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LAATSTE KANS: inleveren shirtjestassen + gesponsorde kleding 
 
Dinsdag 11 juni tussen 19u30 en 20u30 is de laatste kans om de shirtjestassen en gesponsorde 
kleding (+ tas!) in te leveren in de Villa! 
 
Wie moet wat inleveren? 
 

-‐ De	  coaches	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  het	  inleveren	  van	  de	  complete	  shirtjestas.	  Op	  het	  label	  
staat	  hoeveel	  shirts	  er	  in	  de	  tas	  horen	  te	  zitten.	  

-‐ De	  spelers	  die	  een	  gesponsord	  trainingspak	  +	  tas	  hebben	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  het	  

inleveren	  van	  de	  tas	  +	  pak.	  
	  

Welke shirtjestassen ontbreken er nog? 
 

-‐ VALTO	  5	  
-‐ VALTO	  6	  

-‐ VALTO	  E1	  
 
Welke gesponsorde kleding ontbreekt er nog? 
 
Te veel om op te noemen  
 
 
Iedereen moet zijn kleding inleveren, ook al weet je nu al dat je volgend jaar weer in hetzelfde team zit! 
Ik zal een lijst bijhouden met wie welk nummer heeft, zodat je volgend seizoen eventueel weer in 
hetzelfde nummer kunt spelen.  
 
Groetjes, Rosanne (vzkap@ckv-valto.nl) 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Na alle feestpartijen rondom de kampioenschappen, was het 
deze zaterdag erg rustig. Hieronder informatie over het 
afronden van het seizoen en de opstart van het nieuwe 
seizoen. 
 
 
DEZE WEEK: Laatste trainingen 
Deze week voor de meeste ploegen de laatste training. Tijd om afscheid te nemen van het veld. 
Gelukkig wacht de einddag nog! 
 
 
 
DEZE WEEK: Toptrainersteam  
De laatste training van het seizoen ook voor VALTO 5-7. Dinsdag om 20.30 uur. Naast de spelers van 
VALTO 5 tot VALTO 7 zijn deze week ook mensen welkom die komende zaterdag in het mixtoernooi 
meespelen. 
 
Dinsdag	  20.30	  uur	   Trainer	  

11-‐jun	   Martin	  van	  der	  Wel	  
 
Vanaf deze plek enorm bedankt top-trainers!  
Peter van Duijn gaat volgend jaar weer bij Dijkvogels aan de slag. De overige top-trainers hopen we 
komend jaar weer te mogen verwelkomen op de dinsdagavond voor een enthousiaste groep korfballers, 
toch? 
 
 
 
15 juni: NK voor VALTO C1: Mee met de bus? 
Op 15 juni speelt VALTO C1 in Leiderdorp voor het NK. De spelers zullen vroeg vertrekken. Om kwart 
voor 12 organiseren we de bus voor supporters. Hierdoor kan je nog meedoen met het 
ochtendprogramma van de einddag (zie elders in deze bijblijver). Wil jij mee met de bus? Mail ajb naar 
bart@vanmuyen.nl en we schrijven je in. Kosten 5 euro per persoon. 
 
 
Momenteel zijn de volgende plekjes al bezet: 
 
Naam	   Aantal	  plekken	  
Bas	  Ridder	   1	  

Koert	  Ridder	   1	  

Martijn	  Dijkstra	   1	  

Wouter	  Dijkstra	   1	  

Sheila	  Herbert	   1	  

Liesberth	  van	  Wingerden	   1	  

Melanie	  Noordam	   1	  

Anja	  vd	  Eijk	   3	  

Daniella	  van	  Marrewijk	   1	  

Vera	  Lagerwerf	   1	  

Helma	  Hagemans	   3	  

C1	  spelers	  (terugweg)	   12	  

C1	  coaches	  (terugweg)	   2	  
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Start op donderdag 20 juni: Zomer looptraining 
Wil jij op een leuke manier in conditie blijven deze zomer? Elke donderdag organiseren we met hulp van 
Arco Poot (geweldig initiatief Arco!) een looptraining. Startend op donderdag 20 juni is er elke 
donderdag een looptraining. Zowel voor geoefend als minder geoefend. Verzamelen om 19.30 uur bij 
de Villa. Je kunt elke week meedoen gedurende de hele zomer (laatste looptraining is op 15 augustus). 
Nogmaals: iedereen mag meedoen, conditie of minder conditie, selectiespeler of recreant, senior of 
jeugd! En het geeft natuurlijk niet als je een paar keer over slaat omdat je met vakantie bent. 
 
