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Voorwoord
Nog altijd geen programma, geen opstellingen, geen uitslagen. Geen activiteiten, geen trainingen. Wel weer
een Bijblijver. En activiteiten, althans daar zijn we mee bezig.
Na de persconferentie van vorige week dat er zeker tot 28 april nog een intelligente lock down is en als het
al mogelijk is om daarna te versoepelen, zal dat zeker niet voor de sporten gelden. Dus we blijven bij de
datum van 1 juni tot wanneer alle fysieke activiteiten zullen worden gestaakt. Wat daarna gebeurt, is
afwachten. We gaan het zien. Hoe dan ook, het is van belang dat we de meegekregen opdracht goed
uitvoeren. Blijf thuis, zoveel mogelijk. En moet je eruit, dan met 1,5 meter afstand en met een minimaal
aantal mensen. Die manier is misschien het minst leuk, maar wel het meest effectief.
In deze editie van de Bijblijver een aantal stukjes, vooral vanuit de TC. Mocht je meer informatie willen, kijk
dan ook op onze updatepagina over de laatste stand van zaken: https://ckv-valto.nl/nieuws/updatecoronavirus/.

Van de TC
Nog altijd geen stukjes over hoe het weekend was. Hoewel de buit van enkele paaseieren, gevonden in
eigen huiskamer of achtertuin, natuurlijk best als prestatie kan worden aangemerkt. Maar verder weinig
nieuws. Wel werd bekend wat het KNKV heeft besloten te doen met de competities. Daarover vind je
hieronder enige informatie. En daarbij zijn ook enkele kampioenen te vieren, hoewel op gepaste afstand, van
harte gefeliciteerd. We gaan dit vast nog een keertje inhalen met een feestje.
Afsluiting competities
Afgelopen dinsdag heeft het KNKV laten weten hoe de diverse competities afgerond worden. Over de
Korfbal League en Hoofdklasse zaal bij de senioren is nog geen besluit genomen, maar daar hebben wij als
Valto niet mee te maken. Hieronder een overzichtje wat het voor Valto betekent.
Veldcompetitie
De meeste teams binnen Valto zouden deze week starten aan een nieuwe veldcompetitie. Zoals al eerder
gecommuniceerd gaat deze competitie in zijn geheel niet door. Veel teams die uitkomen in de wedstrijdsport,
spelen een doorlopende competitie: in het najaar spelen zijn de ene helft van de competitie en na de zaal de
andere helft van de competitie, de returns, in dezelfde poule. Dit geldt voor Valto 1 t/m 5, A1, A2, B1 en C1.
Voor deze teams geldt dat veldcompetitie als niet gespeeld wordt beschouwd. Er is dus niemand kampioen,
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er promoveert niemand en er degradeert niemand. Alle teams zullen volgend jaar op hetzelfde niveau spelen
als waar ze in september gestart zijn, tenzij wij besluiten een team terug te trekken uit dat niveau. Of er in
september in dezelfde poules wordt gestart (behoudens terugtrekkingen) als dit seizoen, is nog niet bekend.
Zaalcompetitie
De huidige stand in de zaalcompetitie wordt de eindstand. Het team wat nu bovenaan staat is kampioen. In
de wedstrijdsport (zie teams hierboven) wordt de promotie- en degradatieregeling toegepast op basis van de
stand zoals deze nu is. Wat betekent dat voor Valto?
Valto 1 had een moeizame start in de zaal en stond een tijdje in de degradatiezone. Doordat het de laatste
weken de goede kant op ging en hier en daar punten werden binnen gesleept, was die degradatiezone
inmiddels verlaten. Valto 1 handhaaft dan ook in de Overgangsklasse. Valto 2 eindigt bovenaan, is daarmee
kampioen en speelt volgend jaar zaal een klasse hoger, reserve Overgangsklasse. Hier zijn wij als
vereniging heel blij mee! Valto 3 en 5 handhaven zich en Valto 4 degradeert naar de reserve 3e klasse.
Valto A1 degradeert helaas uit de Overgangsklasse en valt terug naar de 1e klasse, het niveau waar ze op
het veld ook in uitkomen. Valto A2 eindigt in de middenmoot. Valto B1 mag zich kronen tot ongeslagen
kampioen van de 1e klasse en promoveert daarmee naar de Hoofdklasse. Normaal gesproken had hier een
ticket naar het eindtoernooi 1e klasse aan vast gezeten, wat dit jaar op 11 april nota bene in De Lier
gehouden zou worden. Helaas kan ook dit toernooi niet doorgaan dus geen extra beloning voor het mooie
spel wat jullie dit jaar hebben laten zien. Valto C1 handhaaft zich netjes in de Hoofdklasse.
