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Van de voorzitter
Laten we eens beginnen met de trots die we als klein landje kunnen hebben bij het bereiken van een
wereldtitel. Wat was het spannend en gelukkig staan we aan de goede kant van de score. Een wereldtitel
voor de handbal dames, dat is iets waar je als klein landje van kan dromen. Nu is dan eindelijk zover na
zoveel jaren met zilver en bronzen medailles.
Nu even terug naar onze eigen VALTO, een goede afsluiting van een paar mindere weken met winst voor
V1 bij Veo met 22-27 winst en dus van de hatelijke nul punten af.
Een week die begon met een vergadering die ik mocht bijwonen van het AC.
Goed om te zien dat alles bij het AC zo goed is geregeld d.m.v. per activiteit een goed draaiboek en een
ieder die weet wat er van ze verwacht wordt. Bedankt voor jullie uitnodiging, ik vond het een waardevolle
avond met een team van het AC van jong en oud.
Volgende week nog een beperkte programma , waarin sommige teams nog geen kerstvakantie kunnen
vieren. Succes voor de teams die nog moeten korfballen volgende week en voor diegene die al vrij zijn, even
tijd voor wat anders.
Met sportieve groet,
Marco Stolze
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Zaterdag 21 december 2019
17:05
15:20
13:00
14:10
12:00
11:00
10:00
09:00
10:00

Avanti 10
VALTO 9
VALTO A3
VALTO A4
VALTO C4
VALTO D1
VALTO E5
VALTO E7
VALTO F4

-

VALTO 8
VEO 6
Olympia (S) A1
ONDO (G) A5
KCR C4
KCR D1
De Meervogels E3
Weidevogels E3
Nieuwerkerk F7

Thom Voskamp
Jan Jaap Elenbaas
Michael van der Ende
Jesper Valstar
Max Hulsebosch
Floris Prins
Elise van Geest

De Viergang
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo

Veld 1
Hal 1
Hal 1
Hal 1
Hal 1
Hal 1
Hal 1
Hal 1
Hal 1

15:35
14:50
12:00
13:10
11:30
10:30
09:30
08:30
09:30

Opstellingen
VALTO 3 t/m 7 vrij
VALTO 8, uit om 17.05 uur, vertrek 16.00 uur
Martin, Michiel B, Arie, Dave en Marco S
Jolanda, Marleen S, Fiona, Rosanne en Leonie
VALTO 9, thuis om 15.20 uur, aanwezig 14.45 uur
Jan-Jaap, Sjors, Erik, Frans en Richard
Claudia, Dita, Marja, Marloes en Vera E

Uitslagen zaterdag 14 december 2019
VEO 1
VEO 2
Vriendenschaar 3
VALTO 4
VALTO 5
VALTO 6
WION 7
Achilles (Hg) 7
VALTO A1
VALTO A2
VALTO A4
Achilles (Hg) B1
VALTO B2
Die Haghe B2
VALTO C1
Excelsior (D) C1

-

VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
Dijkvogels 3
Olympia (S) 3
ONDO (G) 4
VALTO 8
VALTO 9
Oranje Wit A1
Madjoe A1
OZC A1
VALTO B1
Meervogels B2
VALTO B3
Nieuwerkerk C1
VALTO C2

22 - 27
12 - 12
20 - 12
13 - 16
12 - 14
7 - 5
10 - 12
7 - 5
18 - 23
11 - 16
11 - 12
8 - 22
8 - 5
7 - 12
7 - 15
7 - 6

Die Haghe C2
ZKV (Zu) C1
VALTO C5
VALTO D1
Avanti D3
VALTO D3
VALTO D4
Phoenix E1
VALTO E3
Vitesse (Ba) E1
VALTO E5
ONDO (G) E9
VALTO E8
Fortuna F1
VALTO F2
VALTO F3

-

VALTO C3
VALTO C4
Excelsior (D) C2
Avanti D2
VALTO D2
Futura D3
Dubbel Zes D2
VALTO E2
Avanti E1
VALTO E4
RWA E3
VALTO E6
Twist E3
VALTO F1
Dubbel Zes F1
Avanti F4

3 - 11
3 - 8
5 - 11
13 - 8
9 - 3
11 - 5
10 -3
6 -8 (5-2)
7-14
8-8 (4-4)
7-5 (0-0)
6-9 (5-3)
2-6 (2-3)
1 -5 (2-2)
3-14 (1-3)
4 - 17 (3 - 4)

