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25 mei 2020    47e jaargang nr. 24 
 

 
 
 
Van de Voorzitter 
 
De laatste weken zitten wij als bestuur niet stil. We zijn allerlei zaken aan het bespreken waar wij tegenaan 
lopen en wat zoal op ons pad komt. Wat ons en juist ook mij heel erg blij maakt, is dat iedereen weer kan en 
mag trainen hetzij aangepast. Ook zien wij dat er nieuwe leden zich aanmelden, waardoor wij ook zeer 
positief zijn richting de toekomst. Natuurlijk is het wachten tot we steeds meer kunnen versoepelen in regels 
binnen de vereniging, maar trots ben ik als voorzitter dat eenieder zijn/haar stinkende best hiervoor doet om 
de regels na te leven en te volgen wat de RIVM ons adviseert. Ook voor mij is het bijzonder waar ik in 
terecht ben gekomen en is het zoeken naar de juiste modus om voor jullie allen een goede voorzitter te 
kunnen zijn. Wij als bestuur kunnen ons voorstellen dat er wellicht vragen van leden zijn gekomen de 
afgelopen onzekere periode. Hier willen wij richting jullie tegemoet aan gaan komen. Maandag 8 juni willen 
wij een soort van online ALV gaan organiseren speciaal voor jullie als leden. En dan staat ALV in dit geval 
wel voor Algemeen Leden Vragen uurtje. 
Op de website van Valto komt een link waarin jullie als lid jullie vraag kunnen stellen. Zo kunnen wij alvast 
nadenken over jullie vraag en deze beantwoorden op deze maandagavond 8 juni om 19:30. Wanneer jullie 
de vraag gesteld hebben, komt er een link vrij die jullie kant op gemaild wordt, waarmee jullie die avond dus 
kunnen inloggen. Het is een experiment dus wellicht nog niet foutloos, maar we willen richting jullie als lid 
wel iets doen om jullie vragen die er wellicht zullen zijn zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. En mocht 
er wat zijn wat niet kan wachten, jullie kunnen mij altijd bellen met vragen. 
Hou dus de website in de gaten! 
 
Met sportieve groet, 
Marco Stolze voorzitter@ckv-valto.nl 
06-30728817 
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Valto en Corona – financieel  
  
 
 
In de Bijblijver van 27 maart hebben we jullie voor het laatst geïnformeerd over de financiële situatie van 
Valto in deze Coronacrisis. Hieronder volgt de laatste stand van zaken.  
  
 
Trainingsweekend: iedereen heeft zijn inschrijfgeld retour gehad. De betaalde huur mag volledig worden 
gebruikt voor de huur van De Ginkel van volgend jaar, een voucher dus.  
  
 
Melior jeugdweekend: iedereen heeft zijn inschrijfgeld retour gehad. Ook hier hebben we een voucher gehad 
voor het volgend jaar.  
  
 
NK veldkorfbal: gaat niet door. We hebben wel wat kosten moeten maken, i.v.m. contractuele verplichtingen 
aan een leverancier. Deze kosten zijn in overleg met de leverancier echter laag gebleven en we mogen het 
volledige betaalde bedrag gebruiken als aanbetaling voor een volgende huur. We missen uiteraard ook de 
winst die we hoopten te maken.  
  
 
Contributies: deze zijn nagenoeg allemaal volledig voldaan. Leden: hartelijk dank!  
  
 
Sponsorbijdragen: ook deze zijn nagenoeg allemaal volledig voldaan, ook voor evenementen die niet 
konden doorgaan (Melior weekend, Adfysio Giga kangoeroedag, Priva schoolkorfbal).  
Ook aan onze sponsoren: hartelijk dank!  
  
 
KNKV: daar hebben we een onverwachte meevaller: in onze begroting hadden we al rekening gehouden 
met een boete doordat we niet voldoende wedstrijden zouden fluiten, maar door het stilvallen van de 
competitie hebben we nu geld teruggekregen van de KNKV.  
  