Kampioenen!
In de zaal zijn er op basis van de huidige stand een aantal kampioenen te vieren. We hopen hier op een
later tijdstip bij stil te staan, als we weer met zijn allen bij elkaar mogen komen. Voor nu willen wij onze
kampioenen op deze manier in het zonnetje zetten.
Zoals hierboven al genoemd zijn Valto 2 en Valto B1 in de wedstrijdsport kampioen geworden.
Valto 2 maakte het deze competitie regelmatig heel spannend. Zo werd er 2x gelijk gespeeld en 4x met een
klein verschil gewonnen en 1x met 1 doelpunt verschil verloren. Gelukkig viel de beslissing de meeste keren
de goede kant op en met 3 punten voorsprong op de huidige nummer 2, is het tweede voor nu gewoon ruim
kampioen.
Valto B1 is ongeslagen kampioen geworden en heeft daarmee laten zien eigenlijk helemaal niet in de 1e
klasse thuis te horen. Met eigenlijk maar 1 lastige wedstrijd tegen HKV/Ons Eibernest, die uiteindelijk ook
nog ruim gewonnen werd, was deze competitie vooral een doelpuntenfestijn voor de B1. 194 doelpunten
maken in 9 wedstrijden betekent een gemiddelde van ruim 21 doelpunten per wedstrijd!
Valto A4 redt het net niet... Evenveel punten als de nummer 1 maar 1 wedstrijd meer gespeeld betekent een
2e plek.
Valto B3 staat wel fier aan kop! De laatste weken ging het wat moeizamer maar een vliegende start van de
zaalcompetitie maakt dat ze nu 3 punten los staan van de nummer 2.
Ook voor Valto D2 geldt: net niet. Evenveel punten als de nummer 1 maar een wedstrijd meer gespeeld
geeft een 2e plek.
Valto D4 ging de hele zaalcompetitie op 1 doel af: kampioen worden. En dat is gelukt. Met slechts 1
gelijkspel en verder alleen maar (ruime) winst mogen zij zich kampioen noemen.
Valto E1 staat ook netjes bovenaan de ranglijst. Met 1 en 2 wedstrijden minder gespeeld dan de nummers 2
en 3 staan ze alsnog 2 punten los. Knap gedaan en een kampioenschap waard!

De Bijblijver, 2 maart 2020

2

Valto E6 is het enige team wat zijn kampioenstaart al op heeft. Zij verloren geen wedstrijd deze
zaalcompetitie en waren op 7 maart al kampioen en hebben dat toen al kunnen vieren.
Valto E7 was ook al eerder kampioen maar had het eten van de taart nog even uitgesteld tot het team, incl.
coaches, compleet zou zijn. Ook hier geen punten laten liggen en dus alle wedstrijden gewonnen!
Voorbereiding nieuwe seizoen
We zijn als TC ook al bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Zo hebben we de nodige
video-overleggen gehad en gaan we dat voortzetten, waar we normaal bij elkaar zouden komen. We hebben
ook een enquête uitgestuurd voor de wedstrijd- en breedtesport senioren en A-jeugd van volgend seizoen.
Die helpt ons bij het indelen van de teams en het verbeteren van het functioneren van de TC. Vul die dus in!
Een nieuw seizoen biedt ook nieuwe kansen. Kansen om training te geven of te coachen. Dit kun je in de
enquête aangeven of als je het nu al weet, ons een mailtje sturen via tc@ckv-valto.nl. Mocht je je verder
willen ontwikkelen als trainer, dan willen we volgend seizoen een KT3 cursus aanbieden. Deze is voor
iedereen die een KT2 cursus heeft gedaan. Wil je zo’n kans pakken, laat dat dan ook weten! En wil je je echt
onsterfelijk maken, dan is er altijd de mogelijkheid om een scheidsrechtercursus te volgen. Het fluiten van
wedstrijden in de buurt en soms ook onze eigen teams is leuk, leerzaam en is hard nodig om aan onze
verplichtingen richting de bond te voldoen.
Gezien de voorbereidingen horen we ook graag of je gaat stoppen met korfbal. Uiteraard zien we natuurlijk
graag dat je doorgaat, maar lukt dat om wat voor reden dan ook niet, geef het aan vóór 1 mei. Dat is de
opzegdatum en daarna kunnen we ook met de indelingen aan de slag.
