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Van de voorzitter 
Zaterdag was super Saturday waarin V1,2,3 allen een thuiswedstrijd hadden en ook allemaal de punten in 
De Lier hebben gehouden. Een topprestatie natuurlijk.  
We begonnen de dag met de eerste uit 4 zaterdagen waarin wij onze vrijwilligers willen bedanken. Een 
heerlijk ontbijt werd verzorgd door enkele bestuursleden en wat helpende handjes. Het was niet alleen 
gezellig en heel ongedwongen, maar zeker ook goed voor de saamhorigheid binnen onze vereniging. We 
hebben hier dan zeer positieve reacties van ontvangen van diegene die de aftrap gisterenochtend hebben 
mogen doen. Per zaterdag zijn er diverse commissies uitgenodigd en voor diegene die zich nog niet hebben 
aangemeld voor het ontbijt voor de datum waarin zij mogen komen, doe dit dus nog wel even. Wij doen dit 
namelijk voor jullie als vrijwilliger! 
Maandag ga ik voor het eerst in overleg met alle voorzitters van de verenigingen uit de regio, We zullen eens 
zien wat andere korfbalverenigingen bezighoudt en waar verbeterpunten liggen. Ik heb er zin in en ook zeker 
omdat ik ook van andere verenigingen wil horen waar zij mee te maken hebben als positieve en negatieve 
punten. 
Voor nu iedereen een goede week gewenst! 
 
Een sportieve groet; 
 
Marco Stolze 
voorzitter@ckv-valto.nl 
06-30728817 
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Programma zaterdag 14 maart 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 

19:30 HKV/Ons Eibernest 1 - Valto 1  
18:10 HKV/Ons Eibernest 2 - Valto 2  
20:30 ONDO (G) 3 - Valto 3  
19:35 Valto 4 - Twist 3  
19:35 Valto 5 - Dubbel Zes/Futura 3  
18:25 Valto 6 - Trekvogels 2 Max Hulsebosch 
17:40 Weidevogels 5 - Valto 7  
18:20 SKV 2 - Valto 8  
19:20 Avanti/Post Makelaardij 6 - Valto 9  
18:10 Valto A1 - Vitesse (Ba) A1 Matthijs Welter 
16:15 Valto A2 - ALO A1  
11:30 HKV/Ons Eibernest B1 - Valto B1  
17:25 Valto B2 - ALO B1 Afgeschermd 
15:00 Olympia (S) B2 - Valto B3  
14:15 Valto C1 - Albatros C1 Kees Sip 
14:00 IJsselvogels C2 - Valto C2  
15:00 Phoenix C2 - Valto C3  
12:40 Thor (R) C1 - Valto C4  
15:15 Valto C5 - KCC C2 Vincent van der Hoeven 
13:15 Valto D2 - ODO D2 Vera van der Eijk 
12:00 ODO D1 - Valto D3  
12:15 Valto D4 - Refleks D3 Inge van Dop 
11:15 Valto E1 - KVS/Maritiem E1 Thom Voskamp 
10:00 IJsselvogels E1 - Valto E2  
11:15 Valto E3 - ONDO (G) E2 Gerard Verbraeken 
10:15 Valto E5 - ONDO (G) E4 Jordi Lammers 
10:00 Fortuna/Delta Logistiek E6 - Valto E7  
11:15 Valto E8 - NIO E2 Jolijn van Eendenburg 
09:00 ONDO (G) F1 - Valto F1  
10:15 Valto F2 - Refleks F1 Kim van Dop 
 

Opstellingen 
Niet ontvangen. 

Uitslagen zaterdag 7 maart 
WEDSTRIJD UITSLAG 

Valto 1 - VEO 1 20 - 14 

Valto 2 - VEO 2 16 - 14 

Valto 3 - Vriendenschaar (B) 3 14 - 12 

Dijkvogels 3 - Valto 4 19 - 15 
Olympia (S) 3 - Valto 5 15 - 15 
Valto 7 - 't Capproen 3 6 - 10 
Valto 8 - Avanti/Post Makelaardij 10 9 - 17 
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Valto 9 - Achilles (Hg) 7 15 - 11 

Oranje Wit (D) A1 - Valto A1 21 - 18 
Madjoe A1 - Valto A2 11 - 7 
Avanti/Post Makelaardij A3 - Valto A3 13 - 11 
Valto B1 - Achilles (Hg) B1 23 - 9 

De Meervogels B2 - Valto B2 6 - 18 

Valto B3 - Die Haghe B2 8 - 7 

Nieuwerkerk C1 - Valto C1 12 - 5 
Valto C2 - Avanti/Post Makelaardij C3 4 - 4 
Valto C3 - Die Haghe C2 8 - 5 

Valto C4 - ZKV (Zu) C1 5 - 4 

Nexus C1 - Valto C5 5 - 3 
Avanti/Post Makelaardij D2 - Valto D1 5 - 12 

Valto D2 - Avanti/Post Makelaardij D3 11 - 5 

Futura D3 - Valto D3 9 - 9 
Dubbel Zes D2 - Valto D4 3 - 19 

Valto E2 - Phoenix E1 12 - 10 

Valto E4 - Vitesse (Ba) E1 2 - 14 
RWA E3 - Valto E5 8 - 7 
Valto E6 - ONDO (G) E9 6 - 4 

Twist E3 - Valto E8 4 - 3 
Valto F1 - Fortuna/Delta Logistiek F1 11 - 11 
Dubbel Zes F1 - Valto F2 8 - 11 

