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Heel veel wél
Het was een dag van heel veel wél, afgelopen zaterdag. Winst voor de teams van mijn kinderen. De jongste
met 7-0, de oudste zelfs met een kampioenschap. En ze was niet de enige. De één na de andere taart
verliet de koelkast, ik kan met niet herinneren dat we zoveel huldigingen op één dag hebben gehad.
Iedereen van harte gefeliciteerd, ik hoop dat hij heeft gesmaakt!
Er moest er echter nog eentje komen. Iets later in de middag. Valto 9, dat na een stroeve start in de zaal
haar weg naar boven had gevonden, was op het veld niet te stoppen. Het kampioenschap kon ons niet meer
ontgaan. Er was veel publiek, want hier moest je bij zijn. Er was zelfs familie uit het buitenland overgekomen
om deze wedstrijd te zien en het feest te vieren. Het liep echter anders. Aan het publiek lag het niet. Aan de
intentie van de spelers ook niet. Maar ergens ontbrak er toch iets. In ieder geval één doelpunt. Een gelijkspel
was genoeg, het werd 9-10. Avanti/Flexcom 8 gefeliciteerd. Een domper van heb ik jou daar. Er gebeurde
dus ook iets níet.
Maar we moeten verder. En ik dacht nog, als ik het mislopen van ons kampioenschap nu in zou ruilen tegen
een winst van Valto 1 op Nieuwerkerk 1 … dan hadden we in ieder geval nog een kans. En warempel, het
gebeurde ook. Via de Facebook live verbinding was het nog een paar minuten in grote spanning kijken en
toen vieren. Stap 1 van 2 was gezet. Aanstaande donderdag gaan we met z’n allen naar Delft om daar bij
Fortuna/Delta Logistiek te spelen tegen VEO 1. Een beslissingswedstrijd die bepaalt wie er volgend jaar nog
steeds overgangsklasse speelt. Iedereen oranje, iedereen schreeuwen, iedereen mee.
En ondertussen, gaan we ook gewoon door. Het NK, staat voor de deur. De finalisten zijn bekend. Ze komen
uit noord, oost, zuid en west naar De Lier. De kaartverkoop gaat los, bussen worden geregeld. De raderen
draaien op volle toeren. Sta je nog niet ingedeeld, help dat Chantal en Irma nog even de laatste plekjes in te
vullen. Kom je ’s avonds? Neem iedereen die je kent mee voor een gezellig feestje.
Tot donderdag en tot volgende week!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Woensdag 26 juni
19:30
OEFENVALTO B1
19:30
OEFENVALTO B2
18:30
OEFENVALTO C1

Donderdag 27 juni
20:00
OEFENVALTO A1
20:00
OEFENVALTO A2

-

Avanti B1
Avanti B2
Avanti C1

-

Uitslagen zaterdag 15 juni 2019
Nieuwerkerk 1
- VALTO 1
TOP (A) 3
- VALTO 2
Vitesse (Ba) 2
- VALTO 3
VALTO 4
- ONDO (G) 3
Futura 3
- VALTO 5
VALTO 6
- GKV (H) 3
DES (D) 7
- VALTO 7
Avanti 9
- VALTO 8
VALTO 9
- Avanti 8
VALTO A1
- Tempo A1
VALTO A2
- Dijkvogels A1
KVS/ A3
- VALTO A3
VALTO B1
- KCR B1
Avanti/ B3
- VALTO B2
VALTO B3
- DES (D) B2
VEO C2
- VALTO C2
Meervogels C2
- VALTO C3

Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet

Avanti A1
Avanti A2

Veld 1 (40x20)
Veld 2 (40x20)
Veld 1 (40x20)

Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet

20 - 21
17 - 18

VALTO C4
VALTO D1
Weidevogs D1
Meervogels D2
VALTO D4
Twist D2
Phoenix E1
Avanti/ E4
VALTO E3
RWA E4
Weidevogels E4
Korbis E4
Avanti E6
VALTO F1
Dijkvogels F3
Fortuna F3
VALTO F4

10 - 16
11 - 13
10 - 10
11 - 8
22 - 10
9 - 10
16 - 19
15 - 16
11 - 17
26 - 6
12 - 15
7-9
2 - 15
11 - 8

-

19:00
19:00
18:00

Veld 1 (40x20)
Veld 2 (40x20)

Twist C2
Korbis D1
VALTO D2
VALTO D3
Dijkvogels D2
VALTO D5
VALTO E1
VALTO E2
Phoenix E4
VALTO E4
VALTO E5
VALTO E6
VALTO E7
ONDO (G) F1
VALTO F2
VALTO F3
KCC/ F3

19:00
19:30

2-2
13 - 7
5-6
5-7
4-4
3-7
18 - 10
5 - 13
6-9
3 - 14
9 - 12
7-4
13 - 13
3 - 17
7-0

