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Train de trainers tot de trainers de trainers kunnen trainen 
 
Afgelopen week behaalden drie van onze leden het diploma Korfbaltrainer 3 (KT3). Dit is een intensief traject 
wat veel vraagt van de club, begeleiding, maar zeker ook de cursisten. Het was dan ook mooi om de blije 
gezichten te zien bij het in ontvangst nemen van de certificaten. Maar niet alleen de cursisten konden 
lachen, ook de begeleider vanuit de korfbalbond en de examinatoren van die avond. Zij konden namelijk zien 
dat deze kandidaten het hebben verdiend en beschreven dat terecht met mooie, lovende woorden. De 
aanwezige TC- en bestuursvertegenwoordiging stonden vol trots toe te kijken. Een mooie stap voor Valto! 
 
Ik zal proberen te beschrijven waarom dit zo’n mooi moment is voor Valto. 
 
Ten eerste zijn deze drie leden opgeleid tot nóg betere trainers dan ze al waren. Ze krijgen les van enkele 
toptrainers van Nederlandse clubs, komen in aanraking met andere cursisten om kennis en ervaring uit te 
wisselen en krijgen opdrachten die ze verder helpen de trainingen te verbeteren. Belangrijk hierbij is dat ze 
verschillende aspecten van het trainerschap meekrijgen en oefenen. Dus niet alleen het trainen geven, maar 
ook wedstrijden bijwonen en teams coachen, zodat daar een evaluatie gedaan kan worden om de spelers 
verder te verbeteren. En er ook is aandacht voor reflectie van spelers, zelfreflectie, een veilig sportklimaat, 
een gezonde sportomgeving en ze fluiten een wedstrijd. Kortom, alle facetten die van invloed zijn op een 
training, de beleving en de prestaties van de spelers komen aan bod.  
 
Daarnaast zorgt deze opleiding ervoor dat deze trainers, andere trainers kunnen aansturen en dus een 
coördinerende rol kunnen pakken. Dit is vooral in de jeugd een welkome bijkomstigheid. Het is zonde om 
één trainer met deze hoeveelheid aan kennis en ervaring op één team te zetten. Het is veel waardevoller om 
deze trainer op een groep trainers te zetten, zodat kennis en ervaring kan worden doorgegeven en er dus 
meerdere teams tegelijk profiteren. Op deze manier worden niet alleen de spelers beter, maar ook alle 
trainers die op de groep staan. Het maakt de vereniging van binnen uit beter en ik ben er van overtuigd dat 
door de betere trainingen en prestaties bij de spelers en meer kennis en ervaring bij de trainers de motivatie 
en het plezier alleen maar toeneemt. 
 
Tenslotte zorgen de opdrachten voor de ontwikkeling van de spelers en dan bedoel ik niet alleen op sportief 
gebied. De andere aanpak gaat uit van vraaggestuurde trainingen, waarbij van de spelers gevraagd wordt 
veel meer zelf na te denken, in plaats van alles maar aangereikt krijgen van de trainers. Hierdoor verbetert 
het inzicht en lerend vermogen, iets dat ik ontzettend belangrijk vind bij de ontwikkeling van een 
korfbalspeler. Maar ook als ouder van een spelend jeugdlid. Wat ben ik blij dat we dit hebben gedaan en er 
ook mee doorgaan. 
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Al met al niet alleen een mooie, maar een geweldige stap voor Valto. Namens het bestuur wil ik dan ook 
iedereen bedanken die hier een bijdrage aan heeft geleverd. Maar in het bijzonder Petra, Rianne en Frank 
bedankt en nogmaals proficiat met het behalen van het diploma. Johan bedankt voor de begeleiding vanuit 
de TC en begeleider vanuit het KNKV Kees van Buren. Dit is een geweldige verrijking voor de club! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
Barbezetting komende week 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende week.  
 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (12.00-15.00) als eerste genoemd staat moet van 
tevoren  even informeren bij Teun Voskamp of de sleutel en kas opgehaald moeten worden (06-
40673596).  

• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven aan mij.  
• Alvast bedankt voor jullie hulp. 

 
Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 

9 juni 
 

Do 19.00-23.30 Pim vd Beukel   

      
11 juni Za 12.00-15.00 Mieke v Geest Marjo Hoogerbrugge Heleen van Dasler 
11 juni Za 15.00-18.00 Claudia vd Voorn Simone Bongaards Rinze Noordam 

11 juni Za 17.30-20.30 ????????? ????????? ????????? 

 
 
 
 

Zoals je misschien al ergens gehoord hebt, 
zijn wij voor aanstaande zaterdag 11 juni nog 

DRINGEND op zoek naar vrijwilligers die 
Valto tijdens de altijd gezellige Einddag willen 

helpen achter de bar, vanaf 17.30 uur.  
Ervaring is niet noodzakelijk! 

 
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966 jbridder@caiw.nl 
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Duo-Schottoernooi	
Zaterdag	11	juni	

	
Aanstaande	zaterdag	is	het	zo	ver:	Het	eerste	VALTO	Duo-Schottoernooi	staat	op	het	programma!	
Er	hebben	zich	maar	liefst	53	koppels	opgegeven	die	gaan	strijden	voor	de	beker	voor	het		
BESTE	SCHUTTERS	DUO!	
	