Avanti/Post Makelaardij F4 - Valto F3 8 - 8 
Nieuwerkerk F7 - Valto F4 10 - 7 
 

Nabeschouwingen TC 
Senioren 
VALTO 1 speelde thuis tegen de hekkensluiter VEO 1. Bij winst kon er weer een goede stap gedaan worden 
richting lijfsbehoud. Uit werd er met 22-27 gewonnen. Vanaf het begin was het duidelijk dat VEO er vol voor 
ging en het vlaggenschip had moeite met het strakke verdedigen van de tegenstander en het afronden van 
de kansen. Hierdoor kon VEO aardig aan blijven haken. Uiteindelijk werd het met een eindsprint toch nog 
een ruime overwinning: 20-14. Hiermee is VEO zo goed als zeker gedegradeerd en staat VALTO op 10 
punten, gevolgd door Vriendenschaar met 8 punten en HKV/OE met 7 punten. A.s. zaterdag speelt het 
eerste uit bij HKV/OE, waar thuis gelijk tegen gespeeld werd: 25-25.  
VALTO 2 speelde thuis tegen concurrent VEO 2. Er moest gewonnen worden om het kampioenschap zelf in 
de hand te kunnen houden. Uit werd er namelijk gelijkgespeeld (12-12), dus bij verlies zou het onderling 
resultaat in het nadeel zijn van VALTO. Het tweede begon goed aan de wedstrijd en wist een voorsprong op 
te bouwen. Toch lukte het niet om de tegenstander volledig af te schudden en met een (wederom) slordige 
eindfase werd het toch weer spannend op het eind. Gelukkig maakte VEO geen gebruik van de foutjes bij 
VALTO en werd er gewonnen: 16-14. De voorsprong op de nummer 2 (Vriendenschaar 2) is nu drie punten 
en op de volgende twee tegenstanders (VEO 2 en Refleks 2) is het verschil vier punten. Alle drie deze 
tegenstanders komt VALTO niet meer tegen in de laatste drie wedstrijden. A.s. zaterdag speelt het tweede 
uit tegen HKV/OE 2, die zonder punten onderaan staat. Thuis werd er met 22-8 gewonnen.  
VALTO 3 speelde thuis tegen één van de twee koplopers Vriendenschaar 3. Uit werd er met 20-12 verloren. 
Om het zelf in de hand te kunnen houden, was dus niet alleen winst noodzakelijk, ook moest er met meer 
dan 8 doelpunten verschil gewonnen worden. Vanaf het begin was al duidelijk dat dat laatste niet mee zou 
vallen. De wedstrijd ging op en neer qua scoreverloop en ruim 5 minuten voor tijd wist VALTO weer een 
voorsprong te pakken van twee doelpunten. Ondanks niet goed uitspelen van de wedstrijd werd die 
voorsprong niet meer uit handen gegeven, dus wist het derde met 14-12 te winnen. Helaas dus nog niet 
genoeg om Vriendenschaar van zich af te schudden. A.s. zaterdag speelt het derde tegen de (andere) 
koploper uit de poule: ONDO 3. Thuis werd hier met 13-15 van verloren. Bij winst kan VALTO op gelijke 
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hoogte komen met ONDO, en om een beter onderling resultaat te hebben, zal er met meer dan twee 
doelpunten verschil gewonnen moeten worden.  
VALTO 4 speelde uit tegen Dijkvogels 3. Thuis werd er met 13-16 verloren. Aangezien de achterstand op 
Dijkvogels vier punten was, zou een overwinning zeer welkom zijn, want dan kon er in de laatste wedstrijden 
misschien nog iets bereikt worden in de strijd tegen degradatie. Helaas was ook nu Dijkvogels weer net een 
maatje te groot en werd er met 19-15 verloren. Het verschil met de twee ploegen boven het vierde is nu zes 
punten en met nog drie wedstrijden te gaan, wordt het nu wel een heel lastig verhaal. A.s. zaterdag speelt 
het vierde thuis tegen Twist 3. Uit werd hier met 16-17 van gewonnen.  
VALTO 5 speelde uit tegen Olympia 3. Thuis werd er met 12-14 verloren. Dit keer eigenlijk een kopie van de 
thuiswedstrijd: het vijfde miste veel te veel goede kansen, waardoor het niet wist los te komen van de 
tegenstander. Even leek het er op dat er ook nu weer verloren zou worden, maar gelukkig wist het vijfde nog 
op tijd de gelijkmaker te maken: 15-15. A.s. zaterdag speelt het vijfde thuis tegen Dubbel Zes/Futura 3, waar 
uit met 16-12 van verloren werd. Een ploeg die toen stevig achter verdedigde, en daar had het vijfde het 
lastig mee.  
VALTO 6 was vrij, zij spelen zaterdag thuis tegen Trekvogels 2. Uit werd er met 11-14 gewonnen.  
VALTO 7 speelde thuis tegen ’t Capproen 3. Uit werd hier met 11-9 van verloren. Dit keer wist het zevende 
nog minder doelpunten te maken en dan is de kans dat je de wedstrijd winnend af kan sluiten natuurlijk niet 
zo groot. Het werd dan ook 6-10 in het voordeel van de tegenstander. A.s. zaterdag speelt het zevende uit 
tegen Weidevogels 5, en aangezien die onderaan staan (één plekje onder het zevende), moet het mogelijk 
zijn om de punten mee naar huis te nemen. Thuis werd er met 13-7 gewonnen.  
VALTO 8 speelde thuis tegen Avanti 10. Uit werd er met 22-9 verloren. De verwachting was dus niet dat er 
gewonnen zou kunnen worden, maar het zou natuurlijk wel leuk zijn om nu thuis een beter resultaat neer te 
zetten. Qua doelpunten maken, ging het niet beter, maar het achtste wist Avanti verdedigend wel wat beter 
onder de duim te houden, eindresultaat: 9-17. A.s. zaterdag speelt het achtste uit tegen SKV 2. Thuis werd 
hier met 12-8 van gewonnen, maar qua stand staan zij er nu wel beter voor.  
VALTO 9 speelde thuis tegen Achilles 7. Uit was geen beste wedstrijd van het negende, want toen werd er 
met 7-5 verloren. Tijd voor sportieve revanche. Dit keer wilde het wat beter lopen en kon er eigenlijk vrij 
eenvoudig van Achilles gewonnen worden: 15-11. A.s. zaterdag speelt het negende uit tegen Avanti 6, waar 
thuis met 14-16 van verloren werd.  
  
