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Westlandse Trots 

 

Daar zit je dan. Op de bank. The day after. En wat voor een day! Waar te beginnen? Er gaat zoveel door 
mijn hoofd, nog steeds. Eigenlijk de hele week al, eigenlijk al weken. Een mix van spanning, opwinding, 
verbeterpuntjes, nieuwe ideeën, vermoeidheid, energie, maar vooral trots. Man, wat ben ik zo verschrikkelijk 
veel dat laatste. Als ik iedere dag van deze week zou moeten uitschrijven dan krijg je een aardig boekwerk, 
dus ik beperk me. Overigens zonder iets of iemand te kort te willen doen. 

Donderdag 20 juni. Daar was hij dan. De beslissingswedstrijd. Vóór de zaal bijna een zekerheid, tijdens de 
zaal naar de achtergrond en na de zaal in eerste instantie niet meer in beeld. Maar het moest toch zo zijn. 
Tegen VEO. Mijn herinneringen gaan terug naar de zaalperiode van vorig seizoen. Geen kampioen in de 1e 
klasse, wel twee keer gewonnen van de kampioen. Dat was VEO. In de oefenperiode dit seizoen nog dik 
verloren. Ook dat was VEO. 
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Maar nu was alles anders. Grote belangen, want Valto wil vooral vooruit en omhoog kijken. Niet teveel 
achterom en omlaag. En als er belangen op het spel staan, dan zijn er zenuwen. En die zijn goed voor 
treffers, tegentreffers. Ook in deze wedstrijd. Maar er was ook veerkracht en strijd. En die winnen het weer 
van zenuwen. En zo kon het gebeuren dat we 0-4 achter kwamen, 21-15 voor kwamen en toch maar met 21-
20 wonnen. Winst is winst. En winst is feest. In alle drukte van deze periode een hele knappe prestatie van 
dit team en een mooi resultaat voor de club, want twee keer overgangsklasse is goed. Heel goed. Uniek 
goed. In de geschiedenis van onze club dan. De Lierse Trots Sr. heeft het geflikt. Proficiat aan spelers en 
staf. Een hele mooie opmaat naar meer! #ditisvalto 

Zaterdag 22 juni. Daar was hij dan. De finale. Waar het vorig jaar in de zaal net niet lukte voor de meeste 
van deze spelers in de C1 en waar het hele toernooi aan de neus voorbij ging in de zaal van dit seizoen, 
stond Valto B1 op het eindtoernooi voor 1e klasse B-jeugd in Tilburg. En word je eerste in de poule dan 
speel je de finale. Dat weten we allemaal natuurlijk, want 2 jaar geleden organiseerde wij dit toernooi. 
Tegenstander was HKV/Ons Eibernest. 

Het vervelende voor deze tegenstander is dat ze mijn stukjes niet lezen. Want ik heb al een aantal keren 
geschreven dat je pas gewonnen hebt na het laatste fluitsignaal. En dat er tot die tijd dus van alles kan 
gebeuren. Zoals een gelijkmaker in de laatste seconden. En dus een verlenging. En dus gewoon weer alle 
kans. Mentaal gezien sta je dan ineens 3-0 voor, als je die laatste er toch nog even inprikt. En omdat wij 
Westlanders pragmatisch zijn, hebben die mentale voorsprong omgezet in realiteit. Met een mooie 11-8 
overwinning deed de Lierse Trots Jr. ook iets unieks, namelijk de eerste kampioen worden van een 
eindtoernooi voor 1e klasse teams voor Valto. Proficiat ook aan deze spelers en staf. Als de jeugd echt de 
toekomst is, gaan we nog veel beleven! 

Beleven. Dat is misschien wel een alles omvattend woord. Een belevenis. Een avontuur. Beleving. Van 
sport, club, korfbal. Topsport, topclub, topkorfbal. Het begon allemaal ruim een jaar geleden. Misschien wel 
anderhalf jaar terug. Een vraag van de korfbalbond in een post op Facebook. Gezien. Nog een keer gezien. 
Op gewezen. Nog een keer op gewezen. Doorgestuurd gekregen. Getagt, getagt, getagt … dan gaat het 
toch in je hoofd zitten. En als Marleen dan zegt dat we het moeten doen en belooft te helpen, dan zijn er 
eigenlijk alleen maar argumenten voor om dat bidbook te gaan schrijven, met de volle overtuiging dat we dit 
als Valto kunnen doen. En dat die overtuiging is overgekomen, dat is duidelijk. Wij kregen de organisatie 
voor twee jaar toegewezen. 

