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Het tweede plan 
Als coach heb je als het goed is een plan. Voorafgaand aan een nieuw seizoen met een doel voor ogen. 
Maar ook voorafgaand aan een wedstrijd, om de wedstrijd naar je hand te zetten en te winnen. Het is mooi 
als dat lukt. Het is een bewijs dat je het goed hebt gedaan en een bevestiging dat je plan heeft gewerkt. En 
mocht dat plan niet lukken, dan is er als het goed is een plan B, een tweede plan. Want, er kunnen factoren 
zijn waardoor plan A niet werkt, zoals je het van te voren had bedacht. Misschien is het nog wel mooier als 
uiteindelijk dát plan er toch voor zorgt dat je doel wordt bereikt. 
 
Als bestuur hebben we ook plannen, op allerlei gebieden, zoals sportief, ontwikkeling, groei, activiteiten, 
sponsoring, accommodatie en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Die plannen voeren we uit gedurende 
het jaar of gedurende meerdere jaren, afhankelijk van de impact of tijd die nodig is. Voor het maken van die 
plannen gaan we binnenkort weer zitten en daar kunnen we wel hulp van gebruiken. Veel leden hebben al 
een enquête gehad, maar daarnaast kunnen ideeën altijd naar ons gestuurd worden. Vanuit de commissies 
verwachten we dat ze hun eigen plannen maken en de begrotingen die daarbij horen. Samen maken we dan 
één totaalplaatje en gaan daarmee het nieuwe seizoen van start. 
 
Hoewel hier en daar dus al de nodige voorbereidingen getroffen worden voor dat nieuwe seizoen, is het 
huidige seizoen nog volop bezig. En hoe. Afgelopen zaterdag was het rustig op onze velden door een klein 
programma en volgende week is er zelfs maar één wedstrijd. Door de vakantie staat korfbal bij veel leden 
even op het tweede plan. Wel Oranje, maar even geen VALTO. Maar ondanks het kleine programma, was er 
wel wat te beleven. Op onze velden, maar ook op velden elders in het land, lees Almere. Zo had het tweede 
ook een plan. Na degradatie vorig jaar is er zo’n plan gesmeed. De spelers die vol vertrouwen een Facebook 
pagina aanmaakten, een trainer/coach met een opdracht en een plan. Of eigenlijk twee plannen. Plan A en 
plan B. Plan B is inmiddels uitgekomen, kampioen in de zaal en volgend jaar overgangsklasse. Plan A loopt 
nog steeds en is afgelopen weekend weer iets dichterbij gekomen. Door zelf te winnen en het verlies van 
concurrent DES kan ons tweede op 26 mei kampioen op het veld worden en promoveren naar de eerste 
klasse, in een thuiswedstrijd. Zet hem alvast in je agenda. 
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Het bovenstaande verdient wat mij betreft echt een compliment richting spelers en staf. Wat het 
eindresultaat ook wordt, de manier waarop VALTO 2 zich heeft herpakt na de domper van vorig jaar, de 
manier waarop ze dit seizoen hebben getraind, gespeeld en gedeeld. Klaarstaan voor VALTO 1, trainen en 
coachen van andere teams, er voor gaan in eigen wedstrijden en net als vorige week de opdracht uitvoeren 
door met minimaal 4 doelpunten verschil te winnen van de concurrent. Het geloof gehad en gehouden. In de 
zaal een bijzonder mooi resultaat neergezet en hard op weg om dat ook op het veld te doen. Een voorbeeld 
voor andere tweede teams en uiteraard niet alleen tweede teams. 
 
Zo’n team verdient dan ook een waardige opvolger van Hugo als trainer/coach en dat is waar TC dan ook 
mee bezig is, extra energie wordt er gestoken om de juiste man of vrouw voor de groep te krijgen om van 
volgend seizoen weer zo’n succes te maken. We hopen jullie daar binnenkort meer over te kunnen melden. 
En dus niet op het tweede plan, maar een plan voor het tweede. 
 
