenen!
Maar kunnen zij ook op jullie rekenen? Vele handen van vrijwilligers maken licht werk, zo ook bij ons. Er zijn
nog een aantal gaatjes qua trainers/coaches. Bij de TC zelf zijn er nog twee functies open. Maar ook voor
het fluiten dit seizoen. Sta je erop? Dan ben je er ook. Of je regelt iemand anders. Heb je hulp nodig?
Vragen om uitleg of begeleiding is het enige dat je hoeft te doen. Ben je er een weekend niet? Geef het dan
door aan je coach (jeugd) of aan Petra, hét wedstrijdsecretariaat van Valto (senioren). En heeft zij een keer
invallers nodig, bedenk dan dat jij het ook fijn vindt om met een compleet team te spelen. Laten we er met
elkaar een mooi seizoen van maken!
Ondertussen is het bestuur aan het rekenen of het afgelopen seizoen financieel een mooi seizoen was en
hoe we het nieuwe jaar weer een goede begroting kunnen neerzetten. Zoals in de Algemene
Ledenvergadering van afgelopen april al besloten, gaan we de contributie weer iets verhogen. Dit doen we
voornamelijk om een gezonde vereniging te blijven, maar ook de verhoging van de sporthaluren speelt
hierbij een rol. In oktober presenteren we de cijfers en de plannen in de najaarsvergadering. Wil je daar bij
zijn, dan ben je van harte welkom. Als lid, maar ook ouders van jeugdleden!
Het seizoen heeft echter nog veel meer in petto dan trainen, spelen en een ALV. Er is genoeg te beleven.
Nog niet alles staat erop, maar de agenda is in deze Bijblijver en op de website te vinden. Met daarop onder
andere de feestjes. Te beginnen bij de derde helft van aankomende zaterdag. Blijf lekker hangen na de
wedstrijd van Valto 1 voor de dagschotel en een feestje!
De Bijblijver, 2 september 2019

1

Ook het Valtofeest gaat dit jaar weer door … op 23 november is de loods van onze hoofdsponsor wederom
het decor van dit geweldige evenement. Kaarten komen binnenkort in de verkoop, dus houdt de Bijblijver,
website of social mediakanalen in de gaten.
Ik heb er in ieder geval weer zin in! Het wordt een bijzonder jaar. Ook voor mij. Na 5 jaar als voorzitter doe ik
een stapje terug. Van het roer, naar het hart. Uit de helikopter, in de trein. Van bestuur naar commissie.
Hoewel, ook weer niet helemaal. Ik blijf in het bestuur, maar zal de voorzitterstaken overdoen aan mijn
opvolger. Als de ALV de voordracht van Marco Stolze als nieuwe voorzitter steunt, zal hij plaatsnemen in de
cockpit. We hebben er alle vertrouwen in en met nog even rekenen zijn er dan nog 6 weken en dus nog 6
stukjes van de voorzitter te gaan. Een zwart gat op zondagavond lonkt …
Een mooie week gewenst, volle kracht vooruit!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Oefenprogramma deze week

Ruilbeurs
Broekje of rokje te groot/klein!!!!!! Ruilen op de jaarlijkse ruilbeurs.
Deze mogelijkheid is er nog donderdag 5-9-2019 vanaf 19:00 uur in de Villa.
Tevens is er de mogelijkheid om tweedehands schoenen onderling te verkopen of te ruilen. Uiteraard wel
even je naam teamnummer en de prijs op de schoenen vermelden.
Heb je nog vragen bel even met Ramona 06 24283910
&
%
$
#
Groetjes van de kledingcommissie"
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Programma 7 september
TIJD