Het afgelopen jaar is er met het kernteam en steeds meer aangehaakte vrijwilligers in steeds grotere mate 
gewerkt naar een evenement dat velen van jullie, maar ook regiogenoten en landgenoten hebben kunnen 
zien, maar vooral hebben kunnen beleven. Het is een dag geworden die niemand echt snel zal vergeten. 
Eén ding weet ik zeker, ik ga hem nooit vergeten. Wat wij als Valto hier hebben neergezet, gaat mijn 
verwachting echt ver te boven. Ik wil daarom in de eerste plaats alle vrijwilligers bedanken die dit mede 
mogelijk gemaakt hebben. Meer dan 250 leden, ouders, familie en vrienden hebben zich ingezet voor deze 
dag. Op de dag zelf, in de voorbereiding. Avonden overleg. Nachten regelwerk. Dagen vrij genomen om te 
bouwen. 

Te bouwen aan een stadion, met ruim 1.500 zitplaatsen. Een prachtige arena tussen de kassen, een 
boarding van sponsorborden, afgewisseld met bloembakken. Hoe Westlands wil je het hebben? Een TV 
toren voor de livestream met 3 camera’s er op en minstens zoveel beneden. Voor de interviews, de 
analyses, het commentaar en de wedstrijden. Omrop Fryslân, RTV Drenthe en onze eigen WOS Media 
waren er bij. Tientallen journalisten en fotografen. Daartussen onze mooie dug-outs, de jurytafel, het 
streamteam onderin de toren, uitkijkend over het veld, duizenden mensen bedienend van prachtige beelden. 

Niet alleen van het hoofdveld, maar ook van de rest van het terrein. Met twee gigantische schermen waar de 
beelden ook op te zien waren. Met een veld voor clinics, waar bondscoach Wim Scholtmeijer met 
internationals Fleur Hoek, Barbara Brouwer en Daan Preuninger hun clinics verzorgden. Langs de EHBO 
naar de sporthal voor de spelletjes, waar de kleinste kids gretig gebruik van maakten, al dan niet in 
combinatie met de bunkerkaart. Die werd overigens goed verkocht, wat weer voor lange rijen bij de 
poffertjeskraam op het horecaplein zorgde. Daar waar gezelligheid hoogtij vierde en na afloop van de 
wedstrijden de huldigingen plaatvonden. Onder het genot van een drankje en een hapje. Of dat nu een 
broodje hamburger was, een frietje van Snackers, een tomaatje van Heathy Team, een snoepje, een ijsje, 
gebak of één van die andere versnaperingen, het was allemaal lekker en prima verzorgd. 

Mooi overigens dat de balans binnen onze vereniging goed tot uitdrukking kwam in de opbouw van het 
terrein. Een hartelijk welkom, plezier voor de kids en de hoofdmoot verdeeld in prestatie enerzijds op het 
veld en gezelligheid anderzijds naast het veld. De blauwdruk voor onze (en menig andere) club was een 
gouden greep, want waar de ene wedstrijd ophield en tot huldiging overging op het plein, startte de andere 
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met het inschieten van de volgende teams die zich gingen opmaken voor hun finale. Teams die werden 
begeleid door mensen van Valto. Soms zelfs in het tenue van de club die ze begeleidden. Fantastisch om te 
zien hoe zij het visitekaartje waren van de vereniging naar onze gasten toe, de hoofdrolspelers van de dag. 
Zij stonden in de finale. Wonnen hem. Of verloren hem. Sport in alle realiteit. Maar wat het resultaat ook 
was, de huldiging was daar. Zilver is namelijk ook mooi, hoewel vaak pas na verwerking. We hopen in ieder 
geval dat de wij met hen op het podium een beetje hebben kunnen bijdragen aan die verwerking. Want het 
was toch wel écht een gaaf gezicht. Muziek, medailles, bloemen, zoenen, de beker en springen in de lucht 
van geluk door de winnaars en een joelende supportersmenigte die vooraan uit zijn dak ging. 