Dat was hem even voor nu. Mocht je vragen hebben, schroom niet te mailen of te bellen. Dat kan naar
tc@ckv-valto.nl of naar mij op vztc@ckv-valto.nl / 06-29585387.
Blijf thuis. Blijf fit. Blijf gezond.
Namens de TC,
Jan Jaap Elenbaas

Van de NK veldkorfbal commissie
Nu er geen veldcompetitie gespeeld gaat worden, zal er op 20 juni ook niet gestreden gaan worden om de
titel Nederlands Kampioen Veld. Dit betekent dat er op 20 juni a.s. geen Nederlands Kampioenschap
Veldkorfbal plaats vindt bij Valto in De Lier. Op dit moment wordt gekeken wat er al geregeld was voor deze
datum en wat dus weer afgezegd moet worden. Na het succes van vorig jaar balen wij hier als projectgroep
natuurlijk enorm van en waarschijnlijk meer mensen met ons.
De afgelopen dagen is ook goed nagedacht of wij bij de bond het verzoek neer wilden leggen om het NK dan
in 2021 alsnog naar ons toe te halen. Voor 2021 is het NK al belegd bij Dalto maar door deze uitzonderlijke
situatie waren er wellicht andere afspraken te maken. Voor de editie van 2020 waren we zo goed als rond
met een hoofdsponsor wat goed is voor de financiële balans van zo'n evenement. Gezien de huidige
economische tijden kan deze sponsor ons echter niet nu al de garantie geven dat ze voor een eventueel NK
in 2021 alsnog onze hoofdsponsor kunnen zijn. Dit gaat waarschijnlijk voor meer van onze sponsors gelden
in deze (economisch) onzeker tijden.
Dit financiële risico willen we met elkaar niet nemen. Daarom hebben we besloten om geen verzoek bij de
bond neer te leggen voor het verplaatsen van het NK 2021 van Dalto naar Valto. Daarnaast staat voor 2021
ook het Jeugdkamp gepland in het NK-weekend en bestaat Valto 60 jaar en willen we daar als vereniging,
als de situatie het toelaat, op een andere manier bij stil staan dan met een NK.
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Enorm jammer natuurlijk. Afgelopen jaar was het NK een mooie en feestelijke dag, maar ook eentje waar we
veel van geleerd hebben. Dat geleerde wilden we dit jaar graag toepassen op nog een keer zo'n evenement
op ons terrein. Helaas kan dat dit jaar, geheel terecht, niet doorgaan. Gelukkig kunnen we terugkijken op
een succesvol evenement in 2019 en wie weet wat er nog eens op het pad komt van Valto!
Namens de commissie,
Marleen Slaman

Van de (iets minder) razende reporter
Wat als histories seizoen begon, komt abrupt ten einde
Het is al een tijdje oorverdovend stil op alle sportaccommodaties, waar het normaal gesproken bruist van het
leven. Door het Covid-19 virus is het leven bijna helemaal tot stilstand gekomen. Op last van de regering
werden alle sportaccommodaties gesloten en kwam er een abrupt einde aan de zaalcompetitie. Dit seizoen
gaat dus de geschiedenisboeken in als het seizoen waarin VALTO 1 debuteerde in de overgangsklasse in
de zaal, maar nog meer als het seizoen wat nooit uitgespeeld werd door het Covid-19 virus. VALTO 1 startte
voor het derde seizoen in de overgangsklasse aan het veldseizoen. VALTO 2 debuteerde in de reserve
overgangsklasse en ging dus een historisch seizoen tegemoet. In de acht wedstrijden voordat we de zaal in
gingen wisten beide teams negen punten te vergaren. Het eerste stond met vier overwinningen en een gelijk
spel daardoor op de derde plaats, terwijl het tweede dankzij drie overwinningen en evenveel gelijkgespeelde
wedstrijden op een knappe vierde plaats stond. Helaas wordt de veldcompetitie niet uitgespeeld door de
crisis en als niet gespeeld beschouwd. Het wordt nog afwachten of er voor het seizoen 20-21 een nieuwe
poule-indeling gemaakt gaat worden, waarbij we natuurlijk allemaal hopen dat we in september allemaal
weer gewoon naast elkaar en door elkaar mogen bewegen.