Geniet nog even van jullie vakantie en mocht je daarin even tijd hebben, bedenk alvast een plan. Liefst twee. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
Zaterdag 5 mei 2018 
14:00 SKF 1 - VALTO 1 Remco Winter Sportpark De Groene Velden 

 
 
 
Uitslagen zaterdag 28 april 2018 
EKVA 3 - VALTO 2 10 - 27 
VALTO 3 - Excelsior (D) 4 17 - 11 
VALTO 5 - Twist 5 26 - 7 
De Meervogels A1 - VALTO A1 13 - 16 
Vriendenschaar  A1 - VALTO A2 18 - 6 
KVS/Maritiem C2 - VALTO C3 11 - 9 
VALTO D1 - ONDO (G) D1 3 - 7 
Dubbel Zes F1 - VALTO F2 4 - 13 
 
 
 
 
Nabeschouwingen TC 
VALTO A1 speelde uit tegen Meervogels A1. Een duel in de strijd tegen degradatie. Thuis werd het een 
gelijkspel, 15-15. Wilde VALTO nog een goede kans behouden om te handhaven, moest er dit keer 
gewonnen worden. Het werd een zakelijke overwinning, waarbij de A1 de hele wedstrijd aan de goede kant 
van de score stond. Het werd uiteindelijk 13-16. Zaterdag 12 mei speelt de A1 uit tegen de ploeg, die pas 
één punt wist te halen KCR A1. Thuis werd er met 19-13 gewonnen. Er zal dit keer ook weer gewonnen 
moeten worden om weer een goede stap richting handhaving te maken. 
VALTO A2 speelde uit tegen één van de betere ploegen in de poule: Vriendenschaar A1. Thuis werd er met 
7-25 verloren. Ook dit keer leek het aan het begin van de wedstrijd weer af stevenen op een monsterscore, 
maar gaandeweg de wedstrijd kreeg de A2 wat meer grip op de tegenstander. Via een 11-3 ruststand, werd 
het uiteindelijk 18-6. Zaterdag 12 mei speelt de A2 tegen de koploper uit de poule: Avanti A2. Thuis werd er 
met 11-17 verloren. 
VALTO C3 speelde uit tegen één van de koplopers, KVS C2. Vorige week werd er ook tegen deze ploeg 
gespeeld, maar dan thuis, toen werd er met 5-11 verloren. Dit keer kon de C3 de tegenstander een stuk 
beter bijhouden. Helaas niet genoeg om er punten aan over te houden. Het werd 11-9. De C3 is de komende 
weken vrij en hoeft pas zaterdag 26 mei weer te spelen, thuis tegen Velocitas C2. Uit werd er tegen deze 
ploeg gelijk gespeeld, 9-9. 
VALTO D1 speelde thuis tegen ONDO D1. Op zich waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar ONDO 
wist de kansen net even wat makkelijker af te ronden, waardoor de uitslag toch nog vrij groot was, 3-7. 
Zaterdag 12 mei speelt de D1 weer thuis, dit keer tegen KCC D1. Beide ploegen hebben tot nu toe één 
wedstrijd gewonnen en hebben dus na vier wedstrijden twee punten.   
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Afgelopen weekend.. 
VALTO 1 won vorig weekend van Sporting Trigon en was dit weekend een 
weekend vrij. VALTO 2 mocht vroeg uit de veren want om 11:00 (ja echt) 
stond de wedstrijden tegen EKVA 3 uit Almere op de planning. Vroeg de auto 
in vormde gelukkig geen probleem, VALTO 2 was messcherp deze wedstrijd. Met een 10-27 overwinning 
bleek het vroege opstaan niet voor niets en tot vreugde aan toe verloor DES later op de dag van Rohda. Dit 
betekent dat VALTO erg goed staat om aan het einde van het seizoen een dubbelslag te slaan. Nog enkele 
wedstrijden op de top van het kunnen presteren en wie weet..  
 
VALTO A1 verloor vorige week tegen HKV/Ons Eibernest en om dit seizoen in de AOK te handhaven moet 
er de komende weken nog een aantal keer gewonnen worden. De eerste horde op die weg was Meervogels 
A1 en met een echte team effort werd die eerste horde gehaald: 13-16 winst in het voordeel van VALTO!  
 
 
Veo Toernooi op donderdag 10 april 
Donderdag 10 mei is het jaarlijks Veo-toernooi. Helaas heeft de toernooicommissie ervoor gekozen om het 
toernooi op te splitsen in een ochtendeditie en een middageditie. Wij zijn hier ook door verrast en vinden het 
heel jammer, omdat het juist ook zo gezellig is om met alle deelnemende teams van VALTO tegelijk 
aanwezig te zijn. Hieronder is de vernieuwde indeling te vinden: 
- ochtendeditie: B2, B3, C1, C3, D1, D3, E1, E2, F1, F2 en F3. 
- middageditie: A2, A3, B1, C2 en D2. 
Let op: er zijn combinatieteams gemaakt, dus deze teams zijn niet gelijk aan de competitieteams. 
De ochtendeditie is van 9.30 - 13.30 uur. 
De middageditie is van 12.20 - 16.30 uur. 
De teams en spelers worden verder via de coaches op de hoogte gesteld van de vertrektijden e.d. 
 