 
Tot slot: de kantine. Daar zit onze grootste financiële pijn dit seizoen. Geen inkomsten tijdens de 
evenementen, de competities of de einddag. Een groot deel van de voorraad is verkocht en we zullen tot 1 
september moeten wachten tot de kantine weer open gaat.  
  
 
We zullen het boekjaar uiteraard gewoon op 30 juni afsluiten, al zal er de komende maand financieel niet 
veel meer gebeuren.  
  
 
 
Pascal van Dijk  
penningmeester  
  



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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Indeling jeugd seizoen 2020/2021 
   
De competitie is al een tijdje geleden tot een abrupt einde gekomen en we zijn sinds de maatregelen 
versoepeld zijn weer aan het trainen. Dat gaat goed en ik wil nogmaals alle trainers en coronacoördinatoren 
bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt!  
  
Nu het seizoen zoals dat gelopen zou zijn zonder corona op zijn einde loopt, betekent dat ook dat wij de 
teamindelingen voor de jeugd voor het komend seizoen bekend gaan maken. Voor veel mensen is dit altijd 
een spannend moment. We vragen je toch om eerst onderstaande even door te lezen voor je doorscrolt naar 
de nieuwe teams.   
   
Uitgangspunten voor het samenstellen van teamindeling    
Elk jaar bereidt de Technische Commissie van Valto de teamindelingen voor. Gedurende het hele seizoen 
volgen de coördinatoren de teams uit hun leeftijdslagen. Er worden gesprekken gevoerd met trainers en 
coaches en de voortgang van spelers wordt besproken op verschillende momenten. Hiermee probeert de TC 
om tot een zorgvuldige potentiële teamindeling te komen die vervolgens met alle trainers en coaches is 
geverifieerd.  
   
Deze volgorde wordt gebruikt omdat de trainers en coaches de spelers het vaakst zien en een duidelijk 
beeld kunnen creëren van hun spelers. Met het beeld van de trainers en coaches gaat de TC verder aan de 
slag, zodat zij uiteindelijk het totaalbeeld kunnen vormen. Een teamindeling voor de gehele vereniging 
baseren we namelijk niet alleen op korfbalkwaliteiten. Om tot de beste indeling te komen houden we onder 
andere rekening met: leeftijd, sociale aansluiting en teamgrootte, naast het eerdergenoemde niveau van de 
speler.  Voor de F en E is het niveau van minder belang en ook nog lastiger te bepalen. Vanaf de D worden 
teams steeds meer op niveau ingedeeld om zo veel mogelijk spelers de kans te geven met spelers van hun 
eigen niveau te spelen. Uiteindelijk is dit een van de zaken die leidt tot een verhoogd spelplezier! Sommige 
teams worden pas samengesteld na een selectieperiode, dit geldt voor komend seizoen voor zowel de 
A1 als de C1.  
    
Net als vorig jaar zijn de F-teams nog niet ingedeeld, maar dit jaar ook de E-teams. Het kan zijn dat dit jaar 
de Kangoeroeinstuif of het schoolkorfbaltoernooi light in deze leeftijd nieuwe leden oplevert, of het spontaan 
meetrainen van kinderen die toch willen sporten, maar dat door corona niet meer kunnen doen. Wij 
wachten het dus liever af, om daarna een goede indeling te maken met de juiste aantallen per team. Dit zal 
pas aan de start van het nieuwe seizoen (in augustus) gebeuren voor de F en hopelijk eind van dit seizoen 
voor de E. In diverse B, C, D en E-teams is ruimte voor nieuwe leden en natuurlijk bestaat ook nog de 
mogelijkheid om nieuwe teams toe te voegen.    
   
