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Terugkoppelen
Feedback, het moderne woord voor terugkoppelen, maar als onderdeel van ons leven zo oud als de mens
zelf. We doen het iedere dag, op heel veel momenten. Meestal zonder er bij na te denken, het is een
automatisme. We knikken naar iemand tijdens een gesprek, om te laten weten dat we de ander horen en of
begrijpen. We geven bij onze medespelers aan wat er verkeerd ging bij een actie of geven een compliment
na een mooie onderschepping van de bal.
Soms denken we eerst goed na voordat we iets terugkoppelen. We analyseren wat we zien, bepalen wat we
zouden willen en formuleren een antwoord dat in onze ogen klopt en de ander verder helpt. Waar hij of zij
iets mee kan. Want, dat is de kracht van feedback geven. De ander helpen te verbeteren. Iets doorgeven
wat jij wel ziet, maar de ander niet. Het mooie is, dat feedback geven nooit verkeerd is. Over de manier
waarop je het brengt misschien wel en wellicht het moment.
Als bestuur zijn we meestal bezig met het uitvoeren van bestaand beleid en soms met het maken van nieuw
beleid. Ieder jaar zijn er twee formele momenten waarop de vereniging (en dus ook jij) feedback op dat
beleid en de uitvoering ervan kunt geven. Dat zijn de Algemene Ledenvergaderingen. Maar gelukkig zijn er
ook informele momenten, namelijk ieder moment dat je een bestuurslid ziet. Je mag altijd aangeven waar jij
vindt dat het anders kan, anders moet. Graag zelfs! Iedere maand vergaderen we als bestuur en kunnen we
deze feedback bespreken.
De komende tijd willen we het vernieuwde beleid meer vormgeven, zodat we het volgend seizoen, na de
ALV van oktober, kunnen gaan uitvoeren. In de aanloop daar naar toe, willen we graag met jullie in gesprek.
Daar volgt nog een moment en ook een uitnodiging voor. Dat willen we weer doen met de jeugd in een
'avondje jeugdbestuur' en met de overige leden, in een avondje meedenken en feedback geven. Na 3 jaar
FOCUS kijken waar we staan, welke kant we op willen en of dat past bij VALTO.
Tot slot, de afmelddatum van 1 mei is inmiddels verstreken. En daarom nog een bijzondere vraag aan de
mensen die hebben besloten om te stoppen met hun actieve korfbalcarrière of om uiteenlopende redenen
geen lid meer willen zijn. Ook jullie feedback is welkom. We horen graag wat jullie vinden en waar VALTO
kan en misschien wel moet verbeteren!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Programma 7 mei

Rijders

Opstellingen 07-05
Valto 1, 2 en 3 in onderling overleg
Valto 4:
Aanwezig: 14.45 uur
Heren: Luuk, Roland, Ruben, Thomas, Laurens
Dames: Anne-Roos, Laura H, Lisa S, Petra D, Antoinette
Valto 5:
Aanwezig: 13.15 uur
Heren: Marco, Arnold, Hans R, Thijs D, Floris
Dames: Nia, Esther, Hellen, Annemiek, Sharon, Ilse, Anna
Valto 6:

VRIJ

Valto 7
Vertrek: 12.45 uur
Heren: Frank P, Ruud, Rinze, Bart V, Heer V6
Dames: Linda, Petra, Marije, Gerda(?),Nanne
Valto 8
Aanwezig: 13.30 uur
Heren: Michiel, Arie, Bart M, Peter, Martin, Sjors
Dames: Fiona, Marleen, Jolanda, Leonie, Rosanne
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Uitslagen afgelopen zaterdag