Nabeschouwingen TC
VALTO A1 speelde haar laatste wedstrijd thuis tegen Tempo A1. VALTO al gedegradeerd en Tempo al
kampioen. Dit (grote) verschil was echter niet terug te zien in de wedstrijd, want de A1 kon prima bijblijven en
maakte het Tempo niet makkelijk. Dit was in de uitwedstrijd ook al zo, want toen verloor de A1 nipt met 1716. Uiteindelijk was het ook nu weer Tempo die aan het langste eind trok, 16-19, maar de A1 liet zien dat ze
eigenlijk wel gewoon thuis horen in de overgangsklasse. Helaas starten we volgend seizoen weer in de
1e klasse en is het zaak om bovenin mee te gaan doen om weer zo snel mogelijk terug te keren in de
overgangsklasse.
VALTO A2 speelde thuis tegen Dijkvogels A1. Beide ploegen stonden voor de vierde keer dit seizoen
tegenover elkaar: voor de zaal werd er nipt verloren, 14-13, maar in de zaal wist Dijkvogels wel twee keer
makkelijk te winnen. Dit keer leek het er ook op dat Dijkvogels een makkelijke overwinning binnen ging
halen, maar het venijn zat hem in de staart, want de A2 wist de achterstand in de laatste minuten bijna nog
om te buigen naar een gelijkspel. Helaas duurde de wedstrijd net te kort, en zo won Dijkvogels met 15-16.
Hiermee eindigt de A2 op de 5e plek met 13 punten uit 14 wedstrijden.
VALTO A3 speelde uit tegen KVS A3. Ook deze ploegen stonden voor de vierde keer tegen over elkaar. De
eerdere drie edities werden vrij makkelijk door VALTO gewonnen. Uiteraard wilde de A3 het seizoen met een
overwinning afsluiten, ook al stond er verder niks meer op het spel. Een paar weken geleden werd er thuis
met 10-4 gewonnen en dit keer wisten beide ploegen zeven keer meer te scoren, waarmee de eindstand
werd bepaald op 11-17. Hiermee eindigt de A3 met zes punten uit zes wedstrijden op de 3e plek.
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VALTO B1 speelde thuis tegen KCR B1. Het kampioenschap werd vorige week al veilig gesteld, maar het
feestje wilde de B1 thuis vieren, en dan natuurlijk het liefst met een ruime overwinning. Uit werd er met 9-18
gewonnen, dus dat moest mogelijk zijn. Gelukkig werd het publiek nu ook niet teleurgesteld, want de B1 liet
zien dat ze terecht kampioen waren geworden, er werd gewonnen met 26-6. A.s. zaterdag staat voor de B1
nog het eindtoernooi op het programma, hopelijk kan hier ook een mooi resultaat behaald worden.
VALTO B2 speelde uit tegen Avanti B3. Thuis werd er met 4-9 verloren, maar in de zaal werd er ook tegen
deze ploeg gespeeld en toen wist VALTO ook één keer ruim te winnen, dus het moest mogelijk zijn om het
seizoen te eindigen met een overwinning. En daar ging de B2 dan ook vol voor. Het werd geen makkelijke
overwinning en beide ploegen wisten de korf goed te vinden, uiteindelijk VALTO net iets vaker dan Avanti en
zo won de B2 met 12-15 haar laatste wedstrijd. Hiermee eindigt de B2 samen met Avanti op de 2e plek, met
vijf punten uit zes wedstrijden.
VALTO B3 speelde haar laatste wedstrijd thuis tegen kampioen DES B2. Uit werd er met 12-6 verloren, dus
dat beloofde weinig goeds. Dan maar proberen een leuke wedstrijd neer te zetten en dat lukte! DES was dan
wel net even wat beter, de B3 gaf goed partij en wist op het eind nog aardig dichtbij te komen, maar kon toch
niet voorkomen dat DES er met de winst vandoor ging: 7-9. En zo eindigt de B3 met vier punten uit twee
wedstrijden op de 3e plek.
VALTO C1 had het Pinksterweekend al haar laatste wedstrijd gespeeld en was dus al klaar voor dit seizoen.
VALTO C2 mocht haar kampioenswedstrijd spelen tegen en bij VEO. Thuis werd er al 11-0 van deze ploeg
gewonnen dus de C2 kon de taart al ruiken. Na de wedstrijd konden ze deze ook opeten want er werd met
2-15 gewonnen. Er werd deze competitie slechts 1x verloren: uit bij Avanti maar dat werd thuis weer goed
gezet. Volgens de regels van de breedtesport zijn jullie nu samen kampioen. Jullie doelsaldo is echter wel
beter waardoor jullie wel bovenaan in de uitslag staan. De C2 heeft hiermee 'de triple' binnen gehaald, wat
betekent dat jullie 3x kampioen zijn geworden dit seizoen. Bijzonder knap natuurlijk maar het bewijst
natuurlijk ook dat jullie qua niveau makkelijk hoger hadden kunnen spelen wat helaas niet ging door het
gebrek aan heren. De taart zal er niet minder om gesmaakt hebben zaterdag, gefeliciteerd!
VALTO C3 ging naar Zoetermeer om tegen kampioen Meervogels C2 te spelen. Thuis werd met 5-10 van
deze ploeg verloren en ook nu was Meervogels sterker. Het verschil werd iets kleiner: er werd 11-8 verloren.
VALTO eindigt hiermee op de 3e plek in de poule.
VALTO C4 kreeg Twist C2 op bezoek op deze slotdag. Uit werd er 2-1 van deze ploeg verloren en ook nu
werd het een spannende wedstrijd. Er werd met 2-2 gelijk gespeeld. Weinig doelpunten maar wel een punt
binnen gesleept tegen de kampioen uit de poule. Twist moet dit kampioenschap nu delen terwijl ze bij winst
alleen kampioen waren geweest. VALTO eindigt me 3 punten op plek 4 in de poule.
VALTO D1 kent een goed veldseizoen! Tot afgelopen seizoen werd er pas 1x verloren en wel tegen de
nummer laatst uit de poule. Deze laatste zaterdag stond Korbis D1 op het programma. Als er verloren zou
worden zou de D1 nog een week moeten wachten op de laatste wedstrijd in de poule om de uiteindelijke
kampioen te kunnen bepalen. Uit was er 6-13 gewonnen van Korbis, een ruime overwinning, dus dat moest
dan thuis toch zeker ook lukken!? Ook dit keer scoorde VALTO 13x en Korbis deed dat deze keer 7x.
VALTO D1 werd hierdoor overtuigend kampioen en de taart kon uit de koeling! Gefeliciteerd!!! Een knappe
prestatie in poule 1 van de breedtesport!
VALTO D2 ging met slechts 8 spelers naar Weidevogels. Weidevogels had nog kansen om kampioen te
worden maar VALTO wilde daar graag een stokje voor steken. In een spannende, gelijkopgaande wedstrijd
trok VALTO in de laatste minuut aan het langste eind door de winnende te scoren: 6-7. Geen
kampioenschap voor Weidevogels en VALTO eindigt op een mooie 2e plaats!
VALTO D3 speelde tegen Meervogels om de 3e plek. Thuis werd er gelijk gespeeld dus dat betekent dat
winst ook mogelijk moet zijn! En daar ging VALTO voor. VALTO speelde een wisselende wedstrijd en had
soms wat moeite met de gladde bal maar uiteindelijk was het allemaal toch voldoende voor de winst: 5-7.
Hiermee is VALTO 3e geworden in deze poule wat een prima resultaat is. Op naar volgend jaar!
VALTO D4 speelde haar kampioenswedstrijd tegen Dijkvogels D2. Het was een spannende en gelijk
opgaande wedstrijd. Aan het einde van de wedstrijd stond er een 4-4 gelijkspel op het bord. Dit betekende
een triple, maar dan in de poule. Zowel VALTO, Dijkvogels als ODO is kampioen geworden in deze poule. Er
zal veel taart gegeten zijn zaterdag bij onze buurtjes! Gefeliciteerd D4, knap gedaan!
VALTO D5 moest hun taart vorige week nog een weekje laten staan omdat ze verloren van ZKV. Deze week
stond Twist D2 op het programma. Thuis werd hier nog eenvoudig van gewonnen maar toen was Twist maar
met 7 spelers. Gelukkig wist de D5 deze wedstrijd ook naar zich toe te trekken door met 3-7 te winnen.
Hierdoor is de D5, na een lastig seizoen 1e helft veld en in de zaal, deze veldcompetitie KAMPIOEN
geworden. Heel knap gedaan, jongens en meiden!
VALTO E1 speelde de laatste wedstrijd tegen Phoenix. De E1 begon de wedstrijd wel heel goed en leidde
met rust met 9-3. Phoenix zorgde echter voor een zeer spectaculaire come-back en daarna was het bij de
E1 gedaan met het vertrouwen. Zo trok Phoenix aan het kortste eind en wonnen zij uiteindelijke de wedstrijd.
VALTO E2 wilde heel graag de ongeslagen status houden. Iets te graag, want in het eerste kwart vergaten
ze om goed samen te spelen en namen ze de verkeerde schoten. Vanaf het tweede kwart ging dat veel
beter en liep VALTO over Avanti heen. Mooie doelpunten uit leuke aanvallen en een eindstand van 5-13.
Ongeslagen kampioen!
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AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