 
Johan van de Meer uit de Technische Commissie 
Johan van de Meer heeft na jarenlange vrijwillige inzet de Technische Commissie vanaf afgelopen maart 
verlaten. Johan heeft zich jarenlang ingezet op verschillende vlakken en de laatste jaren vooral in het stukje 
trainers / coaches werven en begeleiden. Dit proces liep meestal van februari tot aan de start van de 
competitie in september! Omdat Johan per het einde van het seizoen de TC wilde verlaten maar zijn 
werkzaamheden meestal nog voortduurden tot ver later hebben we besloten om eerder afscheid te nemen 
en zijn taken tijdelijk onder te brengen bij de andere leden. 
 
Omdat we een goede verdeling van taken in de TC willen hebben hebben we daarom plek voor meerdere 
nieuwe TC'ers! Het takenpakket is nog in te vullen dus kijk snel in deze bijblijver of online als je interesse 
hebt!  
 
 
Westlands Kampioenschap 2 vs 2 
Op 23 mei organiseert VALTO wederom het Westlands Kampioenschap 2 vs 2 in De Lier! Van 18:30 tot 
20:30 strijden de A, B en C jeugd uit het Westland om de winnaar van het WK 2 vs 2 te worden. Inschrijven 
kan nog steeds op wk2tegen2.nl maar schiet wel op.. de plekken zijn bijna vergeven.  
 
Schema toptrainers VALTO 6 / 8 
Woensdag 19:15 – 20:15 uur 
25 april Laurens 
2 mei Meivakantie  
9 mei Meivakantie 
16 mei Thom 
23 mei Laurens 
30 mei V8 
	
Namens de TC,   
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl   
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Technische Commissie VALTO zoekt: doeners, denkers en aanpakkers! 
De Technische Commissie van VALTO bestaat momenteel uit vijf leden. Johan van de Meer heeft afscheid 
genomen van de TC na jarenlange vrijwillige inzet en vanwege het wegvallen van Johan en om meer ruimte 
te maken voor andere activiteiten binnen de commissie zijn we op zoek naar versterking. 
 
Momenteel kennen we verschillende rollen binnen de commissie: 
* Wedstrijdsecretaris zaal 
* Wedstrijdsecretaris veld 
* Coördinator E,F en Kangoeroes 
* Coördinator C,D 
* Coördinator A,B 
* Voorzitter Technische Commissie / Coördinator Senioren 
 
Sommige rollen worden gecombineerd en naast dat dit niet de voorkeur heeft is het belangrijk om af en toe 
nieuwe leden (met nieuwe ideeën) te verwelkomen in de commissie. Daarom zijn we ook op zoek naar 
minimaal 1 kandidaat die met ons mee wil denken op het gebied van Technische Zaken. Voorbeelden zijn: 
jeugdbeleid, trainingsintensiteit, begeleiden van trainers en coaches en ondersteunen met meer algemene 
zaken zoals het opstellen van verschillende planningen of schema’s. Maar ook onderdelen zoals 
(jeugd)clinics of ondersteunen / organiseren van andere evenementen behoort tot een mogelijk takenpakket. 
Het belangrijkste is dat je het leuk vindt om aan dé sportvereniging van het Westland te willen werken. 
Ervoor gaan en zorgen dat de bijna 400 leden die we nu hebben Goed en Gezellig kunnen korfballen! 
Wil je helpen maar weet je niet precies wat jouw rol zou kunnen zijn binnen de TC? Stuur een berichtje, bel 
of mail en dan gaan we met elkaar in gesprek om te kijken wat bij je past. 
 
 
 
 
 
 
 
SCHOOLKORFBALTOERNOOI OP WOENSDAG 6 JUNI 
Woensdag 6 juni is weer het jaarlijks schoolkorfbaltoernooi, voor de groepen 3, 4 en 5 van de basisscholen. 
Voor de kinderen die mee willen doen, houd deze datum dus vrij in je agenda! 
Uiteraard hebben we die middag (en op maandagavond 4 juni als de trainingen zijn) weer veel vrijwilligers 
nodig, dus mocht je in de gelegenheid zijn, dan kun je je alvast opgeven! 
 
