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Uitslagen 31 augustus 2013 
Fortis	  1	   VALTO	  1	   15	   13	   	  

Fortis	  2	   VALTO	  2	   6	   17	   	  
 
 
 
Nabeschouwing wedstrijden senioren 
Deze eerste week een wat uitgebreidere nabeschouwing. Er zijn veel nieuwe spelende leden bij de senioren 
dit seizoen. Hierdoor hebben we een heel nieuw team kunnen oprichten, erg gaaf.  De indeling in de teams 
is dan ook minder ruim dan afgelopen jaren, waardoor iedereen aan speelminuten toekomt.  Wij willen jullie 
daarnaast dan ook vragen je flexibel op te stellen met betrekking tot reserve zitten of invallen bij andere 
teams, zodat we elke week compleet zijn en blijven. Alvast dank daarvoor!  
Voor de selectie stond er al een competitiewedstrijd op het programma en is het seizoen officieel gestart. De 
overige teams in zowel de wedstrijd als de breedte sport mochten nog even een generale spelen voordat zij 
volgende week officieel gaan starten.  
 
Selectie 
De selectie mocht voor de eerste competitiewedstrijd van start in het Zeeuwse Oost-Souburg tegen Fortis. 
Afgelopen woensdag heeft de selectie de doelen voor het komend seizoen samen bepaald. Met deze doelen 
in het vizier werd om half twaalf gezamenlijk vertrokken voor de anderhalf uur durende rit richting Zeeland .  
VALTO 2 mocht het spits afbijten en ging flitsend van start. Al snel liep VALTO uit naar een voorsprong van 
0 – 7 en eigenlijk is de overwinning niet in gevaar geweest. Er een gave eindscore van 6 – 17 is op het 
scorebord neergezet. Daarnaast is het VALTO doelpunten record verbroken dit weekend, Ron Boekestijn 
heeft dit voor elkaar gekregen met 12 doelpunten. Het oude record stond op naam van Marco Boekestijn 
(VALTO 4) met 11 doelpunten.  
Na deze ruime overwinning van het tweede mocht het eerste van start. VALTO 1 start dit jaar voor het eerst 
in de geschiedenis in de eerste klasse.  Het eerste kwartier was niet goed genoeg en speelde VALTO onder 
eigen niveau. Naarmate de wedstrijd vorderde kwam VALTO steeds beter in de wedstrijd. VALTO herpakte 
zich en kroop steeds dichter bij Fortis.  Helaas kon de aansluitingstreffer steeds net niet gemaakt worden en 
werd het debuut afgesloten met een verlies van 15 – 13.  
 
Wedstrijdsport 
VALTO 3 en VALTO 4 spelen dit jaar op hetzelfde niveau, beiden in de derde klasse. De teams zijn op een 
enkele kleine verandering na, nagenoeg niet verandert. VALTO 3 speelde deze week tegen DES. VALTO 3 
heeft de laatste jaren vaker tegen DES gespeeld. De wedstrijd ging zoals vaak tegen DES gelijk op tot het 
einde. Hierdoor kon er goed geoefend worden met een gelijkwaardige tegenstander. Helaas trok VALTO aan 
het kortste einde en verloor met 9-8. Ook voor VALTO 4 stond deze week een oefenwedstrijd tegen DES op 
het programma. Het vierde speelde een prima oefenwedstrijd , maar helaas verloor het vierde ook nipt. Deze 
week gaan beide teams hard trainen om ervoor te zorgen dat ze aanstaande zaterdag allebei minimaal nipt 
gaan winnen!  
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Breedtesport 
VALTO 5,  VALTO 6, VALTO 7 en VALTO 8 komen uit in de breedte sport en mochten allen ook oefenen 
tegen DES. VALTO 5 is een team dat bestaat uit spelers die al jaren niet meer gespeeld hebben, maar toch 
jeukende handen hebben om toch weer een balletje te gooien. Ondanks de eindstand van 8 – 2 in het 
nadeel van het vijfde, was het een goede wedstrijd. Ze hebben er allemaal erg veel zin in.  
VALTO 6 is het jongste senioren team van VALTO. Dit team onder leiding van Daniël Kester kent zowel 
geheel nieuwe als herintredende spelers.  Nancy en Mariska zijn de nieuwste sterren van dit team.  Aan het 
begin was het nog even wennen aan elkaar en keek het zesde tegen een 9 – 2 achterstand. Maar in de 
tweede helft zijn ze goed terug gekomen tot een eindstand van 11 – 9. VALTO 7 is ook gisteren weer 
begonnen met de eerste wedstrijd. Hun hoogtepunt, het kampioenschap in het afgelopen zaalseizoen, ligt 
achter hun en zij gaan op jacht naar een nieuw hoogtepunt. Want ze snakken naar meer! Last best, VALTO 
8 of te wel (zoals ze het zelf noemen) de bronto’s van VALTO mochten gisteren om het mooie tijdstip van 
14:00 aantreden om ook tegen DES het spits af te gaan bijten. Het was een fijn weerzien na de zomerstop 
en dit team staat te trappelen om officieel te mogen gaan starten volgende week.  
	  