Hoeveel tijd de trainers en coaches samen met de TC er ook insteken, soms komen we niet uit onder het 
maken van moeilijke keuzes. Die keuzes proberen we zo goed mogelijk uit te leggen en worden altijd 
gemaakt met als overweging dat het de beste keuze voor iedereen is. Misschien betekent dit dat een 
persoonlijke wens niet direct ingewilligd wordt maar we hebben er vertrouwen in dat we opnieuw een 
indeling hebben kunnen maken om trots op te zijn.    
   
Vragen naar aanleiding van teamindelingen 2020-2021   
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.    
Deze gesprekken worden gepland nadat de eerste trainingen in de nieuwe teams hebben plaatsgevonden. 
Op deze manier krijgen spelers, trainers, ouders en de TC de kans om een beeld te vormen van de nieuwe 
teams waarin een speler/speelster is ingedeeld en daar hun mening op te baseren. Uiteindelijk willen we 
namelijk allemaal hetzelfde, voor iedereen op zijn of haar eigen niveau leuk korfballen!  
  
  
Met vriendelijke groet,   
Jan Jaap Elenbaas, Voorzitter TC   
vztc@ckv-valto.nl / 06- 2958 5387  
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Einde seizoen - trainingstijden  
Vanaf maandag 25 mei geldt het onderstaande trainingsschema:  
  

  
  
I.v.m. maatregelen rondom Corona mag je pas 10 minuten voor je training het Valto terrein op!  
We kijken per week aan hoe het gaat en tot wanneer we doortrainen.   
  
Jaarschema CKV Valto  
Het jaarschema van CKV Valto is te vinden via de volgende link:   
https://ckv-valto.nl/competitie/jaarschema-2020-2021/. In dit schema wordt weergegeven wanneer het 
seizoen weer start maar ook wat korfbalvrije weekenden zijn. Via je trainer/coach krijg je ook te horen 
wanneer de eerste trainingen voor jouw team weer starten.   
   
Trainers & Coaches seizoen 2020-2021  
Veel coaches en trainers voor komend seizoen zijn al bekend en staan hieronder bij de teams. Er zijn nog 
wel wat gaatjes in te vullen.   
    
Trainer/coach worden?    
Heb je interesse om trainer/coach te worden, dan kan dat altijd. Je kunt aansluiten bij een team met een 
ervaren trainer/coach om wat ervaring op te doen en een trainersopleiding gaan volgen. Stuur een mail 
naar Jan Jaap Elenbaas om je interesse aan te geven.   
Ook ouders die het leuk vinden om een team te coachen of te trainen, nodigen wij van harte uit!  
  
Indeling E en F  
Voor de E- en F-jeugd is nog geen indeling op teams gemaakt. Doordat er een abrupt einde kwam aan het 
seizoen, hebben wij nog niet voldoende informatie om hier een goede indeling te kunnen maken. De 
komende weken zullen deze groepen wel in de samenstelling van volgend jaar met elkaar trainen. Voor de 
zomer zal dan de indeling voor de E bekend zijn. De indeling van de F wordt, zoals gebruikelijk, na de zomer 
pas bekend.  
  
Selecties  
Voor een aantal teams is de exacte indeling nog niet bekend en zal nog selectie plaatsvinden. Vanwege de 
beperkingen rondom Corona is het op dit moment niet mogelijk om onderlinge partijtjes of oefenwedstrijden 
te spelen waardoor een goede selectie eigenlijk niet mogelijk is. Om die reden zullen deze selecties 
vooralsnog over de zomervakantie heen getrokken worden.     
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INDELING TEAMS 2020/2021  
  

Senioren  
De teamindeling van de senioren wordt z.s.m. bekend gemaakt.   
  