VALTO E3 speelde ook de laatste wedstrijd tegen Phoenix. Ook hier ging de wedstrijd verloren en nam
Phoenix de punten mee naar huis. Aanvallend was het prima, maar verdedigend had de E3 te veel moeite
met de doorlopen van Phoenix. Ondanks de goede inzet ging de wedstrijd verloren met 6-9.
VALTO E4 moest in ieder geval een punt pakken bij RWA. IN het begin liep het nog even niet zo lekker,
maar door wat aanwijzingen ging het beter draaien. Langzaam bouwde de E4 een voorsprong op en wist
deze steeds verder uit te bouwen. Het kampioenschap was binnen na een 3-14 overwinning op de naaste
concurrent. Gefeliciteerd!
VALTO E5 had het kampioenschap ook al binnen gehaald en ook zij wilde graag de laatste wedstrijd ook
winnend afsluiten. Tegen Weidevogels begonnen ze slordig, maar ook zij ging gedurende de wedstrijd
steeds beter korfballen. Uiteindelijk won de E5 ook hun laatste wedstrijd (9-12) en zo werden ook zij
ongeslagen kampioen. Knappe prestatie!
VALTO E6 kon helaas door blessures en gelijktijdige wedstrijden geen compleet team op de been krijgen.
Waarschijnlijk spelen zij hun laatste wedstrijd komende week nog.
VALTO E7 begon goed met een 0-2 voorsprong tegen Avanti. Een tijd lang wisten de spelers van de E7 dit
vol te houden, met goed samenspel en mooie doelpunten. Helaas wist de E7 het niet vast te houden en ging
Avanti er met de overwinning vandoor.
VALTO F1 was twee weken geleden al kampioen geworden en dat moest nu gevierd worden met een
overwinning in de laatste wedstrijd. Dit lukte echter net niet, ONDO bood flink weerstand en het weer zat ook
niet echt mee. Na een spannende wedstrijd eindigde het in een 13-13 gelijkspel. Wel kampioen natuurlijk,
dus lekker taart eten met de coaches. Gefeliciteerd F1!
VALTO F2 had het kampioensfeestje al gevierd en maakte in Maasdijk duidelijk waarom zij kampioen waren
geworden in deze poule. Dijkvogels wel opgerold met een 3-17 overwinning. Ook de F2 is hierdoor
ongeslagen kampioen geworden. Prima prestatie van de meiden!
VALTO F3 sloot de competitie af tegen Fortuna. Eigenlijk stond de F3 de hele wedstrijd voor, maar het gaat
helaas om de stand na het affluiten en dit was helaas een gelijkspel; 7-7. Misschien dus wel een verloren
punt. Ondanks dat een tevreden coach die het team grote sprongen heeft zien maken ten opzichte van het
begin van het seizoen.
VALTO F4 speelde een hele goede wedstrijd tegen KCC. Verdedigend ging het echt goed, alleen
aanvallend mocht het allemaal wat sneller. Later in de wedstrijd ging dat steeds beter en werd er flink
gescoord door de F4; een 7-0 overwinning!
Indeling van de teams, met trainers en coaches
De teamindeling van de senioren wordt z.s.m. bekend gemaakt.
A1-selectie
Trainer/coach: Erna Fischer / Marcel Kortekaas / (Ruben Kester)
Tessa van Dijk
Laura van der Eijk
Sheila Herbert
Iris Lagerwerf
Julia van der Mout
Iris van Paassen
Annelie Prins

Wouter Dijkstra
Romeo Kortekaas
Daan van Oudheusden
Martijn Potters
Bas Ridder
Jan Pieter Vermeer
A2
Trainer/coach: Ron Boekestijn / Twan Korteland / Ruben Kester
1 of 2 heren A1-selectie
Rolf Jansen
Bart van Seters
Ivar van der Stok
Stijn Vrugt

2 of 3 dames A1-selectie
Rianca Aarts
Tessa Boers
Noa de Meulmeester

A3
Trainer/coach: Steven Vijverberg / Daniël Verbaan
Fabian de Jong
Jordi Lammers
Jimmy van der Meer
Floris Prins
Máté Ridder
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Kim van Dop
Julia van der Eijk
Amber Jans
Rosanne Mulder
Nida Simsek
4

A4
Trainer/coach: Petra Dijkstra / vacature
Isabelle van Geest
Marit van Nieuwkerk
Marleen Poot
Sanne Poot
Jytte Stolze
Jordan Verkade