A-jeugd 
VALTO A1 speelde uit tegen Oranje Wit A1. Thuis werd er met 18-23 verloren. De A1 zit duidelijk in de 
gevarenzone en heeft de punten hard nodig. Helaas kwam de A1 ook afgelopen zaterdag al snel weer op 
achterstand (5-1) en moest het weer in de achtervolging. Na rust werd het gat zelfs zes doelpunten, 17-11. 
Toch gaf de A1 zich nog niet gewonnen en knokte ze zich terug, maar het verschil werd nooit kleiner dan 
twee doelpunten en uiteindelijk werd er met 21-18 verloren. De A1 staat nu met 7 punten op de één na 
laatste plek, met drie punten achterstand op Vitesse A1. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen Vitesse A1 
en zal er dus gewonnen moeten worden. Uit werd er met 21-15 verloren.  
VALTO A2 speelde uit tegen Madjoe A1. Thuis werd er met 11-16 verloren. De vakantie had de A2 duidelijk 
geen goed gedaan, want ze wist maar 7 keer te scoren. Terwijl de laatste wedstrijd voor de vakantie juist 
zo’n goede pot was, waarin ze maar liefst 22 keer wist te scoren tegen koploper LUNO A1. Madjoe zat ook 
niet heel lekker in de wedstrijd, maar wist er wel meer te maken en zo werd er met 11-7 verloren. A.s. 
zaterdag speelt de A2 thuis tegen ALO A1. Uit werd er nipt gewonnen, 11-12. 
VALTO A3 speelde uit tegen Avanti A3. Thuis werd er met 5-4 gewonnen. Ook dit keer waren beide ploegen 
weer aan elkaar gewaagd, maar werd er wel meer gescoord dan de heenwedstrijd. Helaas wist VALTO er dit 
keer niet meer te maken dan de tegenstander en zo eindigde de wedstrijd in een 13-11 verlies. A.s. zaterdag 
is de A3 vrij. 
VALTO A4 was afgelopen zaterdag vrij, maar speelde wel op zaterdag 29 februari. Toen werd er uit 
gespeeld tegen Nieuwerkerk A4. Thuis werd hier met 11-8 van gewonnen. Dit keer was de A4 scorend 
lekker op dreef en via een ruststand van 3-8 werd er uiteindelijk met 8-17 gewonnen. A.s. zaterdag is de A4 
ook nog een weekje vrij.  
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde thuis tegen Achilles B1. Uit werd er met 8-22 gewonnen. Ook dit keer had de B1 weinig 
tegenstand van Achilles en werd het een ruime overwinning: 23-9. De B1 staat nu, met nog drie wedstrijden 
te spelen, drie punten voor op de nummer 2 (Fortuna B2) en vijf punten voorsprong op de nummer 3 
(HKV/OE B1). Waarbij HKV/OE en VALTO een wedstrijd minder gespeeld hebben dan Fortuna. A.s. 
zaterdag speelt de B1 uit tegen HKV/OE B1 en kan het kampioenschap binnen gehaald worden. Thuis werd 
er met 16-8 gewonnen, maar was het wel een gelijk opgaande strijd in de eerste helft.   
VALTO B2 speelde uit tegen Meervogels B2. Thuis werd er met 8-5 van deze ploeg gewonnen. Dit keer was 
de B2 scorend lekker op dreef, en wist het maar liefst 18 keer te scoren. Verdedigend wist de B2 het weer 
goed dicht te houden en zo werd er met 6-18 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de B2thuis tegen koploper 
ALO B1, waar uit met 16-8 van verloren werd.  
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VALTO B3 speelde thuis tegen Die Haghe B2. Uit werd er met 7-12 van deze ploeg gewonnen. Voor de B3 
was het zaak om weer eens een wedstrijd te winnen, want in de returnwedstrijden wilde het nog niet zo 
lukken en daarmee zag de B3 haar voorsprong flink terug lopen. Gelukkig zat het afgelopen zaterdag tegen 
Die Haghe weer eens mee, al was het wel een heel nipte overwinning: 8-7. Met nog twee wedstrijden te 
spelen (tegen de onderste twee uit de poule) heeft de B3 het nog altijd in eigen hand. A.s. zaterdag speelt 
de B3 uit tegen Olympia B2, waar thuis met 11-5 van gewonnen werd. 
 
Valto C1 ging op bezoek bij koploper Nieuwerkerk. Thuis werd hier flink van verloren en ook nu wist Valto 
geen vuist te maken. Er werd met 12-5 verloren. Komende zaterdag staat de andere koploper uit de poule. 
Albatros C1, op het programma. Uit werd het 21-6. Aan de C1 de taak om dat verschil komende zaterdag 
kleiner te houden.  
Valto C2 kreeg Avanti C3 op bezoek. Uit werd dit nog een walk-over en werd er door Valto met 4-17 
gewonnen. Dit keer stond er een feller Avanti binnen de lijnen en had Valto het een stuk lastiger. Avanti 
scoorde evenveel doelpunten als de vorige keer maar verdedigend deden zij beter hun werk. Aan het einde 
van de wedstrijd werden de punten verdeeld: 4-4. Een zuur punt tegen de nummer laatst uit de poule. 
Komende zaterdag staat de nummer een-na-laatst op het programma. Thuis werd er 14-8 gewonnen van 
IJsselvogels C2. 
Valto C3 speelde tegen de hekkensluiter uit de poule: Die Haghe C2. Uit werd hier eenvoudig van 
gewonnen: 3-11. Ook deze wedstrijd stond de C3 steeds aan het goede kant van het scorebord maar was 
het verschil een stuk kleiner. De 8-5 was echter ruim voldoende voor de winst. Komende zaterdag wordt er 
tegen Phoenix C2 gespeeld die 1 plekje lager in de ranglijst staat. Thuis werd er 7-10 van deze ploeg 
verloren. 
Valto C4 kreeg ZKV C1 op bezoek. Uit was dit nog een dikke winst voor Valto, nu had de C4 het een stuk 
zwaarder. Gelukkig viel het laatste doelpunt aan de goede kant en bleven de punten in De Lier: er werd 5-4 
gewonnen. Komende zaterdag wordt er tegen Thor gespeeld. Thuis werd dit een gelijkspel.  
Valto C5 speelde tegen koploper Nexus. Thuis wist de C5 net niet te stunten en werd er 7-8 verloren. Deze 
keer ook geen groot verschil maar weer ging Nexus er met de punten vandoor: 5-3.  
 