 

  
A1  Trainer/coach  Kimberley    
  Trainer  RubenK    
  Begeleider  Marcel    
  SELECTIE    SELECTIE  
  DaanO    Annelie  
  Jan Pieter    Elise R  
  Jasper    Esmee  
  Koert    Iris L  
  Romeo    LauraE  
  Wouter    Romy  
      TessaD  
         
A2  Trainer/coach  BartL    
  Trainer/coach  Simon    
  1 heer A1    2 dames A1  
      SELECTIE  
  DaanB    Ilse  
  Ivar    Jolijn  
  MartijnP    JuliaM  
  Mink    LauraW  
      MaritN  
      TessaB  
         
A3  Trainer/coach  Daniel    
  Trainer/coach  Steven    
  FabianV    2 dames A2  
  Floris    Isabelle  
  Jordi    Kim  
  Mate    Marleen  
  Stan    RosanneM  
      SanneP  
         
B1  Trainer/coach  FrankR    
  Trainer/coach  Maaike    
  David    Emma  
  Milan    Miloe  
  Thomas    SanneD  
  Tim    SanneR  
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B2  Trainer/coach  Rianca    
  Trainer/coach  vacant    
  Jens    Brecht  
  Ruben    EliseG  
      MarithM  
      Mieke  
      Nouky  
      SanneO  
        
B3  Coach  vacant    
  Trainer  Zané    
  Bart    Alicia  
  LeviS    Danique  
  Luke    Estelle  
      Isa  
      Julia  
      MaritS  
      Mette  
        
B4  Coach  PetraD    
  Trainer  Thijs    
  Igor    Iris  
  LucasB    Isabel  
  Martien    Rowena  
  Roald    Yara  
        
        
C1  Trainer/coach  MartijnD    
  Trainer/coach  Thomas    
  SELECTIE    SELECTIE  
  Bram    Danique  
  Frenk    Finne  
  Jorn    Jill  
  Kees    Jonne  
  Sven    Luna  
      Maartje  
      Renske  
        
C2  Trainer/coach  Pieter    
  Trainer/coach  Romee    
  1 heer C1    2 dames C1  
  Lucas    Dieuwertje  
  Michel    Jette  
  TimB    Rosann  
      SanneH  
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C3  Trainer/coach  Wouter    
  Trainer/coach  EsmeeV    
  Ben    Eline  
  Daan    Joanne  
  Lars    Kim  
  Milan    Lenne  
      LotteV  
      Tess  
        
C4  Coach  Stijn    
  Coach  MartijnP    
  Trainer  RubenH    
  Trainer  vacant    
  Bjorn    Elise  
  Geppe    Gwen  
  Rick    Julia  
  Sten    LiekeV  
      Michelle  
        
C5  Coach  Jesper    
  Trainer/coach  vacant    
  Kevin    Floor  
  Robin    Iris  
  Sam    Nikki  
      Noortje  
      Piera  
      Roos  
D1  Trainer/coach  Sheila    
  Trainer/coach  Jan Pieter    
  Toon    AnoukK  
  Justin    Isis  
      Jill  
      Lize  
      SaraB  
      SaraD  
      Stacey  
        
D2  Trainer/coach  Sjors    
  Trainer/coach  FlorisP    
      Dieke  
      EliseD  
      Jet  
      LiekeE  
      Maaike  
      Mirte  
      SanneI  
      SofieB  
      SophieW  
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D3  Trainer/coach  Mink    
  Trainer/coach  DaanO    
  Bas    Amber  
  Liam    Anne  
      Charlotte  
      Daniek  
      JuliaB  
      Lucy  
      Veerle  
        
D4  Trainer/coach  Noa    
  Trainer/coach  Kitty    
  Trainer  vacant    
  Aris    Amy  
  TimH    Ginny  
  Vinn    Jennifer  
      Liv  
      Shania  
      Valerie  
        
D5  Trainer/coach  Mandy    
  Trainer/coach  SanneR    
  Trainer  Romeo    
  JensR    Alice  
  Steven    Lizzy  
      NoraR  
      Senna  
      Tiffany  
      Zipporah  
      ruimte voor nieuwe spelers  
        