Stan Keijzer
Lorenzo Matthijsse
Fabian van Vliet
B1-selectie
Trainer/coach: Pieter van Muijen / Simon Kok
David van Dijk
Jasper van der Eijk
Thomas Kleijweg
Mink de Meulmeester
Koert Ridder

Sanne Dikkenberg
Romy Lansbergen
Ilse Slaman
Elise Rijsdijk
Laura Wiedmann

B2
Trainer/coach: Nikki van Spronsen / Mark van Geest
1 heer B1-selectie
Ruben van der Berg
Jens Berkhout
Daan Boekestijn
Justin Vermeer

1 dame B1-selectie
Jolijn van Eendenburg
Elise van Geest
Marith Mostert
Sanne van Oudheusden

B3
Trainer/coach: Romee Valstar / Thijs Dijkstra
Alicia van Dijk
Lisa van Oudheusden
Marit Schriel
Danique van Wensen
Estelle de Zeeuw
Nova Post (blessure)

Bart Aarts
Luke Aarts
Levi van Baarle
Niels van Nieuwkerk
Lucas Bruurmijn
C1
Trainer/coach: Bart van Leeuwen / Thomas Ris
Sven van Dijk
Jorn Kagchelland
Tim Krapels
Milan Lansbergen
Kees Mostert

Emma van den Bos
Renkse van Kester
Brecht van der Meer
Sanne Rijsdijk
Miloe van Vliet

C2
Trainer/coach: Mees Koole / Floris van Muijen
Mette Bongaards
Finne Elenbaas
Sanne Hanemaaijer
Jill Koornneef
Luna Koornneef
Maartje van Leeuwen
Nouky Staats
Isa Stolk
Mieke Stolze
Julia Vreugdenhil
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C3
Trainer/coach: Rianca Aarts / Ilse Slaman
Isabel van den Berg
Rosann van den Beukel
Jette Dukker
Dieuwertje van Geest
Iris Staats
Yara Vreugdenhil
Jennifer van der Wel

Lucas Elgersma
Daan van Seters
Igor Strik
C4
Trainer/coach: Martijn Potters / Stijn Vrugt

Gwen Bos
Joëlle van Dijk
Rowena van Dijk
Elise Koole
Michelle van Mensch
Roos Oussoren

Tristan Hagemans
Dave van der Meer
Roald Molenaar
Jayden Versteeg
C5
Trainer/coach: Helen Lochmans / vacature

Floor Boekestijn
Tess Lochmans
Nikki vd Marel
Iris Vermeer
Noortje van Vliet
Lenne van der Voorn

Tim Borsboom
Kevin Bouwmeester
Martien van Geest
Robin Hartholt
D1
Trainer/coach: Sheila Herbert / Martijn Dijkstra

Sara Dukker
Isis Groen
Anouk Koole
Jonne van der Meer
Danique Vijverberg

Justin van Geest
Bram Hanemaaijer
Frenk Poot
Toon van Vliet
D2
Trainer/coach: Sjors Jansen / Rolf Jansen / Floris Prins

Joanne van den Berg
Sofie van den Berg
Elise van Dijk
Eline van der Kaaij
Sophie van ‘t Wout

Lars Knoll
Déon Mons
Michel Noordam
Ben van Os
D3
Trainer/coach: Lysanne van Venetiën / Jan Pieter Vermeer

Mirte de Bruin
Anne Elgersma
Valerie de Jong
Piera Mazzucco
Lotte Vermeer
Lieke Volkering
Julia Zoeteweij

Tim van den Berg
Milan Vermeer
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D4
Trainer/coach: Noa de Meulmeester / Wouter Dijkstra
Jennifer van den Akker
Shania Barten
Liv Doorduin
Charlotte van Ruijven
Veerle Oussoren

Sten Duyvesteijn
Geppe Mazzucco
Rick van der Meer
Bjorn Mons
E1
Trainer/coach: Vera vd Eijk

Sara van den Berg
Stacey Eberhardt
Luna Kester
Lize van Vliet
Suze Volkering

Don van Veldhoven
E2
Trainer/coach: Laura vd Eijk / Bas Ridder

Lieke van Eendenburg
Jill Mensink
Jet Schenkeveld
Dieke Poot

Bas van der Kaaij
Daan van Veldhoven
E3
Trainer/coach: Vera Lagerwerf / Iris Lagerwerf

Amber Knoll
Daniek de Koning
Lucy van der Meijs
Rosan van den Berg

Jens van Ruijven
E4
Trainer/coach: Mandy Herbert / Koert Ridder

Nora Bakker
Nora Ruigrok
Julia van den Berg

Steven van den Berge
Liam Berendse
E5
Trainer/coach: Gerard Verbraeken

Jade Verbraeken
Lizzy Hanemaayer
Jaylon Cijntje
Duncan Scholtes

Tiffany Lee

E6
Trainer/coach: Mink de Meulmeester / Daan van Oudheusden
Aris Buddingh
Vinn Duyvesteijn
Tim Hartholt
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Britt Cevaal
Maud Cevaal
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

E7
Trainer/coach: Romeo Kortekaas / Jasper vd Eijk
Lina El Baroudi
Lotte van Leeuwen
Nikki Vermeer

Julian Hanemaaijer
Lourens van Geest
E8
Trainer/coach: Myrte Sevinga / Lisette van Dijk
Meike Boekestijn
Rosanne van Dijk
Vienne Kagchelland
Lotte Neijssel
Lizzy van ’t Wout
F – in te delen na de zomervakantie
Trainer/coach F1: Elise Rijsdijk / Tessa van Dijk
Trainer/coach F2: Lisa van Wingerden / Fleur van Duijn
Trainer/coach F3: Lisanne Onck / Sanne Rijsdijk

Dailey van den Akker
Fiene van den Berg
Des Doorduin
Yente Duyvesteijn
Lynn Eberhardt
Lotte van Eendenburg
Fem Schenkeveld

Julian Bakker
Kalle Elenbaas
Stef van der Mark
Rens de Ruiter
Tom Schouten
Kjell Zwinkels

