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Willen is kunnen
Het is vrijdagochtend, vroeg, ik breng de kinderen naar school en word even later verwacht bij een co-creatie
sessie van de KNKV. De bond is bezig om de strategie te bepalen voor na 2018. En daarbij willen ze graag
de korfbalverenigingen en eigenlijk zoveel mogelijk korfballers betrekken. De eerste aanzet daartoe doen ze
dus via deze bijeenkomst, waarbij we met vertegenwoordigers van een aantal clubs, maar ook
bondsraadsleden en districtsbestuurders mee mogen denken op welke manier dat betrekken zou kunnen
gebeuren. Een moderne en deels ook gewaagde manier om een stukje vernieuwing te brengen in het proces
van strategiebepaling. Iets wat ik heel erg toejuich en waarbij ik het bijzonder leuk vond om aan deel te
nemen. Tenslotte, waar een wil is (om je achterban te betrekken), is een weg.
Omdat de sessie van 10.00 tot uiteindelijk 21.00 uur duurde, stapte ik rond 21.30 uur met een hoofd vol
ideeën en inspiratie in de auto, op weg naar … het trainingsweekend. Daar aangekomen verdwenen
diezelfde ideeën en inspiratie natuurlijk meteen naar de achtergrond, om plaats te maken voor een gevoel
van opwinding en tegelijkertijd twijfel. Zou het wel net zo leuk worden als vorig jaar? Was dat weekend wel te
overtreffen? Voorzichtig stapte ik na een uur rijden binnen in een prachtig kamphuis, één kilometer
landinwaarts, daar waar niemand iets ziet en hoort. En dat was maar goed ook. De muziek stond aan de
dansvloer was vol.
Het onthaal was net als vorig jaar meer dan prima. Wat een mooie groep leden. Een mix van A-jeugd, jong
volwassenen en de iets meer belegen leden. Gelukkig voor mij had ik vorig jaar de her-ontgroening al gehad
en kon de opdrachten die door de nieuwkomers van dit jaar wél uitgevoerd moesten worden, vanaf de zijlijn
gadeslaan. Mooi om te zien hoe deze mensen ongemerkt opgenomen worden in de groep kampgangers. De
avond ging vervolgens naadloos over in een knallend feest tot in de late uurtjes met een wel heel lang
durend laatste nummer. Ik ben dan ook ergens in die ronde afgehaakt, om in een diepe slaap te geraken.
Bij het aanbreken van de nieuwe dag, werd ons door de keukenploeg een heerlijke brunch voorgeschoteld.
Voor velen was de vraag wat we zouden gaan doen die dag, de rest was blij dat het broodje met ei naar
binnen ging. Het werd als snel duidelijk dat we op de fiets naar onze bestemming zouden gaan, in de regen.
Nu deinzen we natuurlijk niet terug voor een paar druppels, sterker nog, we vinden juist een manier om eens
lekker 30 kilometer te veel te fietsen. Het is iets met een pond in Amerongen een pond in Wijk bij Duurstede,
met de details zal ik jullie niet verder vermoeien. Het was een typisch geval van willen is kunnen!
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Eenmaal aangekomen bij de hoofdactiviteit van de middag, ging mijn hart wel iets sneller kloppen. Niet
alleen door de heerlijke appeltaart die we kregen, maar vooral omdat we in groepjes een 18 holes golfbaan
gingen beproeven. Helaas was voor sommigen onder ons de combinatie van regen en wind teveel en
besloot uiteindelijk 90% van het speelveld de green te verruilen voor de kantine. Zo niet de koppels