	  
 
Zaterdag  7 september 2013 
200	   1F	   15:30	   VALTO	  1	   RWA	  1	   A	  Kgr	   	   	  	  

2770	   R2N	   14:00	   VALTO	  2	   KCR	  2	   A	  Kgr	   	   	  	  

2918	   R3Q	   15:30	   ONDO	  (G)	  3	   VALTO	  3	   A	  Kgr	   Juliana	  Sportpark	   	  	  
2826	   R3P	   17:00	   VALTO	  4	   Sporting	  Trigon	  4	   B	  Kgr	   	   	  	  

1473	   R5F	   14:00	   Avanti	  (P)	  8	   VALTO	  5	   B	  Kgr	   De	  Groene	  Wijdte	   	  	  
432	   R5E	   14:00	   VALTO	  6	   Avanti	  (P)	  7	   B	  Kgr	   	   Marco	  B	  

3075	   R6D	   12:30	   Fiks	  5	   VALTO	  7	   A	   Complex	  Voscuyl	   	  	  

1746	   R6B	   11:00	   VALTO	  8	   Weidevogels	  4	   A	  Kgr	   	   Dennis	  
6904	   A2G	   12:30	   VALTO	  A1	   Weidevogels	  A2	   A	  Kgr	   	   	  	  

6922	   A2H	   17:00	   VALTO	  A2	   DES	  (D)	  A1	   A	  Kgr	   	   	  	  
953	   A4D	   15:30	   Avanti	  (P)	  A5	   VALTO	  A3	   B	  Kgr	   De	  Groene	  Wijdte	   	  	  

8607	   B2U	   12:15	   Maassluis	  B1	   VALTO	  B1	   1K	   Wipperspark	   	  	  
1648	   B3D	   12:40	   VALTO	  B2	   Dijkvogels	  B2	   B	  Kgr	   	   Hellen	  

2975	   B5E	   10:00	   Avanti	  (P)	  B6	   VALTO	  B3	   B	  Kgr	   De	  Groene	  Wijdte	   	  	  

9427	   C1H	   12:15	   ONDO	  (G)	  C1	   VALTO	  C1	   B	  Kgr	   Juliana	  Sportpark	   	  	  
2653	   C4E	   11:30	   VALTO	  C2	   De	  Meervogels	  C4	   B	  Kgr	   	   Antoinet	  

3422	   C5L	   12:45	   Fortuna/MHIR	  C4	   VALTO	  C3	   B	  Kgr	   Kruithuisweg-‐Oost	   	  	  
2583	   D1C	   12:00	   Ready	  D1	   VALTO	  D1	   A	  Kgr	   Den	  Haag,	  Escamp	   	  	  

3169	   D2L	   10:30	   VALTO	  D2	   ODO	  D1	   B	  Kgr	   	   Ruben	  K	  

2396	   D3R	   12:00	   ONDO	  (G)	  D4	   VALTO	  D3	   C	  gras	   Juliana	  Sportpark	   	  	  
1508	   E8-‐2H	   09:00	   VALTO	  E1	   ODO	  E1	   A	  Kgr	   	   Nia	  

1528	   E8-‐3K	   10:00	   Dijkvogels	  E1	   VALTO	  E2	   C	  gras	   Nollaantje	  Maasdijk	   	  	  
831	   E8-‐3P	   09:30	   VALTO	  E3	   ODO	  E2	   B	  Kgr	   	   Steven	  

2873	   E4-‐3J	   10:00	   Refleks	  E2	   VALTO	  E4	   A	  Kgr	   Prinses	  Irene	   	  	  
1377	   F2I	   10:00	   VALTO	  F1	   ONDO	  (G)	  F3	   A	  Kgr	   	   Thomas	  R	  

1486	   F3L	   10:00	   VALTO	  F2	   Dijkvogels	  F2	   A	  Kgr	   	   Ria	  
	  
	  
Opstellingen zaterdag 7 september 
VALTO 1 
Dames: Ellen H, Laura, Petra, Sharon 
Heren: Frank, Niels, Rob, Thom 
Reserve: VALTO 2 
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VALTO 2 
Dames: Anne-Roos, Antoinette, Daniela, Mellanie, Manon, Nia 
Heren: Lennart, Niels L, Pieter, Ron 
Reserve: Martin v.d. W 
 
VALTO 3 
Dames: Denise, Ilse, Kim, Leonie 
Heren: Bart-Jan, Dennis, Kees, Michiel 
Reserve: Dame A1 en Heer A1 
 
VALTO 4: 
Dames: Esther, Hellen, Mariska G, Dame A1 (helft), Dame A1 (helft) 
Heren: Arnold K, Hans, Marco, Mark, Martin v.d. W. 
Reserve: Lieselotte 
 
VALTO 5: 
Dames: Chantal, Ellen V, Lieselotte, Marielle 
Heren: Arco, Laurens M, Johan, Rene 
Reserve: Dame A2, Ruben v.d. Lugt 
 
VALTO 6: 
Dames: Mariska D, Nancy?, Laura H, Dame A2, Dame A2, Dame A2 
Heren: Bart V, Daniel K, Daniel V, Laurens E, Jesper, Vincent 
Reserve: --- 
 
VALTO 7: 
Dames: Gerda, Jeanette, Petra de J., Dames A3 (helft), Dame A3 (helft) 
Heren: Frank P, Gert-Jan, Jelle, Rinze 
Reserve: Heer A3 
 