Dani Vermeulen

Kangoeroes
Koen Schoone
Lenn van der Velden

Lieke Boekestijn
Melinda van Zanten

Beste vrijwilliger
Zaterdag is het zo ver: het NK Veldkorfbal bij VALTO!
Nogmaals bedankt voor jouw aanmelding als vrijwilliger.
Als dank voor jouw inzet krijg je je toegangskaartje (polsbandje) gratis.
Om alles gestroomlijnd te laten verlopen zaterdag, verzoeken wij je om je toegangskaartje (polsbandje), en
indien van toepassing eventuele muntjes en instructies vooraf op te halen.
Dit kan op donderdag 20 juni tussen 18.00 – 20.30 uur in de Villa.
Mocht dit je niet lukken, zorg dat dat iemand anders jouw envelop voor je meeneemt.
Als het goed is heeft iedereen een mailtje ontvangen waarin staat op welk tijdstip je die dag ingepland bent
voor welke taak. Zorg dat je een kwartier van te voren aanwezig bent zodat de wissel soepeltjes verloopt.
Wij wensen iedereen veel plezier op deze dag en tot donderdag!
Hartelijke groeten,
Irma Koornneef (06 – 38061499)
Chantal van Kester (06 – 20419778)
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Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.

Afgelopen zaterdag
Wedstrijdsport binnen VALTO
VALTO 4 en VALTO B1 hadden geen scheidsrechter. Ruben regelde VALTO 4 en
Pierre deed VALTO B1. Dat probleem was dus mooi opgelost.
Wedstrijdsport buiten VALTO
Jan moest de wedstrijd ONDO 1 – IJsselvogels 1 fluiten. Jan meldt “Ging prima. IJselvogels was al
gedegradeerd dus was het een makkelijke wedstrijd voor ONDO. Het werd 19-12; IJsselvogels was niet
meer gemotiveerd.
Rick en Alex mochten Groen Geel tegen KCC begeleiden. Alex meldt: “Wedstrijd met grote belangen! Het
kampioenschap in hoofdklasse A. Groen Geel had bij aanvang van de wedstrijd 1 punt voorsprong op KCC.
Na een redelijk spannende eerste helft met een ruststand van 11-12, liep KCC uit naar een 16-21
overwinning. KCC was nauwkeuriger dan Groen Geel en maakte het meeste aanspraak op de overwinning
en dus promotie naar de ereklasse. Groen Geel blijft ook volgend jaar in de hoofdklasse op het veld en heeft
in aanloop naar de zaal maar 1 week voorbereiding op de korfballeague, waar ze volgend jaar in uitkomen.”
Weer bedankt voor jullie inspanningen!
Komend weekend
De veldcompetitie is klaar. Alleen nog wat beslissingswedstrijden maar ik weet niet of iemand van ons hier
nog voor ingeschakeld wordt.
Zo ik denk dat dit het laatste stukje is en dat we het nieuwe seizoen de draad weer gaan oppakken.
Groet Peter
Bij het verwerken van de Bijblijver werd het grote nieuws pas bekend. Rick en Alex fluiten de finale van de
Ereklasse! Op ons veld. Tijdens het NK veldkorfbal. Het wordt dus een thuiswedstrijd. Althans, voor Rick.
Alex moet er toch nog een stukje voor rijden. Maar het voelt als thuis. Van harte met deze aanwijzing
mannen!
Namens het bestuur en heel Valto,
Jan Jaap
Schoonmaken Villa
Het veld seizoen gaat weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij.
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:
21/6 B1
28/6 B2
5/7 B3
12/7 D3+ D4
Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest
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Wedstrijdverslagen
VALTO voert Houdini act perfect uit
Hoofdsponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen
Elektrotechniek B.V.
Na een heerlijke vakantie van mij, waarin ik twee wedstrijden heb gemist en de trouwe lezer het zonder
verslag moest doen, was ik vanmiddag weer van de partij in Nieuwerkerk waar VALTO 1 voor de schier
onmogelijk lijkende opgave stond de punten te pakken tegen de nummer 2 uit de poule. Op de site van CKV
Nieuwerkerk was al te lezen geweest dat zij, nadat het kampioenschap niet meer haalbaar was, alle
wedstrijden wilden winnen om zo echt als best of de rest te eindigen. VALTO was echter tot op het bot
gemotiveerd om, net als vorig seizoen, in Nieuwerkerk te gaan stunten tegen deze ploeg die in de zaal in de
hoofdklasse uitkomt. Dat het niet makkelijk zou worden voor VALTO werd al snel duidelijk na het eerste fluit
signaal van scheidsrechter Ringma, die samen met zijn assistent de Vree deze wedstrijd in goede banen
mocht leiden. Het jonge en energieke CKV Nieuwerkerk schoot uit de startblokken en had binnen no time
een 3-0 voorsprong te pakken. Dit was even slikken maar VALTO bleef rustig en wist deze achterstand met
drie treffer op rij weer weg te werken. Na de 3-3 ging het een minuut of acht gelijk op met de thuisploeg
steeds op kleine voorsprong, maar VALTO bleef in het spoor door twee treffers van Zané en Bart. Na de 5-5
tussenstand halverwege de eerste helft wist Nieuwerkerk weer een gaatje te slaan naar 8-5. VALTO bleef
echter aangehaakt en wist met de doelpunten van Frank, Maaike en Thom de schade steeds te beperken tot
twee verschil. Met nog vijf minuten tot de rust moesten we dit zo zien te houden en dan na de thee er op en
erover. Helaas was VALTO even niet scherp in de verdediging en kreeg binnen een minuut twee tegen
treffer te verwerken, waardoor het gaatje voor het eerst vier werd. Thom en Frank wisten dit weer te
halveren, maar toch was het de thuisploeg die in de slot minuut de ruststand op 13-10 bepaalde.
Eric zal in de kleedkamer de strategie nog eens doorgesproken hebben met het team, want VALTO stond
vandaag gewoon heel goed te korfballen en wist CKV Nieuwerkerk het vuur danig aan de schenen te
leggen. De thuisploeg bleef nog langer in de kleedkamer om zich op te laden voor het tweede deel tegen het
strijdlustige VALTO. VALTO kwam het scherpst uit de kleedkamer en wist met de doelpunten van Romeé en
twee treffer van de afscheidnemende Frank de stand binnen drie minuten weer gelijk te trekken. CKV
Nieuwerkerk liet het er echter niet bij zitten, waardoor het VALTO niet lukte om ook gelijk een voorsprong te
pakken.
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Nieuwerkerk behield het initiatief, maar VALTO rook nu bloed en leek net als vorig seizoen nog alle kans op
een overwinning te maken deze middag. Nieuwerkerk nam weer tweemaal een voorsprong, maar deze
werden gepareerd door Laurens en Thom. Na twaalf minuten spelen scoorde de thuisploeg de 16-15 en
besloot Eric zijn eerste time out te nemen om de ploeg weer op scherp te zetten. Dit leek zijn effect te
hebben. Na de gelijkmaker van Laurens was het Zané die met haar derde doelpunt van vanmiddag ons voor
het eerst op voorsprong zette. CKV Nieuwerkerk wilde echter niet mee werken aan een overwinning voor
VALTO en wisten even later de gelijkmaker te scoren. VALTO was nu echter de bovenliggende partij
geworden en voelde dat er wat te halen was deze middag. Romeé zorgde weer voor de voorsprong, maar
ook deze werd weer van repliek gediend door Nieuwerkerk. Frank wist ons tien minuten voor tijd wederom
op voorsprong te zetten, waarna Eric direct weer een time out nam om toch nog even de puntjes op de i te
zetten. Nu de voorsprong daar was moesten de spelers het hoofd koel houden en de juiste kansen zien te
pakken. Nu lukte het wel om de voorsprong verder uit te bouwen. Frank maakte het verschil 18-20, maar er
moest nog zeven minuten gespeeld worden. Koppie erbij dus en uitspelen was het devies. Na een mislukte
aanval van de thuisploeg ging VALTO weer rustig op zoek naar de volgende treffer. Met een goed verzorgde
rebound en de dames in de steun werd Laurens in stelling gebracht. Hij leek de wedstrijd in het slot te
gooien toen hij de 18-21 binnenschoot. Niets bleek echter minder waar, want het was de thuisploeg die de
laatste vijf minuten onder luide aanmoedigingen van hun publiek alles uit de kast trok om de achterstand nog
weg te werken. Met heel scherp gedisciplineerd voor verdedigen werd het bijna onmogelijk voor VALTO om
de bal nog rond te spelen in de aanval. De Lierse verdediging hield gelukkig lang genoeg stand om te
voorkomen dat de gelijkmaker nog door de korf viel, al had Nieuwerkerk met een paar prima kansen wel wat
pech. VALTO wist de wedstrijd uiteindelijk over de streep te trekken met een 20-21 overwinning, waarmee
VALTO de zevende plaats in de OKD veilig stelde. Achteraf bleek Merwede/Multiplaat verloren te hebben bij
GKV/Enomics en was de overwinning niet nodig geweest, maar het was in ieder geval ook een prima test
voor de
beslissingswedstrijd die nu nog gespeeld moet gaan worden. Met deze wel verdiende overwinning op zak
gaat nu de focus op de beslissingswedstrijd tegen CKV VEO, wat vandaag nipt verloor van KVA en daarmee
ook op de zevende plaats terecht is gekomen. Eerste berichten zijn dat deze wedstrijd donderdagavond in
Delft op het terrein van Fortuna gespeeld gaat worden, maar hou voor de details vooral de VALTO site in de
gaten. Ik hoop dat er dan een veelvoud van het aantal supporters van vandaag aanwezig is om ons
vlaggenschip te steunen bij deze wedstrijd. Niet heel veel supporters hebben ons vlaggenschip vandaag een
meer dan prima wedstrijd zien neerzetten, wat vertrouwen geeft voor de wedstrijd van donderdagavond.
Trek dus je oranje outfit aan en laat zien dat we niet voor niets een spandoek hebben met daarop “Lierse
trots”.
We zien elkaar donderdagavond, Arno van Leeuwen.