Hieronder	staan	de	koppels	die	allemaal	deelnemen	in	de	verschillende	categorieën:	

Categorie	C	en	hoger	
Ruben	 Kester	 2	 Annemieke	 Kester	
Mandy	 Boeters	 6	 Manon	 van	Geest	
Annemieke	 Lagerwerf	 5	 Huib	 van	Dorp	
Sandra	 Poot	 Overig	lid	 Mark	 van	Geest	
Michiel	 Cornelisse	 3	 Kevin	 Alsemgeest	
Inge	 van	Dalen	 6	 Aileen	 Willemse	
Ilse		 Korteland	 5	 Anna		 van	Staalduine		
Julia	 van	der	Mout	 C2	 Jordi	 Lammers	
Sanne	 Poot	 C3	 Jytte	 Stolze	
Marije	 van	Dalen	 7	 Ivo		 van	Dalen	
Ron	 Boekestijn	 2	 Richelle	 Boekestyn	
Rolf		 Jansen	 B2	 Nick		 Herbert	
lorenzo	 matthijsse	 C2	 rosanne	 mulder	
Lotte	 van	Geest	 2	 Nikki	 van	Spronsen	
Kim	 va	Dop	 C2	 Tessa	 Boers	
Noa	 De	Meulmeester	 B2	 Inge	 Van	Dop	
Iris	 Van	Paassen	 B2	 Kitty	 Vijverberg	
Floris		 Prins	 B3	 Mate	 ridder	

Categorie	D	en	E	
Estelle	 de	Zeeuw	 E3	 Jurgen		 de	Zeeuw	
Luke		 Aarts		 D3	 Chris		 Aarts	
Jette	 Dukker	 E7	 Sara	 Dukker	
isa	 stolk	 E2	 walter	 stolk	
Alicia	 van	Dijk	 D3	 Sjors	 Jansen	
Jordan	 Verkade	 D4	 Martin	 Verkade	
Mieke		 Stolze	 E1	 Niels		 Van	der	Lingen	
Kevin		 Bouwmeester	 E7	 Esther	 Bouwmeester	
stan	 keijzer	 D4	 alex	 keijzer	
Tess		 Lochmans	 E7	 Maurits	 Lochmans	
Daan		 van	Seters	 E2	 Corine	 van	Seters	
Jennifer	 Vd	Wel	 E8	 Ellowien	 Verdonk	
Joah	 van	Dijk	 D4	 Twan	 Boers	
Joelle	van	Dijk		 van	Dijk	 E6	 Gabrielle		 van	Dijk	
Rosann		 van	den	Beukel	 E8	 Willeanne	 de	Jong	
david	 van	geest	 D2	 arjen	 van	geest	
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Mette	 Bongaards	 D5	 Bart	 Bongaards	
Iris	 Staats	 E5	 Theo	 Staats	
Demi		 van	Berkel	 E8	 Nia	 v/d	Berg	
Sanne		 Hanemaaijer	 E6	 Mark		 Hanemaaijer	
Tristan	 Hagemans	 E5	 Helma	 Hagemans	
Sven	 Donker	 D4	 Wijnand	 Donker	
Jill		 Koornneef	 E6	 Arjan	 Koornneef	
Luna		 Koornneef	 E3	 Irma	 Koornneef	
Justin	 Vermeer	 D4	 Lysanne	 van	Venetiën	
Maaike	 Slaman	 E4	 Fer	 Slaman	
Jens	 Berkhout	 D4	 Jolanda	 Berkhout	
Renske	 Van	Kester	 E1	 Eva		 Olsthoorn	
Bas	 Van	Kester	 D4	 Chantal	 Van	Kester	
Lucas	 Elgersma	 E5	 Erik	 Elgersma	
Sven	 van	Dijk	 E4	 Simon	 Kok	

Categorie	F	
Marja	 de	Jong	 8	 Tobias		 Hanemaaijer	
Anouk	 Koole	 F2	 Arwin	 Koole	
Elise		 Koole	 F2	 Louise	 van	't	Wout	
Jasmijn	 Bakker	 F2	 Anita	 Bakker-Knoll	

	
Alle	deelnemers	worden	om	uiterlijk	12:30	uur	verwacht	in	de	Villa	Valto.	Hier	moet	je	je	aanmelden	en	
ontvang	je	het	speelschema.	Ook	zijn	er	voorafgaand	aan	het	toernooi	overheerlijke	gratis	portie	poffertjes	
te	krijgen.	Het	toernooi	start	om	13	uur.	Rond	17	uur	zullen	de	finales	worden	gespeeld.		
	
Wanneer	je	een	ronde	niet	aan	de	beurt	bent	om	te	schieten	hebben	we	natuurlijk	voor	ander	vermaak	
gezorgd,	er	is	een	heel	gaaf	luchtkussen	waar	op	gespeeld	mag	worden!	
	
Bij	het	Duo-Schottoernooi	horen	uiteraard	ook	spelregels:	

• De	wedstrijden	duren	10	minuten	waarbij	de	wedstrijdleiding	het	begin	en	eind	aangeeft	door	
middel	van	een	fluitsignaal.	

• Als	op	het	moment	van	het	fluitsignaal	bij	het	einde	van	een	ronde	de	bal	de	handen	al	had	
verlaten	en	de	bal	valt	door	de	korf	telt	het	doelpunt.	

• De	tijd	wordt	aangegeven	op	het	elektronisch	scorebord.	De	thuis	score	op	het	bord	geeft	de	ronde	
weer.	