VALTO 8: 
Dames: Helma, Marja, Marleen, Rosanne 
Heren: Arie, Martin B, Michiel, Peter, Rico, Wilco 
Reserve: Dame A3 
 
 
 
Afmelden wedstrijden veldseizoen - senioren 
Voor het veldseizoen zijn alle vakanties en afmeldingen inmiddels binnen. De teamplanningen zijn gemaakt 
en we gaan er weer een mooie seizoen van maken! Heb je vervelende genoeg straks een blessure, meld 
het direct via onderstaand mail adres. Dan kunnen wij voor je team een passende oplossing zoeken. 
Daarnaast wil ik alvast een ieder bedanken die in de voorbereiding zo flexibel is geweest om met een ander 
team mee te gaan en te ondersteunen. Het komende seizoen is iedereen hard nodig en al veel mensen, 
zowel senioren als junioren, zijn bereid om een ander team te helpen. Super!  
 
Manon van der Ende 
Wedstrijdsecretaris Veld 
wsv@ckv-valto.nl 
	  
	  
Dinsdag 10 september 
2671	   R3Q	   20:15	   VALTO	  3	   KVS	  4	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   DE	  LIER	   	  	  
2520	   R3P	   20:00	   Tempo	  4	   VALTO	  4	   A	  Kgr	  S	   Sportcomplex	  Zegersloot	   ALPHEN	  AD	  RIJN	   	  	  

8510	   B2U	   19:00	   VALTO	  B1	   Albatros	  B1	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   DE	  LIER	   nnb	  
 
 
Woensdag 11 september 
9508	   C1H	   19:00	   VALTO	  C1	   Maassluis	  C1	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   DE	  LIER	   	  	  
 



De bijblijver, 2 september 2013 4 

 
 
 

Nieuws van het bestuur  
 
 
 
 
 
TEGELACTIE 
Inmiddels is de aanbouw al behoorlijk ver gevorderd! Hulde voor iedereen die daar in meegeholpen heeft! 
Om het financieel mogelijk te maken zijn we de tegelactie gestart. 
Je sponsort daarmee onze uitbouw en het leuke is dat je vervolgens heel lang in de kantine hangt met een 
ambachtelijk geschilderde tegel. Per tegel betaal je € 100,00. 
Nu zijn er veel leuke ideeën om VALTO te helpen. 
 
 
 
Bijvoorbeeld een leuke  

• Familie-‐tegel(s)	  	  

• Team-‐tegel(s)	  	  
• Bedrijfs-‐tegel(s)	  

Hieronder de diverse voorbeelden van de 
bestaande tegelwand. Deze blijft gewoon 
bestaan. 
Er komt dus een nieuwe wand bij! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probeer dus je familie, team, baas over te halen om een tegel te sponsoren! Je kan zelf aangeven hoe je de 
tegel geschilderd wil hebben. 
Bestellen of meer info bij: Hans Ridder, 06-54 60 03 71 of voorzitter@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
Barbezetting komende 2 weken 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. 

• 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. 

• 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 voor jullie hulp. 
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966, jbridder@caiw.nl 
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Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

4-sep Wo 18.00-21.00 Esther de 
Jong 

        

5-sep Do 19.00-23.30 Jan de Jong         

7-sep Za 08:15-12:00 Linda Stolk Wilma Prins Miranda vd 
Mout 

  door bar 

7-sep Za 12:00-15:00 Anja vd Eijk Thelma Jansen Anneke van 
Dijk 

  door bar 

7-sep Za 15,00-18,00 Pia Prins Chris van 
Oudheusden 

Vincent 
Cornelisse 

  door bar 

7-sep Za 17.30-20.30 Chantal Stolze Melanie Stolze Liesbeth v 
Staalduinen 

Yvonne vd Stok GJ Stolk, Arco 
Poot 

               

10-sep Di 18.30-22.00 Huib Herbert          

11-sep Wo 18.30-20.30 Kim vd Berg         

12-sep Do 19.00-23.30 Patrick 
Boeters 

        

14-sep Za 08.15-12.00 Petra Stolze Melanie Solleveld Helma vd Berg   door Bar 

14-sep Za 12.00-15.00 Mariëlle 
Ridder 

Barbara Prins Marlene 
Mostert 

  door Bar 

14-sep Za 15.00-18.00 Herma v 
Venetien 

Trude Veerhoek Antoinette 
Saarloos 

  door Bar 

14-sep Za 17.30-20.30 Bart 
Versteegen 

Michiel Cornelisse Gaby 
Binnendijk 

  Hans Ridder, 
Arie 
Hoogerbrugge 

 
 
 
Schoonmaken Villa 
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO 
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd. Per week is een ander jeugdteam 
aangewezen, zodat de ouders 1x of maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar aan de beurt komen. Daarbij 
verzoeken we om bij verhindering te ruilen met een ouder uit een ander team.  Met een groepje van 7 a 8 
mensen is alles binnen het uur klaar. Dus is het van belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op 
vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.   
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
 
Datum	   Team	  

06-09 E3 en E4 

13-09 C1 
20-09 C2  
27-09 C3 

04-10 F1 en F2 
11-10 D1 

18-10 D2 

25-10 D3 

 
 
 
 

	  
	  

Agenda 

Datum Tijd Wat Plaats 
Zaterdag 7 september Vanaf 17.00 uur Feestje Villa VALTO Villa VALTO 
14, 15 en 16 maart  Trainingsweekend ????? 
20, 21 en 22 juni  Jeugdweekend ????? 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Zo, het seizoen is officieel gestart. VALTO 1 en 2 speelden hun 
eerste wedstrijden en alle teams hebben inmiddels getraind en een 
wedstrijdje gespeeld. Nog een week goed trainen en dan gaan we 
allemaal weer echt aan de bak. 
 