Nabeschouwingen TC
VALTO 1 speelde uit tegen VEO 1. Na drie verloren wedstrijden was het tijd voor de eerste punten en dat
moest gebeuren tegen VEO dat via een gelijkspel tegen HKV/OE en twee verloren wedstrijden (KVS en
Sporting Trigon) pas één punt had. Het werd geen makkelijke wedstrijd, maar het leverde wel het gewenste
resultaat op: 22-27. Nu een paar weken rust en dan op 11 januari de thuiswedstrijd tegen HKV/OE, dat met
één punt (samen met VEO) onder VALTO staat. Bij winst kan er dus een klein gaatje geslagen worden.
VALTO 2 speelde uit tegen VEO 2. Het tweede kon goede zaken doen, want bij winst kon het weer op
gelijke hoogte komen met Refleks 2 en samen de koppositie overnemen van VEO. Het werd een wedstrijd
waarin aan beide kanten goed verdedigd werd en daardoor waren de doelpunten schaars. Objectief gezien
verdiende de wedstrijd misschien geen winnaar, maar als je vlak voor tijd 11-12 voorstaat, is het toch zuur
als je in de laatste seconde nog de gelijkmaker om je oren krijgt: 12-12. Zaterdag 11 januari speelt het
tweede thuis tegen HKV/OE, dat met nul punten onderaan staat.
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VALTO 3 speelde uit tegen Vriendenschaar 3. Kwam het door het vroege tijdstip (10.30 uur) of speelde het
uitje op vrijdagavond een rol of was het een combinatie van beide? In ieder geval beleefde het derde een
offday en kwam er niet aan te pas. Er werd met 20-12 verloren. Gauw vergeten maar en zorgen dat de draad
in het nieuwe jaar weer opgepakt wordt. Het derde staat nu samen met ONDO 3 en Twist 4 bovenaan met
zes punten uit vier wedstrijden. Zaterdag 11 januari staat de thuiswedstrijd tegen ONDO 3 op het programma
en kan één van deze concurrenten dus al weer op twee punten gezet worden.
VALTO 4 speelde thuis tegen Dijkvogels 3. Het vierde staat nog puntloos onderaan en helaas lukte het
tegen Dijkvogels niet om hier verandering in te brengen. En dat zit hem met name in het afronden, want ook
nu weer kwam het vierde niet verder dan 13 doelpunten en dat is over het algemeen niet genoeg voor de
winst. Er werd met 13-16 verloren. Zaterdag 11 januari speelt het vierde uit tegen Twist 3, die na vier
wedstrijden vier punten heeft.
VALTO 5 speelde thuis tegen Olympia 3. Het vijfde wist haar eerste drie wedstrijden te winnen en Olympia
had een wedstrijd minder gespeeld, maar ook de volle buit binnen gehaald. Het vijfde kwam niet in de
wedstrijd en miste te veel kansen, waardoor er maar geen gaatje geslagen kon worden. Olympia bleef
daardoor in de wedstrijd en wist in de laatste minuten de wedstrijd zelfs naar zich toe te trekken: 12-14.
Zaterdag 11 januari speelt het vijfde uit tegen Dubbel Zes/Futura 3.
VALTO 6 speelde thuis tegen ONDO 4. Het werd een wedstrijd waarin de doelpunten schaars waren,
waardoor het zesde aan zeven doelpunten genoeg had om de winst binnen te halen: 7-5. Hiermee haalde
het zesde de eerste twee punten van het zaalseizoen binnen. Zaterdag 11 januari speelt het zesde uit tegen
Trekvogels 2, die na drie wedstrijden vijf punten heeft.
De wedstrijd van VALTO 7 is verplaatst. Zaterdag 11 januari speelt het zevende thuis tegen Weidevogels 5.
VALTO 8 speelde uit tegen WION 7. Het achtste wist één wedstrijd te winnen (12-8) en verloor de andere
wedstrijd (11-12). Ook dit keer kwam het achtste niet verder dan 12 doelpunten, maar als je er minder
doorlaat, is dat uiteraard geen probleem. Zo werd er uiteindelijk met 10-12 gewonnen. A.s. zaterdag speelt
het achtste uit tegen Avanti 10, die pas twee wedstrijden gespeeld heeft, en deze allebei gewonnen heeft.
VALTO 9 speelde uit tegen Achilles 7. Gezien de stand geen al te beste wedstrijd van beide kanten, of er
werd gewoon heel erg goed verdedigd. Het was voor het negende in ieder geval niet voldoende om de
punten mee naar huis te nemen, want er werd met 7-5 verloren. A.s. zaterdag speelt het negende thuis
tegen VEO 6, die na drie wedstrijden drie punten heeft. Het negende heeft na drie wedstrijden vier punten.
VALTO A1 speelde thuis tegen Oranje Wit A1. Aan beide kanten een stroef begin van de wedstrijd.
Halverwege de eerste helft zette Oranje Wit aan en liep uit naar een ruime voorsprong en zo stond het met
rust 8-14. Na rust ging het bij VALTO wel wat beter lopen, maar het gat bleef ongeveer gelijk en zo werd er
met 18-23 verloren. Er staan nu drie ploegen met twee punten op de één na laatste plek: Tilburg, TOP(A) en
VALTO. Sporting Delta staat met nul punten onderaan. Zaterdag 11 januari speelt de A1 uit tegen Vitesse
A1, die zes punten heeft na vier wedstrijden.
VALTO A2 speelde thuis tegen koploper Madjoe A1. De A2 gaf goed partij, maar kwam wel tekort om het
Madjoe echt lastig te maken. Er werd met 11-16 verloren. Na vier wedstrijden heeft de A2 vier punten.
Zaterdag 11 januari speelt de A2 uit tegen ALO A1, die na vier wedstrijden drie punten heeft.
VALTO A3 was vrij. Zij spelen a.s. zaterdag thuis tegen Olympia A1, die na drie wedstrijden vier punten
heeft, evenveel als VALTO, maar die heeft een wedstrijd minder gespeeld.
VALTO A4 speelde thuis tegen OZC A1. Een goede eerste helft resulteerde in een terechte 8-4 voorsprong.
De tweede helft liet een heel ander beeld zien, want OZC nam het initiatief over en wist al snel op gelijke
hoogte te komen. Uiteindelijk wist OZC zelfs in de laatste minuut nog de winnende te maken, 11-12. Helaas,
een gelijkspel was zeker verdiend geweest. A.s. zaterdag speelt de A4 thuis tegen ONDO A5, die net als
VALTO drie punten heeft, maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.
VALTO B1 speelde uit tegen Achilles B1. Het werd een makkelijke overwinning, waarin de B1 scorend weer