• Je	schiet	altijd	vanaf	onder	je	eigen	korf.	
• Het	eerst	genoemde	koppel	mag	de	korfrichting	kiezen.	
• Halverwege	de	ronde	wordt	er	naar	aanleiding	van	het	fluitsignaal	van	kant	gewisseld.	
• De	winnaar	van	een	partij	ontvangt	2	punten,	bij	een	gelijkspel	1	en	de	verliezer	krijgt	geen	punten.	
• Voor	de	eindklassering	in	een	poule	is	het	aantal	punten	bepalend.	
• Is	in	een	poule	een	afwijkend	aantal	deelnemers	ten	opzichte	van	andere	poules:	dan	vindt	

herrekening	plaats	naar	gelijke	aantallen.	
• Is	het	aantal	punten	van	twee	koppels	gelijk	in	een	poule	dan	telt	eerst	het	onderling	resultaat;	is	

dit	ook	gelijk	dan	telt	het	aantal	voor	gescoorde	doelpunten;	is	dit	ook	gelijk	dan	telt	het	doelsaldo	
is	dit	gelijk	dan	telt	het	minst	aantal	tegen	gescoorde	doelpunten.	Eindigen	meer	dan	twee	koppels	
op	een	gelijke	positie	in	de	poule	dan	telt	het	aantal	voor	gescoorde	doelpunten	voor	de	
eindklassering;	is	dit	gelijk	dan	telt	het	minst	aantal	tegen	gescoorde	doelpunten	voor	de	bepaling	
van	de	eindstand.	

• Is	een	koppel	niet	aanwezig	dan	win	je	automatisch	met	5-0.	
• Aan	het	einde	van	de	ronde	komen	de	winnaars	de	score	doorgeven	in	de	kantine!	
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C,	B,	A	en	Senioren:	In	deze	categorie	wordt	er	geschoten	op	een	grote	paal	met	een	K5	bal.	
	
D	en	E	met	een	maatje	van	16+:	In	deze	categorie	wordt	er	geschoten	met	een	K4	bal	door	de	kinderen	en	
met	een	K5	bal	door	de	ouders.	Er	wordt	geschoten	op	een	D/E	paal	(3	meter	hoog).	
	
F	en	kangoeroes	met	een	maatje	van	16+:	In	deze	categorie	wordt	geschoten	met	een	K3	bal	door	de	
kinderen	op	een	2,5	meter	paal	(F	paal).	Naast	de	F	paal	staat	een	hoge	paal	waarop	de	ouders	scoren.	De	
ouders	schieten	met	een	K5	bal.	
	
Hopelijk	is	nu	alles	duidelijk.	Mochten	er	nog	vragen	zijn,	schroom	niet	om	ons	een	mailtje	te	sturen	of	aan	
te	spreken!		
	
Tot	zaterdag!	
	
Activiteitencommissie	Valto,		
Sharon,	Anita,	Fiona,	Ruben,	Annemiek,	Jeannette	en	Liesbeth	
activiteiten@ckv-valto.nl	
	
	
	
	

	

	
BBQ	Zaterdag	11	juni	

	
Hopelijk	hebben	jullie	je	ook	opgegeven	om	gezellig	te	komen	BBQ’en	na	het	Duo-Schottoernooi	of	na	het	
dagje	NK	van	onze	toppers	van	de	D1.		
	
Bij	de	inschrijftafel	in	Villa	Valto	kan	iedereen	die	zich	heeft	opgegeven	voor	de	BBQ		een	bonnetje	halen.	
Op	vertoon	van	dit	bonnetje	kan	er	tijdens	de	BBQ	vlees	worden	gehaald	bij	de	vleesbar.		
De	BBQ	staat	aan	vanaf	17	uur	tot	ongeveer	20	uur.		
	
We	hebben	de	onderstaande	aanmeldingen	ontvangen:	
gabrielle	 van	dijk	 Kindermenu	1	 1	
	 	 BBQ	menu	S	 2	
Fiona	 Rijsdijk	 BBQ	menu	S	 2	
	 	 BBQ	menu	M	 1	
Joke	 Van	Oudheusden	 BBQ	menu	L	 2	
	 	 BBQ	menu	S	 2	
Noa	 de	meulmeester	 BBQ	menu	S	 1	
Ilse	 Slaman	 BBQ	menu	S	 1	
Anneke	 van	Dijk	 Kindermenu	1	 1	
	 	 Kindermenu	2	 1	
	 	 BBQ	menu	S	 2	
Marco	 lansbergen	 BBQ	menu	S	 1	
	 	 BBQ	menu	M	 1	
	 	 Kindermenu	2	 1	
	 	 BBQ	menu	S	 1	