Ruud/Jesper en Pieter/Jan Jaap. Beide teams bleven stug doorputten en handelden alle holes af, als ware
pro’s. Ik prijsde mij gelukkig met “King of the green” Pieter en zo wisten we de meeste holes onder par te
spelen. Na afloop was er de fietstocht terug naar het kamphuis, alwaar de BBQ aan het opwarmen was. Dat
beloofde wat voor het diner.
In de aanloop naar dat diner kwamen oudgedienden Dennis V, Hans R, Jeroen V en zelfs Thom V binnen en
verhoogden meteen de feestvreugde onder het mom, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Er kwam natuurlijk
ook een brok ervaring binnen van heb ik jou daar. Niet alleen de meest getalenteerde MC van de avond,
maar ook de meester in hit-herkenning en her-ontgroende-oud-voorzitter. Nog even kwam de vraag naar
boven of het een kwestie is van willen of kunnen, maar als snel werd duidelijk dat het met name om de wil
gaat en dat kunnen ondergeschikt is. Want heel eerlijk, hier wil je gewoon bij zijn. En niet alleen om de super
activiteiten, georganiseerd door de organisatie (hulde), en het meer dan lekker eten (nogmaals hulde), maar
ook omdat iedereen, maar dan ook echt iedereen zich in thema had verkleed. En dat Valto 5 op geheel
eigen wijze een uitvoering deed van YMCA, er een voorzittersverkiezing was, iedereen getrakteerd werd op
mergpijpjes en een enkeling wist dat hij de volgende dag een ontbijt op bed zou krijgen. Het licht ging, na
een laatste rondje Efteling, toch echt uit.
Op de (voor mij) laatste dag deed het trainingsweekend haar naam eer aan. Wie de activiteit voor deze dag
precies heeft bedacht, wordt nog onderzocht. We kwamen na een toeristische route en een postadres aan
bij de plaatselijke sportschool, ook wel afbeulkliniek. Daar werden we verwelkomt door 3 enthousiaste, top fit
uitziende instructeurs. Ieder had een deel van een intensieve work-out en op die manier stond vooraf
eigenlijk wel vast dat de meerderheid van de mensen na afloop kapot zou zijn. En zo geschiedde. Van kettle
bells tot squats en van crossfit tot push-ups. Alles zat er in. Al het luie zweet kwam er uit. Respect voor de
mensen de hele sessie hebben volgehouden … een extreem voorbeeld van willen is kunnen.
Tot slot wil ik nog kwijt dat ik, als voorzitter, het ontzettend mooi vind hoe zo’n trainingsweekend werkt. Alle
randvoorwaarden worden namelijk gecreëerd voor een weekend waarin iedereen zichzelf kan zijn, iedereen
met iedereen kennis maakt, praat, spelletjes speelt, fietst, golft, kapot gaat in de gym, feest, lacht en proost.
Wat een geweldige vereniging zijn we toch! En dat is niet omdat ik dat vind. Het is omdat ik het zie, omdat
het echt is en omdat jullie dat doen. Dank daarvoor, daar kan ik als voorzitter alleen maar heel erg blij van
worden en dankbaar voor zijn.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Potgrondactie 2017 gaat verder
Onze C, D en E leden hebben de verkoop geregeld. Nu is het de beurt aan
de rest van de club. A.s. vrijdag en zaterdag is het zover en gaan de B, A en
senioren de bestellingen afleveren.
Kom allemaal helpen dan is het zo gedaan.
Potgrondactieteam
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Oefenwedstrijden veld