lekker op dreef was: 8-22. Samen met HKV/OE B1 staat de B1 nu bovenaan met zes punten uit drie
wedstrijden. Zaterdag 11 januari speelt de B1 thuis tegen ditzelfde HKV/OE en kan het dus bij winst de
koppositie pakken.
VALTO B2 speelde thuis tegen Meervogels B2. Beide ploegen wisten nog geen punten te pakken, dus hier
lag een kans. VALTO greep deze met beide handen aan en wist met 8-5 te winnen. Omdat de bond een
straf (twee punten in mindering) heeft opgelegd aan de B2 vanwege het ‘niet op komen dagen’ twee weken
geleden toen er tegen Weidevogels B1 gespeeld moest worden, staat de B2 nu na drie wedstrijden op nul
punten. Als het goede is, wordt a.s. zaterdag de wedstrijd tegen Weidevogels ingehaald en kan de B2 van
de hatelijke nul af komen.
VALTO B3 speelde uit tegen Die Haghe B2. De B3 is goed bezig en heeft afgelopen zaterdag haar goede
reeks voortgezet door met 7-12 te winnen van Die Haghe B2. Hiermee heeft de B3 als enige nog altijd geen
verliespunten en staat het dus bovenaan. Zaterdag 11 januari speelt de B3 thuis tegen Olympia B2, die nog
nul punten heeft.
VALTO C1 kreeg Nieuwerkerk op bezoek die vrijwel op gelijke hoogte stond met VALTO maar wel andere
tegenstanders gehad had. In deze wedstrijd bleek Nieuwerkerk toch echt wel de sterkere partij.
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VALTO kon de tegenstander niet bijbenen en verloor met 7-15. VALTO gaat op een 4e plaats de
kerstvakantie in en treft in het nieuwe jaar direct de koploper die alle wedstrijden tot nu toe (zeer) ruim wist te
winnen.
VALTO C2 ging naar Delft om daar tegen Excelsior C1 te spelen. Zij hadden 6 punten uit 3 wedstrijden en
waren daarmee koploper. VALTO wist het ze nog wel flink lastig te maken maar kwam net te kort om punten
af te snoepen. Er werd 7-6 verloren. Na de kerst ontvangen jullie als eerste IJsselvogels C2 die nog puntloos
onderaan staan.
VALTO C3 speelde in de topsporthal van de sportcampus hun wedstrijd tegen Die Haghe C2. Langs de kant
een 'bijzondere' coach: speler van Die Haghe en stagiaire bij VALTO en daardoor trainer van VALTO C3,
Mick. En dat had effect! Van een 0-6 voorsprong naar een 3-11 overwinning. Na de vakantie treffen jullie
Phoenix C2 die nog puntloos onderaan staan.
VALTO C4 mocht helemaal naar Zuidland om tegen ZKV C1 te spelen. Met in de ochtend nog een paar
ziekmeldingen kon het team uiteindelijk toch compleet vertrekken. ZKV kwam nog op voorsprong, maar niet
voor lang. VALTO scoorde lekker veel doelpunten en wist met 3-8 te winnen. De C4 mag voor de kerst nog
een keer het veld op om tegen KCR C4 te spelen. Zij hebben tot nu toe 2 wedstrijden gespeeld en hebben
deze allebei gewonnen.
VALTO C5 kreeg Excelsior C2 op bezoek. Zij waren ongeslagen koploper in de poule en bleven dit ook na
de wedstrijd tegen VALTO. Er werd met 5-11 verloren. De C5 heeft nu echt lang kerstvakantie en speelt op
18 januari pas weer een wedstrijd.
VALTO D1 speelde tegen Avanti D2 een lastige pot. Tot aan rust kwam VALTO maar moeilijk los van ze. In
de eerste helft werd er onnodig veel balverlies geleden. Toen dat in de tweede helft beter ging, kwamen er
mooie doelpunten uit. Er werd met 13-8 gewonnen. Komende zaterdag speelt de D1 nog een wedstrijd
tegen KCR D1 die momenteel in de middenmoot meedraait.
VALTO D2 speelde vandaag tegen Avanti D3. VALTO speelde geen goede eerste helft met veel balverlies
terwijl Avanti scherp schoot. Met rust stond VALTO dan ook 5-1 achter. In de tweede helft kwam VALTO nog
goed terug tot 5-3 maar daarna lukte het niet meer zo. Er werd 9-3 verloren. Na de kerst speelt de D2 tegen
NIO D2 die nog puntloos onderaan staan.
VALTO D3 speelde tegen Futura D3. Deze wedstrijd begon erg gelijkwaardig en bij de eerste wissel stond
VALTO 1-0 voor. Daarna ging het lopen en kon er gerust worden met een 4-0 voorsprong. De tweede helft
ging VALTO lekker verder met scoren en zo werd er 11-5 gewonnen. Op 18 januari speelt de D3 pas weer
een wedstrijd, thuis tegen Excelsior D2. Zij wisten tot nu toe 1 wedstrijd te winnen terwijl VALTO als koploper
de kerstperiode in gaat.
VALTO D4 speelde tegen Dubbel Zes D2. Er werd een prima wedstrijd gespeeld met goede doelpunten. Het
verschil werd in de tweede helft gemaakt: ruststand was 4-2 en de eindstand 10-3. Op 11 januari staat de
kraker op het programma tegen Refleks D3 die samen met VALTO ongeslagen aan kop gaat in de poule.
VALTO E1: Vrij.
VALTO E2 speelde uit tegen Phoenix E1. Het was een lastige wedstrijd omdat er 4 jongetjes meededen,
maar de E2 wilde met elkaar laten zien dat ze een stuk beter waren en dat lukte. 6-8 gewonnen.
VALTO E3 speelde thuis tegen Avanti E1. Verdedigend zat Avanti er goed bij waardoor de E3 lastig kon
aanvallen kwam, helaas verloren met 7-14.
VALTO E4 speelde uit tegen Vitesse E1. Het was een goede wedstrijd waarbij de oefeningen van de training
goed zichtbaar waren in de wedstrijd (het omschakelen naar de verdediging). Een gelijkspel, 8-8.
VALTO E5 speelde thuis tegen RWA E3. Zowel aanvallend als verdedigend was erg scherp bij de E5. Het
overspelen ging ook goed waardoor de E5 won met 7-5.
VALTO E6 speelde uit tegen ONDO E9. 6-9 gewonnen.
VALTO E7 : Vrij.
VALTO E8 speelde thuis tegen Twist E3. 2-6 verloren.
VALTO F1 speelde uit tegen Fortuna F1. De eerste helft ging het redelijk gelijk op. Tweede helft werd de F1
door het harde werken wat moe daardoor kon Fortuna makkelijker scoren, helaas 12-5 verloren.
VALTO F2 speelde thuis tegen Dubbel Zes F1. De F1 begon wat afwachtend aan de wedstrijd waardoor
Dubbel Zes makkelijk kon scoren. Na de rust met het eten van ‘super appels’ ging het derde kwart stukken
beter. Helaas wel met 3-14 verloren.
VALTO F3 speelde thuis tegen Avanti F4. 4-17 verloren.
VALTO F4: Vrij.