WEDSTRIJD

16:00

Valto 1

-

Oranje Wit (D) 1

S. (Sjaak) van der Lee (asr)
M.A. (Marcel) van Bentum (sr)

14:30

Valto 2

-

Oranje Wit (D) 2

Pascal Huisman

15:00

ODO 3

-

Valto 3

13:30

Maassluis 3

-

Valto 4

12:45

Velocitas 4

-

Valto 5

18:30

GKV (H) 3

-

Valto 6

15:30

Dijkvogels 5

-

Valto 7

14:25

DES (D) 7

-

Valto 8

15:30

Weidevogels A1

-

Valto A1

15:20

Valto A2

-

ODO A1

17:20

Valto A3

-

Refleks A3

12:45

ONDO (G) A4

-

Valto A4

12:15

Valto B1

-

Oranje Wit (D) B1

11:00

Valto B2

-

ODO B1

12:35

Nikantes B1

-

Valto B3

13:30

Valto C1

-

KZ/Thermo4U C1

Sjaak van der Lee

13:00

Valto C2

-

Avanti C4

Ruud Stolze

12:00

Valto C3

-

Nieuwerkerk C3

Steven Vijverberg

11:00

Valto C4

-

Excelsior (D) C3

Twan Korteland

13:00

Phoenix C2

-

Valto C5

10:30

IJsselvogels D1

-

Valto D1

10:00

Valto D2

-

Avanti D3

Ruben Hoogerbrugge

09:00

Valto D3

-

DES (D) D2

Marja de Jong

09:30

Excelsior (D) D4

-

Valto D4

11:00

Refleks E1

-

Valto E1

09:00

Valto E2

-

Excelsior (D) E1

11:00

Fortuna E2

-

Valto E3

09:00

KVS/Maritiem E2

-

Valto E4

09:00

Valto E5

-

Die Haghe E2

Joyce Meijer

10:00

Valto E6

-

Phoenix E3

Esther de Jong

09:00

Avanti E7

-

Valto E7

13:10

GKV (H) E1

-

Valto E8

10:00

Valto F1

-

Fortuna F2

10:00

Fortuna F3

-

Valto F2

09:00

Avanti F4

-

Valto F3
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Kees Sip
Marco Boekestijn
Ron Lanser

Wouter Dijkstra

Rinze Noordam

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

Opstellingen zaterdag 7 september
Valto 3, uit om 15.00 uur, vertrek 13.45 uur
Simon, Floris, Danny, Max en Ruben K
Fleur, Inge, Elise, Lisanne O en Myrte
Valto 4, uit om 13.30 uur, vertrek 12.30 uur
Twan K, Michael, Thomas en Steven, res: reserve heer
V3
Kimberly, Manon, Romy, Rosalie, Esmee en Joyce
Valto 5, uit om 12.45 uur, vertrek 11.45 uur
Marco B, Mark, Dennis, Hans en Frank
Esther, Mellanie, Annemieke, Marleen B en Petra D
Valto 6, uit om 18.30 uur, vertrek 17.30 uur
Wouter W, Laurens, Daniël, Bart en Jesper
Ryanne, Nanne en Lysanne, res Marije en
??
Valto 7, uit om 15.30 uur, vertrek 14.30 uur
Twan B, Jelle, Rinze, Ruud en Vincent H
Petra, Gerda, Marije, Suzan, res: Marja
Valto 8, uit om 14.25 uur, vertrek 13.30 uur
Martin, Marco, res: Sjors, Richard en Erik
Jolanda, Marleen, Fiona, Rosanne, res: Claudia
Valto 9, vrij