Valto D1 ging op bezoek bij hekkensluiter Avanti D2. Thuis werd hier 13-8 van gewonnen en ook nu had de 
D1 geen moeite met deze tegenstander. Er werd 5-12 gewonnen. Hiermee houdt de D1 aansluiting met de 
top maar een kampioenschap heeft het niet zelf meer in de hand. De laatste twee wedstrijden zijn ook nog 
eens tegen 2 koplopers, dus het wordt een pittig einde van de competitie. Komende zaterdag komt RWA D1 
op bezoek. Uit werd hier 16-14 van verloren.  
Valto D2 speelde tegen Avanti D3. Uit was Avanti duidelijk de sterkere partij en werd er met 9-3 verloren. 
Om nog enigszins zicht te blijven houden op de 1e plaats, moest er vandaag gewonnen worden.  Valto 
speelde wat wisselend maar de momenten dat het goed ging, werden vaak wel beloond met een doelpunt. 
Zo wist de D2 een ruime voorsprong op te bouwen en werd er met 11-5 gewonnen. Het blijft spannend in 
deze poule. Valto D2 blijft nog zicht houden op het kampioenschap al hebben ze dit niet in eigen hand. Zelf 
zorgen dat alle punten nog gepakt worden, te starten a.s. zaterdag tegen ODO D2.  
Valto D3 speelde tegen Futura D3. Het was een spannende wedstrijd waarbij de voorsprong steeds 
afgewisseld werd. Uiteindelijke eindigde de wedstrijd in een gelijkspel: 9-9 wat gezien het verloop van de 
wedstrijd wel terecht was. Komende zaterdag staat koploper ODO D1 op het programma. Thuis werd hier 2-
11 van verloren.  
Valto D4 ging op bezoek bij Dubbel Zes D2. Thuis werd hier al flink van gewonnen maar nu deed Valto er 
nog een schepje bovenop. Dubbel Zes had weinig in te brengen en er werd met 3-19 gewonnen. Valto gaat 
nog steeds aan kop maar met nog drie wedstrijden te gaan moet er wel gewonnen blijven worden. Komende 
zaterdag komt de nummer 3 uit de poule, Refleks D3, op bezoek. Uit werd hier 5-8 van gewonnen.  
 
VALTO E1 was vrij. 
VALTO E2 speelde thuis tegen Phoenix E1. De wedstrijd begon niet scherp aan de kant van valto. 
Aanvallen ging moeizaam maar later in de wedstrijd gingen ze steeds beter spelen en doelpunten maken. 
12-10 gewonnen. 
VALTO E3 was vrij. 
VALTO E4 speelde thuis tegen Vitesse E1. De E4 had een lastige wedstrijd. De passing was niet goed, 
waardoor er veel doelpunten werden gegeven. Wel werd er tot het einde van de wedstrijd geknokt om het 
verschil zo klein mogelijk te houden. 2-14 verloren. 
VALTO E5 speelde uit tegen RWA E3. De E5 speelde een goede wedstrijd. Het liep goed, snel gooien, 
verdedigen, vrijstaan en kansen afmaken. Helaas was het net niet genoeg om de winst mee naar huis te 
nemen. 8-7 verloren. 
VALTO E6 speelde thuis tegen ONDO E9. Het was een spannende dag, want de E6 kon kampioen worden. 
Door alle zenuwen waren de eerste 20 minuten best lastig, beide teams werkte hard en scoorde. De laatste 
20 minuten werd het verschil gemaakt en kon  er feest gevierd worden met een lekker stuk taart. 
Gefeliciteerd met het kampioenschap. 6-4 gewonnen. 
VALTO E7 was vrij. 
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VALTO E8 speelde uit tegen Twist E3. De eerste 30 minuten waren lastig voor de E3. De tegenstander zat 
er vaak tussen, waardoor de E3 op achterstand kwam. De laatste 10 minuten werd het gas pendaal 
geopend en wisten ze de wedstrijd nog bijna te winnen. helaas kwam het gas net iets te laat. 4-3 verloren. 
 
VALTO F1 speelde thuis tegen Fortuna. Het bleek een erg spannende wedstrijd, waarin de F1 achter kwam 
in de wedstrijd. Er werd hard gewerkt en samen vielen er veel doelpunten. Het was spannende tot het laatste 
moment. 11-11.  
VALTO F2 speelde uit tegen Dubbel Zes F1. De wedstrijd begon best goed, maar soms was de F2 nog een 
beetje aan het dromen. De superspeler mocht steeds het veld in, maar er vervolgens ook snel weer uit. De 
F2 heeft tot het einde keihard hun best gedaan. De laatste 10 minuten was de superspeler niet meer nodig 
en kwamen ze zelfs op voorsprong. 8-11 gewonnen. 
VALTO F3 speelde uit tegen Avanti. De F3 had moeite aan het begin van de wedstrijd en kwamen met 5-1 
achter. Later kwam valto weer terug in de wedstrijd door wat doelpunten te maken. In de laatste 10 minuten 
werd er hard gewerkt en dat werd beloont met een gelijk spel. 8-8. 
VALTO F4 speelde uit tegen Nieuwekerk F7. De F4 begon gelijk met een 0-1 voorsprong. Maar daarna ging 
het moeizamer. Nieuwekerk lukte het wel om te scoren en kwamen daardoor op voorsprong. Heel de 
wedstrijden waren beide partijen flink aan elkaar gewaagd maar uiteindelijk was Nieuwekerk de sterkste. 10-
7 verloren. 

Van de TC 
 
Na de rust van de afgelopen weken, was het deze zaterdag weer een vol 
programma. Met ook belangrijke wedstrijden, Voor Valto 1, 2, 3 en A1 
bijvoorbeeld. Die wonnen, behalve de A1, allemaal waardoor goede zaken 
werden gedaan. De A1 zit in zwaar weer. Volgende week thuis tegen directe 
concurrent Vitesse uit Barendrecht. Daar moet gewonnen worden om in de 
overgangsklasse te blijven. Kom allen aanmoedigen! Valto B1 heeft geen zorgen, zaterdag kan het team 
kampioen worden tegen HKV/Ons Eibernest B1. Als het je lukt om einde ochtend daar naar toe te gaan, 
beveel ik je dat van harte aan! Ook Valto 1 en 2 treden daar aan, weliswaar iets later op de dag, maar ook 
belangrijke potjes op weg naar behoud of het kampioenschap. 
  