 
Selecties zijn ingedeeld. 
De verschillende selecties zijn bekend gemaakt. 
 
Dat heeft geleid tot de volgende indelingen: 
team Heren Dames 
VALTO 1 Thom, Frank, Niels, Rob Petra, Ellen, Laura, Sharon 
VALTO 2 Niels L, Ron, Pieter, Lennart, Luuk Melanie, Antoinette, Nia, Anne-Roos, Daniela, Manon 

 Opmerking: Kevin en Mirjam zijn geblesseerd en blijven tot herstel in de selectie. Daarna wordt situatie 
opnieuw bekeken. 

VALTO A1 Twan, Laurens, Ruben, Floris Mandy H, Naomi, Lotte, Lisa 
VALTO A2 Alex, Martijn, Rik, Steven, Thomas Aileen, Inge, Nikki, Simone V, Mandy B, Lysanne, Anna 
 Opmerking: Met de dames uit A2 wordt afgesproken dat ze aanvullende wedstrijden spelen in de senioren. 
VALTO B1 Simon, Ruben, Rick, Michael, Thijs Daphne, Femke, Vera, Lisanne, Esmee B 
VALTO B2 Lisa, Angelique, Romy S, Romy B, Esmee M, Manon, Rosalie, Kirsten, Joyce, Julia 



De bijblijver, 2 september 2013 7 

 



De bijblijver, 2 september 2013 8 

 
 
Trainingen, trainers en leiders 
In de villa hangt een overzicht wie op welk veld traint. Kijk hier even naar. 
Dit seizoen zijn de trainingstijden als volgt: 
 
team dag tijdstip trainers coaches 

1 & 2 Maandag 20.15-21.45h Marco Swikker  

1 Donderdag 20.15-21.45h Marco Swikker Marco Swikker 

2 Donderdag 20.15-21.45h Teun Voskamp Teun Voskamp 

3 & 4 Dinsdag 19.30-20.30h Toptrainers  

3 Donderdag 20.30-21.30h Mark van Geest Mark van Geest 

4 Donderdag 19.30-20.30h Onderling  

5 tm 8 Dinsdag 20.30-21.30h Toptrainers   

        

A1 & A2 Maandag 20.15-21.45h Chris  

A1 Donderdag 20.00-21.15h Chris Chris 

A2 Donderdag 19.00-20.00h Niels K, Denis Niels K, Denis 

A3 dinsdag 19.00-20.00h Ron, Niels L ????? 

        

B1 & B2 Maandag 19.00-20.00h Rob, Petra, Luuk, Sharon  

B1 Donderdag 19.00-20.00h Rob, Petra Rob, Petra 

B2 Donderdag 19.00-20.00h Luuk, Sharon Luuk, Sharon 

B3 Dinsdag 18.30-19.30h Mariska ????? 

        

C1 & C2 & C3 Maandag 18.00-19.00h Thom, Lennart, Laura, Mirjam  

C1 Woensdag 18.00-19.00h Thom, Lennart Thom, Lennart 

C2 Donderdag 18.00-19.00h Laura, Mirjam Laura, Mirjam 

C3 Dinsdag 19.00-20.00h Bart V, Ruben K Peter, Leontine 

        

D1 & D2 & D3 Maandag 19.00-20.00h Frank, Laurens V, Alex  

D1 Donderdag 18.00-19.00h Frank, Laurens Frank, Laurens 

D2 Donderdag 18.00-19.00h Ilse, Alex Ilse, Annemieke 

D3 Donderdag 18.00-19.00h Nia, Anna, Simone Martin vd Eijk 

        

E1 & E2 & E3 & E4 Maandag 18.00-19.00h Rianne, Twan, Lotte, Naomi  

E1 Donderdag 17.00-18.00h Pieter, Team Michiel, Pieter, Twan 

E2 Woensdag 18.00-19.00h Mandy H, Thijs Mandy H, Marleen S 

E3 Dinsdag 18.30-19.30h Danny, Marije, Ruben H. Danny, Marije 

E4 Donderdag 18:00-19:00h Lotte? Ellen H. 

        

F Donderdag 18.00-19.00h Lysanne, Lisa, Nikkie, Inge, Johan F1: Lysanne, Inge 
F2: Nikki, Johan 

        

Kangoeroes Zaterdag 10.00-11.00h Melanie, Ailleen, Floris 

 
 
 
Nog 2 coaches gezocht 
Zoals je in het schema kunt zien hebben we nog hulp nodig voor 2 teams. VALTO A3 en B3 hebben 
dringend nog een coach nodig. Laat ajb weten als je (alleen of samen met iemand) het leuk vindt om deze 
kanjers te begeleiden tijdens de wedstrijden op zaterdag. 
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Toptrainers 
Dit jaar zijn er wederom diverse toptrainers bereid gevonden om trainen te geven. Geweldig dat jullie je de 
senioren van VALTO af en toe trainen willen geven. 
 