D6  Trainer/coach  Lisette    
  Trainer/coach  Myrte    
  Trainer  vacant    
  Jaylon    AnoukB  
  Duncan    Britt  
      Fiene  
      LotteB  
      Maud  
      NoraB  
      ruimte voor nieuwe spelers  
        
E1  Trainer/coach  Bas    
  Trainer/coach  Koert    
E2  Trainer/coach  LauraE    
  Trainer/coach  VeraE    
E3  Trainer/coach  IrisL    
  Trainer/coach  VeraL    
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E4  Trainer/coach  Gerard    
  Trainer/coach  vacant    
E5  Trainer/coach  NikkiH    
  Trainer  Ilse    
E6  Trainer/coach  Annelie    
  Trainer/coach  Jolijn    
  Trainer/coach  Romy    

  
 
Teams worden later ingedeeld    

  Daan    Bente  
  Don    Dani  
  Jesse    Des  
  JulianB    Fem  
  JulianH    Jade  
  Kalle    JannaN  
  Lourens    Juul  
  Stef    Lianna  
  Tom    Lizzy  
      LotteE  
      LotteL  
      LotteN  
      LunaK  
      Lynn  
      Meike  
      Mette  
      RosanB  
      RosanneD  
      SanneL  
      Suze  
      Tess  
      Vienne  
        
F1  Trainer/coach  Fleur    
  Trainer/coach  LisaW    
F2  Trainer/coach  EliseR    
  Trainer/coach  TessaD    

  
 
Teams worden na de zomer ingedeeld  

  Kjell    FieneB   

  Twan    Yente   

  Rens    LisaJ   

  Beau    FienK   

  Koen    LiekeB   

  
  



AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

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

E ljmvadri@kabelfoon.nl



De Bijblijver, 25 mei 2020 10 

Komende activiteiten 
 
 
1. Quiz Brothers pubquiz komende vrijdag 
Het aanmelden kan beginnen! Quiz Brothers organiseert een benefiet pubquiz avond waarop je op 
vrijdagavond 29 mei met een team van 4 mee kan doen aan de pubquiz. Vanwege de situatie met Corona 
ervaren veel organisaties financiële impact waaronder Valto en daarom maken we graag gebruik van het 
aanbod van Quiz Brothers.  
Vul het formulier dus in en steun je club 💪"#$ 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_6mEfvzPAUiLdwP0PyB-rpzzouhRQ-
xDoLyvKmXHn_RUNzFIR0MwWllYVTJWNFU4MlQxMURWRThGVi4u 
 
 
 
2. Activiteiten georganiseerd door de AC 
Valto'ers opgelet! Ondanks alle maatregelen rondom het coronavirus wil de AC dit seizoen toch nog afsluiten 
met enkele activiteiten in aangepaste vorm:  
- Op 1 juni wordt er in de middag een buitenactiviteit georganiseerd voor de C tot en met de senioren.  
- Op 27 juni (einddag) worden er twee activiteiten georganiseerd, waardoor alle Valtoleden van jong tot oud 
het seizoen leuk kunnen afsluiten. 
 
Wat de activiteiten inhouden blijft nog even een verrassing, maar de data kunnen jullie alvast in jullie 
agenda's omcirkelen! Blijf gezond en hopelijk tot bij een van de activiteiten! Groetjes van de AC 
 
 
 
3. Valtocht puzzeltocht op 1 juni 
Probeer met je teamgenoten via foto’s, opdrachten en raadsels de route juist af te leggen en zoveel mogelijk 
punten te scoren. Voor de teams met de meeste punten zijn er mooie prijzen. Kijk snel naar de poster voor 
alle informatie. 
 
Opgeven doe je met je team. Inventariseer binnen je team hoeveel teamgenoten er mee willen doen en laat 
één teamcaptain dat aantal doorsturen naar Vera Lagerwerf voor vrijdag 29 mei! 
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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




