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De Bijblijver 
 
 
 
ckv VALTO De Lier 
tel. kantine: 0174-516690 
www.ckv.valto.nl 
Stukjes voor in de bijblijver kun je mailen naar: bijblijver@ckv-valto.nl 
 
 

2 maart 2020    47e jaargang nr. 25 

 
 
Programma 7 maart 2020 
 
16:50 Valto 1 - VEO 1 C. (Cor) Pluister (asr) 

R. (Rene) Zwart (sr) 
Vreeloo 

15:30 Valto 2 - VEO 2 Rob Coenraads Vreeloo 
14:15 Valto 3 - Vriendenschaar (B) 3 

 
Vreeloo 

16:35 Dijkvogels 3 - Valto 4 
 

Sporthal Maasdijk 
19:05 Olympia (S) 3 - Valto 5 

 
Olympia 

16:25 Valto 7 - 't Capproen 3 Marije van Dalen Vreeloo 
18:20 Valto 8 - Avanti/Post Makelaardij 10 Daniël Verbaan Vreeloo 
15:15 Valto 9 - Achilles (Hg) 7 Pierre van Venetiën Vreeloo 
15:00 Oranje Wit (D) A1 - Valto A1 

 
Oranje Withal 

16:00 Madjoe A1 - Valto A2 
 

Middelmors 
12:40 Avanti/Post Makelaardij A3 - Valto A3 

 
Emerald 

12:15 Valto B1 - Achilles (Hg) B1 Coby Hekhuis Vreeloo 
15:25 De Meervogels B2 - Valto B2 

 
De Veur 

14:15 Valto B3 - Die Haghe B2 Laurens van Eijk Vreeloo 
13:00 Nieuwerkerk C1 - Valto C1 

 
De Kleine Vink 

13:15 Valto C2 - Avanti/Post Makelaardij C3 Thom Voskamp Vreeloo 
13:15 Valto C3 - Die Haghe C2 Jesper Valstar Vreeloo 
12:15 Valto C4 - ZKV (Zu) C1 Nick Voskamp Vreeloo 
11:30 Nexus C1 - Valto C5 

 
Margriethal 

14:50 Avanti/Post Makelaardij D2 - Valto D1 
 

Emerald 
11:15 Valto D2 - Avanti/Post Makelaardij D3 Marja de Jong Vreeloo 
16:10 Futura D3 - Valto D3 

 
Zuidhaghe 

11:15 Dubbel Zes D2 - Valto D4 
 

Gaslaan 
10:15 Valto E2 - Phoenix E1 Julia van der Eijk Vreeloo 
11:15 Valto E4 - Vitesse (Ba) E1 Tessa van Dijk Vreeloo 
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10:00 RWA E3 - Valto E5 
 

Rhoon 
11:15 Valto E6 - ONDO (G) E9 Bas Ridder Vreeloo 
10:10 Twist E3 - Valto E8 

 
Westwijk 

10:15 Valto F1 - Fortuna/Delta Logistiek F1 Jimmy van der Meer Vreeloo 
10:10 Dubbel Zes F1 - Valto F2 

 
Gaslaan 

10:45 Avanti/Post Makelaardij F4 - Valto F3 
 

De Viergang 
09:00 Nieuwerkerk F7 - Valto F4 

 
De Kleine Vink  

 
Opstelling zaterdag 7 maart 
 
Valto 3, thuis om 14.15 uur, aanwezig 13.30 uur 
Simon, Floris, Danny, Max en Ruben K, res: Michael en Martijn D 
Fleur, Inge, Elise?? en Myrte, res: Petra D, V4 en Lisa  
 
Valto 4, uit om 16.35 uur, vertrek 15.30 uur 
Michael, Thomas, Steven, Jesper, res: Koert en Jasper (later) 
Manon, Romy, Rosalie, Esmee en Joyce, Kimberly (later)  
 
Valto 5, uit om 19.05 uur, vertrek 18.00 uur 
Marco B, Mark, Hans en Frank, res: Laurens E 
Marleen B, Annemieke, Hellen en Petra D, res: Lysanne 
 
Valto 6, vrij 
 
Valto 7, thuis om 16.25 uur, aanwezig 16.00 uur 
Twan B, Rinze, Ruud en Vincent H, res: ?? 
Petra J, Marije, Suzan, Gerda en Marcella 
 
Valto 8, thuis om 18.20 uur, aanwezig 17.45 uur 
Martin, Michiel B, Arie, Bart M, Dave en Marco S 
Jolanda, Marleen S, Fiona, Rosanne en Leonie  
 
Valto 9, thuis om 15.15 uur, aanwezig 14.45 uur 
Jan Jaap, Sjors, Erik en Richard, res: Marco 
Claudia, Marja, Marloes en Vera E, res: Marleen B 