De Bijblijver, 6 juni 2016 6 

Michiel	 Van	den	Bos	 BBQ	menu	L	 2	
	 	 BBQ	menu	M	 1	
	 	 BBQ	menu	M	 1	
David	 van	Dijk	 Kindermenu	2	 1	
Jolijn	 van	Eendenburg	 BBQ	menu	S	 1	
Marielle	 Ridder	 BBQ	menu	S	 2	
	 	 BBQ	menu	M	 2	
	 	 BBQ	menu	S	 1	
Inge	 van	Dop	 BBQ	menu	S	 1	
Sandra	 Kortekaas	 BBQ	menu	M	 3	
Linda	 Stolk	 BBQ	menu	S	 1	
Esther	 Bouwmeester	 BBQ	menu	S	 2	
	 	 BBQ	menu	M	 2	
Petra	 Dijkstra	 BBQ	menu	S	 2	
	 	 BBQ	menu	L	 3	
Peter	 de	Rijcke	 BBQ	menu	M	 4	
	 	 BBQ	menu	L	 1	
Jasper	 Van	der	eijk	 BBQ	menu	M	 1	
Anja	 Van	der	eijk	 BBQ	menu	M	 3	
Annemieke	 Lagerwerf	 BBQ	menu	S	 2	
	 	 BBQ	menu	M	 1	
Leonie	 van	Oosterhout	 Kindermenu	2	 2	
Helma	 Hagemans	 Kindermenu	2	 1	
	 	 Kindermenu	1	 2	
Rosalie	 Prins	 BBQ	menu	M	 1	
	 	 BBQ	menu	S	 1	
Marja	 de	Jong	 BBQ	menu	L	 1	
	 	 Kindermenu	2	 2	
	 	 BBQ	menu	S	 1	
Rolf	 Jansen	 BBQ	menu	L	 2	
Marga	 Dikkenberg	 Kindermenu	1	 1	
Arie	 Hoogerbrugge	 BBQ	menu	M	 2	
	 	 BBQ	menu	L	 1	
Romy	 van	den	Berg	 BBQ	menu	S	 1	
Sheila	 Herbert	 BBQ	menu	M	 1	
Laurens	 Verbaan	 BBQ	menu	L	 1	
arjen	 geest	 BBQ	menu	M	 1	
	 	 BBQ	menu	S	 2	
willeanne	 de	jong	 BBQ	menu	S	 1	
	 	 Kindermenu	2	 2	
Nia	 Van	den	Berg	 BBQ	menu	S	 1	
Jan-pieter	 Vermeer	 BBQ	menu	M	 1	
Jan	Jaap	 Elenbaas	 Kindermenu	2	 2	
	 	 BBQ	menu	M	 1	
	 	 BBQ	menu	S	 1	
C.	 van	der	Voorn	 Kindermenu	1	 1	
	 	 Kindermenu	2	 2	
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	 	 BBQ	menu	M	 1	
	 	 BBQ	menu	S	 1	
Sharon	 Prins	 BBQ	menu	M	 1	
	 	 BBQ	menu	M	 1	
Frank	 de	Rijcke	 BBQ	menu	L	 1	
Janine	 krapels	 Kindermenu	2	 2	
	 	 BBQ	menu	M	 1	
	 	 BBQ	menu	S	 2	
Wim	 van	Berkel	 Kindermenu	1	 1	
jan	 korteland	 BBQ	menu	S	 1	
	 	 BBQ	menu	M	 1	
jens	 Berkhout	 Kindermenu	1	 1	
Chantal	 Kester	 Kindermenu	2	 1	
	 	 BBQ	menu	S	 2	
	 	 BBQ	menu	M	 3	
Ruben		 Kester	 BBQ	menu	M	 1	
Marleen	 Slaman	 BBQ	menu	S	 1	
Marco	 Stolze	 Kindermenu	2	 2	
	 	 BBQ	menu	M	 2	
Inge	 van	Dalen	 BBQ	menu	S	 1	
Helen	 Lochmans	 BBQ	menu	L	 2	
	 	 Kindermenu	1	 2	
Anita	 Bakker-Knoll	 Kindermenu	2	 1	
	 	 BBQ	menu	M	 2	
	 	 BBQ	menu	S	 2	
Arnold	 Poot	 BBQ	menu	L	 1	
Eduard	 Vermeer	 BBQ	menu	S	 2	
	 	 BBQ	menu	M	 1	
Max	 Hulsebosch	 BBQ	menu	S	 1	
Kitty	 Vijverberg	 BBQ	menu	S	 1	
Ellowien	 Verdonk	 Kindermenu	2	 2	
	 	 BBQ	menu	S	 1	
Vera	 Van	der	Eijk	 BBQ	menu	M	 1	
Paul	 van	wingerden	 BBQ	menu	S	 1	
	 	 BBQ	menu	L	 1	
	 	 BBQ	menu	M	 1	
Esmee	 Binnendijk	 BBQ	menu	M	 1	
Laura	 Wiedmann	 BBQ	menu	S	 1	
alex	 kok	 BBQ	menu	L	 1	
Marije	 van	Dalen	 BBQ	menu	M	 2	
Anna	 van	Staalduine	 BBQ	menu	M	 1	
Sandra	 Poot	 BBQ	menu	M	 1	
Mellanie	 Noordam	 BBQ	menu	S	 1	
Marco	 van	Baarle	 Kindermenu	1	 1	
	 	 Kindermenu	2	 1	
	 	 BBQ	menu	L	 1	
	 	 BBQ	menu	M	 1	
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Dione	 van	Weele	 Kindermenu	1	 1	
Aileen	 Willemse	 BBQ	menu	M	 1	
Judith	 Goedendorp	 BBQ	menu	M	 1	
Huib	 van	Dorp	 BBQ	menu	M	 2	
	 	 Kindermenu	1	 1	
Laura	 van	der	Meer	 BBQ	menu	M	 1	
Nikki	 van	Spronsen	 BBQ	menu	M	 1	
Denise	 Herbert	 BBQ	menu	M	 2	
Annemieke	 Dukker	 BBQ	menu	L	 2	
P	 Aarts	 BBQ	menu	S	 3	
	 	 BBQ	menu	L	 1	
Irma	 Koornneef	 BBQ	menu	L	 2	
Lysanne	 van	Venetiën	 BBQ	menu	M	 1	
Lotte	 Geest	 BBQ	menu	M	 3	
Manon	 Van	Geest	 BBQ	menu	M	 1	
Rick	en	Richard	 van	Dasler	 BBQ	menu	L	 2	
Wouter	 Wubben	 BBQ	menu	M	 2	
	 	 Totaal	 183	
	
Mochten er nog vragen zijn horen wij het graag! 
 
Activiteitencommissie Valto,  
Sharon, Anita, Fiona, Ruben, Annemiek, Jeannette en Liesbeth 
activiteiten@ckv-valto.nl 
 
 
	

		
	
	

NK	D1	Zaterdag	11	juni	
	
	

Ook in Tilburg beloofd het zaterdag een leuke VALTO dag te worden! Er gaan maar liefst 64 supporters mee 
om onze toppers van de D1 aan te moedigen!!  
 