Groetjes Frank de Rijcke en Petra Dijkstra 
mail: schoolkorfbal@ckv-valto.nl	 
 
 
 
 
 
 
 
 
We mogen weer tappen in de feesttent ! 
Zaterdag 5 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de Hoofdstraat. 
We zijn op zoek naar mensen die kunnen tappen, frisdrank in 
schenkers, en verkopers. Daar mee kunnen we weer leuk club centje 
verdienen, dus geef je op, en help VALTO.  Ouders en andere mensen 
zijn  van ook van  harte welkom, om te helpen  of  je kent iemand die het 
er leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuke gezellige band 
optreden , dus we gaan met ze allen mooie  avond er van maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de 
leeftijd om te helpen moet 18 +zijn. 
Dus geef je op bij:. Gj Stolk. Email.  pgjstolkdelier@gmail.com 
          Groetjes GJ  
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NIEUWE EDITIE WK 2 TEGEN 2! 
CKV VALTO organiseert op woensdag 23 mei 2018 de derde editie van het Westlands Kampioenschap 2 
tegen 2 korfbal voor alle A, B en C jeugd uit het Westland. Na twee geslaagde edities breiden we stapje voor 
stapje uit, dit jaar mag ook CKC Maassluis deelnemen aan het spectaculaire evenement. 
 
- SPELUITLEG -  
Per koppel is één jongen en één meisje verplicht. Je gaat dus samen met je partner strijden tegen een ander 
koppel. Om het uitdagend te maken hebben we de regels van vorig jaar verbeterd, natuurlijk kun je nog 
steeds een driepunter scoren vanaf je eigen korf en zijn doelpunten vanaf de achterkant twee punten waard! 
De inloop van het evenement start om 18:00 uur. Om 18:30 uur zullen de eerste wedstrijden gespeeld 
worden en om ongeveer 21:30 uur is het evenement afgelopen. 
- AANMELDEN & INFORMATIE - 
Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op: www.wk2tegen2.nl 
Haal jij dit jaar de finale met je partner? Let op: er mogen maximaal 10 teams deelnemen per categorie (C-
poule / A&B-poule), VOL = VOL!!! 
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Een fantastische Adfysio Giga Kangoeroedag bij VALTO !!!! 
Een paar maanden geleden werden wij gevraagd om de Giga Kangoeroedag op vrijdag 20 april jl. te 
organiseren. Natuurlijk twijfelden wij geen moment en gingen direct enthousiast aan de slag. Wij ontvingen 
een volledig draaiboek en er was voldoende support vanuit diverse VALTO-leden. De taken werden verdeeld 
en verschillende keren zijn wij bij elkaar geweest om te kijken of we nog op schema lagen. Het was gewoon 
een feestje om zo’n evenement te mogen organiseren !!   
En toen was het zover, vrijdagochtend 20 april jl. stroomden ruim 370 kleuters het VALTO-terrein binnen, 
samen met hun juffen, begeleiders, ouders en natuurlijk niet te vergeten de 50 ROC-Mondriaan studenten. 
Het werd 1 groot feest, mede dankzij de vrolijke en professionele ridders en prinsessen die het hele publiek 
vermaakten. Het prachtige weer was natuurlijk ook een geweldig pluspunt op deze dag. 
Al met al willen wij iedereen die ons op wat voor wijze geholpen heeft met het organiseren en het laten 
slagen van deze fantastische Giga Kangoeroedag heel hartelijk bedanken !! Wij vonden het heel leuk om te 
mogen doen !! 
 

Caroline, Dita, Ingrid en Ellen    
 
 
 
 
Schoonmaken Villa 
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur. 
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas, 
Meidoornhof 21. 
 
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
4/5 D3 
11/5 D2 
18/5 D1 
25/5 C4 
1/6 C3 
8/6 C2 
15/6 B3 
22/6 B2 
29/6 B1 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
 
 