Nabeschouwingen
Afgelopen zaterdag kwamen er maar twee teams in actie:
VALTO D4 was als eerste aan de beurt en speelde thuis tegen één van de koplopers Phoenix D1. Uit werd
er met 5-4 verloren. Als de D4 zou weten te winnen, zouden ze gelijk kunnen komen en zou het heel
spannend worden in de poule. De eerste helft ging het nog aardig gelijk op en wist Phoenix nog op gelijke
hoogte te blijven, 2-2. Maar in de 2e helft was VALTO duidelijk de betere ploeg en dit zorgde voor een 7-3
eindstand. In de poule nu drie ploegen met vier punten, waarbij GKV een wedstrijd minder gespeeld heeft.
Dit is de volgende tegenstander van VALTO. De wedstrijd staat nu nog gepland voor zaterdag 7 mei, maar
op verzoek van de tegenstander wordt deze verplaatst. Thuis werd er met 2-6 verloren. Als de D4 uit weet te
winnen van deze ploeg, kunnen ze op gelijke hoogte komen.
VALTO A1 moest de inhaalwedstrijd tegen Fortuna A2 spelen en sloot daarmee het korte
zaterdagprogramma af. Vanaf het begin was wel duidelijk dat de A1 de betere ploeg was, maar omdat er te
veel kansen nodig waren om tot scoren te komen, kon Fortuna toch lang in het kielzog blijven. Zeker ook
omdat ze de fouten van VALTO wisten af te straffen. Echt spannend werd het echter niet en uiteindelijk
stond er een prima 16-10 overwinning op het scorebord. Nu iedereen in de poule 11 wedstrijden gespeeld
heeft, staat VALTO bovenaan met twee punten voorsprong op Avanti A1, en met een beter onderling
resultaat in de pocket! Nog drie spannende wedstrijd te gaan, waarvan a.s. zaterdag de eerste: thuis tegen
Excelsior A1. Uit werd hier, na een 8-1 ruststand en een ongelofelijke inhaalrace, op zijn Duits gewonnen
met 11-12.

Schoonmaken Villa
Het veldseizoen gaat ( bijna) weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij.
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij Valto
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd.
Per week is een ander jeugdteam aangewezen, zodat de ouders maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar
aan de beurt komen. Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een uur klaar. Dus is het van
belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:

06-05

geen schoonmaak

13-05
20-05
27-05
03-06
10-06
24-06
01-07

E7+ E8
F1+ F2
D1
D2
D3
geen schoonmaak
B2+ B3

Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest
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Creating
a climate
for growth

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens
de showroom van Multi Keuken & Bad!
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Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
U vindt ons boven
Karwei op:

ELEKTRAWEG
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MAASSLUIS
T.

010-5922411

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U | IN DE AVONDUREN
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

multikeukenenbad.nl

Agenda

De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/

VEO toernooi – donderdag 5 mei
Donderdag 5 mei is het jaarlijks VEO-toernooi. Ondanks de vakantie gaan we
grote groep naar het toernooi!

toch met een behoorlijk

Dit jaar is de eerste ronde om 10.00 uur, dus we vertrekken wat later dan gebruikelijk, namelijk om 9.00 uur!
We willen wel echt op tijd wegrijden, dus zorg dat je om 8.55 uur aanwezig bent, zodat we genoeg tijd
hebben om iedereen in de juiste auto te stoppen. Het wordt heerlijk weer, dus vergeet niet:

•
•
•
•

Zonnebrand
Voldoende drinken
Een lekker kleedje om op te zitten/liggen
Spelletjes om tussendoor te doen

Uiteraard zijn alle ouders uitgenodigd om een paar wedstrijden te komen kijken/aanmoedigen! Het toernooi
is bij VEO, adres: Groene Zoom 6, 2491 EH, Den Haag.
Ik ben zelf de hele dag op het toernooi aanwezig, dus mochten de thuisblijvers vragen hebben of contact
zoeken, dan kan er met mij gebeld of geappt worden!
Groetjes Petra Dijkstra
Tel. 06 21 40 90 23
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Het Priva Schoolkorfbaltoernooi - woensdag 25 mei 2016
Woensdag 25 mei organiseert VALTO het Priva Schoolkorfbaltoernooi voor alle groepen 3,4 en 5 van de
basisscholen.
Voorafgaand aan het toernooi wordt er op maandagavond 23 mei aan alle kinderen die mee doen met het
toernooi trainen gegeven.
Voor dit alles zijn we op zoek naar hulp!!
We zoeken:
Trainers voor maandag 23 mei, van 17.00 uur tot en met 20.00 uur
Scheidsrechters voor woensdag 25 mei, toernooi is van 13.30 – 16.30 uur
(Jeugd)leden, die een team willen begeleiden tijdens het toernooi op woensdag 25 mei
Barpersoneel voor woensdagmiddag 25 mei
Wil je ons helpen? Laat het dan weten aan één van ons!
Groetjes Frank de Rijcke en Petra Dijkstra
dijkstrapw@gmail.com