Kippenvelmomenten zoals deze had ik er veel. Heel veel. Iedere keer als ik weer even het terrein op kwam, 
en me op een festival waande, ieder keer als ik de menigte zag praten, lachen, genieten. Iedere keer als ik 
hoorde juichen voor een doelpunt, aanmoedigingen van de kant, van de bank. Iedere keer als ik even 
meekeek op de superprofessionele livestream, de commentatoren aan het werk zag, de cameramensen, de 
jurytafel, de regisseur. Iedere keer als ik de glimlach zag op het gezicht van een vrijwilliger, de helpende 
hand, het gastvrije gebaar. Iedere keer als ik de zon op mijn hoofd voelde en me realiseerde dat we dit door 
alle goede voorbereidingen misschien wel hadden verdiend. Dat jullie dat hadden verdiend. 

Want wat ik heb proberen te doen op de dag, maar me bij lange na niet is gelukt, is alle complimenten die 
we hebben gekregen door te geven. Het is zo ontzettend gaaf en onwerkelijk tegelijk, hoeveel bezoekers en 
eigen leden en dorpsgenoten, maar ook clubs, spelers, coaches, officials, de wethouder en mensen van de 
bond te horen zeggen dat dit bijzonder goed bedacht en uitgevoerd is. Ergens wisten we wel dat we het 
konden, maar misschien nog wel het grootste compliment is dat we onze eigen verwachtingen overtroffen. 
We hebben het geflikt. Met elkaar. En wat hulp van buitenaf. Niet te vergeten. Iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen, bedankt! Lees alle berichten op social media en kijk de livestream en gepubliceerde media nog 
maar eens terug en herbeleef de dag. Ik beloof kippenvel. Opnieuw. 

Achter de schermen zien we natuurlijk veel puntjes die we volgend jaar beter gaan doen, nóg beter. Het zijn 
puntjes op de i. Echt waar. We hebben de lat hoog gelegd, maar hij kan nog iets hoger. Tijdens de 
afterparty, na de huldiging op het podium van onze eigen B1, werden de eerste ideeën alweer uitgewisseld. 
De lijstjes van het kernteam vullen zich al weer met toevoegingen, aanpassingen en optimalisaties. De eerst 
aanmeldingen voor vrijwilligerstaken druppelen binnen. Het feestje ging tot de late avond door en langzaam 
ging het korfbalfestival uit, de nacht aan, met de ochtend in het verschiet. De opruim- en afbouwploeg was er 
al weer op tijd bij om na te praten en het complex weer in oude staat te herstellen. Als vandaag de tribunes 
worden weggehaald is er bijna niets meer dat herinnert aan dit bouwwerk. Maar zoals ze dan zo mooi 
zeggen: gelukkig hebben we de foto’s nog. En de video’s. En de snaps, de posts, de tweets, de 
nieuwsberichten en de uitzendingen. En bovenal de herinnering aan een mooi, groot korfbalfeest. 

We hebben korfbal aan het Westland laten zien. We hebben Westland aan het korfbal laten zien. We 
hebben Valto nóg meer op de kaart gezet. We hebben een enorme boost gegeven aan onze vereniging en 
onszelf laten zien waar we toe in staat zijn. Bedankt daarvoor! Ik heb een enorm gevoel van trots hieraan 
overgehouden. Je hebt Lierse Trots Jr, Lierse Trots Sr. en je hebt nu ook pure Westlandse Trots. 

Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 

 
  



AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

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

E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Eindtoernooi B-Jeugd 1ste klasse Uitslagen en Standen 

Poule A 

Tijd Veld Team 1 Team 2 Uitslag 

11:00 1 KV Fiducia B1 KV Tiel'72 B1 9-8 
11:00 2 CKV Spirit B1 CKV Valto B1 6-9 

12:10 1 CKV Valto B1 KV Tiel'72 B1 7-7 

12:10 2 KV Fiducia B1 CKV Spirit B1 8-12 
13:20 1 CKV Valto B1 KV Fiducia B1 10-8 

13:20 2 CKV Spirit B1 KV Tiel '72 B1 7-9 
          
Stand Poule A: 
  Team # P Saldo   

1. CKV Valto B1 3 5 +5   

2. KV Tiel'72 B1 3 3 +1   
3. CKV Spirit B1 3 2 -1   
4. KV Fiducia B1 3 1 -5   
 
Poule B 
Tijd Veld Team 1 Team 2 Uitslag 

11:35 1 HKV/ons Eibernest B1 CKV Albatros B1 7-6 
11:35 2 KV Woudenberg B1 KV Drachten/van der Wiel B1 8-11 
12:45 1 KV Drachten/van der Wiel B1 CKV Albatros B1 8-8 
12:45 2 HKV/ons Eibernest B1 KV Woudenberg B1 14-7 
13:55 1 HKV/Ons Eibernest B1 KV Drachten/van der Wiel B1 7-4 
13:55 2 CKV Albatros B1 KV Woudenberg B1 10-9 
 
Stand Poule B: 
  Team # P Saldo Doelpunten voor 

1. HKV/Ons eibernest B1 3 6 +11    
2. CKV Albatros B1 3 3 0 24 
3. KV Drachten/van der Wiel B1 3 3 0 23 
4. KV Woudenberg B1 3 0 -11   

 
Finales 
Tijd Veld Plaats Team 1 Team 2 Uitslag 

15:15 1 3/4 KV Tiel'72 B1 CKV Albatros B1 10-6 
15:15 2 5/6 CKV Spirit B1 KV Drachten/van der Wiel B1 8-12 
16:05 2 7/8 KV Fiducia B1 KV Woudenberg B1 8-16 
16:05 1 1/2 CKV Valto B1 HKV/Ons Eibernest B1 11-8 

 
Eindstand 
1. CKV Valto B1 

2. HKV/Ons Eibernest B1 
3. KV Tiel'72 B1 
4. CKV Albatros B1 
5. KV Drachten/van der Wiel B1 
6. CKV Spirit B1 
7. KV Woudenberg B1 
8. KV Fiducia B1 
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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: 
 
28/6 B2 
  5/7 B3 
12/7 D3+ D4 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest 
  

   
  LET OP! 
  Aanstaande zaterdag sluiten we met elkaar het  
  Korfbalseizoen 2018 -2019 af!  
  Als jij je op gegeven hebt voor het schottoernooi, dan krijg 
  je een automatische bevestiging, maar ook een persoonlijk  
  mailtje van de AC. 
  Heb je dit persoonlijke mailtje nog niet gehad, laat het dan z.s.m. weten. 
 
  De inloop is vanaf 11.30 uur en wil ieder koppel zich even aanmelden bij de AC in 
  de Villa? Het toernooi start dan om 12.00 uur. 
 

Tot zaterdag! 
AC VALTO 
activiteiten@ckv-valto.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
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Wedstrijdverslagen 
 
VALTO 1 verslaat CKV VEO en blijft in de overgangsklasse!! 