 
 
 
Uitslagen afgelopen weken 
 
Zaterdag 29 februari 2020  
Valto 4 - VEO 4 17 - 23 
TOP/SolarCompleet 7 - Valto 9 16 - 14 
Nieuwerkerk A4 - Valto A4 8 - 17 
Valto C5 - IJsselvogels C3 9 - 4 
 
Zaterdag 22 februari 2020  
Nieuwerkerk C3 - Valto C3 5  -  6 
De Meervogels E3 - Valto E5 10  -  5 (3  -  3) 
 
Woensdag 19 februari 2020  
ONDO (G) 4 - Valto 6 13 - 12 
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Nabeschouwingen TC 
 
Valto C3 mocht in dit carnavalsweekend nog een wedstrijd spelen tegen Nieuwerkerk C3. Thuis werd er wel 
gewonnen van deze ploeg maar de andere uitslagen lieten zien dat het echt een ploeg is om rekening mee 
te houden en dat winst echt geen zekerheid was. Met rust stond het 5-2 in het voordeel van Nieuwerkerk. 
Door een paar gouden wissels aan Lierse zijde werd het tij gekeerd. Een paar mooie doelpunten en geen 
doelpunt mer doorgelaten resulteerde in einduitslag van 5-6 in het voordeel van Valto. Komende zaterdag is 
de C3 dan ook een weekje vrij om op 7 maart Die Haghe te ontvangen. Uit werd hier 3-11 van gewonnen.  
 
Valto C5 speelde deze zaterdag de inhaalwedstrijd tegen IJsselvogels C3. Uit werd er dik (12-5) van dit 
team verloren echter was toen de reactie: thuis kunnen we ze hebben. De eerste helft was rommelig van 
beide kanten en ging de wedstrijd gelijk op. Met rust stond het 3-3 en vlak na rust wist IJsselvogels 3-4 te 
maken. Valto herpakte zich en begon te scoren waardoor er uiteindelijk met 9-4 gewonnen werd. Komende 
zaterdag speelt de C5 uit tegen Nexus C1 die nog in de race zijn voor het kampioenschap. Thuis werd er 
nipt met 7-8 verloren. 
 
 
 
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! 
 
 
 
 
Van de TC 
 
Met maar een handjevol wedstrijden was het een rustige twee weken, maar 
kunnen we nu weer aan de bak. Valto 1 en 2 spelen nog een 
oefenwedstrijd deze week om weer in het ritme te komen en mogen 
zaterdag aantreden tegen VEO op Super Saturday. Voor beide teams is 
winst essentieel voor behoud in de overgangsklasse of juist uitzicht op de 
overgangsklasse. Kom dus allemaal naar de hal! 
  
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!  



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

Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17

Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl

Internet: www.tede-adm.nl
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Cursussen 
Op maandagavond 27/2 hebben de KT2-ers hun examen gedaan en gehaald. De KT3-ers Rianne, Petra en 
Johan hebben als begeleider druk gekeken en tips gegeven, onze dank aan hen is groot! En natuurlijk de 
felicitaties voor de cursisten: Martijn, Thijs, Leon, Romee, Sheila, Rianca, Rolf, Thom en Bas! 
 
 

 
  
 
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.  
  
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. 
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 
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De teams van de week bij Valto 1 en 2 stellen zich voor! 
 
Op zaterdag 7 maart is Valto D2 team van de week bij Valto 1. En de kangoeroes zijn team van de week bij 
Valto 2. 
 
Even voorstellen! Team van de week Valto D2 
 
Welke toppers spelen er allemaal in dit team?  
Ben, Deon, Eline, Elise, Joanne, Lars, Lotte, Michel, Sofie en Sophie. 
 
Wie zijn de trainers/coaches? 
Floris, Rolf en Sjors 
 
Wat kan dit team erg goed? 
Dit team wint veel en scoort erg makkelijk. Bijna wekelijks gaan we over de 10 doelpunten heen. Daarbij 
komt het onderscheppen wat ze heel veel doen erg van pas. 
 
Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Dit team heeft nog moeite met de doorloop verdedigen. Bijna iedere wedstrijd krijgen we wel een of 
meerdere strafworpen tegen. 
 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is? 
Het leukste wat we dit seizoen gedaan hebben is het dobbelen met sinterklaas 😊 .  
 
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van? 
De D2 speelt zaterdag thuis tegen Avanti D3. Dit wordt de 4de keer. De thuiswedstrijd hadden we gewonnen. 
De uitwedstrijden helaas verloren. Omdat we zaterdag thuis spelen verwachten we weer een keer te winnen 
van Avanti. 
 
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?  
Thom Voskamp is favoriet bij de jongens. Zane de Roo is favoriet bij de dames. 
 