Vergeet allemaal je oranje outfit niet aan te trekken! En vergeet je VALTO sjaal niet om te doen! 
 
De bus vertrekt aanstaande zaterdag om 07:45 uur vanaf het parkeerterrein bij de Valto. De bus zal rond 18 
uur weer terug zijn bij de Villa Valto en dan kunnen degene die zich hebben opgegeven voor de BBQ 
gezellig aansluiten.  
 
Als bewijs dat je je hebt opgegeven voor de bus dien je de bevestigingsmail mee te nemen en te 
geven aan degene die voor de ingang van de bus staat. Vergeet deze dus niet!! 
 
DAARNAAST zijn er nog 8 plaatsen over in de bus, dus wil je ook nog mee naar Tilburg om onze D1 te zien 
schitteren geef je dan nog snel op! Dit is je allerlaatste kans! 
 
Degene die zich hebben aangemeld voor de bus zijn: 
Fiona	 Rijsdijk	 3	
manuela	 vreugdenhil	 2	
Joke	 Van	Oudheusden	 4	
Ilse	 Slaman	 1	
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Anneke	 van	Dijk	 5	
marco	 lansbergen	 3	
Michiel	 Van	den	Bos	 3	
Jolijn	 van	Eendenburg	 1	
Marielle	 Ridder	 4	
Linda	 Stolk	 1	
Petra	 Dijkstra	 4	
Peter	 de	Rijcke	 5	
Anja	 Van	der	eijk	 3	
Sjors	 Jansen	 1	
Annemieke	 Lagerwerf	 3	
Helma	 Hagemans	 1	
Rosalie	 Prins	 1	
Romy	 van	den	Berg	 1	
Sheila	 Herbert	 1	
Laurens	 Verbaan	 1	
Jan-pieter	 Vermeer	 1	
Jan	Jaap	 Elenbaas	 3	
C.	 van	der	Voorn	 1	
Kirsten	 Prins	 1	
Max	 Hulsebosch	 1	
Vera	 Van	der	Eijk	 1	
Esmee	 Binnendijk	 1	
Laura	 Wiedmann	 1	
Mandy	 Herbert	 1	
Judith	 Goedendorp	 1	
Julia	 van	Geest	 1	
Rick	en	Richard	 van	Dasler	 2	
Jesper	 Valstar	 1	
Wouter	 Wubben	 2	
Valto	D1	 	 18	
	 Totaal	 83	
 
Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om ons te benaderen! 
 
Activiteitencommissie Valto,  
Sharon, Anita, Fiona, Ruben, Annemiek, Jeannette en Liesbeth 
activiteiten@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
Schoonmaken Villa 
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur. 
 
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
10-06                   D3 
17-06                   D4 
24-06                   geen schoonmaak 

01-07                   B3 
08-07                   B2 

     Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest 
  



CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

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 betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

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

multikeukenenbad.nl

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

U vindt ons boven 
Karwei op:

ELEKTRAWEG 7 
M A A S S L U I S
T. 010-5922411

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

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor

Montage van 

A-Z in eigen 

beheer!

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN
OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER 
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN
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Alle KT3 cursisten zijn geslaagd! 
Afgelopen woensdag was het dan eindelijk zover, EXAMEN voor onze drie KT3 cursisten.  
Petra Dijkstra, Rianne Kok en Frank de Rijcke zijn in september met deze cursus gestart.   
Al heel snel maakte ze sprongen; niet alleen met hun eigen team, maar ook met zichzelf. Ze kregen les in 
het "nieuwe korfbal", hun cursusleider Kees van Buuren overspoelde ze met informatie. Er waren 
trainingsavonden waar ze les kregen van Jan Niebeek, Rob Lof, Jan Sjouke vd Bos, Wim Scholtmeijer. Ze 
kwamen in contact met trainers van andere verenigingen, niet alleen met ONDO werden vele avonden 
ingevuld, maar ook met trainers van PKC, Deetos, OVVO en andere clubs. Op deze avonden werd veel 
kennis vergaard waarmee ze zelf aan de slag gingen samen met hun team.  
 Ze hebben aan alle opdrachten van deze cursus voldaan en vandaag konden ze in de praktijk hun 
trainerskunsten vertonen aan hun examinator. Na driekwartier op het veld volgde een één op één gesprek 
met de examinator, deze meldde tot slot dat ze geslaagd zijn! 
Als u nieuwsgierig bent naar de details, schroom niet om ze aan te schieten! 
  
Wij als vereniging zijn dan ook  zeer trots om er drie gediplomeerde trainers bij te hebben. 
 
     Petra, Rianne en Frank; van harte gefeliciteerd!! 
 
 
 
 
Trainingstijden & trainers seizoen 2016-’17   (zie Valtosite voor het schema) 
Ook voor volgend seizoen was het weer een hele puzzel. We hebben heel veel teams en die willen we 
allemaal graag de gelegenheid geven om twee keer te kunnen trainen. Daarnaast is het altijd passen met de 
trainers, omdat heel veel van hen ook zelf nog spelen/trainen en werken tot 17.00 uur of lang op school 
zitten. Hierdoor kan het dus zijn dat je twee dagen achtereen traint. 
We hebben voor alle leeftijdsgroepen (uitgezonderd de B) één gezamenlijk trainingsuur ingevuld, zodat alle 
kinderen van deze leeftijdsgroep bij elkaar kunnen zijn. Op deze manier hebben de kinderen ook meer en 
beter contact met elkaar. Maar ook kunnen de trainers nu makkelijker met elkaar overleggen, elkaar om hulp 
vragen oftewel, ondersteunen. Het wil niet zeggen dat ze dit uur met elkaar trainen, soms is het alleen het 
praatje of de warming-up, maar ze kunnen ook een keertje met de andere meetrainen of er een wedstrijdje 
tegen spelen. 
De nog niet ingevulde plekken hopen we z.s.m. in te kunnen vullen. Als jezelf iemand weet die je wilt helpen 
dan mag je die altijd zelf benaderen, maar wil je dit wel even doorgeven. 
Uiteraard mag je zelf ook reageren als je wilt trainen geven of een team wilt coachen, ongetwijfeld zullen er 
voor de zaal nog teams bijkomen, dus alle hulp is welkom. 
We wensen iedereen heel veel plezier en succes komend seizoen! 
 