Hoofdsponsors: Martin Stolze b.v. en Van Wensen Elektrotechniek B.V. 
Na de overwinning in de laatste competitiewedstrijd op CKV Nieuwerkerk restte ons vlaggenschip nog één 
wedstrijd in de strijd voor een plaats in de overgangsklasse. Deze wedstrijd zou normaal gesproken op 
zaterdag 22 juni gespeeld moeten worden, maar omdat wij het NK Veldkorfbal organiseren was dit niet 
mogelijk. Naar een weekend later verplaatsen was niet ideaal, dus werd voor de optie van donderdagavond 
gekozen. De bouw van de catacombe voor zaterdag werd even stil gelegd om zoveel mogelijk supporters 
langs de lijn te krijgen in Delft, waar op het terrein van Fortuna de beslissingswedstrijd gespeeld ging 
worden. Deze alles of niets wedstrijd tegen het Voorburgse CKV VEO stond onder leiding van het arbitrale 
duo Opering en van Putten. VALTO speelde vanavond een “thuiswedstrijd” en moest dus voor de bal e.d. 
zorgen en mocht de eerste aanval spelen. Na het eerste fluitsignaal moesten wij vooral nog even zoeken 
naar de juiste kansen. VEO werd daarbij een handje geholpen door het arbitrale duo, wat het over het 
algemeen alles goed onder controle had, via een makkelijk gegeven strafworp. Binnen zeven minuten had 
VEO het eerste gaatje geslagen naar 0-4 door nog een strafworp en twee doelpunten van hun scherp 
schietende dames. Dit deed mij gelijk terug denken aan zaterdag in Nieuwerkerk, waar we ook snel tegen 
een achterstand aan keken. De ploeg bleef ook nu kalm en bleef hun eigen spel spelen op zoek naar de 
eerste treffer. Zané wist voor ons de nul van het bord te schieten, wat ook gelijk het startsein was voor het 
VALTO publiek dat de wedstrijd begonnen was. Frank tekende voor ons tweede doelpunt en leek de 
achtervolging ingezet te zijn. VEO beschikt zoals bekend over dames die gemakkelijk de korf weten te 
vinden en zo werd ook nu de marge weer vergroot door een dame. VALTO kwam echter beter in de 
wedstrijd en wist verdedigend de lijntjes steeds beter in handen te krijgen. Frank en Zané zorgden ervoor dat 
we halverwege de eerste helft weer de aansluiting kregen bij 4-5. VEO wist echter hun strohalm nog steeds 
vast te houden en scoorden in deze fase met ons mee, waardoor het verschil klein bleef tot de 6-7 
tussenstand. Na de aansluitingstreffer van Naomi wist Frank ons weer op gelijke hoogte te brengen en bleek 
het voor VALTO er op en erover. Thom en Mees zorgden gelijk voor een gaatje van twee bij 9-7, maar VEO 
mocht voor de derde keer een cadeautje uitpakken vanaf de strafworpstip, wat weer voor de aansluiting 
zorgde voor de Voorburgers. Terwijl de klok al stil stond was het wederom een Voorburgse dame die de 
gelijkmaker binnenschoot, maar het was Mees die de ruststand op het scorebord zette. Na zijn 10-9 floot de 
heer Opering voor de rust en konden de coaches aan de slag om nu teams klaar te stomen voor het tweede 
deel.  
Hoewel het eerste doelpunt na de rust de gelijkmaker betekende voor VEO, was het toch VALTO dat nu 
duidelijk de bovenliggende partij was. Door twee slim uitgespeelde kansen van onze afscheidnemende 
Frank en niet veel later een afstandsschot van Thom stond er na 7 minuten een 13-10 voorsprong op het 
bord. De Voorburgse formatie liet het er echter niet bij zitten en bleef knokken voor een goed resultaat. 
VALTO kwam dan ook nog niet los van deze ploeg, die weer terug kwam tot 13-12. Frank en Maaike wisten 
op tijd te scoren om deze minimale voorsprong te behouden, maar VEO bleef aangehaakt tot 15-14. Met nog 
twaalf minuten op de klok wist VALTO weer een marge van drie op het bord te zetten door doelpunten van 
Maaike en Laurens en hadden de wissels die door VEO toegepast waren nog niet het gewenste effect. Time 
outs werden genomen door beide coaches om nog extra de puntjes op de i te zetten, maar ook deze leken 
voor VALTO beter uit te pakken dan voor VEO. Na de 17-15 kwam VALTO in een sterke fase en wist in vijf 
minuten tijd door de doelpunten van Zané, Frank, Maaike en Thom de wedstrijd naar ons toe te trekken door 
de 21-15 tussenstand op het bord te zetten en leek de Voorburgse strohalm geknakt. Met nog vijf minuten te 
gaan begon onder het Lierse publiek het feestje al los te barsten, want dit zou VALTO toch niet meer 
weggeven? Niets bleek minder waar, want wedstrijden uitspelen lijkt nog steeds niet onze sterkste kant van 
het korfballen. De opdracht van Eric was natuurlijk lange aanvallen spelen, maar toch werd er soms te snel 
en op de verkeerde momenten geschoten. Dit was koren op de molen van de Voorburgers die in een alles of 
niets offensief alle registers, zowel verdedigend als aanvallend, open trokken. Direct na de 21-16 riep Eric 
zijn team weer naar de kant om nog eens te hameren op de lange aanvallen. VEO ging er echter nog vol in 
en wist door hun manier van spelen VALTO aan het wankelen te krijgen. Er werd een scherpschutter binnen 
de lijnen gebracht die alle geluk van de wereld had met zijn afstandsschoten die als rijpe appeltjes door de 
korf vielen. In de gecreëerde chaos werden ook weer wat discutabele beslissingen genomen, waar VALTO 
niet altijd als gelukkige uitkwam. Dit is echter de heer Opering niet aan te rekenen, want ga er maar eens 
aanstaan in zo’n belangrijke pot met twee kemphanen die op het scherpst van de snede de duels aangaan. 
Het laatste fluitsignaal klonk toen VEO het gat weer gedicht had bij 21-20 en klonk er een zucht van 
opluchting over het veld vanaf de Lierse kant. Aan de Voorburgse kant van het veld werd het angstvallig stil. 
Voor VEO zit het avontuur waar het dit seizoen aan begon in de overgangsklasse er al weer op en VALTO 
mag zich gaan opmaken voor het derde seizoen op dit niveau. Dat wordt dan wel zonder Frank die komend 
jaar zijn droom gaat najagen in Zuid Afrika, waarbij ik hem veel succes toe wens. Er zal dus iemand anders 
op moeten staan die zijn doelpunten overneemt, want ook vanavond was hij met zes treffers weer 
topscoorder bij VALTO. Gelukkig weten wij wel over veel schijven tot scoren te komen, want ook vanavond 
waren er weer zeven doelpuntenmakers waarvan er zeven van drie dames komen. Ik heb er dus wel 