 
Wedstrijdverslagen 
 
De kronieken van VALTO 5: we twisten er op los 
Op deze heerlijke zondag word ik licht brakjes wakker en denk aan de dag van gister. Een super gaaf feest 
in de tent in De Lier, genieten, drinken, lachen en feesten! 
Maar voor het zover was, moest er eerst nog gespeeld worden. Wij mochten aantreden om 13:15 in de 
middag. Vroeg zat voor ons! 
Helaas waren we niet compleet. Om te beginnen, het ski-juffie: een weekendje in Praag met vriendinnen. 
Boom boom Ilse, weekendje in Praag met vriendinnen. Ook onze rebound-queen, Anna, weekendje in Praag 
met vriendinnen. U leest het goed, ze waren alle drie (en dus vermoedelijk met elkaar) in Praag. Blijkbaar 28 
graden, niet normaal maar wel heerlijk warm. Maar dat zijn de geruchten die de schrijver mee kreeg! 
Dan bij de heren. Hansu Hansu, de hoofdsponsor, was afwezig, last van rugklachten en wilde zich niet 
wagen aan een wedstrijd. Zodoende waren Esmee Binnendijkie en Marije van Dalen erbij om ons te 
ondersteunen! 
Wij begonnen ons praatje met het bediscussiëren van de opstelling. Gelukkig duurde het niet te lang en 
konden we snel over naar de analyse van Twist. 
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Wij dachten voornamelijk dat in dit twistende weer zij snel uit de startblokken zouden schieten en vertrouwen 
zouden halen uit de draaiende wind. Gelukkig bleek in het begin van de wedstrijd Twist te twijfelen en 
konden wij snel weglopen naar 6-0. Na deze voorsprong speelden wij professioneel door tot de rust: 14-3. 
Met doelpunten van iedereen(!!!) namen wij een mooie voorsprong. 
In de rust gaf coach D aan dat we vooral moesten doorgaan en niet stoppen. Let op: blijf dynamisch! Dit 
lukte het grootste deel van de wedstrijd. Jammer genoeg konden we onze scoringsdrift niet voortzetten. De 
wedstrijd eindigde met 26-7 winst voor ons. Een grote en goede overwinning! We eindigen hiermee op 199 
doelpunten, helaas één te kort voor 200 goals, de reden: een gemiste strafworp. Gelukkig werd de meter 
bier snel bracht! De dames werden verzorgd met een sappie. 
Toen er gevraagd werd wie de shirtjes moest wassen kreeg de chroniqueur van VALTO 5 het commentaar 
dat hij geen aandacht meer besteedde aan z’n stukjes en dat deze te kort waren. Weet wel: de chroniqueur 
wast de shirts niet; in ruil daarvoor schrijft hij de kronieken. Gelukkig kan hij goed met deze kritiek omgaan 
en schrijft gewoon verder over de avonturen van VALTO 5! 
Daarom hou ik u graag op de hoogte van de komende avonturen en onze weg naar kampioenschap. 
Ik herhaal: hou 12 mei en 2 juni vrij! VALTO 5 verrast u :) 
 
    Met vriendelijke groet, 

Schrijver, speler, supporter en fan van VALTO 5 
 
 
 
VALTO C3 
Zaterdag Mocht de C3 weer spelen tegen KVS C2 net als de week ervoor, alleen nu moesten we uit. 
De wedstrijd begon goed en na een paar minuten stonden wij al 2-0 voor door punten van Marith en Alicia. 
Daarna kregen wij een strafworp tegen en helaas ging die er in, dus 1-2. 
Toen door een lelijke val blesseerde Niels zich, maar gelukkig kon Nova invallen en ging zij tegen die grote 
jongen staan. 
Kort daarna scoorde wij er weer twee, Milou een prachtig afstand schot en Jens mooi uit een vrijgekomen 
positie. 
Helaas scoorde KVS daarna ook weer. 
Door het mooie snelle overspelen had de tegenstander niet meer door waar Milou was en had zij ruim de tijd 
om de bal er weer heel rustig en mooi in te schieten. 
Alleen kregen wij helaas nog een punt tegen in de eerste helft.	 
Wij gingen de rust in met 3-5. 
De tweede helft ging wat lastiger van start, KVS scoorde al snel 2 punten. 
Dit vond en wij n iet leuk en daarom gooide Milou en Nova er allebei nog een in. 
Alleen daarna kwam KVS ook weer en zij scoorde er ook weer 2. 
Gelukkig wist Lisa er toen nog een in te gooien. 
Maar weer kwam KVS terug en zij scoorde weer 2 punten hierdoor stonden we. voor het eerst achter in deze 
strijd.  Ook Stan kon nog een prachtig punt maken en wij stonden weer gelijk. 
Alleen kreeg Nova het erg benauwd en was het verstandig om te wisselen dus kwam onze geblesseerde 
Niels weer terug in het veld.	 
De grote tegenstanders van KVS kregen weer de bal en gooide er nog 2 achter elkaar erin. Dus helaas is de 
wedstrijd geëindigd met 11-9. Bedankt voor het invallen Nova en Sjors bedankt voor het coachen.	 
 
