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Van de TC 
 
Indeling senioren 
 
Hieronder staan de teamindelingen gepubliceerd voor het seizoen 
2020/2021. In de meeste gevallen hebben we persoonlijke wensen kunnen 
inwilligen, maar helaas moesten ook in de seniorenindeling een aantal 
moeilijke keuzes gemaakt worden. 
 
Valto 1 en 2 gaan net als andere jaren weer van start met een selectieperiode. Vooralsnog staat deze 
gepland vanaf half augustus en houden we dat dus ook voorlopig aan. Het streven is om hiervan tien dames 
en tien heren over te houden, waarbij de afvallers in Valto 3 gaan spelen. Zo staat dit ook in het schema. 
Enig voorbehoud zit hem in bijvoorbeeld blessures. 
 
Valto 3 en 4 gaan dit jaar starten met een selectie bij de dames. Het streven is om hiervan zes dames per 
team over te houden. Voor de TC was het vooraf niet mogelijk een goede inschatting te maken voor een 
juiste indeling. Gezien deze teams wedstrijdsport spelen en we ze zo goed mogelijk willen laten aansluiten 
met de Valto 1 en 2, hebben we deze keuze gemaakt. We zijn in dat licht ook in gesprek met een 
trainer/coach voor Valto 3 en op zoek naar een trainer/coach voor Valto 4. 
 
Bij Valto 5 komt dan één dame uit de selectie van V3/4 en dit team blijft verder compleet. In de breedtesport 
hebben we hier en daar aanvullingen uit de A-jeugd en blijven de teams in grote lijnen compleet. Valto 6 kan 
daar nog wel een dame gebruiken. Valto 10 speelt nog geen competitie, maar blijft wel doortrainen. We 
zoeken hier nog heren voor, zodat dit team in de zaal compleet zou kunnen zijn. Dus mocht je iemand 
weten, schroom niet om dat door te geven! 



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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Jaarschema CKV Valto 
Het jaarschema van CKV Valto is op de website te vinden onder Competitie > Jaarschema 2020/2021. In dit 
schema wordt weergegeven wanneer het seizoen weer start, maar ook wat korfbalvrije weekenden en 
speciale aangelegenheden zijn. Dit alles is nog wel met enige slag om de arm. Zoals het er nu naar uitziet, 
kunnen we de eerste week van september weer starten met de competitie buiten. Zodra dit anders wordt, 
communiceren we dat via de bekende kanalen. 
 
Valto 1/2 selectie Valto 1/2 selectie 

1 BartL 1 Esmee 
2 Bas 2 Lisa 
3 FrankR 3 LisanneB 
4 LaurensV 4 LisanneO 
5 Martijn 5 Lotte 
6 Mees 6 Maaike 
7 Pieter 7 MandyH 
8 Ron 8 Myrte 
9 RubenH 9 Nikki 

10 Simon 10 Romee 
11 Thijs 11 Sheila 
12 Thom 12 VeraL 

  13 Zané 
    

Valto 3  Valto 3  
1 Afvaller selectie V1/2 1 Afvaller selectie V1/2 
2 Afvaller selectie V1/2 2 Afvaller selectie V1/2 
3 Danny 3 Afvaller selectie V1/2 
4 Floris   
5 Max Valto 3/4 selectie 
6 RubenK 4 Elise 

  5 Fleur 
Valto 4  6 Inge 

1 Fabian 7 Joyce 
2 Michael 8 Kimberly 
3 Steven 9 Manon 
4 Stijn 10 Noa 
5 Thomas 11 Rianca 
6 TwanK 12 Romy 

  13 Rosalie 
    
Valto 5    

1 Dennis 1 Afvaller selectie V3/4 
2 FrankP 2 Annemieke 
3 Hans 3 Hellen 
4 Jeroen 4 MarleenB 
5 MarcoB 5 PetraD 
6 Mark   

    
Valto 6    

1 BartV 1 Kitty 
2 Daniël 2 MandyB 
3 Jesper 3 Nanne 
4 LaurensE 4 Ryanne 
5 Nick 5  
6 WouterW   

 
     
Valto 7     
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1 Máté 1 Gerda 
2 Ruud 2 Marcella 
3 TwanB 3 Marije 
4 Vincent 4 PetraE 
5 WouterV 5 Susan 

    
Valto 8    

1 BartM 1 Fiona 
2 Dave 2 Jolanda 
3 MarcoS 3 Leonie 
4 Martin 4 MarleenS 
5 Michiel 5 Rosanne 

    
Valto 9     

1 Erik 1 Claudia 
2 Frans 2 Dita 
3 Jan Jaap 3 Marja 
4 Richard 4 Marloes 
5 Rolf 5 VeraE 
6 Sjors   

    
Valto 10 (speelt nog geen competitie)   

1 Arjan 1 Caroline 
2 Arwin 2 Esther 
3  3 Irma 
4  4 Marjolein 
5  5 Michelle 
6  6  

 
 
Vragen naar aanleiding van teamindelingen 2020-2021 
Misschien zijn er na het lezen van deze indeling nog vragen of opmerkingen. 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. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Jaap Elenbaas, Voorzitter TC 
vztc@ckv-valto.nl / 06-29 585 387 
 



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
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Trainingstijden m.i.v. 15 juni 
Afgelopen zaterdag hadden eigenlijk de laatste competitiewedstrijden van dit seizoen gespeeld moeten 
worden. Andere jaren gingen we hierna terug naar 1x per week trainen in de nieuwe teamsamenstellingen. 
Door alle maatregelen trainen we al een paar weken met de nieuwe teams en gaan we vanaf komende week 
voor veel teams ook terug naar 1x per week trainen. Vanaf maandag 15 juni a.s. geldt daarom onderstaand 
schema. Dit schema loopt in principe tot en met donderdag 9 juli. Momenteel wordt er gekeken of we na 
deze datum nog wat aan kunnen bieden aan de spelers die niet op vakantie gaan/zijn en toch willen blijven 
bewegen en met korfbal bezig willen blijven. Daarover mogelijk later meer. 
 