Over kampioenen gesproken, afgelopen zaterdag hebben we de eerste kampioenen al mogen vieren. Valto 
E6 werd kampioen en Valto E7 was het eigenlijk al. Van harte gefeliciteerd! We gaan zien of jullie de 
voorbode zijn voor meer dit zaalseizoen! Succes aan alle teams 
  
Huishoudelijke mededelingen 
We kijken voorzichtig vooruit naar het veld. Normaal hebben we in het weekend voor de hervatting van de 
veldcompetitie een oefenprogramma. Dat is dit jaar anders. In verband met het trainingsweekend voor 
senioren op 4 april en het eindtoernooi B 1e klasse op 11 april, zijn er geen tot weinig oefenwedstrijden. Let 
dus ook hier even goed op of en wanneer je een oefenwedstrijd hebt. 
  
Daarnaast willen we op 21 mei, Hemelvaartsdag, weer met de hele vereniging naar VEO om mee te doen 
aan het jaarlijkse Hemelvaartstoernooi. Weet je nu al dat je dan niet kunt, geef het zo snel mogelijk door aan 
je coach. Wij moeten ons namelijk nu al aanmelden bij de organisatie! 
  
Eindtoernooi B-jeugd 
Zoals vorige weken genoemd kunnen we na jarenlang op locaties ver weg te hebben gespeeld als het om 
eindtoernooien of NK’s ging, dit nu in De Lier doen! Dat wil zeggen, als onze B1 de eindstreep haalt en 
eerste wordt in de poule. Hoe dan ook, we gaan voor het eerst een eindtoernooi organiseren, samen met de 
sporthal Vreeloo en de organisatie. Zij zullen zich binnenkort presenteren en zo nodig een beroep doen op 
jullie als vrijwilliger. 
  
Moeten we dat dan wel doen? We doen toch ook het grote NK op 20 juni al? Dat is waar, maar deze kans 
wilden we graag pakken. Mogelijk met onze B1, in De Lier en het is altijd een feestje. Daarnaast is het een 
stuk kleiner dan het grote NK en we hebben wel laten zien dat we een dergelijk toernooi kunnen 
organiseren. En VALTO zou VALTO niet zijn als we daar geen feestje van zouden maken. Datum is 11 april, 
noteer die maar vast in de agenda!  
  
Arbitrage 
De te fluiten breedtesportwedstrijden 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. 
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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! 
  
Plannen 
Er speelt genoeg in de afdeling korfbalzaken, daar zijn we druk mee bezig. Langzaamaan 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 
 

Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten. 
 
Afgelopen zaterdag 
Alleen Valto 3 kwam terug. Gelukkig is daar altijd Pierre nog die de wedstrijd op zich heeft 
genomen.  
 
Buiten VALTO 
 
Jan was, wat fluiten betreft, weekje vrij (zover ik het weet). 
 
Cock heeft volgens mij gefloten: Maassluis 2 - Vitesse 2. Geen contact met hem kunnen krijgen dus ik weet 
verder geen details. 
 
Alex was, wat fluiten betreft, weekje vrij (zover ik het weet). 
 
Rick heeft samen met Marco vd Lucht de wedstrijd PKC – DVO geleid. Weet verder geen details. 
 

Weer bedankt voor jullie inspanningen! 
 

Komend weekend 
 
17:20 DES 3 WION 3 Cock Matthijsse 
20:05 TOP / SolarCompleet 3 DeetosSnel 3 Jan Korteland 
 
Succes alvast! Peter de Rijcke 

Van het bestuur 
 Omdat we zo af en toe iets terug willen doen voor onze vrijwilligers, hebben we als bestuur het 
vrijwilligersontbijt bedacht. Een heerlijk vers ontbijtje om je zaterdag mee te beginnen. De maand maart staat 
dan ook in teken van bedanken. De komende 4 weekenden hebben we alle vrijwilligers uitgenodigd om aan 
te schuiven. Hoe zorgvuldig we ook proberen te zijn bij het versturen … het kan zijn dat je geen uitnodiging 
hebt gehad. Is dat het geval en zou je er toch graag bij zijn, laat het dan even weten bij één van de 
bestuursleden of via bestuur@ckv-valto.nl ! 
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Van de AC 
 
Geslaagd uitje naar de bowling! 
Afgelopen vrijdag was het weer tijd voor het jaarlijkse uitje naar de 
gezelligste bowling van het Westland. Met een opkomst van 206 
bowlers, kijken we terug op een geslaagde middag/avond! Bedankt 
allemaal! 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijwilligers voor het NK veldkorfbal gezocht!  
Na het daverend succes van vorig jaar, mag Valto ook dit jaar het NK Veldkorfbal organiseren! 
 
Een evenement waar de finales van de C-, B-, A-jeugd en de senioren worden gespeeld op de velden van 
Valto. 
Met een paar duizend bezoekers  vanuit alle windstreken. Korfbal op het allerhoogste niveau met daarnaast 
een ‘festival-sfeertje’, een ware happening! 
 
Dit jaar valt het NK Veldkorfbal op zaterdag 20 juni dus zet ‘m alvast in de agenda. 
 
Wil jij graag verzekerd zijn van die leuke taak die je vorig jaar had, of die je voor dit jaar voor ogen hebt? 
Meld je dan z.s.m. aan via de website want de inschrijflijst is weer geopend! 
 
Ben je er vorig jaar niet bij geweest, of ben je wel geweest maar heb je niet meegeholpen? 
Er zijn taken genoeg, dus schroom niet, meld je aan…;-)! 
 
Denk hierbij aan opbouw, afbouw, begeleiding van teams, scheidsrechters, VIPS, catering, entreetaken, 
muntenverkoop, tappers, parkeerwacht, muziek rondom de wedstrijden, scoreborden bijhouden etc. etc. 
 
Wij hopen weer op jullie enthousiasme en zien de aanmeldingen graag tegemoet. 
 