Voor VALTO 1 stond er in de zaal een nieuwe uitdaging te wachten. In hun debuutjaar in de
overgangsklasse was het doel om te overleven. In een pittige poule met daarin het Zeeuwse Swift,
GKV/Enomics, KVS en het voor VALTO altijd lastige Vriendenschaar (H) zou dit geen makkelijke opgave
blijken. In de openingswedstrijd tegen Swift konden we één helft mee met deze veld hoofdklasser, maar
moesten we in het tweede deel toch afhaken. Ook tegen GKV/Enomics en Vriendenschaar kon VALTO 1
geen potten breken en stond het na drie wedstrijden nog op nul punten. De eerste punten werden gepakt in
de uitwedstrijd tegen VEO in Voorburg, wat al wel een puntje had weten te bemachtigen. Ook in de
thuiswedstijd tegen de Eibers leek het er lang op dat de punten in De Lier zouden blijven, maar zij wisten
onze aanvallen in de tweede helft goed te ontregelen en wisten uiteindelijk een puntendeling te
bewerkstelligen. Volgende tegenstander was het Leidse Sporting Trigon, wat verrassend had gewonnen van
Swift en ook geen kind had aan Vriendenschaar. Een ploeg met wisselvallige prestaties, want zij hadden
maar met één puntje verschil van HKV/Ons Eibernest gewonnen. Het was dus wel even spannend hoe wij
ons hersteld hadden van de ruime nederlaag in de Blinkerd van KVS. Aan de inzet was snel te zien dat de
spelers intussen ook begrepen dat de tijd begon te dringen en er punten gepakt moesten worden om afstand
te nemen van de rode streep. In een gelijk opgaande wedstrijd met vrijwel de hele wedstrijd VALTO op een
kleine voorsprong, werd in een bloedstollende slotfase een nipte overwinning over de streep getrokken.
Deze wedstrijd bleek achteraf het keerpunt voor ons vlaggenschip en was de laatste wedstrijd met Erik langs
de lijn. Door samenloop van omstandigheden en een overlopende agenda werd in goed overleg besloten om
de resterende wedstrijden verder te gaan met een interim-trainer. Het werd een trainersduo in de personen
van Thorwald de Roo en Johan van der Meer en zij hadden ook gelijk een pittige eerste wedstrijd in het
verschiet. In Middelburg wachtte Swift 1 wat door een paar misstappen inmiddels in de achtervolging moest
voor het kampioenschap. Zij waren in ieder geval tot op het bot gemotiveerd en wisten ons in de eerste helft
weer op flinke achterstand te zetten. In de tweede helft gooide ons vlaggenschip echter alle schroom van
zich af en ging meer ontspannen spelen. Dit resulteerde erin dat de tweede helft met twee verschil werd
gewonnen, maar dit maakte de achterstand van de eerste helft niet meer goed. Dit bleek echter wel een
goede basis om op voort te bouwen voor de volgende wedstrijd tegen Vriendenschaar. In Hardinxveld
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werden we in het eerste deel al op ruime achterstand geschoten, maar nu waren de rollen omgedraaid.
VALTO 1 had blijkbaar het spreekwoordelijke licht gezien en wist de gasten hun wil op te leggen. Er werd
dan ook met ruime cijfers gewonnen en werd er alweer uitgekeken naar de volgende wedstrijd. In Gorinchem
wachtte GKV/Enomics, wat intussen eerste stond met één puntje voorsprong op KVS. Zij gingen op bezoek
bij VEO en zouden er dus wel weer twee punten bij schrijven, waardoor GKV moest winnen om de
voorsprong te behouden. VALTO was er echter alles aan gelegen om de goede lijn door te trekken. Zij
gingen dan ook furieus van start en wisten een gaatje van zeven te creëren met de thuisploeg. Dit bleek
echter aan het eind van de wedstrijd niet voldoende om GKV van het lijf te houden. Met veel fysieke inzet
wist de thuisploeg aan het eind van de wedstrijd nog op gelijke hoogte te komen en werden de punten
gedeeld. In de laatst gespeelde wedstrijd in de competitie kwam VEO naar De Lier om voor hun laatste
strohalm te strijden. Wij zouden bij winst echter meer afstand nemen van de laatste plaats en mogelijk een
gaatje slaan naar plaats zeven. Hoewel VEO duidelijk vocht voor hun laatste kans bleek alle inzet niet
genoeg toen het eindsignaal klonk. Tot twee keer toe wisten zij een achterstand bijna te nivelleren, maar
toonde VALTO hun veerkracht door weer opnieuw uit te lopen. Na deze 20-14 overwinning van VALTO was
het doek voor VEO eigenlijk wel gevallen. Hoewel er nog een heel theoretische kans was, werd er al op hun
site gecommuniceerd dat het over was. Hoewel we er met z’n allen heel veel zin in hadden, werden de
wedstrijden tegen HKV/Ons Eibernest, KVS en Sporting Trigon niet meer gespeeld en is het zaalseizoen nu
definitief beëindigd door de KNKV. GKV is door een beter onderling resultaat met KVS uitgeroepen als
kampioen in de poule en zal Swift nog een jaartje moeten wachten op hun zo gewenste promotie naar de
zaalhoofdklasse. Ons doel hebben we bereikt, al hadden we graag die laatste wedstrijden nog gespeeld om
te laten zien tot wat we in staat zijn. Dat moet dan volgend seizoen maar gebeuren als deze crisis hopelijk is
overgewaaid.