Toptrainers VALTO 3/4: 
Datum	   Dag	   Tijd	   Toptrainer	  

1e	  dinsdag	  van	  de	  maand	   Dinsdag	   19:30	   Marco	  Swikker	  
2e	  dinsdag	  van	  de	  maand	   Dinsdag	   19:30	   Mark	  van	  Geest	  
3e	  dinsdag	  van	  de	  maand	   Dinsdag	   19:30	   Johan	  van	  der	  Meer	  
4e	  dinsdag	  van	  de	  maand	   Dinsdag	   19:30	   Rob	  van	  der	  Stelt	  
5e	  dinsdag	  van	  de	  maand	   Dinsdag	   19:30	   Bart	  van	  Muyen	  

 
Toptrainers VALTO 5/8: 
Datum	   Dag	   Tijd	   Toptrainer	  

3	  september	   Dinsdag	   20:30	   Martin	  van	  der	  Wel	  
10	  september	   Dinsdag	   20:30	   Michiel	  Cornelisse	  
17	  september	   Dinsdag	   20:30	   Voskamp&Voskamp	  
24	  september	   Dinsdag	   20:30	   Te	  bepalen	  

 
 
 
Specialismetraining 
Dit jaar wordt er op woensdagen een specialismetraining georganiseerd. Lennart van der Lingen zal in 
overleg met de trainers en coaches spelers selecteren die dan een aantal weken achtereen extra getraind 
worden op diverse specialismen. Lennart bedankt en veel succes met dit prima initiatief. 
 
 
Oefenprogramma 
De laatste paar wedstrijden nog. Veel succes! 
Datum	   Dag	   Tijd	   Thuis	   Uit	   Lokatie	   Scheidsrechter	  

04-‐sep	   Woensdag	   18:30	   VALTO	  E1	   Maassluis	  E1	   Zweth/1	   Thomas	  R	  
04-‐sep	   Woensdag	   19:30	   VALTO	  B1	   Excelsior	  B1	   Zweth/1	   Ruben	  K	  
04-‐sep	   Woensdag	   19:30	   Excelsior	  C1	   VALTO	  C1	   Biesland/kg	   Excelsior	  

 
 
Video-opnames 
Ook dit jaar zullen de spelers van B1 weer meehelpen om zaterdags de video te bedienen tijdens de 
wedstrijd van VALTO 1. Dank hiervoor. 
Allemaal weer heel veel plezier op het veld! 
 
Namens de TC, Bart van Muyen, 06-27024 902 / bart@vanmuyen.nl 
 
 
 
 
TEAMFOTO’S SEIZOEN 2013 – 2014 
 Ook dit jaar worden er weer nieuwe teamfoto’s gemaakt, voor op de site en voor in de gang! 
Daarom vragen wij de medewerking van de coaches/trainers en spelers van de teams! 
Zorg er voor dat je deze week een keer compleet bent met je team (kan op een trainingsavond of op 
zaterdag) en meld dit bij onderstaande personen, zodat wij er voor kunnen zorgen dat één van ons aanwezig 
is om een foto te nemen.  
LET OP: het kan uiterlijk tot 20.15 uur, omdat het anders te donker is!! 
  
Arie en Petra Dijkstra 
Tel. 06 21 40 90 23 of familiedijkstra@caiway.nl  
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Wie o Wie… 

vindt het leuk om dit seizoen mee te gaan als coach met de 
B3 of de A3. 

 
Voor beide teams zijn we nog opzoek om deze plek in te vullen.  
 
De spelers zouden het super leuk vinden als jij met ze mee wilt gaan. Je mag het ook met 
z´n tweeën doen.  
Vind je het leuk om iedere week met ze mee te gaan, laat het me dan weten. Dit  kan per 
mail j.vandermeer@selectaklemm.de ,  maar je mag ook bellen,  tel.: 06-53154889 
 
Ook namens de spelers! Hartelijk dank! 
 
Johan van der Meer, Coördinator A en B 
 
 
 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 
 
 
 