Bedankt! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Irma Koornneef en Chantal van Kester (vrijwilligerscoördinatie NK Veldkorfbal) 

Trainingsweekend 2020 
In het weekend van vrijdag 3 april t/m maandag 6 april gaan we weer op trainingsweekend met de senioren 
en A-junioren  
Net als afgelopen jaar gaan we weer naar De Ginkel in het plaatsje Leersum . 
Nu organiseert ik het trainingsweekend dit jaar voor de 17 e keer , en heb ik  besloten om er punt achter te 
zetten . 
Heb het altijd met heel veel plezier georganiseerd, maar nu is het tijd voor vers bloed en nieuwe ideeën. 
Want bij de 10e keer zou ik al stoppen, maar toen heb ik toch besloten om het nog paar jaartjes te doen, 
Maar nu stop ik echt. 
Dus het thema van het weekend wordt:  G-weekend  . 
Zorg dat je er bij bent op grote G-weekend en geef je op door een ticket te kopen in de VALTO –webshop 
voor € 90,-. 
Ga snel naar ckv-VALTO.nl/winkel 
En zorg voor een mooie uit fit die begint met de letter G. 
Groetjes het tr-comité ( Gj & Co ). 
Ps: Arco Poot is er dit jaar al mee gestopt hij heb gekozen voor zijn sport hardlopen en gaat dat weekend 
een marathon lopen . Arco bedankt voor je vele jaren inzet .  
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Wedstrijdverslagen 
 