Hulp gezocht: Trainen geven op maandag 23 mei
Maandag 23 mei komen alle teams die meedoen met het Priva Schoolkorfbaltoernooi voor een training naar
het VALTO veld. Vanaf 17.00 uur zullen de trainingen zijn en die zijn om 19.45 uur afgelopen. We zijn op
zoek naar heel veel trainers, zodat alles weer vlekkeloos kan verlopen. Geef je dus gauw op om te komen
helpen. Omdat we ons voor kunnen stellen dat jullie tussendoor trek krijgen en moeten eten, zorgen wij er
voor dat er tussendoor pannenkoeken voor jullie zijn!!
Opgeven kan door te mailen naar: dijkstrapw@gmail.com

Weer eens wat anders…
To Val komt vrij regelmatig in contact met personen die betrokken zijn bij allerlei activiteiten van VALTO. Zo
nu en dan hoort To meer dan menigeen denkt. En daar maakt To deze keer dankbaar misbruik van. Enkele
dames, waaronder ook een dame uit ’s Gravenzande, hadden het over de limericks die in de Bijblijver
stonden. De dame uit ’s Gravenzande maakte de opmerking “let maar op, straks komt er ook nog een
alfabet over VALTO”. En daar ging meteen het lampje bij To Val branden …..
de A is van Aanval, zonder dat kun je niet winnen
zonder de B van Bal kun je niet aan een wedstrijd beginnen
de C van Christelijk staat al meer dan 50 jaar voorop
zonder de D van Dames worden de wedstrijden een flop
de E van Elftal komt bij korfbal geheel niet voor
met de F van Feesten is dat wel anders hoor
zonder G van Geluk is het moeilijk overleven
zonder de H van Heren kun je de wedstrijd wel opgeven
met de I van Invallers kun je gewonden vervangen
dat soms ook wel met de J van Junioren wordt opgevangen
met de K van Korf zal ik volgende week wel verder gaan
gelukkig dat de L van Losse Lijnen steeds minder zal bestaan
To Val