Nabeschouwingen
Voor de meeste teams is de competitie achter de rug maar afgelopen week waren er nog een paar
(inhaal)wedstrijden.
Valto 7 kreeg afgelopen donderdag ONDO 6 op bezoek. Beide teams staan onderaan in de poule en aan de
uitslag te zien ging deze wedstrijd gelijk op. Niet veel doelpunten voor een seniorenwedstrijd en de punten
werden netjes verdeeld: 7-7. Het zevende eindigt hiermee op de een-na-laatste plaats in de poule. Op naar
het veld!
Valto A2 was al kampioen en had dit vorig weekend al gevierd. Afgelopen zaterdag stond nog een laatste
wedstrijd tegen hekkensluiter Excelsior A3 op het programma. Valto liet nogmaals zien de terechte kampioen
te zijn en won met 19-9. Het doel was om af te sluiten met een doelsaldo van +100. Helaas was daar 1
doelpunt meer voor nodig.... Maar met 23 punten uit 12 wedstrijden en een doelsaldo van +99 sluiten jullie
het zaalseizoen goed af. Nu op het veld hopelijk wat meer tegenstand.
Valto C2 was vorige week zaterdag onverwacht kampioen geworden doordat ONDO punten had laten
liggen. Dit werd afgelopen maandag gevierd na de wedstrijd tegen Fortuna C2. In deze wedstrijd kwam de
C2 eerst op een 2-0 achterstand. Dit zou toch niet de eerste verliespartij worden dit seizoen? Maar gelukkig
herstelde de C2 zich en liet Fortuna niet meer scoren. Zelfs scoorden ze er nog 13 waardoor de uitslag 2-13
werd. De taart na de wedstrijd smaakte erg lekker! Afgelopen zaterdag mocht Valto C2 nog een wedstrijd
spelen en nu tegen VEO C2. Ook deze wedstrijd werd vrij eenvoudig gewonnen met 6-13. Nu stond eigenlijk
de inhaalwedstrijd tegen Phoenix nog op het programma. Omdat we echter het veld al opgaan en de C2
heel overtuigend kampioen is geworden in de poule, hoeft deze wedstrijd niet overgespeeld te worden. Op
het veld spelen jullie weer in de derde klasse. Eens kijken of een derde kampioenschap er ook nog in zit dit
seizoen....
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Nieuws van de Technische Commissie
Indeling senioren Valto 4 t/m Valto 8 voor komend seizoen
We naderen weer het moment waarop de teams voor komend jaar
ingedeeld worden.
Vanuit de TC zijn we niet tevreden over hoe dit vorig jaar is verlopen en
gezien de reacties in de enquete zijn diverse spelers het hiermee eens.
Daarom willen we dit jaar een andere aanpak hanteren.
Valto 1,2 en 3 worden door de TC ingedeeld op basis van de normale selectieprocedure. Voor Valto 4 t/m 8
(of misschien zelfs 9) gaan we onderstaande aanpak hanteren.
Aanpak
We verzoeken elk team (Valto 4 tot en met 8) een vertegenwoordiger af te vaardigen.
Deze vertegenwoordiger representeert het team maar ook de wensen van de individuele spelers binnen dat
team.
Op maandag 3 april om 19:00 uur komen de teamvertegenwoordigers bij elkaar, samen met een deel van de
TC in de villa.
Met die groep gaan we de mogelijkheden voor een nieuwe teamindeling bespreken.
De output van die sessie wordt dan door de TC meegenomen in het definitief bepalen van de indeling.
We streven naar teams van 10-12 personen.
Dus de stappen zijn
1) kies met elkaar een vertegenwoordiger van je team
2) zorg ervoor dat deze vertegenwoordiger weet wat jij belangrijk en leuk vindt
3) heb vertrouwen dat jouw mening zo vertegenwoordigd wordt
4) begrijp dat we streven naar de beste indeling voor allemaal en dat niet ieders wens volledig gehonoreerd
kan worden
Graag vernemen we uiterlijk 25 maart (via e-mail) wie jullie team vertegenwoordigt.
Stuur je mail aan vztc@ckv-valto.nl’
We hopen hiermee de beste indeling voor iedereen te bereiken!
Bedankt voor je medewerking. Namens de TC, Bart van Muyen