      Gr Alicia  
 
 
 
 
 
Dubbel zes F1 - VALTO F2 
De meiden gingen vol goede moet naar Den Haag met Dieke als invalster. 
Dieke scoorde gelijk het eerste doelpunt voor VALTO. 
Omdat de dames zo goed ballen onderschepte en overspeelde kon Jade 4 keer scoren. 
Dubbel zes scoorde er een, daarna scoorde Luna en Jennifer nog een punt. 
En voor de pauze maakt Dubbel zes de stand op 2-7. 
Na een toespraak in de pauze om de verdediging wat beter te laten verlopen en een beker Limo werd de 
laatste helft gestart, waar jade er nog 4 scoorde, Luna 2 en Dubbel zes nog 2. 
Hierdoor werd de stand 4-13 en namen we de 2 punten mee naar huis. 
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Later bleek dat de nummer 2 uit onze poule gelijk heeft gespeeld en we met 1 punt los bovenaan staan. 
26 mei spelen we tegen de nummer 2. Als ze dit winnen, zijn ze kampioen. 
Dus meiden zet hem op! 
 
     Groetjes Luna & Gerda 
 
 
 
 
 
VALTO F4 
Met een goede instelling kwam VALTO F4 overtuigend het veld op. Ze begonnen goed en kwamen verdiend 
met 4-1 voor. De tegenstander, bestond alleen uit jongens, werden daarna plotseling wakker. Het 
vrouwenteam van VALTO + Steven had na de rust geen antwoord op de tegenstander. De gelegenheid 
coaches Samantha en Simon, hadden hun handen vol, maar konden het tij niet keren. De wedstrijd ging als 
nog verloren. De komende weken staan er geen wedstrijden op het programma en kunnen ze goed trainen 
voor de volgende wedstrijd. 
 
       Gr. Simon 
 
 
 
 
 
 
 
SCHOOLKORFBALTOERNOOI OP WOENSDAG 6 JUNI 
 
 
 
 
Woensdag 6 juni is weer het jaarlijks 
schoolkorfbaltoernooi, voor de groepen 
3, 4 en 5 van de basisscholen. Voor de 
kinderen die mee willen doen, houd deze 
datum dus vrij in je agenda! 
Uiteraard hebben we die middag (en op 
maandagavond 4 juni als de trainingen 
zijn) weer veel vrijwilligers nodig, dus 
mocht je in de gelegenheid zijn, dan kun je 
je alvast opgeven! 
 
Groetjes Frank de Rijcke en Petra Dijkstra 
mail: schoolkorfbal@ckv-valto.nl	 
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Dit	jaar	organiseert	de	Activiteiten	Commissie	van	VALTO	voor	iedereen	weer	een	Eindmiddag.	
Deze	middag	wordt	het	seizoen	2017	-	2018	op	een	gezellige	en	feestelijke	manier	afgesloten.	
	

Wanneer?	 Zaterdag	16	juni	2018	
Aanwezig:	 11.30	uur	
Start:	 	 12.00	uur	
BBQ:	 	 17.00	uur	

	
Na	aanleiding	van	vele	positieve	 reacties	van	vorig	 jaar	 staat	de	einddag	weer	 in	het	 teken	van	het	Duo-
Schottoernooi.	 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	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	speel	je	met	je	maatje	meerdere	wedstrijden	en	wordt	er	gestreden	om	de	prijs	
voor	het	beste	schutters	duo!	Wellicht	slepen	jullie	die	mooie	beker	binnen!!	
	

Test	je	HINDERNISBAAN	SKILLS!		
Tijdens	de	einddag	organiseert	de	AC,	in	samenwerking	met	VALTO	6,		
voor	iedereen	een	parkoers	op	een	prachtig	mooie	hindernisbaan.		
Mocht	je	tijd	over	hebben	tussen	je	wedstrijdjes	van	het	Schottoernooi,		
pak	dan	je	kans!	
Er	zijn	diverse	categorieën	en	dus	ook	diverse	prijzen	te	verdienen.	
Voor	deelnamen	hoeft	je	je	niet	op	te	geven.		Iedereen	is	van	harte	welkom	om	mee	te	
doen.	
	
	
	

Dus	zet	zaterdagmiddag	16	juni	in	de	agenda	en		
ga	op	zoek	naar	een	leuk/gezellig/goed	maatje!	
	
De	informatie	waar	je	je	aan	kan	melden	voor	het	schottoernooi	en	/	of	BBQ	volgt	later.	
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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




