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Beste stuurlui, 
Afgelopen zaterdag was ik aanwezig bij een wedstrijd in de hoofdklasse korfbal. Ik was daar als neutrale 
toeschouwer en stond precies tussen een groep thuis- en uitsupporters in. Jullie waren er ook, aan beide 
kanten van mij, tussen de anderen. Een aantal meter van het veld, maar omdat we enigszins in een hoek 
stonden meestal enkele tientallen meters van de spelsituaties. Dat weerhield jullie er niet van om je 
gedachten het veld in te slingeren, meestal een primaire reactie op basis van wat als eerste op jullie netvlies 
kwam en veelal niet gehinderd door matige kennis van de spelregels. 
 
Misschien vroegen jullie je af, waarom ik niet meedeed. Bij geen van beide spelende partijen. Welnu, ik was 
bij deze wedstrijd supporter van de derde partij, de toezichthouders, de mensen zonder wie de wedstrijd 
helemaal niet gespeeld had kunnen worden, de heren die jullie zo af en toe doorverwezen naar de opticien. 
De mannen in het zwart floten een prima wedstrijd, wat ik toch altijd weer knap vind, omdat je met vier ogen 
moet zien, waar je soms wel acht ogen voor nodig hebt. Maar daar zijn ze in getraind, daar worden ze op 
beoordeeld en dat doen ze op een fractie van de afstand op basis waarvan jullie je oordeel vellen. En 
natuurlijk zullen ze wel eens iets niet zien of anders interpreteren. Maar hé, als daar duizenden mensen na 
het zien van de beelden, met herhaling en dubbele slow-motion, er in meer dan 200 reacties ook al niet 
uitkomen, wat verwacht je dan van een scheidsrechter? 
 
Dan de spelers. De mensen voor wie jullie zouden moeten komen. Want ik zeg natuurlijk niet dat je de hele 
wedstrijd je mond moet houden, in tegendeel. Misschien dat je energie overhoud om de spelers aan te 
moedigen als je de arbiters hun werk laat doen. En dan wel op een positieve manier naar de spelers van je 
eigen ploeg, niet zo negatief richting de spelers van de tegenstander. Want waarom dat laatste? Het draagt 
niet bij aan een sportieve wedstrijd, 'jullie' spelers hebben er niets aan en denk je echt dat de speler wie het 
betreft er ook maar iets mee doet? Daarnaast krijgen de kinderen in het publiek niet echt het juiste 
voorbeeld, zij moeten het kijken van een wedstrijd vooral leuk blijven vinden. Kijk gewoon naar het spel, 
geniet er van. Op dit niveau gaat het namelijk om de details. Er gaat weinig fout bij deze ploegen, de basis is 
meer dan goed. Het gaat om momenten en kleine verschillen. Nét iets meer uithoudingsvermogen, nét iets 
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slimmer, nét iets meer kracht … dat maakt het verschil. En dat maakt de spanning. In dit geval de 19-18. 
Geweldig om te zien! 
 
Iets anders, maar ook weer niet helemaal. Deze week worden de indelingen van de teams voor volgend 
seizoen bekend gemaakt. Grote kans dat dit helemaal aan jullie verwachtingen voldoet. Maar het kan ook zo 
zijn dat je het vanuit jouw positie toch echt anders ziet. Weet in ieder geval dat de keuzes zijn gemaakt op 
basis van gesprekken met de coördinatoren, trainers en coaches. Zij staan erg dicht bij de spelers en kijken 
met meerdere ogen naar alle situaties. Mocht je toch behoefte hebben om er over in gesprek te gaan dan 
kan dat natuurlijk, in een persoonlijk gesprek met iemand van de TC. 
 
Tenslotte, beste stuurlui, staan de beste stuurlui in het veld en niet langs de kant. Zij zijn de uitvoerders, de 
mensen die er nauw bij betrokken zijn, die de ervaring en de kennis hebben. En natuurlijk bezitten zij niet 
alle wijsheid en zijn er momenten om daar iets mee te doen, op een positieve en opbouwende manier. 
Vandaar nogmaals de oproep om je aan te melden voor woensdag 15 juni, de jeugdbestuur sessie (17.00 - 
19.00 uur) en de visie sessie voor volwassen leden (19.30 - 21.30 uur). Het is dé kans om van de zijlijn in het 
veld te stappen en invloed uit te oefenen op waar we als club mee bezig zijn en waar we naar toe gaan. 
 