Kampioenenparade
Aanstaande zaterdag zullen de kampioenen van de zaalcompetitie gehuldigd worden.
Dit zal na de wedstrijd van Valto 1 zijn. Om ongeveer 17.15 uur in de Villa of op het terras.
Valto’ers, ouders, vrienden en verdere familie zijn allemaal welkom om de teams toe te juichen.

KT2
Ook zullen aanstaande zaterdag tijdens de kampioenenparade de geslaagde KT2 cursisten hun certificaat in
ontvangst.
Als vereniging zijn we zeer trots op de trainers die deze cursus dit jaar gevolgd hebben. Dit zijn, Bart L., Bart
V., Lysanne V., Nikki S., Marije D., Pieter M., Laurens V., Simon K., Mandy H., Thomas R., Sjors J.
Ze zijn aan de slag gegaan met de nieuwe manier van trainen geven. Mede door begeleiding van Frank R.,
Petra D., Hugo B. en Rianne K. hebben zij heel veel geleerd op het gebied van trainen geven en het
coachen van wedstrijden.
Vanuit de KNKV heeft Jacqueline Dubbeldam deze cursus gegeven. Wij willen haar dan ook zeer bedanken
voor haar kennis en ook de energie die ze erin gestoken heeft om iedereen te laten slagen.
Alle cursisten van harte gefeliciteerd met het behalen van dit certificaat en de begeleiders bedankt voor de
ondersteuning!
Groet, Johan van der Meer
Namens de TC
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Oefenwedstrijden veld

We mogen weer!!!
VALTO mag weer gaan tappen in de feesttent, op
woensdagavond 26 april met koningsnacht voor het
Oranje comité De lier. Dus we zijn opzoek naar mensen
die willen helpen. Kun je tappen, schenken of verkopen
geef je dan op en help VALTO ! Met een leuk centje op
te halen. Leeftijd om te helpen is vanaf 18 jaar. Het is
ongeveer vanaf 20:30 uur tot 01:00 uur. Geef je op en
help VALTO met een extra centje, en na afloop natuurlijk
een gezellig borreltje na drinken.
Opgeven email: pgjstolkdelier@gmail.com of app/bel
naar 06-41317088.

Beste Valto-leden,
Voor C1, B1 en A1 zoeken we volgend jaar nieuwe
sponsors. Wanneer jullie tips, iedeen hebben of een
uitgebreid (social) netwerk, we maken er graag gebruik
van. Mail sponsors@ckv-valto.nl en/of benader ons.
Wanneer je onderstaande oproep voorbij ziet komen op
facebook, vergeet niet te delen met je netwerk. Dest te
groter ons bereik des te meer kans we op een goed
match kunnen komen.
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Creating
a climate
for growth

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens
de showroom van Multi Keuken & Bad!
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Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
U vindt ons boven
Karwei op:

ELEKTRAWEG
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MAASSLUIS
T.

010-5922411

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U | IN DE AVONDUREN
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

multikeukenenbad.nl

Valto is een ambitieuze korfbalvereniging met veel talent. De jeugdselecties zijn hierbij in het bijzonder in het
oogspringende teams die deze ambitie wekelijks laten zien. Voor het volgende seizoen zijn we op zoek naar
nieuwe sponsor voor VALTO C1, B1 & A1, voor een minimale periode van 3 jaar. Sponsoring van het hele
team als ook deelsponsoring behoort tot de opties. Bent u geinteresseerd? Draagt u korfbalvereniging Valto
een warm hart toe en/of zoekt u een mogelijkheid uw bedrijfsnaam te koppelen aan de ambitie van onze
jeugdselectie? Schroom dan niet ons te benaderen voor een informatief gesprek!
Contact ons op: sponsors@ckv-valto.nl
Of bel met Marco Stolze (06 3072 8817) of Dennis Voskamp (06 2000 9826)

Agenda
24 maart 2017

Potgrond uitleveren

25 maart 2017

Potgrond uitleveren

25 maart 2017

Summer here we come (oefenwedstrijden en feestje in Villa Valto)

08 april 2017

Korfbalfinale ZIGGO DOME

10 juni 2017

EINDDAG!!!

17 juni 2017

NK B-jeugd 1 klasse bij Valto

24 juni 2017

Jeugdweekend

e

Wie helpt het NK B-jeugd 2017 tot een succes te maken?
Zaterdag 17 juni 2017 mag VALTO het NK voor B-jeugd organiseren. We hopen dat dit qua weer,
organisatie, vrijwilligers en toernooi en even zo mooie dag wordt als het NK voor D-jeugd dat we 2 jaar
geleden hebben georganiseerd. Daarvoor zijn we nog op zoek naar mensen die willen helpen. Ten eerste de
algemene organisatie. Iemand voor externe contacten (bond, teams, etc), iemand voor de financiën, iemand
voor de vrijwilligers, iemand voor de wedstrijdzaken en iemand voor PR en communicatie. Daarnaast kunnen
op de dag zelf niet zonder alle helpers. Dus aan alle leden en ouders de vraag: zou je willen helpen met het
begeleiden van één van de 8 NK-teams, of de bussen en auto’s naar de juiste plaats willen leiden, of
meehelpen achter de bar of in de keuken, het scorebord bedienen, foto’s maken of één van de andere
activiteiten?
Meld je dan aan via nk@ckv-valto.nl . Er hebben zich al wat mensen gemeld, maar hoe meer, hoe beter! Het
wordt weer één groot feest!