Informatie van de TC
Voorbereiding nieuwe seizoen
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Aankomend
weekend speelt bijna iedereen alweer zijn of haar eerste
wedstrijd.
Afgelopen zaterdag had de jeugd B, C, D, E en F een
oefentoernooi bij Excelsior. Het was daar weer goed
georganiseerd en in het warme weer heeft ieder team een aantal
wedstrijden kunnen spelen. Deze week nog even trainen en dan
voor de punten. Heel veel succes voor jullie allemaal!
De junioren en senioren mochten naar Victum in Houten, om daar hun oefentoernooi te spelen. Ook in
tropische, maar ook met een internationaal karakter. Boeckenberg uit België speelde daar namelijk mee.
Valto 1 won en Valto 2 verloor nipt. In de finaleronde was het precies andersom: Valto 1 verloor van
hoofdklasse SCO en Valto 2 won van Victum 2. Wat de junioren precies hebben gedaan weet ik niet. Hoe
dan ook, een mooi oefenweekend komt ten einde en ook deze ploegen maken zich op voor de start van de
competitie. En wel met thuiswedstrijden voor Valto 1 en 2, dus komt allen kijken!
Overigens worden er deze week nog een aantal oefenwedstrijden gespeeld, dus het kan zijn dat jouw
trainingstijden anders zijn dan normaal. Let daar even op als dat in de app-groep voorbij komt.
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Indeling F-jeugd
Na de eerste trainingen en het toernooi bij Excelsior is ook de indeling van de F-jeugd gemaakt. Hierbij moet
worden opgemerkt dat dit de indeling is voor de eerste helft veld, wat een aparte competitie is. Daarna zal er
waarschijnlijk een team bij komen en wordt er opnieuw gekeken naar het niveau en de indeling. Die kan dus
nog veranderen gedurende het jaar. Voordeel is wel dat de teams dan iets kleiner worden en er meer
speeltijd is per speler. Dit is de indeling van de F1, F2 en F3:
Valto F1:
Fem
Fiene
Julian
Kalle
Lotte
Tom