Avanti B3 - VALTO B2
Vandaag was onze laatste wedstrijd van dit seizoen tegen Avanti. Met goede moed gingen we richting
Pijnacker. In het begin scoorde Avanti al vrij snel. We stonden zo 6-2 achter.
Maar dat lieten we ons niet gebeuren. Uiteindelijk kwamen we terug met 9-9. Met de rust stonden we zelfs 910 voor!!! Na de rust gingen we lekker verder met scoorden en paste alle technieken die we van Mark en
Nikki dit jaar geleerd hebben. Dus hebben we gewoon gewonnen met 12-15!!!
Dat was een hele leuke afsluiter van het seizoen.
Mark en Nikki, wij van de B2 willen jullie heel erg bedanken voor de super goede trainingen en coaching van
het afgelopen seizoen. Het was een top jaar!!
Groetjes Justin

VALTO C2 pakt de triple!!!
Zo’n 9 maanden is deze spelersgroep bij elkaar. Een grote mix van D2, D1, C3, C2 en C1 kwam ineens
samen. Aan ons als coaches was het taak om hier één gezellig team van te maken. Hoewel dit bij het begin
even zijn weg moest vinden, nam mettertijd de gezelligheid toe. Groepjes verdwenen en er verscheen één
grote gezellige groep. Of deze gezelligheid leidde tot goede prestaties of deze goede prestaties leidde tot de
gezelligheid, is nog steeds de vraag. Maar een ding is zeker: Niet alleen de gezelligheid was aanwezig, de
prestaties zeker ook.
De Bijblijver, 17 juni 2019
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Bijzonder scoren bij
het team van
LagerwerfWonen
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 vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