 
 
 

Inleveren 

Er zijn helaas voorlopig geen wedstrijden meer en de nieuwe teams voor de jeugd zijn onlangs bekend 
gemaakt. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen willen we graag de kleding netjes herverdelen. Hiervoor 
een aantal richtlijnen voor de jeugdteams. Voor de senioren regelen we anders. 
 
Jeugdteams wedstrijdshirtjes/inloopshirtjes, hesjes en shirtjestas 

• Lever de tas met shirtjes en gesponsorde inloopshirtjes in bij de Corona coördinatoren die bij de 
trainingen aanwezig zijn. ( herkenbaar aan de gele hesjes)  

• In de week voor 11 juli (einddag) willen we graag alles binnen hebben. 
• Zorg er voor dat de shirtjes, inloopshirtjes en hesjes in de shirtjestas gewassen en compleet zijn. 

Haal alle overige zaken uit de tas. 
• Voor problemen (schade; vermissingen o.i.d.) neem contact op met Ramona. 
• Doe de eventuele wedstrijdbal bij de andere ballen van je team in het ballenhok. 

Jeugdteams sporttassen en trainingspakken 
• Lever ook alle tassen die bij een team behoren en trainingspakken in bij de Corona coördinatoren 

die bij de trainingen aanwezig zijn. (herkenbaar aan de gele hesjes)  
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•  Zorg ervoor dat eventuele schade hersteld is (Tip: Kledingreparatie Hoofdstraat 33-A). Scheuren en 
gaten worden verwacht te worden hersteld. Schade door slijtage (bijvoorbeeld defecte ritsen) hoef je 
niet te laten herstellen, graag melden bij Ramona). 

• Ook al zit je komend jaar in hetzelfde team, per team wordt de kleding (nummers) opnieuw verdeeld, 
zodat iedereen de meest gepaste maat krijgt. 

• Indien je een trainingspak en sporttas hebt, wil ik je vragen deze ook in te leveren bij de Corona 
coördinatoren die bij de trainingen aanwezig zijn. (herkenbaar aan de gele hesjes)   . Heb je geen 
sporttas, stop dan je trainingspak met een briefje in een plastic tasje. 

Overige 
• Broekjes en rokjes hoeven niet te worden ingeleverd. 
• Aan het begin van het nieuwe seizoen organiseren we een ruilmoment voor broekjes en rokjes. 

Hierbij is ook de gelegenheid schoenen aan te bieden. 
• Spelers die het spelend lidmaatschap hebben opgezegd zijn per mail verzocht alle kleding in te 

leveren. Niet inleveren is geen optie!  
• Te laat inleveren of inleveren van kleding met schade kan ten kosten gaan van je borg of dat van je 

team. Zie voor detail afspraken omtrent de kleding de website: https://ckv-valto.nl/over-ons/kleding/  

Senioren 
• Voor de senioren is de indeling nog niet bekend. We verwachten net als vorig jaar weinig 

veranderingen. Daarom geldt voor de senioren het volgende: 
• Spelers die het spelend lidmaatschap hebben opgezegd zijn per mail verzocht alle kleding in te 

leveren. Niet inleveren is geen optie! 
• Spelers die veranderen van team lever dus hun inloopshirtje en trainingspakken in bij hun team. 

Zorg ervoor dat eventuele schade hersteld is (Tip: Kledingreparatie Hoofdstraat 33-A). Scheuren en 
gaten worden verwacht te worden hersteld. Schade door slijtage (bijvoorbeeld defecte ritsen) hoef je 
niet te laten herstellen. 

• Per team bewaart 1 persoon, die volgend seizoen ook in datzelfde team zit, de tas met 
wedstrijdshirtjes en verzamelt de inloopshirtjes en trainingspakken van die personen die het team 
gaan verlaten. Schade en vermissingen dienen gemeld te worden bij Ramona. 

Selectie 
• Selectie kleding wordt geregeld door teambegeleiders Martin en Vera. 

 
Coaches & trainers 

• Begin dit jaar hebben alle trainers en coaches een coachjas ontvangen. Wanneer je voor volgend 
seizoen ook een trainer/coach taak op je hebt genomen, of dit zeer waarschijnlijk is dat je dat 
binnenkort gaat doen, hoef je deze jas niet in te leveren. 

• Wanneer er schade is ontstaan aan de jas, willen we je vragen dit netjes te herstellen (Tip: 
Kledingreparatie Hoofdstraat 33-A). 

• Wanneer je geen trainer/coach taak hebt aangenomen voor het komende seizoen willen we je 
vragen de jas met een briefje met je naam in een plastic tasje in het tassenrek te leggen. 

Wanneer je vragen heb, schroom niet ons te benaderen. 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 
Vriendelijke groeten  
Ramona van Dijk, Sandra Kortekaas & Michiel van den Bos 
06 24 28 39 10 
srdijk@caiway.nl 
 
 
 
 



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