VALTO selectie pakt vier punten op Super Saturday. 
Na twee vrije weekenden waarin iedereen lekker carnaval kon vieren of er even lekker tussenuit kon gaan 
om zich op de lange latten te begeven, werden vandaag de korfbalschoenen weer aangetrokken voor het 
vervolg van de competitie. Er resten ons nog vier wedstrijden tot de ontknoping van deze spannende 
zaalcompetitie. Het zit allemaal toch een stuk dichter bij elkaar als dat ik bij het begin van het zaalseizoen 
had verwacht. Verrassend genoeg is het niet de door mij verwachte kampioen KV Swift (M) die de lijst 
aanvoert, maar zijn het vooralsnog KVS/Maritiem en GKV/Enomics die om de kroon strijden. Zij speelden in 
deze ronde tegen elkaar, maar er kwam geen winnaar uit deze wedstrijd en blijven zij samen koploper. 
GKV/Enomics heeft hierdoor wel stiekem, door het onderlinge verschil, een extra kaart te spelen, maar zal 
dan wel de volgende wedstrijden moeten blijven winnen. In De Lier waren het vandaag wedstrijden met voor 
VALTO twee verschillende doelen tegen VEO, waar dezelfde belangen op het spel stonden. VALTO 2 is nog 
volop in de race voor het kampioenschap met VEO 2 en Reflex 2 op het vinkentouw, dus winst was het 
enige goede resultaat voor de ploeg van Leon. De gasten uit Voorburg zouden er echter alles aan gaan 
doen om de punten te bemachtigen om zo op gelijke hoogte te komen met VALTO 2. In december waren de 
ploegen aan het eind van de wedstrijd nog steeds in evenwicht met een 12-12 eindstand, dus voor het 
onderling verschil in ons voordeel moest er vandaag met minimaal één verschil gewonnen worden. Met goed 
gevulde tribunes werd de wedstrijd gestart door scheidsrechter Coenraads en nam VALTO direct het 
initiatief. Binnen vijf minuten was het eerste gaatje geslagen met een 4-1 tussenstand. VEO wist nog een 
keer aan te haken, maar met treffers van Pieter en Thijs liep VALTO weer uit naar 6-2. Toen de coach van 
VEO halverwege de eerste helft een time-out aanvroeg hadden Ruben, Pieter en Lisanne al een 9-3 
tussenstand op het scorebord gezet. VEO leek nu echter een betere fase te hebben. Met twee snelle 
doelpunten op rij werd de achterstand verkleind, maar toen ging VALTO weer mee scoren. Hierdoor werden 
de kleedkamers opgezocht met de 12-7 tussenstand.  
VALTO 2 leek op de goede weg en hoefde het in het tweede bedrijf “alleen maar af te maken”. Dit was 
makkelijker gezegd dan gedaan. Het scoren zou in het tweede bedrijf een stuk moeizamer gaan, terwijl VEO 
het gaatje steeds een beetje kleiner maakte. Ook bij hen waren door het strakke verdedigen van ons tweede 
de doelpunten duur. Pas na bijna vijf minuten viel het eerste doelpunt na de rust voor VEO, maar Martijn en 
Ruben vergrootte het verschil weer naar 14-8. De heersende verdedigingen zorgden ervoor dat doelpunten 
schaars bleven. VEO wist net iets vaker door onze verdediging te prikken, waardoor er halverwege de 
tweede helft een 15-10 tussenstand door Ruben op het bord werd gezet. VEO ging intussen door met het 
knabbelen aan onze voorsprong, waardoor er vijf minuten voor tijd een 15-12 tussenstand op het bord stond. 
Het begon nu toch wel een beetje warm te worden onder de Lierse voeten en de Voorburgse ploeg leek 
bloed te ruiken. Met steeds meer energie gingen zij op jacht naar doelpunten, maar wij hadden Ron nog op 
de bank. Dit was het moment om hem te brengen in de aanval en hij deed ook vandaag weer wat er van 
hem verwacht werd. Met zijn eerste schot op de korf zette hij ons vier minuten voor tijd weer op een 16-12 
voorsprong. Uitspelen van zulke wedstrijden blijft toch nog wel een dingetje voor VALTO. Juist in deze fase 
van de wedstrijd zou je verwachten dat men het rustiger aan gaat doen en alleen de goede kansen gaat 
nemen. VALTO 2 liet zich echter juist opjagen door de gasten en nam toch te veel risico en verkeerde 
schoten, waardoor de gasten meer kansen kregen dan wenselijk was. Van deze kansen wisten zij er nog 
twee te benutten, maar de tijd was voor hen te kort om onze overwinning nog in gevaar te brengen. Een dik 
verdiende overwinning voor VALTO 2 die vooral dankzij een goede eerste helft tot stand kwam. Voor de 
competitie kwam er later op de avond nog een gunstig bericht uit Hardinxveld-Giessendam dat ook Reflex 2 
had verloren. Hierdoor heeft VALTO 2 nu een gaatje van drie naar de nummer twee in de poule KV 
Vriendenschaar 2. We zijn er echter nog lang niet. Er zijn nog drie finales te gaan, waarin we scherp zullen 
moeten blijven. Volgende week gaan we op bezoek bij HKV/Ons Eibernest waar we in januari een 
makkelijke 22-8 overwinning op boekten. Onderschatting van deze reeds gedegradeerde tegenstander ligt 
wel op de loer, dus aan Leon de taak om de spelers goed op scherp te zetten.   
VALTO 1 mocht aantreden tegen het vlaggenschip uit Voorburg. VEO 1 is de vierde ploeg in de poule die 
met een interim coach het seizoen gaat afmaken. Het is voor deze ploeg dan ook vijf voor twaalf als zij aan 
deze wedstrijd beginnen. Er moest vandaag gewonnen worden om de laatste strohalm te pakken voor 
lijfsbehoud in de overgangsklasse. Echter waren voor ons de punten minimaal net zo belangrijk, want ook wij 
willen overleven in deze klasse. De wedstrijd kwam dan ook moeizaam op gang na het eerste fluitsignaal 
van scheidsrechter Zwart, die met zijn assistent Pluister de wedstrijd in banen mocht leiden. We waren al 
bijna drie minuten onderweg toen Bart de score opende. Er moest echter hard gewerkt worden voor de 
doelpunten, waardoor VEO weer drie minuten later toch de gelijkmaker door de korf gooide. Het andere 
VALTO vak had iets minder tijd nodig om de korf te vinden en was het Mees die met twee treffer het eerste 
gaatje voor ons op het bord zette. VEO kreeg de kans om weer aan te sluiten met een mee gekregen 
strafworp, maar deze werd gemist. Niet veel later mocht ook Thom gaan staan voor een strafworp en hij 
faalde niet, waardoor er 4-1 op het scorebord kwam te staan. Met om en om scoren stond er na een kwartier 
spelen een 6-4 tussenstand op het bord en nam VALTO de eerste time-out. Na de hervatting wist VEO de 
aansluitingstreffer dan toch te maken en was het even afwachten of het VALTO zou lukken de voorsprong te 
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behouden. Zané en Thom zorgden weer voor wat lucht, maar VEO bleef aan het elastiek hangen. Met nog 
vier minuten op de klok was het 8-6 en was het voor VALTO wel zaak om dit verschil vast te houden tot de 
thee. De gasten zouden voor de rust de korf niet meer weten te vinden, maar Zané en Mees deden dit wel. 
Hierdoor werd de gang naar de kleedkamers gemaakt met een 10-6 voorsprong voor VALTO.  
Na de rust weer hetzelfde spelbeeld als bij het begin van de wedstrijd. Twee ploegen naarstig op zoek naar 
een gaatje in de verdediging, wat door de gasten nu als eerste gevonden werd. De Voorburgers vochten 
voor wat ze waard waren vandaag en bleven aan het elastiek hangen met steeds een verschil van twee á 
drie doelpunten. Toch kroop VEO langzaam maar zeker dichterbij en was halverwege de tweede helft de 
aansluiting weer daar bij 13-12. Het Lierse publiek wist wat hen te doen stond en ging nog eens luidruchtig 
achter de ploeg staan. VALTO toonde veerkracht en wist dankzij de doelpunten van Maaike en Mees weer 
een gaatje te slaan. Toen VEO in de volgende aanval voor de tweede keer een strafworp onbenut liet, was 
de euforie compleet. Hoewel er nog bijna tien minuten te gaan was voelde we dat de volgende overwinning 
nu erg dichtbij was. Met drie doelpunten op rij van Thom en Nikki werd de genade klap uitgedeeld door 
VALTO. VEO nam nog een time-out en hoopte blijkbaar nog op een wonder, maar op de tribunes was het 
Lierse feestje al losgebarsten. Er waren nog slechts drie minuten te spelen en we hadden er alle vertrouwen 
in dat VALTO dit niet meer zou weggeven. Met in de slotfase nog twee doelpunten van Zané en Romee 
werd de wedstrijd definitief beslist door een 20-13 voorsprong op het bord te zetten. De gasten hadden 
echter het slotakkoord met een kort kansje onder de korf werd de eindstand 20-14 op het bord gezet. Met 
deze overwinning stijgt VALTO een plekje in de competitie, omdat KV Vriendenschaar thuis niet wist te 
winnen van CKV Swift. Helaas voor VALTO en VEO ging ook Sporting Trigon ook onderuit in eigen huis 
tegen HKV/Ons Eibernest. Voor VEO rest nu slechts nog een theoretische kans om te overleven in de 
overgangsklasse. Het verschil tussen VALTO en HKV blijft dus drie punten en zullen zij volgende week met 
het mes tussen de tanden het veld betreden als VALTO 1 hun tegenstander is in de Eibernesthal. Zij zijn nu 
nog één puntje verwijderd van de veilige zesde plaats en willen dus maar wat graag de punten in eigen huis 
houden. VALTO liet zich in de heen wedstrijd in de tweede helft te veel ontregelen. De 17-12 voorsprong 
werd langzaam maar zeker ingelopen en aan het eind van de wedstrijd werden de punten gedeeld met een 
25-25 gelijkspel. We zullen ons dus moeten wapenen tegen de Haagse bluf en gewoon ons eigen spel op de 
mat leggen. Ook in deze wedstrijd zijn de belangen van beide ploegen even groot en zal het er dus 
waarschijnlijk weer warm aan toe gaan binnen de lijnen. Publiek is natuurlijk weer zeer gewenst bij deze 
titanen strijd die om 19:30 uur gaat beginnen. Ook VALTO 2 kan uw steun overigens hard gebruiken, dus 
kom gerust al om 18:10 uur naar de Eibernest hal.  
Tot volgende week iedereen, Arno van Leeuwen. 
 
 
Valto C2 – Avanti C3 
Op zaterdag 15 februari hebben wij tegen Avanti gespeeld dit ging super goed. We hebben een week rust 
gehad en na de vakantie zijn we gelijk weer gaan trainen. Afgelopen wedstrijd moesten wij weer tegen 
Avanti C3 we gingen met alle overtuiging in deze wedstrijd het Was een spannende wedstrijd en na de 
eerste helft stond het 1-1 Het liep niet helemaal lekker, na de rust zijn we terug het veld opgelopen om de 
punten in De Lier te houden. Helaas is dit niet gelukt na een spannende wedstrijd is de uiteindelijke stand 4-
4 geworden en hebben wij een punt in De Lier kunnen houden. Aankomende week spelen wij tegen 
Ijsselvogels C2 wij als team zullen er alles aan doen om deze wedstrijd te winnen. 
 