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

LagerwerfWonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl
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vertrouwen in dat het volgend seizoen wel goed komt en we nog genoeg mooie wedstrijden voorgeschoteld 
zullen krijgen.  
Veel dank gaat er nog uit naar het aanwezige publiek uit De Lier wat zo nadrukkelijk aanwezig was en hun 
ploeg door goede en mindere fases heen heeft geholpen. Hopelijk zijn jullie er volgend seizoen ook allemaal 
weer bij om het vlaggenschip te steunen in de strijd om de punten. Er waren ook nog aardig wat neutrale 
supporters aanwezig die weer een mooie pot korfbal voorgeschoteld hebben gekregen, waar VALTO als 
winnaar van het veld kwam lopen.  
Voor nu zit het seizoen er op en is het tijd voor ontspanning wat zaterdag aanstaande gelijk kan beginnen 
met het NK Veldkorfbal op het veld van VALTO met als afsluiter een gezellige after party. Hierna wacht nog 
de VALTO slotdag op 29 juni en dan kan de vakantie echt beginnen tot de selecties in augustus weer de 
trainingen gaan hervatten.  
Fijne vakantie allemaal en wellicht tot in augustus bij de eerste oefenwedstrijden.  
Arno van Leeuwen.  
 

Verloren 
Heeft iemand per ongeluk vorige zaterdag (15 juni)een zwart trainingsshirt met "stan" op de rug 
meegenomen. Ik zou hem graag zelf weer gaan dragen.  
Graag even belletje naar 06-29201766 
Alvast bedankt  
Stan Keijzer (b3) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ruilbeurs 
 
Broekje of rokje te groot/klein!!!!!! Ruilen op de jaarlijkse ruilbeurs. 
Deze mogelijkheid is er op de volgende data:  dinsdag 27-8-2019 en  donderdag 5-9-2019  vanaf 19:00 uur 
in de Villa. 
Tevens is er de mogelijkheid om  tweedehands schoenen onderling te verkopen of te ruilen. Uiteraard wel 
even je naam teamnummer en de prijs op de schoenen vermelden.  
Heb je nog vragen bel even met Ramona  06 24283910 
 
Groetjes van de kledingcommissie"#$%& 
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