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?  
Het oplopen met de spelers van Valto 1 en het veel herrie maken tijdens de wedstrijd. 
 
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag? 
Valto 1 gaat met 31-22 winnen van VEO. 
 
Wat zou het team willen leren van Thom die langs komt op de training?  
Wij willen graag leren hoe we makkelijker in de aangeef komen en leuke/slimme trucjes. 
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Even voorstellen! Team van de week Valto Kangoeroes 
 
Welke toppers spelen er allemaal in dit team?  
De toppers van de kangoeroes zijn; James, Koen, Lieke, Eva, Jake, Milan en Babette. 
 
Wie zijn de trainers/coaches? 
De trainers en coaches zijn Elise, Lucas en Lisanne 
 
Wat kan dit team erg goed? 
We kunnen goed schieten op de korven, springen in de ladders en overgooien. 
 
Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Soms is het schieten op een hoge korf nog lastig of het gooien met één hand 
 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is? 
De kangoeroe dag en het sinterklaasfeest. 
 
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van? 
Wij spelen nog geen wedstrijden. De leukste spelletjes vinden wij tikkertje, zakdoekje leggen, schipper mag 
ik overvaren en het omgooien van pionnen.  
 
Wie is jullie favoriete korfbalspeler, en waarom?  
Onze favoriete korfbalspelers zijn onze oudere broers & zussen en onze trainers. 
 
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?  
De ballonnen en de OTLAV Leeuw! 
 
Wat wordt de uitslag voor Valto 2 zaterdag? 
20-15 
 
Wat zou het team willen leren van Mandy & Vera die langs komt op de training?  
Het schieten op de hoge korf of een leuk spelletje! 
 

 
 
 
  



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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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…;-)! 
 
https://ckv-valto.nl/nk-veldkorfbal/ 
 
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) 
 
  
 
Wedstrijdverslagen 
 
Avanti/Post Makelaardij C3 - Valto C2 
Het was een latertje op deze winderige zaterdag. 
Om 17:25 werd er pas gestart. Na een minuut of 12 stond er al een stand van 2-6 op de teller en bij rust zelfs 
2-8 voor de dames uit de lier. Avanti wist niet wat hun overkwam een wervelwind uit het westland was het. 
Met gelegenheid coach Eric als rustgevende factor liepen de meiden na rust verder uit naar een eindstand 5-
16. Mooie afstandsschoten, prachtige vrijeballen Damens het was erg genieten, vorige week was ook al top 
maar deze overwinning overtreft alles. Wij als supporters weten altijd al dat jullie toppers zijn en dat dit spel 
in jullie zit. Nu leek het wel of jullie op wolken liepen kwam dat misschien door alle valentijnskaarten die jullie 
ongetwijfeld hadden gehad de dag ervoor. 
C2 ga zo door!! 
  
Namens Isa en een trouwe supporter! 
 
 
IJsselvogels C3 - Valto C5 
In de vakantie moesten we een wedstrijd inhalen omdat ijsselvogels de vorige keer geen team bij elkaar kon 
krijgen. Tijdens het inschieten gingen de ballen er moeizaam in, duidelijk niet getraind deze week Hihi.. ;) 
De wedstrijd begon rommelig bij beide ploegen, balen vlogen alle kanten op behalve de goeie. 
Er vielen 3 doelpunten bij ons van Tess, Levi & Noor de ruststand was 3-2 
In de rust konden we genieten van de heerlijke druiven van Lenne en hadden we het er over dat we goed op 
moeten letten of iemand wel kijkt als je gooit en dat de ballen wel wat strakker mochten.. hoe je een 
strafworp kan voorkomen (daar hadden we er in de 1ste helft al 2 van om ons oren gekregen nl)  
Vol goede moed begonnen we de 2de helft en kwamen we op achterstand 3-4. Helaas raakte Robin 
geblesseerd en mocht Tess als jongen verder spelen (normaal gesproken als je al als dame hebt gespeeld 
mag je er niet in als jongen, maar de tegenpartij vond het oké) dus daar gingen we weer en met resultaat... 
Nikki scoorde, gevolgd door Tess 2x dus wisselen maar weer. Toen Kevin van afstand en Nikki weer en na 
de laatste vak wissel Floor!!!! Jeeeeeeeh terecht gewonnen. 
Hopelijk volgende week weer zo, en Nexus inpakken want die punten hadden we vorige week ook eigenlijk 
in De Lier moeten houden! 
 
Groetjes Tess & Hèlen 
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We mogen weer tappen in de feesttent!!! 

 
VALTO  heeft dit jaar 2 avonden om te tappen  
voor het Oranje Comité. 

 
• Zaterdag 25 april  
• Zaterdag 2 mei  

Dit jaar is de feesttent op de ijsbaan I.v.m. jubileum OC 100 jaar bestaan. We hebben per avond 24 mensen 
nodig, dus totaal 48 man. Kan je tappen, drank inschenken of drank uitserveren geef je op! 
 