VALTO 1 debuteert in de 1e klasse                                     Sponsor: Martin Stolze bv 
Na een korte en intensieve voorbereiding werd afgelopen week bekend wie er het komende seizoen in 
VALTO 1 spelen. Bij de heren is er niks veranderd en vullen Rob de Ruiter, Niels Koole, Frank de Rijcke en 
Thom Voskamp de plekken in. Bij de dames zijn Ellen vd Haagen en Petra Dijkstra gebleven en zijn de 
nieuwkomers Laura de Rijcke en Sharon Prins. Afgelopen zaterdag werden er door de overige teams nog 
oefenwedstrijden gespeeld, maar de selectie moest al voor de competitie op pad. Als eerste stond de verre 
uitwedstrijd tegen Fortis 1 op het programma. Voorafgaand aan de wedstrijd zag het vlaggenschip hoe 
VALTO 2 op indrukwekkende wijze Fortis 2 versloeg met 6-17, met een glansrijke hoofdrol voor Ron 
Boekestijn, die maar liefst 12 keer wist te scoren.  
Voor VALTO 1 was de wedstrijd tegen Fortis 1 het debuut in de 1e klasse. Met een wat aarzelend begin, 
waarin het niet lukte om te scoren, zorgden slordigheden er voor dat Fortis uitliep naar een 2-0 voorsprong. 
Hierna wist het 2e aanvalsvak wel te scoren en werd de stand gelijk getrokken naar 2-2. Het eerste 
aanvalsvak wist nu ook te scoren en hiermee kwam VALTO op een voorsprong, 2-3. Erg overtuigend was 
het echter nog niet en hier profiteerde Fortis van en zij liepen weer uit naar 6-3. Vlak voor rust wist VALTO 
nog wat terug te doen en zo gingen we de rust in met 6-4. In de rust gaf coach Marco Swikker aan dat het 
tempo omhoog moest, er gezorgd moest worden voor een betere aansluiting en dat er zeker kansen lagen 
voor een goed resultaat.  
Na rust was het Fortis dat het voortouw nam en werd het 8-4. VALTO kwam echter steeds beter in haar spel 
en bleef goed bij. Halverwege de 2e helft werd het verschil weer twee doelpunten en stond het 10-8. Op dat 
moment zorgden fouten in de verdediging ervoor dat Fortis twee strafworpen kreeg en werd de voorsprong 
weer vier doelpunten, 12-8. Toch bleef ook nu VALTO vertrouwen houden en via tussenstanden van 12-10 
en 13-10 kwam VALTO nog één keer vlakbij door de aansluitende treffer te scoren. Met nog 7 minuten te 
spelen, stond het 13-12. Helaas bleef Fortis rustig en liep weer uit naar 15-12. Met nog een strafworp voor 
VALTO werd de uiteindelijke stand bepaald op 15-13.  
Ondanks het verlies een prima prestatie van VALTO waar we vertrouwen uit kunnen halen voor de overige 
wedstrijden. Als we dit spel door kunnen zetten, gaan we zeker nog heel wat punten halen in de 1e klasse.  
Aanstaande zaterdag spelen we om 15.30 uur thuis tegen RWA 1 en daarbij kunnen we uiteraard de 
aanmoedigingen van een ieder goed gebruiken. Tot dan!  
  
Groetjes VALTO 1  
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Fortis 2 - VALTO 2 
Voor VALTO 2 stond afgelopen zaterdag de eerste competitiewedstrijd op het programma. Na een korte 
maar goede voorbereiding reisden we af naar het zonnige Oost-Souburg. Na een zit van ongeveer anderhalf 
uur kwamen we aan in Zeeland. We waren mooi op tijd om even rustig de te acclimatiseren en de beentjes 
te strekken.  
Waar we vorig jaar in het eerste veldperiode punten hadden laten liggen waren we er nu wel opgebrand om 
dit niet nog een keer te laten gebeuren. En na zo'n lange zit zou het ook wel lekker zijn om de punten mee 
terug te nemen.  
Met een flitsende start met een al snel 0-4 voorsprong kwamen we goed uit de startblokken. Verdedigend 
stond het goed en de aanvallen werden op een paar foutjes na goed neergezet. Onze nummer 13, Ron 
Boekestijn voelde zich al snel thuis hier in het zuiden van het land en scoorde gemakkelijk. We gingen met 
een schappelijke stand van 3-10 de rust in. Het was zaak dat we concentreert door bleven verdedigen en 
aanvallend opzoek gingen naar de goede kansen. Dit gebeurde ook en konden we Fortis achter ons houden. 
Uiteindelijk was de stand 6-17 en was de eerste overwinning een feit. Enige kanttekening is dat Ron wel 2 
stippen heeft gemist en daardoor nog een hogere scoren is uitgebleven.  
Volgende week mogen we thuis aantreden tegen KCR 2 die dit weekend met groot verschil hebben 
gewonnen. Belooft dus een mooie wedstrijd te worden.  
Komt alle kijken. 
         VALTO 2 
 
 
 
 
VALTO E1   
De vakantie zit er weer op, wel jammer maar gelukkig zijn daar weer andere leuke dingen  
voor in de plaats gekomen o.a. “korfbal”  Na 2x weer lekker getraind te hebben met de nieuwe 
samenstelling, lijkt het erop dat het een mooi seizoen gaat worden. Coach en trainer (Michiel en Pieter) 
hadden de vakantie nog in hun bol, want we moesten de eerste wedstrijd, (uit tegen Des in Delft) zonder 
shirts spelen !!! oh oh..... even paniek..... maar na wat telefoontjes was er nog net op tijd iemand geregeld 
die ze kwam brengen. Het liep gesmeerd, de vakantie heeft iedereen goed gedaan, met frisse moed hebben 
we met 1-7 gewonnen, of ze al jaren met elkaar gespeeld hebben ! Thomas scoorde het 1e en 2e punt, 
Romy de 3e, toen één tegen, Koert de 4e 5e en 6e en David sloot het score-bord met 1-7, dat werd mogelijk 
gemaakt door o.a. Jolijn, Kim, Emma, Romeo en Annelie “Op naar de volgende pot” 
 
         Groetjes Martin (Vader van Annelie) 
 
 
 
 
VALTO E2 
Zooooo dat was weer even wennen zo op zaterdag vroeg 't wekkertje !!! om 8.00 vertrokken we fris en fruitig 
naar Delft om daar onze eerste oefenwedstrijd te spelen. 
Klokslag 9.00 floot de scheids het startsignaal...VALTO zat er al weer gauw lekker in, goeie verdediging, 
maar DES glipte toch even tussendoor en maakte 1-0. 
De grote grijze wolken dreven helaas boven ons hoofd en kregen een flinke regenbui op ons hoofd, maar 
daardoor lieten we ons niet gek maken..het werd al snel 1-1 1-2 we hebben uiteindelijk gewonnen met 1-3. 
Top hoor VALTO E2 heel goed gedaan!!! 
 