'Valto Opinie' #Stelling 4 met Marleen, Manon, Jan Jaap, Rick en Laurens
Vanaf 2016 gaan we maandelijks een stelling formuleren. Er wordt door een aantal korfbal-liefhebbers
commentaar gegeven op deze stelling, zodat we de kijk op korfbal kunnen verbreden.
#Stelling4: Een competitie speelronde kan prima op de dag van de korfbalfinale
Marleen Slaman,
Korfbalt in Valto 8, moeder van twee korfbalmeiden en lid van de TC.
''De insteek van de KNKV is goed: proberen om zo veel als mogelijk wedstrijden vroeg te laten starten
waardoor iedereen ruim de tijd heeft om naar de Ziggo Dome af te reizen. Daarbij wordt echter vooral
gekeken naar de 'grote' finale. Die haalt iedereen inderdaad wel! Maar de finale van de A-junioren en om
plaats 3 en 4 zijn zeker ook de moeite om te bekijken. En gezien de kosten van het kaartje en je
parkeergeld, is het wel zuur als je door je eigen competitiewedstrijd dan alleen de avondwedstrijd kan zien.
Ik snap ook wel dat er gekozen moet worden qua speeldata. In het voorjaar heb je diverse feestdagen in het
weekend en een lange schoolvakantie. Door de finaledag als vrij weekend te bestempelen, moet je weer
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spelen in een weekend waarin veel mensen een paar dagen weg zijn. Dat levert dus ook weer problemen
op. Kijk dit jaar naar zaterdag 7 mei, dat is de zaterdag na Hemelvaart en voor de basisscholen in Delft en
Den Haag het middelste weekend van de meivakantie. Bij de E en de F zijn er voor dit weekend 5
wedstrijden verplaatst omdat de tegenstander geen volledig team op de been kon krijgen.
Kort samengevat: bij voorkeur een zo'n beperkt mogelijk programma op de dag van de korfbalfinale waarbij
zo vroeg mogelijk gespeeld wordt. Maar het zal per jaar aankijken zijn hoe de feestdagen en
schoolvakanties vallen.''
----------------------Manon van der Ende,
Speelster Valto 1, van jongs af aan al actief bij CKV Valto.
"Daar ben ik het niet mee eens. De korfbalfinale is het korfbalevent van het jaar en wordt omringt door een
geweldige ambiance. Daarbij wil het KNKV ook het korfbal aantrekkelijker maken, laten zien wat korfbal is en
daarbij heel korfballend Nederland meer betrekken bij wat er in de top gebeurd.
Omdat het in eerste instantie voor iedereen gaaf is om de wedstrijden live bij te wonen, maar ook met het
hele idee daarachter vind ik het niet handig om wedstrijden (vooral in de middag) in te plannen. Ik vind dat
iedereen ruim op tijd in de Ziggo Dome aanwezig moet kunnen zijn om alle drie de wedstrijden vol te kunnen
zien, hiervoor koop je immers ook een kaartje ;) De hele entourage is er helemaal voor gemaakt zodat er
veel publiek de wedstrijden kan bijwonen en ook om de sport écht op de kaart te gaan zetten.
Dit jaar werden er wedstrijden laat in de middag ingepland, waardoor het lastig werd om erheen te gaan en
al helemaal om alle wedstrijden te zien. Zonde als zo'n gave ambiance, door het inplannen van competitie
wedstrijden, niet voor iedereen haalbaar is.
Enkel een aantal uitzonderingen zouden op deze dag wel voor een speelronde kunnen zorgen, zoals enkele
(jeugd) teams in de ochtend of dat als teams in onderling overleg de wedstrijd zelf verplaatsen naar deze
dag. "
----------------------Jan Jaap Elenbaas,
Passie voor korfbal en vanaf zijn jonge jeugd, lid van VALTO. Na 25 jaar speler-af en inmiddels voorzitter
van zijn geliefde club uit De Lier. Volgt zo’n beetje alles wat met zijn sport te maken heeft en ziet korfbal
vooral zoals het is: niet stoffig, maar dynamisch en springlevend.
''Nee, eigenlijk niet. Dat soort evenementen moet voor heel korfballend Nederland te bezoeken zijn. En dan
niet alleen de finale, maar ook de andere wedstrijden. Het is een beleving die hoort bij korfbal en op deze
manier ontneem je mensen de kans daar bij te zijn. Niemand zal zijn of haar team in de steek laten om naar
Ziggo Dome te gaan. Ook het korfbalcongres is zo'n evenement, waarbij zelfs het succes afhangt van de
kwantiteit van de bezoekers. Afgelopen jaar ontbrak zeker tweederde van de bestuurders op een KNKV
evenement. Het feit dat bestuurders nog actief zijn in een team en in de competitie is erg waardevol en dat
zou je niet moeten 'afstraffen' door een dergelijk evenement te plannen in een speelronde, of andersom. Ik
hoop dat de korfbalbond hier iets mee doet.''
----------------------Rick Voskamp,
In het verleden spelend voor Valto en ONDO, kritisch en nu scheidsrechter in de hoofdklasse.
''Zeker in de weken voor de zaalfinale in het ZiggoDome was hier veel discussie over. Er is met de
verenigingen in Nederland overleg geweest en daaruit kwam naar voren dat de meeste verenigingen voor
een speelronde waren tijdens de zaalfinale. Daarom is dit in mijn ogen niet echt een discussie punt, er is
geluisterd naar de verenigingen.
Persoonlijk vind ik het een aparte constructie dat er een speelronde is in het weekend van de zaalfinale. Ik
zou graag zien dat er in het weekend van de zaalfinale geen speelronde is. Misschien kan dit weekend
worden gebruikt als inhaalweekend of iets in die zin. Zodat het toch niet een geheel ‘loos’ weekend is.''
----------------------Laurens Verbaan,
Een echt sportliefhebber, volgt alles wat met korfbal te maken heeft, spelend voor Valto 2 en trainer/coach
van Valto C1.
''Voor een deel wel en voor een deel niet. Waarom? De korfbalfinale is het evenement voor alle korfballers
van Nederland. Hier moet dus (vind ik) iedereen bij zijn die de sport lief is en voor alle geïnteresseerde die
het leuk vinden om te komen kijken.
De Bijblijver, 2 mei 2016
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Wij hadden met de selectie om 13:00u en 15:30u een wedstrijd gehad uit bij DES in Delft, terwijl de juniorenfinale om 16:00u begon. Persoonlijk vond ik dat duel één van de hoogtepunten, maar helaas was de
wedstrijd op dat tijdstip aangegeven en kon ik er niet bij zijn.
De oplossing hiervoor? De laatste wedstrijden om 11:00u plannen zodat iedereen ruim de tijd heeft om zich
te verplaatsen naar Amsterdam. Misschien lastig te plannen, maar je zou de wedstrijden ook eventueel door
de weeks kunnen spelen.
Tot mijn teleurstelling heb ik moeten lezen dat er meer wedstrijden naar 16 april (dag van de finale) zijn
verplaatst dan van 16 april naar een vervangende datum....''
----------------------We horen ook graag jullie mening hierover, dus voel je vrij om te reageren! Ga
naar www.facebook.com/ValtoNieuws en vervolgens naar het bericht van #Stelling4!