 
Start op 1 augustus Core & Stability training 
Met hulp van Maurice van Veldhoven starten we op donderdag 1 augustus met een core & stability 
training. Verzamelen om 19.00 uur bij de Villa. Maurice doet deze training op 1, 8 en 15 augustus! 
Speciaal bedoeld voor de selecties van senioren en junioren. 
 
 
Zaterdag 17 augustus: start trainingen voor de senioren selectie 
De selectie start het seizoen op 17 augustus van 10 tot 17 uur met trainingen en een een onderling 
potje. Voor een lunch wordt gezorgd. 
Met ingang van maandag 26 augustus: starten de trainingen weer 
Let op de volgende bijblijvers voor het trainingschema van het komend seizoen. 
 
Oefenwedstrijden 
En dan het oefenprogramma, dat is bijna compleet. Zie hieronder. 
Datum	   Dag	   Tijd	   Thuis	   Uit	   Lokatie	   Scheidsrechter	  

20-‐aug	   Dinsdag	   19:00	   Crescendo-‐2	   VALTO	  2	   Saffierstraat	  3,	  Leiden	   Crescendo	  
20-‐aug	   Dinsdag	   20:30	   Crescendo-‐1	   VALTO	  1	   Saffierstraat	  3,	  Leiden	   Crescendo	  

	   	   	   	   	   	   	  
24-‐aug	   Zaterdag	   14:00	   Maassluis	  1	   VALTO	  1	   KV	  Maassluis/1	   Maassluis	  
24-‐aug	   Zaterdag	   12:30	   Maassluis	  2	   VALTO	  2	   KV	  Maassluis/1	   Maassluis	  
24-‐aug	   Zaterdag	   12:30	   VALTO	  3	   Achilles	  3	   Zweth/1	   Pierre	  v	  V	  
24-‐aug	   Zaterdag	   12:30	   Maassluis	  A1	   VALTO	  A1	   KV	  Maassluis/2	   Maassluis	  
24-‐aug	   Zaterdag	   10:00	   VALTO	  A2	   	  	   Zweth/1	   Arnold	  K	  

	   	   	   	   	   	   	  
27-‐aug	   Dinsdag	   19:00	   VALTO	  2	   Achilles	  2	   Zweth/1	   Rick	  V	  
27-‐aug	   Dinsdag	   20:30	   VALTO	  1	   Achilles	  1	   Zweth/1	   Jan	  K	  

	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  

31-‐aug	   Zaterdag	   17:00	   VALTO	  1	   ODO	  1	   Zweth/1	   Rick	  V	  
31-‐aug	   Zaterdag	   15:30	   VALTO	  2	   ODO	  2	   Zweth/1	   Jan	  K	  
31-‐aug	   Zaterdag	   14:00	   VALTO	  A1	   DES	  A1	   Zweth/1	   Cock	  M	  
31-‐aug	   Zaterdag	   12:30	   VALTO	  B1	   DES	  B1	   Zweth/1	   Niels	  K	  
31-‐aug	   Zaterdag	   11:00	   VALTO	  B2	   DES	  B3	   Zweth/1	   Niels	  L	  
31-‐aug	   Zaterdag	   09:00	   VALTO	  E3	   ONDO	  E4	   Zweth/1	   Ruben	  K	  
31-‐aug	   Zaterdag	   10:00	   Welpen	   -‐	   Zweth/1	   -‐	  