Van de TC
Het nieuws van de zaterdag, VALTO 1 van de hatelijke nul af. Dat geeft een lekker gevoel.
De ploegen in de buurt staan dicht bij elkaar, dus dat betekent oppassen in de komende
wedstrijden, maar biedt ook kansen! Voorlopig eerst even een paar weken geen competitie.
VALTO 2 speelde gelijk en verzameld daarmee de punten. Het was niet doelpuntrijk en er
had misschien meer ingezeten. De A en F waren over de gehele linie niet gelukkig, de B
had een complete clean sheet.
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Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
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

Clinics
Op zaterdag 21 december is het om 13.00 uur de beurt aan de spelers van de D en E en om 14.00 uur is de
hal gereserveerd voor de C, B en A. Geef je snel op via ckv-VALTO.nl/clinic als je dat nog niet hebt
gedaan!
Arbitrage
De te fluiten breedtesportwedstrijden tot einde jaar staan weer in het programma. Kijk dus goed of je er bij
staat. Je hebt als het goed is ook een mail gehad. Wellicht gelezen, misschien in je spam folder. Even
opletten dus.
Samen met de bondscheidsrechters hebben we gekeken hoe we dit seizoen invullen om zoveel mogelijk
wedstrijden gefloten te krijgen. Daar zijn een aantal mogelijkheden uitgekomen, waarbij we misschien ook
een beroep gaan doen op jullie!
Cursussen
De tweede KT2 (Korfbal Trainer 2 - basiscursus) avond is inmiddels geweest en ook die was weer leerzaam.
De KT3-ers Rianne, Petra en Johan zijn als begeleider druk aan het kijken, noteren en discussiëren met de
cursisten. Allemaal heel veel succes bij de volgende avonden! Wil je dit ook doen? Wellicht doen we er later
dit seizoen of volgend seizoen nog eens. Niet alleen erg leuk voor jezelf, maar ook voor de club en je
toekomst. Je kunt er alleen maar beter van worden.
De KT3 (Korfbal Trainer 3 -als opvolger van KT2) gaan we voor volgend jaar inplannen. Qua begeleiding
wordt het dit seizoen namelijk een te grote uitdaging.
Plannen
Er speelt genoeg in de afdeling korfbalzaken, daar zijn we druk mee bezig. Langzaam aan kom ik ook meer
te weten over alle aspecten van het reilen en zeilen. Naast de praktische zaken die lopen, zoals de
cursussen, clinics, arbitrage en talenten, werken we bijvoorbeeld ook aan een update van het jeugdplan en
bijeenkomsten om dat in te vullen. Meer daarover in de volgende updates van de TC de komende maanden!
Namens de TC, Jan Jaap Elenbaas

vztc@ckv-valto.nl / 06-29585387

Clinics voor de jeugd
Op zaterdag 21 december staan er maar een paar (jeugd)wedstrijden op het programma. Om toch onze
jeugdleden nog in beweging te brengen voor de kerstkalkoen en oliebollen, is er die dag een clinic voor alle
jeugd vanaf de E! De spelers van de selectie staan te trappelen om de jeugd van VALTO een leuke,
gezellige en leerzame clinic te geven.
Om 13 uur is het de beurt aan de spelers van de D en E en om 14 uur is de hal gereserveerd voor de C, B
en A.
De clinic is uiteraard gratis maar we vragen je wel om vooraf aan te melden zodat we weten wie we kunnen
verwachten. Aanmelden doe je via de volgende link:https://ckv-valto.nl/clinic
Wil je net zo goed leren korfballen als onze toppers uit de selectie, meld je dan zeker aan!

Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.
Afgelopen zaterdag
Zoals ik vorige week voorspelde kregen we veel wedstrijden terug. VALTO 4, 5, A2 en
B2.
Gelukkig konden Pierre (4), Ruben (5), Max (A2) en Thijs (B2) dit in goede banen
leiden en streepjes verdienen.
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Buiten VALTO
Alex floot afgelopen zaterdag een wedstrijd voor Zetten.
Rick floot samen met Marco v/d Lucht. Rick meldt: “In de eerste helft nam Fortuna direct het initiatief, maar
de thuisploeg sloeg direct terug. Richting de rust ging de wedstrijd gelijk op, en Fortuna probeerde na de
pauze opnieuw een gat te slaan, waar het niet in slaagde. KZ nam de leiding, onder meer dankzij Alwin Out
(vijf treffers in totaal) en de wedstrijd werd een spannende strijd. Thomas Reijgersberg verkleinde het gat
nog tot één doelpunt, maar via Alwin Out en Esther Cordus stelde de thuisploeg de overwinning veilig.
Linkje naar de beelden: https://www.youtube.com/watch?v=6fzrB5zQu2o “
Jan stond erop voor SKF A1 tegen DSC A1. Jan meldt: “Fluiten ging goed. Het was een ongelijke strijd met
als ruststand 3-15 en eindstand 12-25 dus makkelijke wedstrijd DSC.
Cock ging naar buurman Dijkvogels. Cock meldt: “Dijkvogels 1 tegen De Vinken 1 het was een spannende
en stevige pot korfbal. Soms te fysiek zeker in de eerste helft, had ik mijn handen vol om te blijven
corrigeren. Over het algemeen had Dijkvogels toch te tegels in handen en lieten zij zich niet uit het veld
slaan door het fysieke spel van De Vinken.
Dijkvogels gingen dan ook.met een voorsprong de rust in. Ook in de tweede helft toen De Vinken trachten
het spel weer naar zich toe te trekken bleef Dijkvogels alert en hielden hun voorsprong tot het einde vast.
Uiteindelijk is de eindstand als volgt 13 tegen 9.”
Weer bedankt voor jullie inspanningen!
Komend weekend
Geen aanwijzingen op Rick na.
Rick//Marco fluiten volgende week DOS 46 tegen Tempo.
Bijzonder klein programma zonder wedstrijden in de wedstrijdsport.
Succes alvast! Peter de Rijcke

TEAM (s)VAN DE WEEK
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 en een aantal
wedstrijden van VALTO 2 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit
jaar zullen dit teams zijn uit de D/E/F en kangoeroes.
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van VALTO 1 en VALTO 2 intenser wordt
en de kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO 1of 2, tijdens de training
voorafgaand aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn.
Tijdens de wedstrijd van VALTO 1 of 2 zal er een speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan
het team van de week met elkaar zitten om VALTO 1 of 2 aan te moedigen.
Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan gebruikt
worden om VALTO 1 of 2 aan te moedigen.
In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week. Tijdens
elke thuiswedstrijd van VALTO 1 wordt er een taart verloot. Deze kan je winnen door de juiste eindstand te
raden. De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de supportersvereniging en de
“teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt
worden.
Het team van de week gaat de loten voor de taart gaat verkopen.
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden van je VALTO tenue, zodat iedereen hetzelfde
gekleed is! Bij VALTO 2 wordt er geen taart verloot en is 20 min. voor aanvang wedstrijd prima. Aan de
coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun team van de week.
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DATUM
11-01-2020
11-01-2020
25-01-2020
08-02-2020
08-02-2020
07-03-2020
07-03-2020
21-03-2020