ADFYSIO GIGAKANGOEROEDAG – 21 April 2017
Op vrijdagochtend 21 april 2017 komen ALLE kleuters uit De Lier weer kennis maken met korfbal. Meer dan
60 vrijwilligers hebben we nodig om te zorgen dat bijna 400 kleuters een GiGantische Kangoeroedag gaan
beleven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel
activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het
doel van deze dag is om alle kleuters van De Lier met een grote glimlach op ons veld te zien spelen.
Gelukkig kunnen we ook dit jaar weer beschikken over sportstudenten van het Mondriaan-College, maar
daarmee zijn we er nog niet. We hebben nog een aantal extra mensen nodig. Het projectteam is dan ook op
zoek naar vrijwilligers! Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een VALTO-hart hebben, wil je •
Kleuters begeleiden tijdens de spellen • Een bardienst draaien • Helpen bij het opbouwen • Dansen tijdens
de openings-act • Informatietasjes maken en/of uitdelen De wacht houden bij de in-/uitgang Mail dan naar
gigakangoeroedag@ckv-valto.nl of stuur ons een appje. Zit je op school en wil je je taak gebruiken als
maatschappelijke stage? Laat het ons weten en we zullen je hierbij alle steun bieden! We zijn ook nog op
zoek naar mensen die het projectteam komen versterken. Voor dit jaar en volgende jaren. Lijkt het je leuk
om dot evenement te organiseren, vanuit een klaarliggend draaiboek, met mogelijkheden voor een eigen
invulling, laat het ons dan ook weten! Alvast hartelijk bedankt voor je reactie.
Projectteam AdFysio GiGa Kangoeroedag
Marije van Dalen (06-57120072)
Lisa de Rijcke (06-36504301)
Jan Jaap Elenbaas (06-29585387)
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Ledenadministratie
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al in volle gang. Weet je op dit moment al dat je volgend
seizoen geen spelend lid wilt zijn? Wil je dat dan even door geven aan de ledenadministratie en de TC. Op
die manier blijft de administratie op orde en weet de TC waar ze rekening mee moeten houden voor het
nieuwe seizoen. De deadline voor het uitschrijven is 1 mei 2017. Hou hier rekening mee! Als er vragen en/of
opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag.
Vriendelijke groet, Joke van Oudheusden
Ledenadministratie CKV VALTO, leden@ckv.valto.nl

Te Koop
Kunstgrasschoenen Ascics gelblackheath 5
maat 37,5 1 seizoen gedragen
20 euro
Leonie van Oosterhout
06 22682501

BARBEZETTING
KOMENDE 2 WEKEN
We gaan weer naar buiten, dus
dat betekent ook dat Villa Valto weer open gaat. We hebben het rooster weer ingevuld met vele
vrijwilligers. Deze keer is er elke zaterdag een seniorenteam ingedeeld om de laatste kantinedienst
van die dag voor hun rekening te nemen. Ook goed voor de teambuilding
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete
schema voor het voorjaar kunnen jullie vinden op de site.
•
•

•

•

Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 9.15 uur beginnen.
Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren de sleutel
en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van tevoren even een
berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders ophaalt ook even een berichtje
naar Teun.
Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit moet voor
22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen met de mededeling hoe
laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de volgende dag!!
Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op jbridder@caiw.nl

Alvast bedankt, groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966
Datum