Namens de TC, Johan van der meer 
johan.van.der.meer@ckv-valto.nl 
tel.: 06-53154889 
 
 
 
 
Wedstrijdverslagen van 28 mei   
 
Valto D1 tegen Tiel D1 
We vertrokken om 8.45 uur naar Tiel. De ouders van Emma, Koert, Kim en Elise gingen rijden. Het  was best 
ver rijden, maar eigenlijk ging het ook best wel snel. 
In Tiel gingen we  ons best doen om weer te gaan winnen. We waren tenslotte al kampioen, maar gingen de 
wedstrijd nu niet weg geven.  
Na 10 minuten stonden we 4-3 achter, maar we vochten ons terug en bij de rust stond het 6-6. De tweede 
helft begon gelijk goed, want Kim zorgde voor de voorsprong, maar Tiel kwam terug naar 7-7. Na deze 7 
punten van Tiel hebben ze er nog een paar gescoord, maar wij wonnen de wedstrijd met 10-14! Terug in de 
auto hoorde we dat we die middag “” mee mochten lopen”” met de spelers van het eerste. Dit omdat wij 
kampioen waren geworden in de Hoofdklasse en omdat wij op 11 juni as naar de NK gaan in Tilburg. 
De afgelopen week hebben we zelfs 3x getraind om extra goed voorbereid te zijn op de NK. Deze week 
gaan we er hard tegenaan, en as zaterdag gaan we ons best doen in Tilburg en gaan we proberen zo hoog 
mogelijk te eindigen! 
      Jasper 
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Provinciaal Schoolkorfbaltoernooi 
Afgelopen zaterdag ging er een team van de Koningin Julianaschool naar het Provinciaal 
Schoolkorfbaltoernooi Zuid Holland. Dit toernooi 
vond plaats bij Phoenix in Zoetermeer. Het team 
bestond uit leerlingen uit groep 7 en 8 onder 
coachende leiding van oud-leraar van de KJS en 
coach van Valto, Frank de Rijcke en moeder en Valto-
lid, Marleen Slaman. Vorig jaar was er ook al een 
team naar dit toernooi geweest en toen was 
de concurrentie erg sterk. We waren daarom ook 
benieuwd wat het ons dit jaar zou brengen. We 
trapten af om 10.00 uur tegen ENMS uit Den Haag. Bij 
het inschieten zagen we al wat bekende gezichten van 
korfballers van buurverenigingen. Het was een sterk 
team en de KJS moest flink aan de  
bak. Het was een spannende en gelijkopgaande wedstrijd die door de KJS werd gewonnen met 3-2. De 
scheids had 2-3 op zijn horloge staan maar gelukkig was de coach van ENMS zo sportief om te bevestigen 
dat toch echt de KJS drie doelpunten gemaakt had en niet ENMS. Daarna volgende de wedstrijden tegen 
De Regenboog uit Gorinchem en Het Kompas uit Leiden. Beide teams hadden te weinig korfballers in hun 
team om goede tegenstand te kunnen bieden. De wedstrijden werden eenvoudig met 8-0 en 12-2 gewonnen 
waarbij het leuk was om te zien dat het hele team probeerde om zo veel mogelijk personen te laten scoren. 
Dat is het echte teamwerk jongens en meiden!!! 
 
Na deze drie wedstrijden waren we poulewinnaar en konden we ons 
opmaken voor de finalewedstrijden. Er waren drie poules en in de 
finale speelden alle drie de winnaars eenmaal tegen elkaar. De 
eerste finalewedstrijd was tussen de andere twee winnaars. Wij 
konden in de schaduw dus even bijkomen en kijken naar de 
tegenstand. De conclusie was: dit moet heel goed te doen zijn! We 
speelden onze eerste finale wedstrijd, hoe leuk, tegen de 
Julianaschool uit Dordrecht. In onze ogen de sterkste tegenstander van de twee andere finalisten, dus hier 
moesten we volle bak gaan! Na op 0-1 achterstand gekomen te zijn, moest de KJS er aan trekken maar 
kwamen ze ook vrij eenvoudig op voorsprong. Uiteindelijk werd er met 2-6 gewonnen. De laatste 
finalewedstrijd was tegen Het Kompas uit Alblasserdam. De opdracht was eenvoudig: winst is 
kampioen, dus gaan voor de winst. Valto ging goed van start en kwam in de eerste helft op een 3-0 
voorsprong. Misschien werd de KJS, inclusief coach, toen wat overmoedig.... Het Kompas kreeg een 
strafworp mee die ze benutte en leek vleugels te krijgen. In een oogwenk werd het 3-2 en 3-3. Bij de KJS 
lukte het allemaal niet meer zo goed. Domme foutjes, een gladde bal, kansen die er niet in gingen, 
misschien toch ook de spanning? Gelukkig wist de KJS laat in de tweede helft toch nog de scoren en hield 
de verdediging goed stand. Daarna werd het een kwestie van uitspelen en kon na het laatste fluitsignaal de 
beker opgehaald  
worden. De KJS mag zich nu een jaar lang 
kampioen van Zuid Holland noemen! Helaas is er 
dit jaar geen nationaal kampioenschap 
schoolkorfbal meer, dus voor deze titel mogen 
we niet meer strijden. 
In Zoetermeer was het inmiddels zo warm dat 
alle ijsjes uitverkocht waren. Daarom terug naar 
De Lier en bij Valto allemaal een lekker 
ijsje gegeten. Daarna volgde een watergevecht 
om alle warmte weg te spoelen. 
 