VALTO 2 maakte zijn debuut in de veldovergangsklasse in een poule met bijna allemaal derde en zelfs een
vierde team. Bij deze clubs spelen het eerste en tweede dus allemaal in een nog hogere klasse. Op
voorhand dus al een op het oog lastige poule met DVO 3, DALTO 4 en OVVO 3. VALTO 2 begon met twee
puntendelingen aan het seizoen tegen Oranje Wit 2 en SDO/Blijwerkt 2. DVO 3 uit Bennekom bleek een
maatje te groot, hoewel het verschil slecht 14-17 was. Hierna kwam DALTO 4 op bezoek, wat al drie
overwinningen op zak had. Laat nou deze ploeg juist in De Lier tegen hun eerste nederlaag aanlopen, want
de dadendrang van ons tweede leek deze middag niet te temmen. In Veenendaal werd nipt verloren van
SKF 3, maar de volgende wedstrijden tegen Pernix 2 en OVVO 3 werden een buit voor VALTO 2. Uit de
eerste returnwedstrijd in Dordrecht tegen Oranje Wit 2 bleek weer geen overwinnaar te komen en werden
net als in De Lier de punten gedeeld. VALTO 1 en VALTO B1 pakten toen wel de volle buit, waarbij de B1
geen spaan heel liet van Oranje Wit B1.
Na de voorbereiding op het zaalseizoen ging VALTO 2 met een missie starten aan een seizoen in de
reserve 1e klasse. Het doel was om de degradatie uit de reserve overgangsklasse van vorig seizoen weer
goed te maken, dus alleen plek EEN zou hen tevredenstellen. In de eerste wedstrijd werd echter gelijk de
eerste misstap gemaakt tegen het Rijswijkse Refleks 2. In de slot seconden wisten de gasten de winnende
treffer te maken in de chaotische laatste minuten. KV Vriendenschaar 2 en OVVO 3 bleken niet opgewassen
tegen ons gedreven tweede en delfden het onderspit. Op bezoek in Voorburg bij VEO 2 werd het een erg
spannende wedstrijd met dan VEO en dan weer VALTO op een kleine voorsprong. Na zestig minuten spelen
bleken de ploegen elkaar in evenwicht te houden en werden de punten gedeeld. De volgende drie
wedstrijden wist VALTO 2 allemaal te winnen en bleef daardoor goed in het spoor van koploper Refleks 2,
wat ook niet veel fouten bleek te maken. De return tegen deze ploeg zou dan ook de sleutelwedstrijd in de
poule zijn, want als die verloren zou worden had VALTO het kampioenschap niet meer in eigen hand. Het
werd een spannende wedstrijd in Rijswijk met pittige duels en waarin VALTO in de begin fase op een 6-1
achterstand kwam te staan. Deze achterstand werd echter nog voor de thee weggewerkt en moest de
tweede helft de beslissing brengen. Voor een beter onderling resultaat moest er wel met minimaal twee
verschil gewonnen worden, maar dat bleken de spelers zich al te goed te realiseren. Met veel inzet wist
VALTO 2 aan de goede kant van de score te komen en de wedstrijd uiteindelijk met 15-17 te winnen en zo
naast Refleks op de eerste plaatst te komen.