TIJD
18.50
16.55
18.15
17.50
16.30
16.50
15.30
16.00

WEDSTRIJD
VALTO 1 – HKV 1
VALTO 2 – HKV 2
VALTO 1 – SPORTING TRIG
VALTO 1 – VRIENDENSCHAAR 1
VALTO 2 – VRIENDENSCHAAR 2
VALTO 1 – VEO 1
VALTO 2 – VEO 2
VALTO 1- KVS 1

TEAM VD WEEK
D3
E3/E4
F1/F4
E5/E2
D1
D2
KANGOEROES
E7/E8

Speler 1e of 2e
Maaike Ridder
Nikki, Lisa en Lisanne
Laurens en Mees
Nikki
Thijs, Ron en Pieter
Bart van Leeuwen
Vera en Mandy
Zane

Anja vd Eijk, Fiona Rijsdijk, Ellen v.d. Caay, Irma Koornneef, Ingrid van Vliet en Janine Krapels
(lees je dit en lijkt het je leuk om het otlav team te versterken spreek ons gerust een keer aan in de sporthal
om te vragen wat het precies inhoud)

Nederlands Kampioenschap Veldkorfbal 2020
Voor veel van ons staat 22 juni 2019 nog vers in het geheugen. VALTO organiseert die dag het Nederlands
Kampioenschap Veldkorfbal 2019. Als ik er aan terug denk, krijg ik nog steeds een glimlach op mijn gezicht.
Want wat was het een mooie dag! Maanden, weken, dagen en uren van voorbereiding kwamen bij elkaar op
die ene dag. Als dan ook het weer nog een meewerkt, dan kan zo'n dag niet meer stuk. Natuurlijk waren er
dingen die beter hadden gekund. Alles bij elkaar een hele lijst zelfs! Maar dat waren eigenlijk allemaal kleine
puntjes waar de meeste bezoekers geen last van hebben gehad. Fijn ook om van veel vrijwilligers
verbeterpunten door te krijgen. Want op die manier kan het een volgende keer alleen maar beter gaan. En
die volgende keer komt er! Op zaterdag 20 juni 2020 mag VALTO nogmaals op herhaling. Nog een keer vier
spannende wedstrijden op ons terrein. Nog een keer topkorfbal in De Lier. Nog een keer vier feestjes op het
podium met de Nederlands Kampioen 2020. En nog een keer met elkaar een drankje na afloop, hopelijk om
weer te klinken op een geslaagde dag.
De voorbereidingen zijn al gestart. Veel gaan we hetzelfde doen, maar we gaan ook dingen anders doen. Zo
bleek dat de structuur van de organisatie iets anders moest worden. De grote groep met organisatoren voor
de diverse onderdelen is hetzelfde gebleven. Er is nu echter een kerngroep samengesteld die allemaal een
aantal onderdelen gaat volgen en coördineren. Deze kerngroep bestaat nu uit Jan Jaap, Pascal, Ingrid (van
Vliet) en Marleen. De grote groep bestaat uit Mark en GJ (accomodatie), BartM en Jan (horeca), Irma en
Chantal (vrijwilligers), Hans (sponsors), Vera en Romy (side-events) en Rick (live-stream).
De eerste bijeenkomsten van beide groepen zijn geweest, het principeverzoek voor een evenement is
aangevraagd bij de gemeente, de offertes worden opgevraagd en de plannen en daarbij behorende
begroting per onderdeel uitgedacht. Na de jaarwisseling kan dan de begroting vastgesteld worden en
kunnen we verder met het concreet uitwerken van de diverse ideeën. Uiteraard komen dan ook de oproepen
weer voor vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers kunnen we deze dag zeker niet!
Zet 20 juni 2020 dus alvast groot in je agenda, het belooft weer een mooie dag te worden!
Namens de kerngroep NK 2020, Marleen Slaman