Jongens en meiden, goed gedaan! Op naar 
volgende week zaterdag waar een deel van jullie 
uitkomt op het NK en de rest van het KJS-team 
mee gaat om hun klasgenoten aan te moedigen! 
 
Groetjes, 
Daan, David, Koert, Romeo, Annelie, Ilse, Jolijn, Laura en Romy 
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Terugblik Westlands Kampioenschap 2 tegen 2 
Het is alweer 1,5 maand geleden dat dit evenement plaatsvond, maar alsnog willen we graag jullie mening 
weten over dit evenement.  Daarom hebben we een kort vragenlijstje samengesteld zodat wij het evenement 
nog meer kunnen professionaliseren!  
De vragenlijst bestaat uit 8 vragen en zijn gemakkelijk in te vullen. Het is 2 minuten werk en je helpt ons er 
erg mee. 
 
Was jij gast, vrijwilliger of deelnemer tijdens het evenement? Surf dan naar de onderstaande link en help de 
organisatie om het evenement nog professioneler te maken! 
www.goo.gl/forms/wC6AlusDxvYH3ytC3 
 # WK2tegen2  
 
   
 
 
 
 
 
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! 
 
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 
 
 
  



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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Inleveren 

Het einde van het seizoen nadert. Sommige hebben hun laatste wedstrijd gespeeld en andere hebben nog 
belangrijke wedstrijden voor de boeg! Daarna moet alle kleding worden ingeleverd. Hiervoor een aantal 
richtlijnen. 
 
Wedstrijdshirtjes/inloopshirtjes en shirtjestas 

• Voor de jeugd tot en met de B dienen de coaches de kleding te verzamelen. Voor de A en senioren 
moet de aanvoerder dit doen. 

• Zet de shirtjes & inloopshirtjes in de shirtjestas gewassen en compleet op de bovenste plank van het 
tassenrek. Doe een briefje in de tas met eventuele opmerkingen over kwaliteit. Je mag het ook 
mailen naar Michiel@ckv-valto.nl.  

• Doe de eventuele wedstrijdbal bij de andere ballen van je team. 

Team sporttassen en trainingspakken 
• Lever ook alle tassen die bij een team behoren en trainingspakken in. Zorg ervoor dat eventuele 

schade hersteld is (Tip: Kledingreparatie Hoofdstraat 33-A). Scheuren en gaten worden verwacht te 
worden hersteld. Schade door slijtage hoef je niet te laten herstellen, graag even aangeven op een 
briefje. 

• Indien je een trainingspak en sporttas hebt, wil ik je vragen deze ook in het tassenrek achter te laten. 
Heb je geen sporttas, stop dan je trainingspak met een briefje in een plastic tasje. 

Inleveren als wedstrijden zijn afgelopen 
Zaterdag zijn de alleerlaatste wedstrijden. Binnen een week daarna moet alles ingeleverd worden. Uitterlijke 
datum is de Einddag op 11 juni. Echter, des te eerder des te beter! 
Zomeractiviteit 
In de zomer gaan we goed de kwaliteit van de kleding bekijken. We hebben alle kleding nodig om ook 
eventuele herstelacties te kunnen ondernemen. Wanneer je netjes aangeeft op een briefje welke kleding 
(nummer, maat) van jou is, dan heb jij voorrang het volgende seizoen op die betreffende kleding. 
Wanneer je vragen heb, schroom niet mij te benaderen. 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 
     Vriendelijke groeten Michiel van den Bos 
 
 
 
 
 
 
'Valto Opinie' #Stelling 5 met Teun, Ruben, Jan Jaap 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. 
 
#Stelling5: Er moeten promotiewedstrijden komen voor de tweede plaats 
 
Teun Voskamp,  
Afgelopen 5 jaar coach van Valto 2 en daarnaast altijd kritisch en meelevend Valto lid. 
''Ik denk dat het heel goed is om in alle klasses extra promotiewedstrijden te organiseren. Zoals het nu 
bijvoorbeeld in de 3e klasse wle het geval is. Aanstaande zaterdag is op ons eigen terrein de wedstrijd 
tussen Dijkvogels en Nexus. Deze wedstrijd draait om promotie naar de 2e klasse. Ik denk dat dit de mooiste 
wedstrijden zijn voor zowel spelers als publiek.  
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In de eerste klasse worden er veel gelijkopgaande wedstrijden gespeeld. Toch is er in sommige poules wel 
één ploeg duidelijk sterker. Omdat er momenteel niets bereikt kan worden met de tweede plaats, zijn veel 
ploegen al snel uitgespeeld. Dit is zonde.  
  