Als toetje nog een pluim voor de Valto-heren die afgelopen weekend hebben meegedaan aan het NK 1-
tegen-1. Ik heb Bas en Simon even aan het werk gezien als speler, beide haalden de kwartfinale bij de 
aspiranten met hun aangevers Laurens en Kevin. Thijs floot zijn wedstrijden tot en met de finale en Thom 
mocht op zondag met aangever Frank acte de présence geven in de senioren arena. En eveneens de 
kwartfinale gehaald! Top gedaan mannen. Hopelijk kunnen we volgend jaar ook enkele dames in actie zien. 
En eerlijk is eerlijk, onze vrienden van ONDO hebben een heel mooi Pinkstertoernooi neergezet, dat mag 
ook worden gezegd! 
 
En als kers op de taart, vanuit mijn sporthart: wat ook gezegd mag moet worden: die Max Verstappen ... 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 

Programma 18, 19 en 21 mei 
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Rijders 

 
 
Opstellingen 18-05  
 
Valto 4:  Vertrek: 19.00 uur 
Heren: Luuk, Roland, Ruben, Thomas, Laurens 
Dames: Laura H, Petra D, Antoinette, Lisa R, Lisa S, Anne Roos 
 
Opstellingen 21-05 
 
Valto 1, 2 en 3 in onderling overleg 
 
Valto 4:  Aanwezig: 11.45 uur 
Heren: Luuk, Roland, Ruben, Thomas, Laurens 
Dames: Laura H, Petra D, Antoinette, Dame V5, Dame V5 
 
Valto 5:   Aanwezig: 13.15 uur 
Heren: Marco, Hans R, Mark, Twan, Arnold P 
Dames: Nia, Esther, Hellen, Annemiek, Sharon, Ilse, Anna 
 
Valto 6:   Aanwezig: 15.00 uur 
Heren: Vincent, Laurens, Jesper, Daniel, Bart, Wouter, Nick 
Dames: Ryanne, Imke, Mandy, Inge, Marije? 
 
Valto 7   Aanwezig 13.30 uur 
Heren: Frank P, Ruud, Rinze, Jelle, Heer V6 
Dames: Linda, Petra, Marije, Gerda,  Nanne? 
 
Valto 8   Vertrek: 12.30 uur 
Heren: Michiel, Arie, Bart M, Peter, Martin, Sjors 
Dames: Fiona, Marleen, Jolanda, Leonie, Marja? 
 
Uitslagen afgelopen zaterdag 
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Nabeschouwingen 
Afgelopen week kwamen er maar drie teams in actie, maar we hadden ook nog drie spelers die meededen 
aan het NK 1 tegen 1 bij ONDO. 
VALTO C2 speelde uit tegen koploper Fortuna C3. Fortuna had al haar wedstrijden nog gewonnen en 
VALTO al haar wedstrijden nog verloren. Maar een paar weken geleden thuis tegen Fortuna was het wel 
een spannende wedstrijd, die uiteindelijk met 5-6 verloren werd. Ook nu weer was er niet duidelijk een 
betere ploeg. Beide ploegen hadden moeite met scoren: werd er veel gemist of werd er gewoon goed 
verdedigd? Helaas wist VALTO er weer net één minder te maken dan de tegenstander en werd er met 3-2 
verloren. A.s. zaterdag speelt de C2 uit tegen KVS C2. Thuis werd er met 2-7 van deze ploeg verloren. 
VALTO E1 speelde thuis tegen ALO E1. Uit werd er met 10-13 gewonnen en dit keer zou een gelijkspel 
genoeg zijn voor het kampioenschap, want dan zou ALO niet meer langs zij kunnen komen. VALTO begon 
goed aan de wedstrijd en had al gauw een voorsprong van een paar doelpunten te pakken. Echter in het 
tweede kwart kwam ALO weer op gelijke hoogte en was VALTO de weg even kwijt. Hier profiteerde ALO 
van, want die ging lekker door met scoren en pakte op haar beurt weer een voorsprong van een paar 
doelpunten. Het laatste kwart waren er wel veel kansen, maar helaas gingen die er niet meer in. Er werd met 
8-10 verloren. A.s. zaterdag speelt de E1 uit tegen ONDO E4 en als die wedstrijd gewonnen wordt, is de E1 
alsnog (gedeeld?) kampioen. Vorige keer werd er met 13-3 van deze ploeg gewonnen. 
VALTO E8 speelde uit tegen koploper Fortuna E5. Thuis werd er met 5-9 van deze ploeg verloren. Ook dit 
keer bleek al snel dat Fortuna terecht de koploper was. Het eerste kwart kon de E8 nog aardig bijblijven, 
maar daarna liep Fortuna toch vrij makkelijk steeds verder weg. Uiteindelijk werd er met 11-3 verloren. A.s. 
zaterdag speelt de E8 uit tegen Achilles E3. Thuis werd er met 7-4 van deze ploeg verloren. 
  