Missie geslaagt dus en nu geen fouten meer maken. In de volgende wedstrijd tegen KV Vriendenschaar 2
leek het echter direct weer mis te gaan. In Hardinxveld werd nog ruim gewonnen van deze tegenstander,
maar in De Lier wist VALTO maar niet los te komen van deze tegenstander. Aan het eind van de wedstrijd
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bleken de ploegen de punten te delen met een 17-17 eindstand, maar gelukkig voor VALTO 2 ging
medekoploper Refleks 2 ten onder in Maarssen en pakte VALTO de leiding in de poule. Een week later zou
ook VALTO 2 het een stuk lastiger hebben op bezoek bij OVVO in Maarssen. Thuis werd er vrij gemakkelijk
gewonnen van deze ploeg, maar in hun thuishal bleken zij een stuk taaier te zijn en werd er met 19-20 maar
nipt gewonnen. De punten waren echter binnen en door de volgende nederlaag van concurrent Refleks
verstevigde VALTO hun koppositie. In de laatst gespeelde wedstrijd kwam VEO op bezoek, wat intussen de
tweede plaats overgenomen had. Als deze wedstrijd ook gewonnen zou worden, werden er erg goede zaken
gedaan voor de titelstrijd. De heen wedstrijd was echter geëindigd gelijkspel, dus zou het niet eenvoudig
worden. Ook deze keer bleek VEO geen gemakkelijke tegenstander, maar wist VALTO wel een voorsprong
te nemen. Richting het einde van de wedstrijd wisten de gasten nog wel dichter bij te komen, maar onze
marge bleek voldoende voor de overwinning. Was er geen Covid-19 virus gekomen dan hadden bij de
laatste thuiswedstrijd de kurken van de fles gegaan, want het moest nu wel erg raar gaan wilde het
kampioenschap niet gehaald worden. Met eerst HKV uit, waar thuis met 22-8 van werd gewonnen, en dan
SDO/Blijwerkt op bezoek in De Lier, waar in de heen wedstrijd ook van werd gewonnen, kon het eigenlijk
niet meer mis gaan. Zover is het echter niet gekomen en zullen we de promotie een andere keer moeten
vieren.
Op het moment dat de competitie gestopt werd waren er ook een aantal jeugdteams koploper in hun poule.
De B1 was nog ongeslagen na negen van de twaalf wedstrijden en won steeds met overmacht hun
wedstrijden. Zij keken al uit naar het NK in onze eigen Vreeloohal, wat nu ook helaas niet meer gespeeld zal
worden. Verder was ook de B3 koploper met zeven gewonnen wedstrijden en leek deze positie wel te
kunnen behouden. Bij de pupillen waren er nog vier ploegen die fier aan kop gingen op het moment dat de
competitie werd stilgelegd. VALTO D4, E1, E6 en E7 hadden al hun wedstrijden gewonnen en konden de
taart eigenlijk al niet meer ontlopen. Deze houden jullie vast nog wel te goed tot het moment dat we allemaal
weer onze favoriete sport mogen gaan beoefenen.
Voor nu is het zaak om ons aan de anderhalvemeterafstandsamenleving te houden om ervoor te zorgen dat
we het corona virus eronder krijgen. Dit zullen we samen moeten doen en zorg intussen voor elkaar en let op
elkaar, zodat we er allemaal nog zijn als deze nachtmerrie voorbij is.
Blijf fit en hopelijk zien we elkaar weer snel bij de Villa,
Arno van Leeuwen

KORFBALFIT - FIT BLIJVEN IN JE EIGEN OMGEVING!
Wekenlang niet sporten? Dat is waarschijnlijk niks voor jou. Daarom gaat KORFBALFIT met jullie de
uitdaging aan om KORFBALFIT te blijven in deze rustige sportweken!
KORFBALFIT gaat jullie door middel van video’s, tips en adviezen fit houden. Door te kijken en lezen? Nee,
jullie gaan zelf aan de slag! Hoe wil je dat gaan doen? Heel simpel: de oefeningen worden gefilmd, geüpload
en jij kan de oefening vervolgens stap voor stap overnemen en uitvoeren. De oefeningen/opdrachten zijn in
je eigen omgeving, eventueel met je broertje/zusje of ouder. Oefeningen zijn voor elk niveau beschikbaar 💪
De oefeningen zijn o.a. goed voor je core, sprongkracht, reactiesnelheid, balbehandeling en je
uithoudingsvermogen. Dit zijn essentiële onderdelen voor jou als korfballer 🏃♂🏋⚽
➡ Volg KORFBALFIT, blijf op de hoogte en doe mee!

Instagram.com/Korfbalfit
Facebook.com/Korfbalfit
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

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