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

Met maar liefst 3!!! kampioenschappen heeft de C2 dit jaar alles gewonnen wat er te wonnen viel. Afgelopen
zaterdag pakten we in de laatste wedstrijd ons derde kampioenschap en Mees en ik concludeerde tijdens de
wedstrijd dat we eigenlijk alles terugzagen waar we dit jaar op hebben geoefend. Zo hebben we dit jaar
enorm (misschien wel overdreven) veel op doorloopballen getraind; afgelopen zaterdag werden een stuk of
8 doelpunten gescoord uit deze doorloopbal. Hebben we dit jaar getraind op een uitstappende rebounder;
afgelopen zaterdag is dit veelvoudig toegepast. Hebben we dit jaar getraind op weggooien van de
rebounder; afgelopen zaterdag werd dit toegepast. Hebben we afgelopen jaar getraind op rugkanten lopen;
afgelopen zaterdag werd dit toegepast. Hebben we dit jaar getraind op het lopen van 2e kansen; afgelopen
zaterdag werd dit toegepast. Hebben we dit jaar verdedigd op roepen tijdens de verdediging; afgelopen
zaterdag waren we hoorbaar tot in Friesland. Hebben we dit jaar getraind op voorverdedigen; afgelopen
zaterdag werd dit met verve gedaan. Als je bedenkt dat dit nog maar een fractie is van alles wat dit team
heeft geleerd, kun je je voorstellen dat dit stukje geschreven is door twee enorm trotse coaches. De wedstrijd
werd overigens gewonnen met maar liefst 15-2. Tien lachende gezichten stapten het veld af, waarna we
voor de derde keer dit jaar ons hebben volgegeten met de kampioenstaart.
Komende vrijdag gaan we met zijn allen BBQ ‘en. En aangezien Mieke met de loterij het teamuitje heeft
gewonnen, staan er voor ons nog twee teamuitjes op de planning. Bij deze willen we alle ouders bedanken
voor het rijden, het publiek bedanken voor het kijken en vooral de kinderen bedanken voor een leuk jaar!

Meervogels C2 - VALTO C3
De C3 mocht naar zoetermeer voor een wedstrijd tegen Meervogels C2. Voor Meervogels was de pot niet
heel belangrijk want zij waren toch al kampioen in de poule.
We begonnen met Levi en Lisa op de bank.
De meervogels begonnen sterk en trokken de stand al snel naar hun toe. Met de rust stonden wij 6-4 achter.
De tweede helft kwam de stand op 11-8. Dus wij hebben enorm goed ons best gedaan en zeer goed
tegenstand geboden maar helaas hebben wij verloren.
Verder willen wij Thijs en Romee bedanken voor het coachen van dit seizoen, wij hebben veel van jullie
geleerd.
Tot volgend seizoen, groetjes Alicia
VALTO D1
De D1 had zaterdag de kampioenswedstrijd tegen Korbis D1.
De D1 had in de zaal al 2 keer verloren van Korbis en de uitwedstrijd gewonnen. Dus het wordt een wedstrijd
waar we nog flink ons best voor moeten doen.
We gingen langzaam van start de punten wilde niet
snel vallen. Maar na een minuut of 6 kon Sven ons
eindelijk op voorsprong zetten met een snelle actie
van hem.
Daarna maakte Korbis het al snel weer gelijk.
We wisselde van vak en moesten flink ons best doen,
maar gelukkig kreeg Jill daarna ook de bal in de korf.
Na een paar minuten lukte het Jonne ook om een
mooi punt te scoren. Alleen binnen 10 seconde
scoorde Korbis nu er ook weer een. Dus nog steeds
spannend. Maar wij hielden vol en konden er net voor
de rust nog 2 in krijgen waaronder een prachtig
afstandsschot van Finne.
Na de rust gingen wij sterk door en konden we
uitlopen tot zelfs 12-3. Maar toen kwam Korbis weer
op en scoorde er weer een paar tot zelfs 12-7. Nu kon Jonne er net voor het eind nog een ingooien en
hebben we dus met 13-7 kunnen winnen. Toon en Sanne bedankt voor het invallen
Dus wij hebben ons D1 jaar af kunnen sluiten met een prachtig kampioenschap in een zeer goede poule.
Bedankt D1 jullie hebben een mooi seizoen gespeeld waarbij wij (als ouders) hebben genoten van prachtige
korfbalwedstrijden. En natuurlijk Thomas en Sheila enorm bedankt voor het coachen van afgelopen jaar. De
kinderen hebben erg veel geleerd van jullie.
Verder iedereen succes met julle nieuwe teams wij hebben in ieder geval weer genoten dit jaar.
Groetjes Sjors en Ramona van Dijk
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VALTO D3
De D3 speelde tegen Meervogels D2 om de 3de plaats!
Thuis werd er gelijk gespeeld met 8-8 maar we wisten dat we deze punten konden pakken..
Het was links en rechts wat rommelig (ook door een natte bal) maar er werd ook leuk rondgespeeld.
In de eerste helft stonden we voor met 3-5 door doelpunten van Lenne, Jette, Floor en Lars 2x
Na wat peptalk en ananas gingen we er weer tegenaan..
Sommige aanvallen waren feller en daarna kakte het weer in.
Verdedigend veel geleerd de laatste weken en dat was duidelijk te zien... Leuk!
Eindstand 5-7 door nog 2 doelpunten van Kevin!!
Leuke poule en afsluiting van een mooi jaar waarin we 2x kampioen zijn geworden en van poule 58 naar 35
zijn gegaan en ons prima staande wisten te houden op dit niveau! !!"
Ik wil alle spelers, trainers en ouders bedanken, ik heb het heel erg naar m’n zin gehad en ben een trotse
coach van dit leuke gezellige team!
Groetjes Hèlen
Ps. We worden 29 juni nog gehuldigd op de einddag

VALTO D4 - Dijkvogels D2
Vandaag de kampioenswedstrijd van onze D4. De derby tegen mede kampioenskandidaat Dijkvogels D2.
Tim 1-0 Joëlle 2-0 Dijkvogels laat VALTO niet opbouwen, maar komt zelf ook niet tot echte scoringskansen.
Daarom blijft het slechts 2-0. Rust Na rust komt VALTO er makkelijker uit en dit resulteert al snel in de 3-0
door Milan na een mooi opgezette aanval. 3-1 in tegenaanval 4-1 Bram 4-2 vrije worp Dijkvogels 4-3 4-4
VALTO en Dijkvogels lijken het op een remise gegooid te hebben, waardoor ze allebei kampioen zijn.
Scheidsrechter Petra vindt het allemaal prima. Einde wedstrijd. VALTO én Dijkvogels én ook ODO zijn
gedeeld kampioen! Wat een bijzondere laatste speeldag! Nu aan de verdiende slagroomtaart!