BAS RIDDER deed mee bij het NK 1 tegen 1 bij de C-jeugd. De wedstrijd tegen zijn eerste tegenstander 
was van korte duur, want die ging door zijn enkel en moest opgeven, dus dat was alvast één ‘winstpartij’. 
Van de overige twee wedstrijden wist hij er één te winnen en de andere verloor hij. Met dit resultaat wist hij 
de kwartfinales te halen, waarin hij een tegenstander uit Friesland tegenover zich kreeg. Helaas was deze 
tegenstander te sterk en dus werd hij uitgeschakeld. Zijn tegenstander werd uiteindelijk de winnaar van het 
toernooi. 
SIMON KOK  deed mee bij het NK 1 tegen 1 bij de B-jeugd. Simon wist alle drie zijn poule wedstrijden te 
winnen en werd dus eerste in de poule en ook hij ging door naar de kwartfinales. In de kwartfinales kreeg hij 
zelf drie punten tegen, maar liet hij het liggen om zelf aanvallend meer punten te scoren. Helaas dus ook 
gestrand in de kwartfinales. 
THOM VOSKAMP deed mee bij het NK 1 tegen 1 bij de senioren. Hij stond daar tussen grote namen als 
Gerald van Dijk, Olav van Wijngaarden en Daan Preuninger. In de poulewedstrijden wist Thom één keer 
gelijk te spelen, één keer te winnen en één keer te verliezen. Op doelsaldo ging hij hiermee door naar de 
kwartfinales. Deze eindigde in 4-4 en dus werd er een barrage gespeeld: wie scoort het snelst. Thom mocht 
eerst en scoorde bij 12 secondes. Zijn tegenstander wist met zijn eerste schot te scoren, dus daar stopte de 
klok bij 4 secondes. En dus ook Thom werd uitgeschakeld in de kwartfinales. 
Deze drie jongens hebben in ieder geval VALTO weer op de kaart gezet! En ook het VALTO publiek was 
rijkelijk aanwezig en heeft zich laten horen!! 
 
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: 

20-05										F1+	F2	
27-05																			D1	
03-06																			D2	
10-06																			D3	
24-06																			geen	schoonmaak	
01-07																			B2+	B3	
	
Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest 
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Agenda 

 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
Oproep aan alle leden (18+) 
Op woensdag 15 juni, om 19.30 uur organiseren we een visie sessie. Dit is dé mogelijkheid om actief mee te 
denken over de toekomst van jouw vereniging. Waar ik vorige week schreef over feedback geven, vraag ik je 
nu heel concreet om dat te komen doen. Wat doen we goed als VALTO, waar moet het anders, beter? Hoe 
zou jij onze club graag over een paar jaar willen zien? 
 