Groetjes Jordan & Maaike 
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Zaterdag 14 september 
446	   1F	   15:30	   Kinderdijk	  1	   VALTO	  1	   1K	   Sportpark	  Molenzicht	   	  	  

3201	   R2N	   14:30	   Korbatjo	  2	   VALTO	  2	   1G	   H.Parkhurstweg	   	  	  
3140	   R3Q	   11:00	   VALTO	  3	   Weidevogels	  2	   B	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  

3131	   R3P	   14:00	   ZKV	  (Za)	  4	   VALTO	  4	   B	  Kgr	   Sportpark	  Hoornseveld	   	  	  

762	   R6D	   16:30	   VALTO	  7	   De	  Meervogels	  8	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   Jeroen	  
2434	   R6B	   14:00	   Fiks	  6	   VALTO	  8	   C	   Sportcomplex	  Voscuyl	   	  	  

7061	   A2G	   13:30	   Achilles	  (Hg)	  A2	   VALTO	  A1	   A	  Kgr	   Pomonaplein	   	  	  
7031	   A2H	   12:15	   Avanti	  (P)	  A2	   VALTO	  A2	   A	  Kgr	   De	  Groene	  Wijdte	   	  	  

2130	   A4D	   15:00	   VALTO	  A3	   SEV	  (L)	  A1	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   Bart-‐Jan	  

8654	   B2U	   12:00	   VALTO	  B1	   Weidevogels	  B2	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   nnb	  
405	   B3D	   11:00	   ONDO	  (G)	  B3	   VALTO	  B2	   A	  Kgr	   Juliana	  Sportpark	   	  	  

3271	   B5E	   13:30	   VALTO	  B3	   De	  Meervogels	  B4	   B	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   Kees	  
9526	   C1H	   11:00	   VALTO	  C1	   Weidevogels	  C1	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  

125	   C4E	   10:00	   Achilles	  (Hg)	  C3	   VALTO	  C2	   A	  Kgr	   Pomonaplein	   	  	  
871	   C5L	   12:30	   VALTO	  C3	   VEO	  C2	   B	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   Leonie	  

1132	   D1C	   09:00	   VALTO	  D1	   Achilles	  (Hg)	  D1	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   Mellanie	  

1701	   D2L	   11:00	   Avanti	  (P)	  D3	   VALTO	  D2	   D-‐gras	   De	  Groene	  Wijdte	   	  	  
1598	   D3R	   10:45	   Dijkvogels	  D2	   VALTO	  D3	   A	  Kgr	   Nollaantje	  Maasdijk	   	  	  

1196	   E8-‐2H	   10:30	   ONDO	  (G)	  E2	   VALTO	  E1	   C	  gras	   Juliana	  Sportpark	   	  	  
387	   E8-‐3K	   10:00	   VALTO	  E2	   DKC	  E1	   B	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   Thijs	  

524	   E8-‐3P	   09:00	   VALTO	  E3	   Avanti	  (P)	  E5	   B	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   Steven	  

807	   E4-‐3J	   10:00	   VALTO	  E4	   De	  Meervogels	  E3	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   Daniela	  
1374	   F2I	   13:00	   Fortuna/MHIR	  F3	   VALTO	  F1	   C	   Kruithuisweg-‐Oost	   	  	  

3247	   F3L	   09:00	   ODO	  F2	   VALTO	  F2	   C	  gras	   De	  Commandeur	   	  	  
 
 
Zaterdag 21 september 
1376	   1F	   15:30	   VALTO	  1	   Pernix	  1	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  
4938	   R2N	   14:00	   VALTO	  2	   Vitesse	  (Ba)	  3	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  

4983	   R3Q	   13:00	   Maassluis	  3	   VALTO	  3	   1K	   Wipperspark	   	  	  

3297	   R3P	   17:00	   VALTO	  4	   Fiks	  3	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  
3228	   R5F	   12:30	   Tempo	  6	   VALTO	  5	   A	  Kgr	  S	   Sportcomplex	  Zegersloot	   	  	  

1009	   R5E	   14:00	   VALTO	  6	   ODO	  6	   B	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   Martin	  B	  
1041	   R6D	   12:30	   DES	  (D)	  7	   VALTO	  7	   A	  Kgr	   Sportpark	  Biesland	  (D)	   	  	  

2373	   R6B	   12:30	   VALTO	  8	   Fluks	  3	   B	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   Martin	  W	  

7638	   A2G	   12:30	   VALTO	  A1	   ONDO	  (G)	  A1	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  
7078	   A2H	   11:00	   VALTO	  A2	   ODO	  A2	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  

1983	   A4D	   14:00	   ONDO	  (G)	  A3	   VALTO	  A3	   B	  Kgr	   Juliana	  Sportpark	   	  	  
8715	   B2U	   11:30	   Weidevogels	  B2	   VALTO	  B1	   A	  Kgr	   Sportcomplex	  Merenveld	   	  	  