Wedstrijdverslagen
Valto A1 - Fortuna A2
Sponsors: Hermadix & JG Sproeibedrijf
Valto A1 heeft stap 10 & 11 van de 14 richting het kampioenschap en promitie weten te zetten!! Eventjes
een korte terugblik: vorige week zaterdag alweer mocht Valto A1 het gaan opnemen tegen Weidevogels A1.
Vanwege de spannende stand is dat gewoon een concurrent in de strijd om promotie en degradatie tegelijk.
Dus stond er voldoende op het spel tegen deze tegenstander, waar we eerder dit seizoen al 3x van wonnen.
Ook nu was Valto de betere en werd het uiteindelijk een afgetekende 19-11 overwinning, terwijl andere
concurrenten Excelsior en Avanti gelijkspeelden tegen elkaar. Weer een goed weekend voor Valto dus, en
dit weekend kon het alleen nog maar mooier worden want Valto had nog een wedstrijd tegoed tegen
Fortuna. Bij winst speelde Valto zich ten eerste definitief veilig en ten tweede zouden ze met 2 punten los
bovenaan komen te staan in deze 1e klasse. Fortuna werd vorige keer na een dramatische wedstrijd met 106 van verloren, dus Valto was gewaarschuwd voor de ploeg die al 6 punten van de bovenste 2 ploegen had
afgesnoept. We begonnen niet heel erg scherp maar uiteindelijk na de eerste 15 minuten toch een 3-1
voorsprong op het scorebord. Er werd vrij goed verdedigd met veel druk en de aanvallen waren goed, al was
de afronding vooral in het eerste aanvalsvak niet erg best. Via 6-2 en 7-4 was de ruststand 8-5 in het
voordeel van Valto. Zeker geen gelopen race dus, en waar het ene vak lastig scoorde (8 uit 96 in dat vak
tegenover 8 uit 31 in het andere vak) stond dat vak wel weer beter te verdedigen. In de tweede helft ging de
wedstrijd eigenlijk in het zelfde ritme verder, gelukkig voor Valto. Uiteindelijk werd vanaf 11-8 naar 14-8 het
definitieve gat geslagen, al waren hier wel weer veel kansen voor nodig. De 4 wissels konden weer allemaal
wat minuutjes meedoen en zo pakten we met zijn 12'en opnieuw een goede overwinning, de teller stokte bij
16-11. We hebben zeker geen kampioensvorm getoond, maar winnen was het hoofddoel. De stand van
zaken is nu als volgt: op plek 1 Valto met 16 uit 11, op plek 2 Avanti met 14 uit 11 en op plek 3/4 staan
Excelsior en Maassluis met 12 uit 11. Het zal tussen deze 4 ploegen gaan, zeker gezien de wedstrijd die
volgende week op het programma staat: Valto A1 - Excelsior A1. Valto kan dus volgende week bij winst weer
2 concurrenten uitschakelen voor de titel, en dan blijven alleen Avanti (mits ze winnen) en Valto nog in de
race. Mocht Valto volgende week verliezen dan legt het zichzelf veel druk op in de toch al lastige derby's
tegen ONDO en ODO die dan nog volgen. Weer alles om voor te strijden dus, volgende week om 12:30
lekker in De Lier. Vorige keer werd er na een 8-1 achterstand nipt 11-12 gewonnen bij Excelsior, dus zal er
dit keer weer alles uit de kast gehaald moeten worden. Tot dan!
De A1
DubbelZes F1 – VALTO F1
Het is zaterdag 23 april f1 is er klaar voor om naar den haag te gaan om tegen dubbel zes te spellen en ja
dat is de tweede keer afgelopen zaterdag spee;de we ook al tegen dubbel zes en toen helaas verloren
maar nu op een natte zaterdag morgen en fris gaan we met veel plezier er tegen aan iedereen heeft goed
geslapen de wedstrijdt begint het gaat lekker gaat gelijk op dubbelzes scoorde als eerst maar daar heeft
valto wel een antwoordt op het wordt 1-1 door Lenne en dan gaat het lopen met rust staat het 1-4 na rust
gaat het speel veder bij de derde kwaart staat het 6-10 het gaat super maar de laaste kwart gaat dubbelzes
een stukje beter spellen 8-10 bijna einde wedstrijdt valto doet wat ze moeten doen winnen en dan wel met
eindstand 11-13 he is dat niet de zelfde eindstand als vorige week tegen dubbelzes valfto F1 gefeliciteerd
met jullie winst geniet van de vakantie en tot volgende keer
met vriendelijke groeten van Tobias Van Vliet
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17
Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl
Internet: www.tede-adm.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
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
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Eindmiddag
U leest het inderdaad goed, dit jaar organiseert de Activiteiten Commissie van VALTO voor iedereen een
Eindmiddag. Deze middag wordt het seizoen 2015-2016 op een gezellige en feestelijke manier afgesloten.