Een aantal mensen heeft zich op de ledenvergadering al aangemeld, maar we zijn op zoek naar meer leden. 
Spelend en niet-spelend. We willen om 19.30 uur starten en om 21.30 uur afronden. Die twee uur kunnen 
een groot verschil maken! Meld je dus nu aan door een mailtje te sturen naar bestuur@ckv-valto.nl of zeg 
het één van de bestuursleden. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
  
 
Oproep aan alle leden (18-) 
Jullie dachten toch niet dat we de jeugd zouden negeren, toch? Uiteraard niet. Na de geweldige avond 
jeugdbestuur van vorig jaar, willen we jullie nogmaals vragen om mee te doen en mee te denken. Als je er 
vorig jaar ook al bij was, geen probleem! Misschien heb je na een jaar wel weer nieuwe ideeën of heb je 
naar aanleiding van die avond eens goed opgelet het afgelopen seizoen. Het grote voordeel boven de 18+ 
groep is dat jullie weer pannenkoeken krijgen, dus ik zou het wel weten! 
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Op woensdag 15 juni, om 17.00 uur zijn jullie van harte welkom in Villa VALTO. Meld je dus nu aan door een 
mailtje te sturen naar bestuur@ckv-valto.nl of zeg het één van de bestuursleden. Samen met een vriendje of 
vriendinnetje aanmelden is natuurlijk geen probleem. Snappen we. 
 
Was je vorig jaar 18- en nu ineens 18+? Niet getreurd. Als je de Bijblijver van deze week goed leest, kom je 
vanzelf de volwassen uitnodiging tegen! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
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 
  
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Zo, het einde seizoen nadert. Voor sommige ploegen is er nog 
van alles te winnen, voor anderen is het ‘relaxed’ uitspelen. 
Nog 2 volle competitieweekeinden. En dan nog de juni maand 
waarin we vooral afronden en naar volgend jaar kijken.  
 
Maak er nog wat van deze laatste weken! 
 
Afronding seizoen en blik naar volgend jaar 
De uiterste datum voor afmelden is inmiddels voorbij, tijd voor de indeling. De indeling voor de jeugd vind je 
in deze Bijblijver. Voor de senioren wordt de indeling einde maand bekend. 
 
HKV Toernooi voor alle jeugd (nieuwe indeling) op 18 juni 
Op 18 juni spelen we nog een toernooi bij HKV. Hier gaan we optreden in de nieuwe opstellingen met alle 
jeugdteams (A tot en met E). Houd deze datum dus vrij vanaf 9.00 uur. 
 

Datum Rekening houden met 
De maand juni Trainen jeugd in nieuwe samenstelling 
18 juni  Toernooi voor jeugdteams in nieuwe samenstelling 
Juli Wekelijkse looptraining o.l.v. Arco Poot op donderdagavond 
4 Augustus Eerste training voor Valto 1, 2, A1, A2 
15 Augustus Eerste training voor Valto 3,4,5, B1, C1, D1 
22 Augustus Eerste training overige teams. 

 
Video analyse, ook van jouw wedstrijd? 
Bij Valto is de mogelijkheid om je wedstrijd te filmen. Er is een camera aanwezig die (in overleg) geleend kan 
worden. We hebben ook mogelijkheden om de wedstrijd via internet te tonen aan het team. Neem contact op 
met ondergetekende indien je interesse hebt.  
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Top trainers Valto 6/7/8 
 

Week vd maand Trainer 
1e  Bart van Muyen 
2e  Arnold Kok 
3e  Mark van Geest 
4e  Johan van der Meer 
5e  ? 

 
Conceptindeling Valto jeugd seizoen 2016-2017 
Hieronder staat de indeling voor de jeugd voor het komende seizoen (op alfabetische volgorde). Ook dit jaar 
was dit weer een pittige bevalling. We hebben erg goed gekeken naar zowel individuele kwaliteiten als de 
samenstelling met vriendjes en vriendinnetjes. De indeling is vervolgens besproken met de trainers en 
coaches. Met hun input heeft de TC de eindindeling gemaakt. Natuurlijk blijkt in het samenstellen altijd weer 
dat we niet alle wensen voor iedereen kunnen inwilligen. Maar toch zijn we er volgens ons in 
geslaagd om weer een mooie indeling samen te stellen. 
 
Net als vorig jaar zijn de F-teams nog niet ingedeeld. Vaak levert het schoolkorfbaltoernooi in deze leeftijd 
nieuwe leden op. Wij wachten dit liever even af om daarna een goede indeling op niveau en aantal kinderen 
per team te maken. Ook in de onderste E-teams is bewust ruimte gehouden voor nieuwe leden. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid om nog extra E-teams toe te voegen.  
 