Ouderen en VALTO
Een paar weken terug is er een kleine groepje samen gekomen om te brainstormen over hoe wij als VALTO
een maatschappelijk gebaar kunnen maken naar (eenzame) ouderen om hun betrokken te laten zijn bij de
thuiswedstrijden van VALTO 1.
Er zijn goede ideeën ontstaan en de mogelijkheid om dit te realiseren is er zeker!
Om de ouderen op een voor hun toegankelijke manier hier te krijgen zijn wij op zoek naar rijders. Ben of ken
jij iemand die in het bezit is van en busje (i.v.m. rollator of rolstoel), of een ‘gewone’ auto en vind je het leuk
om te rijden laat dit dan weten via: ouderen@ckv-valto.nl
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Wedstrijdverslagen
VALTO 1 met een overwinning de feestdagen in
Sponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B.V.
Na drie speelronden stond VALTO 1 nog steeds op de hatelijke nul en met de feestdagen in het vooruitzicht
zou het wel mooi zijn als vandaag de punten mee naar De Lier genomen konden worden en zo afscheid te
nemen van de laatste plaats. Tegenstander was CKV VEO uit Voorburg waar we vandaag te gast waren.
Ook VALTO 2 speelde in Voorburg, dus verwachtte ik wel aardig wat Lierse supporters op de banken. Door
een extra tussenstop onderweg en wat oponthoud in het verkeer was ik te laat om bij het begin van VALTO
2 aanwezig te zijn. Zij konden vandaag goede zaken doen als er gewonnen zou worden van VEO 2, wat de
koploper is in de poule. Een blik op het scorebord bij binnenkomst gaf een kleine voorsprong voor de
thuisploeg te zien. Even dacht ik dat de wedstrijd later begonnen was, maar een blik op de klok zei me dat
we al zeventien minuten onderweg waren met een 3-1 tussenstand. VALTO had in deze fase wel het betere
van het spel, maar wel erg veel kansen nodig om tot scoren te komen. Dankzij twee treffers van Ruben en
evenveel van Thijs was het even later 3-5 en waren de rollen omgekeerd. Het lukte VALTO in de laatste vijf
minuten tot de rust niet om de voorsprong verder uit te bouwen. Het tegenovergestelde gebeurde. VEO wist
op de valreep de achterstand te halveren, waarna met een magere 4-5 ruststand de gang naar de
kleedkamers gemaakt werd.
Na de rust zouden de doelpunten nog steeds erg duur zijn voor beide ploegen. Pieter startte op de plaats
van Ron in de hoop de trein aan het rollen te krijgen. Het eerste doelpunt na de thee was echter na vijf
minuten voor de thuisploeg en zij namen ook direct een kleine voorsprong. Een aantal minuten later stond
er weer een voorsprong voor VALTO op het bord dankzij treffers van Martijn, Nikki en Pieter. Maar ook nu
bleken de ploegen erg aan elkaar gewaagd, waardoor de voorsprong met nog dertien minuten te gaan weer
werd weggewerkt. Weer kwam VEO op voorsprong en volgde nog tien lange minuten naar het einde, waarin
beide ploegen kans op de overwinning leken te houden. Lisanne, binnen de lijnen gekomen voor Vera, wist
de gelijkmaker door de korf te krijgen, maar we hadden nog steeds te veel kansen nodig om tot scoren te
komen. Hierdoor wist VEO drie minuten later weer op een kleine voorsprong te komen. Toen VEO met nog
drie minuten op de klok ook nog een erg makkelijke gegeven strafworp mee kreeg leken de kansen voor
VALTO het putje in te lopen. Maar, zoals we gewend zijn van VALTO 2, de ruggen werden gerecht en er
werd een slotoffensief ingezet door VALTO. Ruben kreeg ook een strafworp mee die hij koelbloedig binnen
gooide en de aansluiting weer een feit was. De klok was al stil gezet en waren we dus afhankelijk van de
klok om de pols van de verder prima leidende scheidsrechter Baljeu. Het was Nikki die dus in onze laatste
minuut de gelijkmaker door de korf wist te werken en werd het wel heel spannend in de resterende tijd.
VALTO wist de bal weer snel te onderscheppen, waarna er een vingertje omhoog ging van de
scheidsrechter. Nu nog één minuut dus en VALTO in de aanval. Er werd positie ingenomen en Thijs werd in
stelling gebracht. Het eerste schot wat hij loste trof ook gelijk doel en voor mijn gevoel kon het nu niet langer
meer zijn dan een halve minuut. De hele wedstrijd vielen de doelpunten nou niet bepaald als rijpe appeltjes,
dus ging ik er van uit dat de buit binnen was. Echter ging VEO nog in een alles of niets aanval en wist in de
gecreëerde chaos nog de gelijkmaker door de korf te krijgen, waarna niet veel later ook het eindsignaal
klonk. Als we naar de hele wedstrijd kijken wel een terechte eindstand, maar toch wel zuur dat net nu dit
doelpunt wel viel.
Door de andere uitslagen in de poule blijft VALTO 2 nu derde in de poule met twee punten achterstand op
koploper VEO 2 met daar tussen Reflex 2, wat vandaag ook van Vriendenschaar 2 wist te winnen. In januari
gaan we weer verder met de competitie met een thuiswedstrijd tegen HKV/Ons Eibernest 2.
Hierna begon de wedstrijd waar de tribunes voor volgelopen waren. Helaas was het thuis publiek veruit in de
meerderheid, maar gelukkig was er ook een leuk aantal VALTO supporters achter de ploeg aan gereisd. Dit
aantal bleek aan het eind van de wedstrijd genoeg van zich te hebben laten horen om de wedstrijd over de
streep te trekken, want makkelijk ging het ook vandaag weer niet. Ons vlaggenschip steekt nog steeds niet
in de vorm die we van hen gewend zijn, maar na vorige week zou je zeggen dat het vandaag toch zou
moeten lukken als de stijgende lijn werd doorgetrokken. VALTO had tenslotte nog een appeltje met VEO te
schillen na de verloren veld wedstrijd in september. In dezelfde opstelling als vorige week werd aan de
wedstrijd begonnen met Romee, Maaike, Bart en Thom in de verdediging. Thom nam de verdediging van
scherpschutter Daan de Groot op zich, waar hij aan het eind van de wedstrijd toch zijn meerdere in moest
erkennen. De eerste aanval wist VALTO te stoppen, waarna Mees al binnen de eerste minuut de
openingstreffer door de korf had liggen. In de volgende Voorburgse aanval was Daan wel scherp en bracht
de stand weer in evenwicht. Zo zou het de hele eerste helft wel een beetje door gaan. VEO nam nu een
kleine voorsprong die door Thom werd weggepoetst. Het verschil zou dan ook steeds tussen de één of twee
doelpunten blijven hangen tot de rust. Na de 3-4 van Thom volgden de doelpunten zich in hoog tempo op en
zou VALTO door de doelpunten van Laurens en Maaike een gaatje slaan naar 4-7.
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Na een tegentreffer herstelde Mees het verschil nog wel, maar toch was de stand na vier minuten weer gelijk
en wist VEO direct weer een kleine voorsprong te nemen. Met deze 9-8 tussenstand begonnen we aan de
laatste acht minuten tot de rust. Laurens herstelde het evenwicht weer, maar dankzij een afstandsschot en
een strafworp wist VEO hun eerste gaatje van twee te slaan. Met om en om scoren werd een 15-13
tussenstand gereikt, waarbij Romee, Nikki (H), Mees en Thom er voor zorgden dat we de aansluiting niet
verloren. Het was Laurens die ons met twee doelpunten weer op gelijke hoogte bracht toen er nog een
minuut te gaan was. Met een geforceerde strafworp dacht VEO met een kleine voorsprong te kunnen gaan
rusten, maar daar stak Bart een stokje voor door in de dying seconds de gelijkmaker weer binnen te
schieten.
Tot zover een leuke wedstrijd met twee ploegen die aanspraak maakten op een overwinning. Vijfentwintig
minuten van hard werken had in ieder geval al tweeëndertig doelpunten opgeleverd, maar het bleef nog
spannend wie er als winnaar boven zou komen drijven. VALTO kwam scherp uit de kleedkamer en had met
het doelpunt van Nikki (H) binnen enkele seconden weer een kleine voorsprong. Helaas werd deze binnen
dezelfde minuut al weer ongedaan gemaakt, waarna VEO ook gelijk weer aan de goede kant van de score
wist te komen. Dankzij Bart en Mees was dit echter binnen twee minuten weer omgedraaid en bleef het nog
steeds ongekend spannend tussen deze ploegen. Nadat VEO ook deze voorsprong had weggepoetst gaf
VALTO een paar minuten gas, waarin zij met vijf doelpunten op rij een 19-24 tussenstand op het bord zetten.
Hoewel nog lang niet alles even goed was wat VALTO op de mat legde, zagen we wel dat hun inzet
vandaag zijn vruchten afwierp. Met nog zeven minuten op de klok wist VEO eindelijk ook weer de korf te
vinden, maar Laurens was vandaag on fire en herstelde het verschil gelijk weer. VALTO zou de laatste vijf
minuten zonder al te veel risico uitspelen, hoewel er soms toch in mijn ogen veel te snel het schot werd
gepakt. Tegenstanders van VALTO heb ik dit in voorgaande wedstrijden anders zien aanpakken, maar dit
neemt niet weg dat de verdediging gewoon deed wat er van hen verwacht werd en dat was de zaak
dichthouden. Met twee afstandsschoten wist VEO onze marge te verkleinen tot drie, maar Maaike en
Laurens zouden beiden in de laatste minuut nog tot scoren komen waarmee de eindstand op 22-27 kwam te
staan. Een mooie overwinning van ons vlaggenschip, wat hiermee afscheid neemt van de laatste plaats en
nu VEO en HKV onder zich weet in de poule. De volgende wedstrijd in het nieuwe jaar is ook direct een
vierpunten wedstrijd tegen HKV/Ons Eibernest, wat net als VEO, tot nu toe één punt heeft weten te
vergaren. Zaak dus voor het keurkorps om de feestdagen te benutten om zich op te laden voor het vervolg
van de competitie op 11 januari. Hiermee bedoel ik natuurlijk niet vol proppen met het ene feestmaal na het
andere, maar gewoon tijd voor ontspanning en de focus na de festiviteiten weer op scherp. Supporters weer
bedankt voor jullie aanwezigheid en steun. Mede dankzij jullie zijn de eerste punten binnen gehaald en zien
we u graag weer terug in het nieuwe jaar.
Voor nu allemaal fijne feestdagen gewenst en al het goede voor het nieuwe jaar.
Arno van Leeuwen.