	   	   	   	   	   	   	  
31-‐aug	   Zaterdag	   17:00	   VALTO	  A3	   DES	  A3	   Zweth/2	   Ron	  B	  
31-‐aug	   Zaterdag	   15:30	   VALTO	  A2	   DES	  A2	   Zweth/2	   Wim	  v	  D	  
31-‐aug	   Zaterdag	   14:00	   VALTO	  8	   ODO	  6	   Zweth/2	   Frank	  d	  R	  
31-‐aug	   Zaterdag	   12:30	   VALTO	  B3	   Ondo	  B2	   Zweth/2	   Lennart	  L	  
31-‐aug	   Zaterdag	   11:00	   VALTO	  C1	   Ondo	  C1	   Zweth/2	   Twan	  K	  
31-‐aug	   Zaterdag	   10:00	   VALTO	  C3	   	  	   Zweth/2	   Steven	  V	  
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31-‐aug	   Zaterdag	   09:00	   VALTO	  C2	   DES	  C2	   Zweth/2	   Marije	  v	  D	  
	   	   	   	   	   	   	  

31-‐aug	   Zaterdag	   17:00	   DES	  7	   VALTO	  7	   Biesland/kg	   DES	  
31-‐aug	   Zaterdag	   15:30	   DES	  6	   VALTO	  6	   Biesland/kg	   DES	  
31-‐aug	   Zaterdag	   14:00	   DES	  4	   VALTO	  4	   Biesland/kg	   DES	  
31-‐aug	   Zaterdag	   12:30	   DES	  3	   VALTO	  3	   Biesland/kg	   DES	  
31-‐aug	   Zaterdag	   11:00	   DES	  5	   VALTO	  5	   Biesland/kg	   DES	  
31-‐aug	   Zaterdag	   11:00	   DES	  D3	   VALTO	  D3	   Biesland/gras	   DES	  
31-‐aug	   Zaterdag	   10:00	   DES	  D1	   VALTO	  D1	   Biesland/kg	   DES	  
31-‐aug	   Zaterdag	   09:00	   DES	  D2	   VALTO	  D2	   Biesland/kg	   DES	  
31-‐aug	   Zaterdag	   10:00	   DES	  E1	   VALTO	  E1	   Biesland/gras	   DES	  
31-‐aug	   Zaterdag	   09:00	   DES	  E2	   VALTO	  E2	   Biesland/gras	   DES	  
31-‐aug	   Zaterdag	   10:00	   DES	  F1	   VALTO	  F1	   Biesland/gras	   DES	  
31-‐aug	   Zaterdag	   09:00	   MaassluisF2	   VALTO	  F2	  	   Maassluis	   Maassluis	  

 
Op jacht naar VALTO 8. 
Oeps een afzegging! We hebben echt nog 2 dames nodig om VALTO 8 te starten. Dames, laat je horen 
en meld je aan. We hebben je nodig!! 
 
Namens	  de	  TC,	  
Bart	  van	  Muyen	  
06-‐27024	  902	  /	  vztc@ckv-‐valto.nl	  	  
 

_________________ Einde TC Nieuws _________________ 
 
 
 
 
 

Kwijt 
Donderdagavond 6.6.2013 tijdens de training van 19.30 tot 20.30 heeft iemand per 
ongeluk mijn nieuwe VALTO trainingsjasje meegenomen met KEVIN op de rug en met m'n 
fietssleutel in de zak. 
 
Graag even kijken allemaal aan de kapstok en geef als je hem gevonden heeft even een 
belletje naar 06 22151316 ! 
 
Hartelijk dank, Kevin Kuijper C3 
 

	  
VALTO B1 
Dit jaar bestond de B1 uit: Alex Kok, Rik Wienke, Thomas Ris, Floris v Muyen, Lisanne vd 
Berg, Esmee Binnendijk, Rosalie Prins & Julia Keijzer. De trainers waren Rob de Ruiter en 
Luuk v Staalduine. :) Op het veld ging het niet heel goed, we werden laatste... In de zaal 
wilde het ook niet echt lukken, maar de 2e keer op het veld werden we tweede! Dit 
vonden wij heeeeeeeeel leuk! Ook hadden we elke week taart, omdat we dan geen stukje 
hadden geschreven in de bijblijver. Mmmm... Dit stukje moesten we schrijven voor 60 
punten met Het Grote Rob & Luuk Spel! Dit was echt een topjaar!  
      Groetjes, VALTO B1 :)  