VALTO D5
Deze week een spannende wedstrijd voor de D5 want als we zouden winnen, waren we kampioen.
Met alle supporters reisden we af naar Vlaardingen waar we moesten spelen tegen Twist D2.
De 1e helft begonnen we goed. We hadden een hoop kansen en aan het einde van de 1e helft was het 1-3
voor VALTO. Na enige peptalk van Bart en Thom begonnen we aan de 2e helft. Twist was ook een sterkte
tegenspeler dus de spanning bleef hoog.
Na over en weer veel kansen te hebben gehad werd het uiteindelijk 3-7. Dus VALTO D5 was kampioen. Na
afloop kregen we een medaille van chocolade van Thom en Bart en wat te drinken. Daarna op naar de Villa
waar we taart gingen eten.
Het seizoen zit er weer op. Hopelijk heeft iedereen het afgelopen seizoen als leuk ervaren. Bart en Thom
nogmaals bedankt voor het coachen en op naar het nieuwe seizoen. Fijne vakantie alvast.
Groetjes Rick
Phoenix E1 – VALTO E1
De laatste wedstrijd van het seizoen én met elkaar. Jammer genoeg wel zonder Toon die ging invallen bij de
D1, ook gaaf natuurlijk! En zonder Anouk vanwege blessure, maar aanmoedigen kon ze gelukkig wel, leuk
dat je mee was!
We wilden er uiteraard een mooie laatste pot van maken. En dat lukte zeker, de 1e helft in ieder geval..
Openingsscore van VALTO met een mooie en terechte strafworp. Al snel volgde 1-1, maar de meiden van
VALTO wisten door te pakken en zo gingen we met 3-9 de rust in. De 2e helft zette Phoenix een extra (3e)
heer in en zo goed als de eerste helft bij VALTO de punten vielen, lukte dat de 2e helft bij Phoenix en
verlieten we uiteindelijk met een toch wel pijnlijke nederlaag van 18-10 het veld.
Nu op naar een nieuw jaar, nieuwe teams, nieuwe wedstijden.
Coaches Vera en Bas ontzettend bedankt voor al jullie tijd, inzet, geduld, tips, vermaak en alles wat erbij
komt kijken om de kids zo te laten groeien en naar de zin te maken. Jullie zijn toppers! Ook namens alle
ouders BEDANKT!
Groetjes, Sara vd Berg
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VALTO E2
De E2 was vandaag te gast bij Avanti in Pijnacker.
Kampioen waren we al, maar als ook deze gewonnen
werd was de E2 geen enkele keer verslagen.
Gelukkig was de meeste regen al gevallen voordat
er werd begonnen en hadden wij slechts nog een
klein buitje. Vandaag moesten we het zonder onze
top coaches Romy en Mandy doen, gelukkig wilde
Erik het team vandaag leiden. De vertrouwde oranje
shirts waren helaas niet meegekomen, dus dan maar
allemaal in het inloopshirts. Het eerste punt werd
gescoord door Avanti, VALTO had moeite om de rust
te bewaren en wilde te snel, waardoor de diverse
kansen die er wel waren niet benut. Toen er werd
geluisterd naar Eriks adviezen en de rust terug kwam
in het spel kwamen ook de punten mede na wat
mooie strafworpen was de eindstand 4-13. Een
mooie overwinning door VALTO. Ook deze laatste wedstrijd weer goed gespeeld met elkaar en iedereen
lekker gescoord. Een mooie afsluiting van het E2 team van dit seizoen, met weer een heerlijke taart op de
Villa.
Groeten Mike en Eelco

VALTO E4
Op deze allerlaatste zaterdag van dit seizoen speelt VALTO tegen RWA in Portugaal. Het beloofde een
spannende wedstrijd te worden want als ze winnen waren ze kampioen. Bij de start van de wedstrijd schoot
Sophie er al gauw twee in. In de pauze stond het 3-4 voor VALTO, en stonden we aan kop.
De feeststemming zat er al lekker in
Na de pauze nam VALTO de leiding verder over en scoorde Amber, Valerie en Sophie nog vele andere
punten. De eindstand werd 3-14,,, officieel kampioen
Super gedaan meiden
Vriendelijke groet Monique.

VALTO F3
Ook voor F3 was het vandaag de laatste wedstrijd.
Het was erg regenachtig maar voor de spelers geen probleem.
Het leek erop dat we vandaag gingen winnen.
De hele wedstrijd voor gestaan maar toch uiteindelijk 7-7
We hebben Fleur nog bedankt voor het mooie Jaar.
Het was Top.
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Tijdens de einddag is iedereen van harte welkom om deel te nemen aan het
Duo-Schottoernooi en/of de VALTO 6 – hindernisbaan.
Of onder het genot van iets lekkers te genieten van al het plezier om je heen.
Er zijn al vele aanmeldingen binnen gekomen voor het Duo-Schottoernooi. Als jij je aanmeld via de site, krijg
je een automatische bevestiging, maar ook een mail ter bevestiging vanuit de AC. Heb je deze mail niet
gehad, wil je dan nog even een mailtje sturen naar de AC? -> activiteiten@ckv-VALTO.nl
Aan het eind van de dag sluiten we met elkaar het korfbalseizoen af met de jaarlijkse BBQ. Ook hier moet jij
je voor opgeven. Er zijn 2 keuze menu’s voor de volwassenen en de kinderen. Nieuwsgierig geworden? Kijk
dan maar eens verder op de site en meld je aan!
Wanneer?
Aanwezig:
Start:
BBQ:

Zaterdag 29 juni 2019
11.30 uur
12.00 uur
17.00 uur

Opgeven voor het Duo-Schottoernooi en de BBQ kan tot
zaterdag 22 juni 23.59 uur op www.ckv-valto.nl/einddag
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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 24 augustus. Dit is zoals gewoonlijk op de laatste
zaterdag van het Bradelier feest en is meteen een goede start/training richting het nieuwe sportseizoen.( J
Tip voor trainers )
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
Voor nu wensen wij iedereen alvast een hele prettige vakantie en tot ziens op 24 augustus!
Een sportieve groet,
Bradelierloop
Gert van der Schee
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