VALTO C1 - Nieuwerkerk C1
Zaterdag kwam Nieuwerkerk C1 naar De Lier voor een potje korfbal tegen onze VALTO C1.
Nieuwerkerk stond een punt onder ons dus het werd weer een belangrijke pot.
Milan begon als reserve en Emma was helaas geblesseerd aan haar enkel, maar gelukkig wilde Jill wel
invallen.
Nieuwerkerk ging stevig van start en zij wisten mekaar goed te vinden. Ze speelde snel over en wij hadden
hier veel moeite mee. Maar gelukkig konden wij toch regelmatig de bal onderscheppen. Alleen het afmaken
is dan nog een lastig verhaal.
we gingen de rust in met een achterstand van 3-8.
In de rust hebben Bart en Thomas ons flink toegesproken hoe wij het beter konden aanpakken. maar helaas
konden wij het daardoor nog niet naar ons toe halen. en verloren wij deze pot met 7-15
Groetjes Sven van Dijk
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HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Excelsior C1-VALTO C2
Afgelopen zaterdag moesten wij tegen de koploper Excelsior. Onze coach Mees
was er niet dus hadden we zijn dobbel cadeautje (zijn eigen foto in de kas)
meegenomen en opgehangen! Op het veld hebben we ook al twee keer gespeeld
tegen Excelsior. We begonnen de wedstrijd met volle moed. Helaas scoorde
excelsior al snel. Maar wij maakte er 1-1 van. Daarna ging het weer iets minder en
werd het 3-1. Gelukkig scoorde wij weer en werd het 3-2, maar excelsior maakte er
4-2 van. Toen werd het 4-3 maar toen maakte Excelsior er 5-3 van. Excelsior
maakte er ook 6-3 van. En toen hadden we rust. Na de rust ging het beter. We
maakte de 6-4 en de 6-5. En na een tijdje werd het ook nog 6-6. Het was nog drie
minuten en excelsior maakte de 7-6. Het was heel spannend we hadden nog één
schot die net weer uit de korf vloog. En toen hadden we met een punt verschil
verloren.
Groetjes Mieke

VALTO C4
We spelen vandaag tegen Zuidland. De teams zijn in aardig aan elkaar gewaagd. De eerste doelpunten
vallen al vroeg in de wedstrijd. Zuidland scoort en VALTO antwoord al snel met een tegendoelpunt. Daarna
zien we vooral activiteit in het aanvalsvak van VALTO. Er zijn regelmatig kansen. We gaan de rust in met 12.
De 2e helft beginnen we met meer energie. Het staat al snel op 1-4. Roald maakt een mooi afstandsschot.
Daarna een mooie doorloop waardoor Danique de 5-1 maakt.
We sluiten de wedstrijd af met een eindscore van 3-8. Gewonnen!! Bedankt voor het invallen Daan en
Danique!

Avanti D3 - VALTO D2
Vandaag mocht de D2 op bezoek bij Avanti in Delfgauw.
We hadden nog wat goed te maken na het veldseizoen, want tegen dit team hadden we de
kampioenswedstrijd verloren.
Binnen 10 minuten stond het 1-1, dus er waren nog kansen genoeg.
Helaas wist Avanti de wedstrijd naar zich toe te trekken en stond het met rust 5-1.
Na rust kwam VALTO sterker terug en werden de 5-2 en 5-3 gescoord.
Helaas bleef dit niet zo doorgaan. Veel balverlies voor VALTO en een sterk Avanti zorgde ervoor dat het
uiteindelijk 9-3 is geworden.
Goed gespeeld D2! Volgende keer beter!