Over een jaar (seizoen 2017-2018) verandert vanuit de KNKV de leeftijdsgrens voor jeugdleden. Deze 
scheidslijn ligt nu op 1 oktober, over ruim een jaar verschuift deze naar 1 januari. Kinderen die tussen 1 
oktober en 1 januari geboren zijn, worden voor de bond dan opeens een jaar ouder. Vanuit de KNKV kwam 
het uitdrukkelijke verzoek om hier komend seizoen al rekening mee te houden bij de indeling. Wij hebben 
voor alle kinderen in deze groep gekeken wat het beste zou zijn. Hierbij is gekeken naar niveau, sociale 
aansluiting, lichamelijke ontwikkeling en ook naar de aantallen binnen een leeftijdsgroep. Bij het sluitend 
maken van de aantallen per leeftijdsgroep, is uiteraard eerst gekeken naar de groep die volgend jaar toch in 
een hogere leeftijdsgroep vallen.  
 
Een verzoek vooral aan de ouders: mocht u bij het zien van deze indeling toch wat vragen hebben of 
verbaasd de wenkbrauwen opgetrokken hebben? Neem dan even de tijd om de indeling op u in te laten 
werken en de positieve kanten ervan te zien. Toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met 
ondergetekende. We willen immers allemaal hetzelfde: Heerlijk sporten op een optimale manier voor 
iedereen. Daar komen we dus altijd uit! 
 

A1 Rick Dasler, van   Lisanne Berg, vd 
  Thijs Dijkstra   Esmee Binnendijk 
  Ruben Hoogerbrugge   Maaike Ridder 
  Simon Kok   Lisa Wingerden, van 
        (Romee Valstar) 
            
A2 Twan Boers   Inge Dop, van 
  Joost Dalen, van   Fleur Duin, van 
  Rolf Jansen   Noortje Geest, van 
  Michiel Nouweland, vd   Romy Meer, vd 
  Luuk Nouweland, vd       
            
B1 
selectie Martijn Dijkstra   Tessa Dijk, van 
  Wouter Dijkstra   Lisette Dijk, van 
  Luca Hagemans   Laura Eijk, vd 
  Max Hulzebos   Sheila Herbert 
  Bas Ridder   Vera Lagerwerf 
  Jan Pieter Vermeer       
            
B2 1 heer selectie     Julia Geest, van 
  1 heer selectie     Liz Meer, vd 
  Fabian Jong, de   Noa Meulmeester, de 
  Jimmy Meer, vd   Iris Paassen, van 
  Maté Ridder   Kitty Vijverberg 
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B3 Martijn Potters   Vera Barendse 
  Floris Prins   Julia Eijk, vd 
  Bart Seters, van   Amber  Jans 
  Ivar Stok, vd   Amber Paauwe 
        Richelle Ruijven, van 
            
C1 Jasper Eijk, vd   Sanne Dikkenberg 
  Romeo Kortekaas   Iris Lagerwerf 

  Daan 
Oudheusden, 
van    Romy Lansbergen 

  Koert Ridder   Annelie Prins 
        Elise Rijsdijk 
            
C2 Thomas Kleijweg   Tessa Boers 
  Jordi Lammers   Kim Dop, van 
  Lorenzo Matthijsse   Julia Mout, vd 
  Freek Vliet, van   Rosanne Mulder 
            
C3 Daan Boekestijn   Jolijn Eendenburg, van 
  Stan Keijzer   Emma Looijenga 
  Mink Meulmeester, de   Sanne Poot 
  Justin Vermeer   Ilse Slaman 
        Laura Wiedmann 
            
C4 Tim Dijk, van   Marleen Poot 
  Joah Dijk, van   Norah Schriel 
  Sven Donker   Jytte Stolze 
  Jason Herbert   Jordan Verkade 
  Fabian Vliet, van       
            
D1 Jens Berkhout   Emma Bos, van den 
  David Dijk, van   Elise Geest, van 
  Niels Nieuwkerk, van   Marith Mostert 
        Sanne Oudheusden, van 
        Sanne Rijsdijk 
            