Valto F2:
Bente
Dani
Lianna
Lynn
Stef
Twan
Yente

Valto F3:
Daily
Des
Fien
Janna
Juul
Kjell
Rens

Kangoeroes
Ook de Kangoeroes starten weer op zaterdag 7 september. Vanaf 10.00 uur zijn onze jongste leden weer
van harte welkom om gezellig een uurtje met elkaar te bewegen. We zoeken hiervoor nog begeleiders!
Fluiten
Scheidsrechters zijn van vitaal belang, om een mooi cliché te noemen: zonder scheidsrechter geen
wedstrijd.
Wanneer je niet zo van fluiten houdt, kan het al schelen als je een bepaalde leeftijdsklasse fluit, die je minder
erg vindt om te fluiten. Om hierin te ondersteunen geven we jullie allen de kans om door te geven welke
leeftijdsklasse jullie het liefste fluiten, dan proberen we daar rekening mee te houden. Denk eraan, het is
vaak maar 3 keer een uurtje per seizoen, maar je maakt er heel veel mensen gelukkig mee.
Ben je nog wat onzeker of zou je gewoon graag een keer begeleid worden? Geef dat dan ook aan, dan
zorgen we dat er iemand van de arbitrage bij is om je te begeleiden.
Ruilen graag onderling regelen, dit moet ook mogelijk zijn omdat het gehele schema zo snel mogelijk is
ingevuld.
Mochten jullie op- of aanmerkingen hebben, of wellicht tips, dan horen we dat heel graag. Dit kun je aan
Thom Voskamp laten weten: 06-13235155 of via thom.voskamp@ckv-valto.nl.
Teamfoto’s en spelersfoto’s
Er worden deze week nog enkele foto’s genomen van spelers die nog geen foto in het systeem (Sportlink)
hebben staan. Deze moeten er voor donderdag in staan, dus krijg je een oproep, zorg dan dat je op tijd bent
en de foto laat maken.
Ook de teamfoto’s worden weer gemaakt. Dat zal voornamelijk deze zaterdag zijn (7 september) of iets later
als een team niet speelt of heel erg incompleet is. Deze foto’s worden gebruikt voor op de website, in de
kantine of eventueel bij persberichten.
Cursussen
Ook dit jaar worden er weer cursussen gegeven. We zijn bezig voor een KT2 (Korfbal Trainer 2 basiscursus) en waarschijnlijk ook een KT3 (als opvolger van KT2). Wil je ook een cursus doen om een
betere trainer te worden? Laat het dan weten via vztc@ckv-valto.nl. De mensen die zich al hebben
opgegeven krijgen deze week van mij een berichtje.
Wil je wedstrijden fluiten op een hoger niveau en daarmee jezelf ontwikkelen, maar tegelijkertijd ook de
vereniging helpen? Dan kan dat ook! Je wordt dan goed begeleid en kan uiteindelijk zelfstandig
wedstrijdsportduels leiden. Doorgroeien kan uiteraard ook, dat past zelfs heel goed binnen de ambities van
Valto. We helpen je graag om beter te worden en misschien wel ooit de NK veld- of zaalfinale te fluiten!
Tenslotte kun je ook een cursus juryvoorzitter volgen. Daarmee kun je bij wedstrijden met schotklok aan de
jurytafel plaatsnemen als voorzitter. Je dient vakkundig te zijn en korfbalkennis is hierbij noodzakelijk. Je
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wordt tijdens een cursusavond opgeleid en gecertificeerd. Ook tijdklok- en schotklokbediening neemt plaats
achter de jurytafel, maar daar is geen aparte cursus voor nodig.
Alle cursussen die we als vereniging aanbieden zijn kosteloos voor de deelnemers. Wel verwachten we dat
je gebruik blijft maken van de kennis, dus als trainer, scheidsrechter of juryvoorzitter actief blijft.
VOG aanvragen
Ook dit jaar starten er weer nieuwe trainers/coaches of andere vrijwilligers die allerlei toffe activiteiten voor
onze jeugdleden organiseren. Daar vragen wij standaard een VOG voor aan. Het kan ook zijn dat je VOG is
verlopen en dat we daarom een nieuwe voor je aanvragen. Heb je er eentje nodig, dan ontvang je vanzelf
bericht.
Openstaande vacatures
De TC is nog op zoek naar mensen die ook komend seizoen tot een succes willen maken met elkaar. Vind je
het leuk om je in te zetten voor onze gezellige club, meld je dan bij één van de TC-leden of via tc@ckvvalto.nl.
We hebben overigens al een aantal plekken weten op te vullen, dus dat is mooi. Dank aan de vrijwilligers die
die willen doen!
- Trainers C4/C5 voor de woensdag
- Coach C5 - samen met Hèlen Lochmans
- Coach A4 - samen met Petra Dijkstra
- Trainers / begeleiders Kangoeroes
- TC-Coördinator A en B
- TC-Coördinator E, F en Kangoeroes
- Coördinator Fit & Fun
- Video analist/statistieken Valto selectie
Namens de TC, Jan Jaap Elenbaas
vztc@ckv-valto.nl / 06-29585387

Schoonmaken Villa
Het 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:

6/9 D1
13/9 D2
20/9 D3
27/9 D4
4/10 C1
11/10 C2
18/10 C3
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest
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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

Barbezetting komende 2 weken
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende weken.
•

•
•

Degene die als eerste genoemd staat moet van tevoren de sleutel ophalen bij Teun Voskamp
(en vragen naar de kas en het alarm), Van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van
tevoren even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand
anders ophaalt ook even een berichtje naar Teun.
Degene die de kantine afsluit moet de sleutels weer terugbrengen bij Teun Voskamp (kan
door de brievenbus).
Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen.