VALTO E3 - Avanti E1
Vanochtend kwam de E1 van Avanti op bezoek.
Al vrij snel stond het 1-0 voor VALTO!
Toch zagen we al snel dat dit wel eens een lastige wedstrijd kon worden.
Dit hadden we helaas goed gezien, want na de eerste helft stonden we 2-6 achter.
In de 2e helft ging het scoren bij Avanti door. Gelukkig wist onze E3 er ook nog een paar te scoren,
waardoor we uitkwamen op een eindstand van 7-14.
Jullie hebben keihard gewerkt en deden het erg goed. Deze tegenstander was net een maatje te groot.
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VALTO E6
“Wat een spannende wedstrijd had VALTO E6 tegen Ondo E9. Ze zijn zowel op het veld als in de zaal aan
elkaar gewaagd. Ditmaal starte VALTO geweldig met een snel eerste doelpunt van Aris waarna VALTO al
snel uitliep en het eerste kwart met een stand van 1-4 mocht gaan uitrusten. Het 2e en 3e kwart was wat
lastiger en eindigden met respectievelijk 2-5 en 3-5 en het enthousiaste publiek zag de vermoeidheid
toeslaan. Maar het 4e kwart liet de spanning hoog oplopen omdat Ondo steeds iets dichterbij kwam en zelfs
tot 1 punt afstand naderde. Maar VALTO nam nog een eindspurt en tikte de wedstrijd af met een 6-9
overwinning. Een geweldige wedstrijd voor deze jonge spelertjes en hun coaches Daan en Mink waarbij elke
speler minimaal 1x de korf wist te raken en nog steeds zonder puntenverlies bovenaan staan.”
Mvg Marcella van Berkel

Fortuna F1 - VALTO F1
In een lastige poule moest VALTO F1 zaterdag afreizen naar Delft. Bij Korfballeagueclub Fortuna/Delta
Logistiek. VALTO F1 begon aardig aan de wedstrijd, dat wil zeggen, er werd niet veel gescoord, maar het
bleef wel dicht bij de tegenstander in de eerste helft. Het ging van 2-1 naar 4-2. Maar toen de tegenstander
eenmaal op stoom was, ging de ene bal na de andere er in. Uiteindelijk werd het 12-5 en zullen we niet
alleen meer moeten gaan scoren (het lukte ook niet altijd even goed), maar ook beter moeten verdedigen,
vooral die snelle uitbraak van Fortuna was erg gevaarlijk! Als pleister op de sportieve wonden, was er een
gelijkspel bij de strafworpen: 2-2! De komende weken vrij, dus tot in het nieuwe jaar!
Groetjes, Kalle

VALTO F3
Zaterdag 14 december speelde de F3 hun tweede thuiswedstrijd van de week, dit keer tegen Avanti. Met
Maaike en Sanne als coach langs de lijn begon het team vol goede moed aan de wedstrijd. Helaas bleek al
snel dat Avanti een maatje te groot was voor VALTO en stonden we in korte tijd met 0-3 achter. Gelukkig
wist VALTO ook een keer te scoren, 1-3! Avanti deed al snel weer wat terug en toen mocht de superspeler
van VALTO er in. Er volgde een paar mooie aanvallen van VALTO, maar de bal wilde er niet in. Avanti
denderde door en scoorde veel doelpunten. Eindstand 4-17. Aan de inspanning lag het niet, VALTO bleef
hun best doen en de vier doelpunten werden met groot enthousiasme gevierd! Hopelijk geven de
wedstrijden in 2020 een beter resultaat!
Groetjes Twan

VALTO F3 – Nieuwerkerk
Een druilerige dinsdag 10 december 2019 met een Siberische wind buiten maar in de Vreeloohal een prima
temperatuur. Vandaag staat er een inhaalwedstrijd op de agenda tegen Nieuwerkerk. Deze ploeg kon eerder
niet komen spelen omdat er geen compleet team beschikbaar was. Ingevlogen scheidsrechter voor vandaag
niemand minder dan Thom Voskamp. Na te hebben bepaald dat het de zwarte lijnen zouden worden en voor
iedereen duidelijk was: Wij zijn VALTO, wij zijn Oranje, kon de wedstrijd beginnen. Nieuwerkerk begon erg
sterk maar VALTO wist wat het moest doen. Verdedigen en bij je mannetje blijven. Het kon alleen niet
voorkomen dat er na 14 minuten werd gescoord door de Nieuwerkerkers 0-1. Hierna ging het zo’n 7 minuten
gelijk op en waren beide ploegen aan elkaar gewaagd met een scoresalvo in de eenentwintigste minuut 0-2,
1-2 en 1-3 voor de eerste korte rust. Een eerste doelpunt in de wedstrijd door Dani. Met dus een achterstand
van 1-3 gebeurde er niet veel in het tweede deel van de wedstrijd. VALTO kreeg goede kansen en mooie
aanvallen. In het derde deel van de wedstrijd kwam VALTO terug met 2-3 en 3-3 door beide doelpunten door
Kjell. De 3-3 kon alleen niet lang worden gevierd want in dezelfde minuut wist Nieuwerkerk er 3-4 van te
maken. Dan op naar het laatste deel van de wedstrijd. Door een doelpunt van Twan werd de stand weer
gelijk met 4-4. Weer spannend aan het einde van de wedstrijd en het was helaas dat Nieuwerkerk nog twee
keer kon scoren en de eindstand uitkwam op 4-6 voor Nieuwerkerk. Goed gespeeld, zaterdag moet er
worden gespeeld door Avanti.
Groet Kjell en Ron
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activiteitenkalender 2019 - 2020

8 november
2019
Filmavond
D & E jeugd

15 november
2019
Valto a gogo
junior
B & C jeugd

29 november
2019
Sinterklaas
F & Kangoeroes

27 december
2019
Valto a gogo
16+

6 maart
2020
Bowlen
alle leden

27 juni
2020
Einddag
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GEZOCHT
Enthousiaste leid(st)er voor de Jeugd Sport Marathon.
De JSM wordt elk jaar tussen kerst en oud & nieuw gehouden in
Vreeloo en is bedoeld voor de basisschool groepen 5 t/m 8. Dit met
als doel zoveel mogelijk Lierse jeugd aan het sporten te krijgen.
Wat doe je zoal?
• Na de herfstvakantie mail je de uitnodiging naar alle lierse
basisscholen.
• Je verwerkt de inschrijvingen.
• Overleg met Vreeloo.
• Contact met deelnemende sportverenigingen (Het LSO).
• Mail en telefoon verkeer beantwoorden. (vragen m.b.t. teams
ed.).
Op de dagen zelf:
•
•
•
•
•

Tribunes klaarzetten.
Standen verwerken.
Omroepen.
Infobalie beheren.
Prijsuitreiking.

Meer info kun je vinden op onze site: www.lso.dlier.nl
Of je kunt contact opnemen met Anita Herbert: herberta@live.nl
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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