D2 Tim Krapels   Mette Bongaards 
  Milan Lansbergen   Alicia Dijk, van 
        Renske Kester, van 
        Brecht Meer, van der 
        Lisa Oudheusden, van 
        Marit Schriel 
        Nouky Staats 
        Mieke Stolze 
            
D3 Luke Aarts   Anouk Hoogendonk 
  Levi Baarle, van   Nova Post 
  Joshua Beek, van   Maaike Slaman 
  Bas Kester, van   Estelle Zeeuw, de 
  Guillermo Zuur       
            
            
D4 Lucas Bruurmijn   Naima Beek, van 
  Tristan Hagemans   Isabel Berg, van den 
  Roald Molenaar   Iris Staats 
  Igor Strik   Julia Vreugdenhil 
        Yara Vreugdenhil 
        Danique Wensen, van 
            
E1 Tim Lier, van   Luna Koornneef 



De Bijblijver, 16 mei 2016 9 

  Kees Mostert   Jonne Meer, van der 
        Isa Stolk 
            
E2 Sven Dijk, van   Sanne Hanemaaijer 
  Daan Seters, van   Jill Koornneef 
        Maartje Leeuwen, van 
            
E3       Yara Baarle, van 
        Rosann Beukel, van den 
        Dieuwertje Geest, van 
        Tess Lochmans 
        Noortje Vliet, van 
            
E4 Kevin Bouwmeester   Finne Elenbaas 
  Lucas Elgersma   Lenne Voorn, van der 
        Jennifer  Wel, van der 
            
E5 Robin Hartholt   Jasmijn Bakker 
  Tobias Vliet, van   Jette Dukker 
        Lotte Vermeer 
            
E6 Ryan Barten   Demi Berkel, van 
        Floor Boekestijn 
        Joëlle Dijk, van 
            
E7 Ben Os, van   Elise Koole 
  Milan Vermeer   Roos Ousoren 
            
            
F Tim Hartholt   Elise Dijk, van 
  Frenk Poot   Sara Dukker 
  Toon Vliet   Isis Groen 
  Mike Zwinkels   Anouk Koole 
        Charlotte Ruijven, van 
            

 
Met vriendelijke groet, 
Bart van Muyen 
Voorzitter TC Valto (vztc@ckv-valto.nl, 06-27024 902) 
 
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 
 
KT2 cursus 
In het nieuwe seizoen willen we beginnen met de KT2 cursus. (www.knkv.nl/opleidingen-main/soorten-
opleidingen/korfbaltrainer-2/ ). We willen dan ook meteen in september beginnen met deze cursus.  
Dit is echt een aanrader. Het helpt je bij het maken van je trainingen, maar ook hoe om te gaan met 
bepaalde situaties op de training. Het is ook een mooi moment om deze situaties met elkaar te delen. De 
duur van deze cursus is twaalf weken. Ook als je verder wilt in het trainersvak is dit de benodigde basis. Je 
kunt daarna de vervolgcursus (KT3) doen. 
 
De volgende personen hebben zich al aangemeld (dit kan nog steeds). 
Bart V.   Mandy H.  Lysanne V. 
Bart L.   Sjors J.   Mariska G. 
Nikki S.   Marije D.  Laurens V. 
Judith G.  Erik E. 
Simon K.  Marleen S. 



Op zoek naar een mooie decoratie met bloemen?
Wij verzorgen uw bloemwerk op bestelling!

Bruidswerk, rouwwerk, bedrijfswerk, workshops
of een persoonlijk boeket of bloemstuk.

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

 www.facebook.com/bongaardsbloemwerk
of informeer naar de mogelijkheden:

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

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

Lagerwerf Wonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl

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

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
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KT3 cursus 
Als je de KT2 cursus gevolgd en gehaald hebt kan je dus de KT3 cursus gaan volgen. Wil je deze graag 
komend seizoen volgen? Je kunt je dan bij mij aanmelden. 
 
Bundel & App Spelenderwijs Verbeteren 
Na de laatste speelronde starten we met de nieuwe teams, dit is tot aan het jeugdweekend. 
We hebben de app spelenderwijs verbeteren aangeschaft. Deze kan gebruikt worden bij het maken van 
trainingen, maar ook tijdens de training. Veel oefeningen worden in filmpjes uitgelegd, dus erg handig. We 
zullen in deze eerste week uitleg geven over deze app. 
 