Dag

Bezetting 1

Di

Tijds
duur
18.30-21.30

21 mrt
21 mrt

Di

21.30-23.30

Bart
Versteegen

22-mrt

Wo

18.45-21.30

Trude
Veerhoek

23 mrt

Do

18.30-23.30

Vincent
Cornelisse

25 mrt

Za

10.00-12.00

Helma vd Berg

25 mrt

Za

12.00-15.00

25 mrt

Za

15.00-18.00

25 mrt

Za

17.30-20.30

Simone
Bongaards
Claudia vd
Voorn
VALTO 1
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Bezetting 2

Bezetting 3

Ass keuken

Keuken

VALTO 1

VALTO 1

Niels vd Lingen en
Arco Poot

Pamela Aarts

Ingeborg v
Velthoven
Jan de Jong
Antoinette
Saarloos
VALTO 1
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Datum

Dag

Tijds
duur

Bezetting 1

Bezetting 2

30 mrt

Do

19.00-23.30

Patrick
Boeters

1 april

Za

8.15-12.00

Pascal v Dijk

1 april

Za

11.00-14.00

1 april

Za

12.00-15.00

1 april

Za

15.00-18.00

Sandra
Kortekaas
Anne Marie
Barendse
Heleen v
Dasler
Helma Stolze

1 april

Za

17.30-20.30

VALTO 8

VALTO 8

Bezetting 3

Ass keuken

Keuken

Henk Molenaar
Herma v Venetën
2 leden VALTO 8

Wedstrijdverslagen
Valto C4
De een na laatste wedstrijd van het zaal seizoen ging tegen Fortuna C4.
Doordat ONDO afgelopen zaterdag had verloren was
Valto C2 kampioen.
Maar ook deze wedstrijd wilden ze winnen.
En dat ging ook gebeuren met een team wat de hele
wedstrijd controleerde en daardoor scoorden ze er
weer lustig op los.
Fortuna kwam snel op 2-0 voorsprong en daarna ging
de Valto trein lopen.
2-3 Toen was het rust.
Na de rust voerden ze het tempo wat op.
Uit eindelijk was het 2 - 13
Jordi ( 3x) Kim ( 3 x ) Julia ( 2x ) Nida ( 2x ) Lorenzo en
Tessa ( 2 X )
Zaterdag nog 1 wedstrijd tegen VEO
Jordi

D3 – wedstrijd zaterdag 11 maart 2017
De wedstrijd vindt plaats bij KVS in Scheveningen. Een
welgemikt schot in de vierde minuut van schuin achter, zet de D3 als snel op voorsprong. Het blijkt de eerste
van een reeks doelpunten. D3 blijkt een te sterke tegenstander voor KVS. Ze stomen door en gaan met 0-4
de rust in. Ook na de rust lukt het KVS niet een doelpunt te scoren. D3 daarentegen loopt lekker door en
scoort nog 6 keer. De eindstand wordt 0-9 voor D3. Lekker gespeeld hoor!

Valto D4
Eindelijk de laatste wedstrijd na alle vrije zaterdagen was t dan eindelijk zo ver! D4 maakt kans om ook
eerste te worden van de poel. Alle ouders mee en ook Sjors heeft zijn agenda aangepast om de D4 naar de
overwinning te coachen!
Als de wedstrijd dan begint is veo erg sterk 1-0 maken ze het dan ook binnen 10 minuten! Al vrij snel word
het 1-1 maar veo blijft sterk valto moet er erg achteraan zitten. 1-2 voor valto! En nog voor de rust 1-3
De kinderen even mee de kleedkamer in met een paar tips van Sjors weer het veld op. Nou en valto speelde
nog beter dan eerste helft mooi overgespeeld, Mooie doorlopen, mooie acties om de bal voor valto te krijgen
wat waren ze sterk. Vol energie speelde ze de tweede helft! Achter elkaar wisten ze te scoren en het werd
dan ook 2-9 voor valto!
Gewonnen, wat een feest overal was aan gedacht muziek, conventiekanon, stoffer en blik om alles netjes
achter te laten.
Toen de toppers in de lier aankwam was er taart, echt de dag was helemaal af!
Wat ontzettend goed gedaan D4 jullie hebben een mooie spannende wedstrijd gespeeld. Chapeau!!!
En Sjors bedankt dat je er was.
De Bijblijver, 20 maart 2017
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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