Valto C4 - ZKV C1 
De wedstrijd begon niet zo lekker, binnen 5 minuten stond Valto al met 0-1 achter. 
Dat werd ook al redelijk snel een 0-3 achterstand. 
Maar gelukkig liet de C4 hun koppie niet hangen en kwamen terug. 
Michel scoorde de 1-3 en daarna Sam ( die zijn eerste wedstrijd meedeed ) maakte het 2-3 voor de rust. 
Na de rust kwam de 3-3 door Roald na een mooi samenspel met Gwen. 
Het werd echt spannend. 
Joanna scoorde de 4-3. 
Toen kwam er een strafworp, maar helaas ging die er voor Michel niet in. 
Ze waren zo lekker bezig met z'n allen !! 
Toen kwam er weer een tegendoelpunt van ZKV en werd het 4-4. 
En uiteindelijk was er weer een mooi samenspel tussen Roald en Gwen en scoorde Roald de 5-4. 
Een leuke en spannende wedstrijd met de eindstand van 5-4. 
Wederom trots op de C4 !!! 
 
Groetjes Kitty en Gwen Bos 
 
Valto D1 
Pas halverwege de middag mocht de D1 aan de bak in Delfgauw. Een uitwedstrijd tegen Avanti. Helaas 
konden Sheila en Martijn zelf niet coachen, dat is altijd jammer. De rijdende ouders dan maar aan de bak :-) 
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Maar het team weet heel goed wat ze moeten doen. Het team is compleet en iedereen heeft er weer zin in. 
Jullie beginnen enthousiast aan de wedstrijd. Even inkomen, maar al snel begint het goed te draaien. Na 
een aantal pogingen tot score, volgt de mooie openingstreffer van Bram. Het aanvalsvak loopt goed. Ook 
Toon en Jonne maken mooie punten. Anouk geeft een mooie assist. 
Al snel staat het 1-4. Er volgt een fase waarbij er vooral veel geprobeerd wordt om te scoren door Frenk, Isis 
en Justin. Mooie pogingen maar de bal gaat er helaas net niet in. Dan volgt een succesvolle vrije bal, waarbij 
Danique een mooie, voor de tegenstander verassend punt kan maken. De verdediging staat ook goed en 
Avanti krijgt weinig kansen. Met rust staat het 2-5. In de rust even wat drinken en weer door.  
We merken dat Avanti weinig weerstand geeft en het voelt eigelijk wat te makkelijk, waardoor we zelf soms 
wat slordig spelen. Maar niks aan de hand, de score blijft oplopen. Sara komt de laatste 20 minuten en 
wisselt voor Isis. Het goede spelen kunnen jullie vasthouden en uiteindelijk winnen jullie met een mooie 
uitslag van 5-12. Goed gedaan D1! 
 
Groetjes Annemieke en Sara 
 
 
Valto E6- Ondo E6 
Het was een spannende dag, want als we 
deze wedstrijd winnen is het 
kampioenschap binnen. 
Alle kids waren best zenuwachtig voor de 
wedstrijd, want niemand was al eens eerder 
kampioen geworden.  
We begonnen met volle moed en in het 
eerste kwart kwamen we meteen op 
voorsprong, 2-1. Er werd goed rond gegooid 
en vooral verdedigd. 
Het tweede kwart was wat moeilijker, vooral 
in de verdediging. En Ondo kwam gelijk. 
Ook in het derde kwart was het lastig, want 
toen kwam Ondo voor. Gelukkig maar met 1 
punt. Door wederom goed te verdedigen en 
kansen te benutten kwam Valto voor, 4-3. 
En in het laatste kwart was de overwinning 
te ruiken en kwam Ondo niet veel meer in 
de buurt van hun korf.  
Eindstand: 6-4! En dus: KAMPIOEN! 
Wat was het spannend (ook voor de 
ouders), en wat zijn we trots. 
E6 ongeslagen bovenaan en terecht 
kampioen in de zaal! 
 
Groetjes namens alle kids van de E6 
 
 
Avanti F4 – Valto F3 
De F3 moest, zonder de geblesseerde Bente, uit tegen Avanti in Pijnacker. Doordat de coaches afwezig 
waren en interim-coach Chantal moest werken, had de F3 interim-interim-als coach Marleen (de moeder van 
Janna). Met live support van de vader van Lisa, de vader en het broertje van Kjell en de moeder van Twan 
en online support van coach Lisanne en een aantal ouders ging de F3 op jacht om een beter resultaat te 
halen dan de thuiswedstrijd tegen Avanti (4-17 verloren). 
De wedstrijd begon met kansen over en weer. De ballen van Valto wilden er echter niet in, terwijl dat bij 
Avanti wel lukte. Al gauw stond Valto met 3-0 achter en mocht bij Valto de superspeler erin. De achterstand 
liep nog verder op, voordat Valto 2 keer iets terug kon doen, 5-2. De kansen gingen vervolgens weer over en 
weer, waarna de score na het derde kwart 8-4 was. Valto vergat af en toe te verdedigen doordat de focus 
lag op de aanval. 
Toen brak het spannende laatste kwart aan, waarin Valto aangemoedigd door coach Marleen, gas gaf met 
als resultaat een 8-8 gelijkspel. De strafworpen aan het eind werden ook nog gewonnen door Valto. De 
kanjers van de F3 gingen met een tevreden gevoel naar huis. Marleen, bedankt voor het coachen! 
Groetjes van Twan en Marjolijn 



Een nieuw interieur scoren? Maak er 

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl
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activiteitenkalender 2019 - 2020 

15 november 
2019 

 
Valto a gogo 

junior   
B & C jeugd 

8 november 
2019 

 
Filmavond   
D & E jeugd 

29 november 
2019 

 
Sinterklaas  

F & Kangoeroes 

27 december 
2019 

 
Valto a gogo  

16+ 

6 maart 
2020 

 
Bowlen  

alle leden 

27 juni 
2020 

 
Einddag  