VALTO krijgt voor deze verdiensten een hele mooi bijdrage van het Liersgevoel en 

dat kunnen we als club goed gebruiken. 
 
Het worden twee topavonden, we gaan er mooie gezellige avonden van maken achter de bar. Het is vanaf 
20:00 uur tot 01:00 uur en de leeftijd om te helpen moet 16+ zijn. 
Dus geef je op per Email.  pgjstolkdelier@gmail.com. 
 
Groetjes het tap comité VALTO, Dennis Voskamp. Michiel Cornelisse, GJ Stolk  
 
 
 
 
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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Melior Jeugdweekend 2020 
 
Ook in 2020 gaan we weer gezellig met onze jeugdleden op Melior Jeugdkamp! Vorig jaar hebben we i.v.m. 
het NK dat werd georganiseerd bij ons op de vereniging, ervoor gekozen om het jeugdkamp te verplaatsen 
naar mei. Aangezien we dit jaar nogmaals het NK mogen organiseren, zal wederom het Melior Jeugdkamp 
plaats vinden in mei. Het jeugdkamp zal plaatsvinden in het weekend van 1 t/m 3 mei. Zet dus alvast een 
groot kruis in je agenda op deze data, want het leukste weekend van het jaar wil je niet missen!  
 
Je kunt je inschrijven voor het Melior Jeugdkamp vanaf 20 januari op de VALTO website. Hier kan je in de 
webshop een ‘ticket’ kopen en zo je plekje bemachtigen. VOL=VOL 
 
Dit jaar gaan we het met het Melior Jeugdkamp net wat anders doen dan de afgelopen jaren. Wat gaat er dit 
jaar veranderen? Vanaf dit jaar gaat de jeugd vanaf de E mee. Dit betekent dat de E t/m de B allemaal 2 
nachten mee gaan op jeugdkamp! Waarom we dit besloten hebben? Omdat we het anders niet meer rond 
konden krijgen met het kamphuis en we er toch echt achter zijn gekomen dat dit de leukste plek is voor een 
gaaf kamp! 
 
Mochten hier nog vragen over zijn of over andere zaken rondom het jeugdkamp, dan kunnen jullie een 
mailtje sturen naar jeuk@ckv-VALTO.nl of ons even aanspreken op de korfbal.  
 
Binnenkort wordt het thema van dit jaar bekend gemaakt, dus houd social media en de bijblijver goed in de 
gaten voor de laatste updates! 
 
Groetjes namens ‘t JEUK 
 
Mark van Geest, Aileen Willemse, Esmee Binnendijk, Mandy Herbert & Max Hulsebosch 
 
 
GEZOCHT: BUSJE VOOR JEUGDKAMP 
 
Het Melior Jeugdkamp wordt gerealiseerd door allemaal vrijwilligers en de afgelopen jaren hebben we ook 
hulp gehad van een aantal sponsoren, waar we heel blij mee zijn! We zijn nu nog op zoek naar een busje 
voor onze boodschappen. Hebben jullie zelf een busje of kennen jullie iemand van wie we een weekend een 
busje kunnen lenen, laat het ons weten!  
 
 
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 17e 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 erbij 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 
 
Zorg voor een mooie outfit die begint met de letter G. 
 
Groetjes het tr-comité ( Gj & Co ). 
 
Ps: Arco Poot is er dit jaar al mee gestopt hij heeft gekozen voor zijn sport hardlopen en gaat dat weekend 
een marathon lopen. Arco bedankt voor je vele jaren inzet.  
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WESTLANDERS VS. BELGIË U19!  
Ter voorbereiding op het IKF Wereldkampioenschap onder de 19 jaar speelt het nationaal korfbalteam van 
België een aantal vriendschappelijke wedstrijden. Ditmaal komen onze zuiderburen op bezoek op 
4 maart a.s. in de Westlandhal en nemen ze het op tegen het Westlands Team en ONDO A1. 
 
De Belgen proberen op het WK, dat van 19 tot en met 21 april plaats vind in Leeuwarden, een gooi te doen 
naar de wereldtitel. Voor deze spectaculaire wedstrijd neemt Westlander en ex-topkorfballer Barry Schep het 
Westlands Team onder zijn hoede.  

 
INFORMATIE  
- Locatie: Westlandhal, Spinel 4, 2691 TM ’s-Gravenzande 
 
- Programma: 
🚪 Deur open vanaf 18:30 
⚽ 19:00 ONDO A1 - België U19  
⚽ 20:30 Westlands Team - België U19 
 
U bent bij deze van harte uitgenodigd om deze wedstrijden GRATIS te bezoeken!  
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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  