Kortom, ik zou het een goede toevoeging vinden om extra promotiewedstrijden te spelen. Echter zal het wel 
een uitdaging worden dit allemaal mogelijk te maken. Er zijn bij de bond echter vast genoeg mensen die dit 
een goede invulling zouden kunnen geven.'' 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Ruben Kester, 
Speler van Valto 3, nog maar 20 lentes jong, lid van de Activiteiten Commissie. 
''Ik ben het niet eens met deze stelling. Het lijkt mij vooral erg lastig te organiseren. Wanneer er 2 clubs in 
één poule al gedeeld eerste zijn geëindigd moeten deze club al een wedstrijd spelen voor de eerste plaats. 
Wanneer zij deze verliezen zouden zij vervolgens alsnog een promotiewedstrijd moeten spelen. Dat zal 
ervoor zorgen dat er een extra speelronde ingepland moet worden. Dit betekent dat alle activiteiten na deze 
promotiewedstrijden, zoals Nederlands kampioenschappen en club activiteiten, ook een week uitgesteld 
moeten worden. Als lid van de activiteiten commissie denk ik dat niet alle clubs daarop zitten te wachten. 
 
Verder zal dit met zich meebrengen dat teams zich minder snel handhaven in hun klasse. Zeker omdat er 
meer 1e klasse poules zijn dan hoofdklasse poules zal dit ervoor zorgen erg veel teams in de hoofdklasse 
poules een degradatiewedstrijd moeten spelen. Wanneer er normaal 2 teams degraderen en 6 teams op 
hetzelfde niveau blijven, zullen er dan maar 4 teams handhaven en 4 teams degraderen of een 
degradatiewedstrijd moeten spelen. Dit is naar mijn mening een erg groot aantal. 
 
Dus ik vind dat er geen promotiewedstrijd moeten komen voor de 2e plaats. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
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. 
 
''Hier kun je op verschillende manieren naar kijken. Vanuit Valto zou ik op dit moment zeggen, ja. We zien 
dat we al een tijd lang meedraaien in de top van de eerste klasse, maar het net niet redden. Dit seizoen zijn 
we met Valto 1 en 2 bijvoorbeeld 2e geworden, dus een extra kans om te promoveren zou je dan alsnog 
kunnen pakken. Aan de andere kant, als je onderin meedoet in een poule, ben je dus ook niet zomaar meer 
veilig en is de kans op degradatie ook groter. 
 
Aan de andere kant … misschien dat de (in ons geval) overgangsklasse toch wel echt een kampioen nodig 
heeft om de kwaliteit te waarborgen, want dat is het vaak wel. Een ploeg die een seizoen lang constant 
presteert, verdient echt het ticket naar een hogere klasse en onderscheid zich dus van de rest. Geval kaf en 
koren. Wat een extra argument zou kunnen zijn om het wel te doen is de verlenging van het seizoen. Langer 
doorspelen met grotere kans op mooi weer, meer kantine omzet, meer van de sport die we graag zien. Je 
moet dan natuurlijk nog altijd wel bij de eerste of laatste twee eindigen. Dat dan weer wel.'' 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Laurens Verbaan, 
Een echt sportliefhebber, volgt alles wat met korfbal te maken heeft, spelend voor Valto 2 en 
trainer/coach van Valto C1. 
''Grotendeels mee eens, want als nummer twee in de competitie verdien je eigenlijk wel een kans om je te 
mengen met de ploegen uit een hogere klasse. Bij de Korfbal League en Hoofdklasse heb je sowieso al 
play-offs wedstrijden om te promoveren of een kans om kampioen van Nederland te worden. Zo was 
Korfbalvereniging TOP dit jaar ook tweede geworden in de Korfbal League, maar winnen ze de Ziggo Dome 
finale wel van PKC Korfbal.  
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Natuurlijk is het logisch dat nummer één uit de competitie promoveert, maar hoezo krijgt dan nummer twee 
helemaal geen kans? Als het aan mij ligt mogen er promotie/degradatie-wedstrijden komen met een 
tegenstander uit een hogere/lagere klasse en of dat nou tegen nummer 6 of nummer 7 is, is voor een later 
stadium. Zo zie je bij voetbal ‘periodetitels’ waar je een kans krijgt om te promoveren, maar daar zijn de 
korfbal competities te kort voor.  
 
Het enige nadeel is dat het seizoen dan nog langer is dan normaal. Je zou er een twee/drieluik van kunnen 
maken of gewoon in één wedstrijd, wat dan wel weer een momentopname is. Het moet ook passen in de 
agenda van het KNKV en dat zit in mijn ogen al goed vol.'' 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
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 #Stelling5! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beste sportvrienden, 
 
Graag doen wij weer een oproep aan alle (jeugdige) sportliefhebbers uit De Lier. Wij willen jullie uitnodigen 
om deel te nemen aan het grootste en gezelligste sportevenement van De Lier: de Bradelierloop. Dit jaar zal 
de Bradelierloop gehouden worden op zaterdag 13 augustus. Dit is zoals gewoonlijk op de laatste zaterdag 
van het Bradelierfeest en is  meteen een goede start/aanloop richting het nieuwe sportseizoen. 
Voor de jeugd zijn er 2 afstanden: 
1.000m voor de jeugd t/m 11 jaar   
2.500m voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. 
Op elke afstand zijn er prijzen voor de snelste 3 jongens en meisjes. 
Voor de snelste Lierenaar (Jongen en Meisje) per afstand is er een extra prijs!  
Voor de meer getrainde sporters is er keus uit de 5.000m of de 10.000m 
Extra info vind je op www.bradelierloop.nl .  
Heb je een vraag? Mail dan naar info@bradelierloop.nl 
Wij zijn te volgen via Twitter en Facebook:  @bradelierloop 
 
Voor nu wensen wij iedereen alvast een hele prettige vakantie en tot ziens op 13 augustus! 
 
Een sportieve groet, 
Organisatie Bradelierloop 
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