Groet, 
Johan van der Meer 
06-53154889 
cooAenB@ckv-valto.nl 

Wedstrijdverslagen 
 
Fortuna C3 - VALTO C2 
Afgelopen zaterdag moesten wij als één van de weinige teams van VALTO een wedstrijd spelen. We 
moesten spelen tegen de koploper. Thuis verloren wij met één punt verschil maar misschien lukte het deze 
keer wel om te winnen. De hele wedstrijd waren we aan elkaar gewaagd maar in de eerste helft werd er aan 
beide kanten niet gescoord! Er waren wel vele kansen en die werden in de tweede helft gelukkig wel benut. 
We stonden voor of gelijk. Helaas viel aan het eind het winnende doelpunt toch aan de kant van Fortuna. 
Het werd 3-2, weer met maar één punt verschil verloren. Wel kregen we de nodige complimenten en volgens 
de scheidsrechter speelden we heel verzorgd. Leuk om te horen maar we hadden liever gewonnen. 
Misschien volgende week! 
Groetjes,Roos 
 
NK 1-tegen-1 van bovenaf 
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Oproep voor alle superhelden!
Jeugd superhelden Verzamel al jullie superpowers 
en ga met ons mee op het jeugdweekend 2016!

Houd het weekend van 24, 25 en 26 Juni vrij 
want dan is weer het leuskte weekend van het jaar!

het aanmelden heeft even op zich laten wachten, 
maar vanaf nu kan dit ook online, heel eenvoudig en 
super snel! Ga naar de volgende link: 
www.ckv-valto.nl/jeugdweekend en geef je op!

De kosten voor de B en C zijn 75,- 
en vertrekken op vrijdagavond om 18.30 uur vanaf de 
villa naar ‘de Kievit’ in Esbeek.

Voor de D, E en F zijn de kosten 55,- en vertrekken 
op zaterdag ochtend om 8.00 uur vanaf de villa naar 
‘de Kievit’ in Esbeek.

Zondag rond 17.00 uur verwachten we weer terug te 
zijn bij de villa.

Wij hebben er al heel veel zin in! Tot dan!

Groetjes van ‘t Jeuk!
Denise Herbert 

06-13229967

Bart-Jan Schoone 06-14531839

Frank de Rijcke 06-40463753

Aileen Willemse 06-44582813

Bij vragen of opmerkingen bel 
ons gerust of stuur een 

mailtje naar 
jeuk@ckv-valto.nl
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  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	

	
In	de	verschillende	poules	wordt	deze	middag	gestreden	om	de	prijs	voor	het	beste	schutters	duo!	

We	sluiten	de	middag	af	met	natuurlijk	een	prijsuitreiking	en	een	BBQ.	
	

Dus	zet	zaterdagmiddag	11	juni	in	de	agenda,	ga	opzoek	naar	een	leuk/gezellig/goed	maatje,	geef	je	op	via	de	
website!	Opgeven	kan	tot	uiterlijk	3	juni	via	www.ckv-valto.nl/einddag.		

Wellicht	slepen	jullie	die	mooie	beker	binnen	op	zaterdag	11	juni.	
	

Opgeven	voor	de	BBQ	kan	ook	op	de	website	via	de	bovenstaande	link.	Wil	je	nu	niet	meedoen	met	het	
schottoernooi	en	toch	gezellig	komen	BBQ’en.	Geef	je	dan	ook	op	via	de	website!	

Ook	vindt	je	hier	meer	informatie	over	de	verschillende	menu’s	en	prijzen.	
	
	
	

Indien	de	D1	op	deze	dag	naar	het	NK	gaat	zullen	de	tijden	van	het	schutterstoernooi	worden	aangepast.	Voor	
degenen	die	hier	graag	bij	willen	zijn,	wordt	er	een	bus	vanuit	Valto	geregeld.		

We	kunnen	die	dag	natuurlijk	wel	gezamenlijk	afsluiten	op	het	terras	van	Valto	met	een	gezellig,	aangeklede	BBQ.		
	