Alvast bedankt voor jullie hulp.
Mariëlle Ridder, 06-48761966
Datum

Dag

Bezetting 1

Bezetting 2

Di

Tijds
duur
19.15-21.00

3 sept

Pámela Aarts

3 sept

Di

21.00-23.30

Irma Koornneef

Trude
Veerhoek
Annemieke
Dukker

4 sept

W
o
W
o

17.45-20.00

Pámela Aarts

Simone Aarts

20.00-22.00

Arie Dijkstra

Trude Verhoek

5 sept

Do

19.30-23.30

Pim vd Beukel

7 sept

Za

8.15-12.00

Janine Krapels

7 sept

Za

12.00-15.00

7 sept

Za

15.00-18.00

Marjolein de
Rijcke
Martien van Dijk

7 sept

Za

17.30-20.30

Valto 4

4 sept

Agnes
Lansbergen
Frank de
Rijcke
Anneke van
Dijk
Valto 4

Bezetting 3

Hulp
keuken

Keuken

Valto 4

Willem Ditewig en

Hilde vd Mark
Helma Stolze
Karlijn van
Lenteren
Valto 4

Teun Voskamp

12
sept

Do

19.30-23.30

Arie Dijkstra

14
sept
14
sept
14
sept
14
sept
14
sept

Za

8.15-12.00

Sandra
Kortekaas

Za

11.00-14.00

Janine Stolk

Za

12.00-15.00

Peter de Rijcke

Mathilde
Oussoren

Za

15.00-18.00

Jacqueline van
Geest

Margriet vd
Berg

Za

17.30-20.30

Valto 9

Valto 9

Jolanda de
Meulmeester

Valto 9

Laurens van Eijk en
Iemand van Valto 9
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Wedstrijdverslagen
Valto D2
Vanochtend (al heel vroeg) mochten we voor de allereerste keer met het nieuwe team op pad voor het
toernooi bij Excelsior.
De eerste wedstrijd tegen VEO D1 was nog wat onwennig. Een hele zomer niet gekorfbald en een nieuw
team dat nog niet echt op elkaar ingespeeld is.
Een spannende wedstrijd die helaas verloren werd met 1 punt verschil. VEO D1 - valto D2: 3-2
De tweede wedstrijd was ook weer spannend. De kinderen raakten inmiddels al aardig op elkaar ingespeeld
en hebben hard gewerkt, maar helaas wederom met 1 punt verschil verloren. Valto D2 - Excelsior D2 6-7
Inmiddels was de temperatuur aardig opgelopen en mocht de D2 het op gaan nemen tegen Phoenix D1.
Een wedstrijd waarin van beide kanten niet veel gescoord werd, maar waarin Valto uiteindelijk wist te winnen
met 2-1.
De laatste wedstrijd mochten we het weer opnemen tegen de D1 van Phoenix. Ook nu was Valto de betere
partij en werd er gewonnen. Phoenix D1 - Valto D2: 3-4.
Het was een geslaagde ochtend. Op naar een gezellig jaar met dit leuke team!
Groeten Lars en Michelle

Ruilbeurs
Broekje of rokje te groot/klein!!!!!! Ruilen op de jaarlijkse ruilbeurs.
Deze mogelijkheid is er nog donderdag 5-9-2019 vanaf 19:00 uur in de Villa.
Tevens is er de mogelijkheid om tweedehands schoenen onderling te verkopen of te ruilen. Uiteraard wel
even je naam teamnummer en de prijs op de schoenen vermelden.
Heb je nog vragen bel even met Ramona 06 24283910
&
%
$
#
Groetjes van de kledingcommissie"

Valto’s derde helft op 7
september
Nu de zomervakantie halverwege is, komt
het nieuwe seizoen alweer in zicht.
We willen het nieuwe seizoen graag met z’n
allen gezellig aftrappen, en wel na de eerste
thuiswedstrijden van de selectie!
Deze vinden plaats op 7 september, direct
na het aanmoedigen van de selectie is het
tijd voor een drankje!
Ben jij er ook bij?
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Agenda
De agenda voor dit seizoen staat hieronder, maar is ook online te vinden. Daar staat de meest recente versie.
Mis je iets? Laat het dan weten aan webmaster@ckv-valto.nl. Sommige activiteiten komen er pas later op,
wanneer de datum bekend is, zoals het Priva Schoolkorfbaltoernooi, het WK 2tegen2 of de jeugdactiviteiten.
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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