2084	   B3D	   17:00	   VALTO	  B2	   ONDO	  (G)	  B3	   B	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   Peter	  R	  
186	   B5E	   10:15	   De	  Meervogels	  B4	   VALTO	  B3	   B	  Kgr	   Vernedesportpark	   	  	  

9437	   C1H	   10:30	   Fortuna/MHIR	  C1	   VALTO	  C1	   A	  Kgr	   Sportpark	  Kruithuisweg-‐Oost	   	  	  

3020	   C4E	   10:30	   VALTO	  C2	   Achilles	  (Hg)	  C3	   B	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   Esther	  
2915	   C5L	   13:00	   Ready	  C2	   VALTO	  C3	   A	  Kgr	   Den	  Haag,	  Escamp	   	  	  
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207	   D1C	   13:30	   Fortuna/MHIR	  D2	   VALTO	  D1	   B	  Kgr	   Sportpark	  Kruithuisweg-‐Oost	   	  	  

1663	   D2L	   11:30	   VALTO	  D2	   Avanti	  (P)	  D3	   B	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  
2918	   D3R	   09:30	   VALTO	  D3	   Dijkvogels	  D2	   B	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  

2526	   E8-‐2H	   09:00	   VALTO	  E1	   ONDO	  (G)	  E2	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  

1850	   E8-‐3K	   09:30	   DKC	  E1	   VALTO	  E2	   A	  Kgr	   Sportpark	  Biesland	   	  	  
2376	   E8-‐3P	   11:30	   Avanti	  (P)	  E5	   VALTO	  E3	   F-‐gras	   Sportpark	  De	  Groene	  Wijdte	   	  	  

3076	   E4-‐3J	   11:00	   De	  Meervogels	  E3	   VALTO	  E4	   D	  gras	   Vernedesportpark	   	  	  
548	   F2I	   10:00	   VALTO	  F1	   Fortuna/M	  F3	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  

1465	   F3L	   10:00	   VALTO	  F2	   ODO	  F2	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  
 
 
 
 
Zaterdag 28 september 
572	   1F	   15:30	   KOAG	  1	   VALTO	  1	   1K	   Driekamp	   	  	  
3425	   R2N	   16:35	   Oranje	  Wit	  (D)	  3	   VALTO	  2	   1K	   Stadspolders	   	  	  

5154	   R3Q	   13:30	   VALTO	  3	   Velocitas	  3	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  

5266	   R3P	   17:00	   Rapid	  2	   VALTO	  4	   A	  Kgr	   Korfbal	  Kleverlaan	   	  	  
527	   R5E	   12:30	   Vlug	  &	  Vaardig/KCN	  3	   VALTO	  6	   A	  Kgr	   Sportpark	  Melkweg	   	  	  

331	   R6D	   15:30	   VALTO	  7	   Velocitas	  6	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   Bart-‐Jan	  
551	   R6B	   15:30	   Pernix	  7	   VALTO	  8	   A	  Kgr	   Leiden	  Merenwijk	   	  	  

7129	   A2G	   14:30	   Futura	  A1	   VALTO	  A1	   A	   Stokroosveld	   	  	  

7740	   A2H	   16:00	   VEO	  A2	   VALTO	  A2	   A	  Kgr	   Sport	  Westvliet	   	  	  
2957	   A4D	   17:00	   VALTO	  A3	   HKV/Onnest	  A3	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   Daniel	  K	  

8787	   B2U	   10:00	   Albatros	  B1	   VALTO	  B1	   1K	   Develstein	   	  	  
1685	   B3D	   10:30	   VALTO	  B2	   DES	  (D)	  B2	   B	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   Hellen	  

1344	   B5E	   13:00	   DES	  (D)	  B3	   VALTO	  B3	   B1	  (Kgr	  exc)	   Sportpark	  Biesland	  	   	  	  
9454	   C1H	   11:00	   VALTO	  C1	   KVS	  C2	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  

3112	   C4E	   12:00	   VALTO	  C2	   ALO	  C2	   B	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   Antoinet	  

3043	   C5L	   10:00	   ONDO	  (G)	  C5	   VALTO	  C3	   A	  Kgr	   Juliana	  Sportpark	   	  	  
2060	   D1C	   12:00	   KVS	  D1	   VALTO	  D1	   B	  Kgr	  1	   Cas	  van	  Dijkpark	   	  	  

160	   D2L	   09:00	   VALTO	  D2	   ONDO	  (G)	  D3	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  
1036	   D3R	   10:00	   ODO	  D2	   VALTO	  D3	   B	  gras	   De	  Commandeur	   	  	  

1687	   E8-‐2H	   12:00	   VALTO	  E1	   DES	  (D)	  E1	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  

1408	   E8-‐3K	   09:30	   Excelsior	  (D)	  E1	   VALTO	  E2	   B	  Kgr	  Exc	   Sportpark	  Biesland	   	  	  
2598	   E8-‐3P	   09:30	   VALTO	  E3	   ONDO	  (G)	  E4	   B	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  

2168	   E4-‐3J	   12:00	   ODO	  E3	   VALTO	  E4	   C	  gras	   De	  Commandeur	   	  	  
220	   F2I	   10:00	   VALTO	  F1	   Futura	  F1	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  

1760	   F3L	   10:00	   VALTO	  F2	   Fortuna	  F5	   A	  Kgr	   Sportpark	  De	  Zwet	   	  	  
 

                                                              