Wanneer? Zaterdag 11 juni 2016
Aanwezig: 12.30 uur
Start: 13.00 uur
BBQ: 17.00 uur
Dit jaar doen we het een klein beetje anders dan de afgelopen jaren. Je hoeft je niet af te melden als je er niet bij
kunt zijn, maar je mag je juist in tweetallen aanmelden om mee te kunnen doen aan het

Duo-Schottoernooi.
Kinderen van de Kangoeroes, F, D en E geven zich samen met iemand van 16+ op. Dit kan zijn met je vader, moeder,
opa, oma, tante, oom, grote nicht, neef of iemand uit de senioren.
De C, B, A en senioren kunnen zich opgeven met wie ze willen. Degene met wie je je opgeeft hoeft niet persé op
korfbal te zitten. Er zijn drie verschillende poules waarin gestreden wordt om de prijzen:

1. Kangoeroes – F
2. D – E
3. C en hoger

beste schutters duo!
We sluiten de middag af met natuurlijk een prijsuitreiking en een BBQ.

In de verschillende poules wordt deze middag gestreden om de prijs voor het

Dus zet zaterdagmiddag 11 juni alvast op de agenda. Ga opzoek naar een leuk/gezellig/goed maatje en ga alvast
samen oefenen. Wellicht slepen jullie dan zaterdag 11 juni wel een mooie beker binnen.
Meer informatie over het opgeven en over de BBQ volgt in de volgende Bijblijver. Dus houd deze in de gaten!
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