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Uitslagen wedstrijden 7 september 2013

Thuis Uit

Valto 1 RWA 1 17 14
Valto 2 KCR 2 13 15
ONDO (G) 3 Valto 3 16 10
Valto 4 Sporting Trigon 4 14 14
Avanti (P) 8 Valto 5 6 12
Valto 6 Avanti (P) 7 5 8
Fiks 5 Valto 7 8 9
Valto 8 Weidevogels 4 8 11
Valto A1 Weidevogels A2 11 10
Valto A2 DES (D) A1 5 11
Avanti (P) A5 Valto A3 11 1
Maassluis B1 Valto B1 5 5
Valto B2 Dijkvogels B2 3 4
Avanti (P) B6 Valto B3 1 5
ONDO (G) C1 Valto C1 7 2
Valto C2 De Meervogels C4 3 3

Fortuna C4 Valto C3 3 2
Ready D1 Valto D1 8 2
Valto D2 ODO D1 1 7
ONDO (G) D4 Valto D3 4 7
Valto E1 ODO E1 4 0
Dijkvogels E1 Valto E2 2 2
Valto E3 ODO E2 4 3
Refleks E2 Valto E4 4 0
Valto F1 ONDO (G) F3 0 1
Valto F2 Dijkvogels F2 1 4

Nabeschouwing wedstrijden senioren
De eerste competitiewedstrijd zit er nu voor iedereen op! Heel veel spelers, ook uit de B en de A, hebben
zich dubbel ingezet. Hierdoor kon elke wedstrijd doorgang vinden en is er met veel plezier gekorfbald.
Klasse!

Selectie
De eerste thuiswedstrijd van Valto 1. Na het verlies van vorige week en het steeds verbeterende spel
gedurende die wedstrijd,  was het eerste gretig om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. Het ging
gelijk op, maar naarmate de wedstrijd vorderde nam Valto steeds meer de overhand en konden de eerste
twee punten welverdiend in de Lier blijven.
Voor Valto 2 gisteren KCR 2 op het programma. Een sterke tegenstander met vorige week zeer ruime winst
op Korbatjo. Vanaf het begin af aan waren Valto en KCR aan elkaar gewaagd en was het een leuke
wedstrijd. Uiteindelijk wist KCR langzaam uit te lopen en kon het gat net niet dicht gemaakt worden.
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Wedstrijdsport

Valto 3 mocht afgelopen zaterdag op bezoek bij ONDO in ’s-Gravenzande. Een spannende wedstrijd werd
het niet. Het was wel een goede wedstrijd, maar de kansen werden niet benut. Hierdoor kon het derde geen
punten mee naar De Lier nemen. Valto 4 speelde als laatste senioren team om 17 uur tegen Sporting
Trigon. Sporting Trigon is vorig zaalseizoen tegen het derde uitgekomen en kampioen geworden in de zaal.
Het vierde had een vrij ruime voorsprong opgebouwd, helaas werd deze voorsprong in de laatste tien
minuten uit handen gegeven en werd er gelijk gespeeld.

Breedtesport
Bij Avanti in Pijnacker mocht Valto 5 aantreden. De kansen die er vorige week in de oefenwedstrijd bij DES
niet ingingen, die gingen er vandaag wel in. Daardoor werd er een mooie eindstand met dubbele cijfers
neergezet.  Ons jongste team, Valto 6, speelde ook tegen Avanti, maar dan thuis. Om 14:00 werd er gestart.
Het zesde kon nog geen punten pakken in de eerste competitiewedstrijd. Dit gezellige team dronk na de
wedstrijd een biertje om het verdriet van het verlies te verdrinken en zich te beraden op de tactiek van
volgende week. In Oegstgeest was Valto 7 aan de beurt. Allereerst ode aan de dames en heer die bereid
waren mee te gaan of als taxi te fungeren, om te zorgen dat de wedstrijd door kon gaan. Klasse! Mede door
deze inzet en teamspirit of eigenlijk verenigingspirit kon het zevende in de hitte van de strijd de winst pakken.
Valto 8 begon om 11 uur op ons eigen veld aan hun eerste competitiewedstrijd tegen Weidevogels vier. Het
was een pittige wedstrijd, maar helaas trok Weidevogels aan het langste eind en kon er niet gewonnen
worden.

Nabeschouwing wedstrijden junioren
De eerste competitiewedstrijd voor Valto A1. Een thuis wedstrijd tegen Weidevogels A2. Van te voren werd
een winst al ingecalculeerd. Alleen nog even doen. Dat was lastiger. Ondanks de pittige wedstrijd wist de A1
de punten in De Lier te houden met een nipte overwinning.
Valto A2 mocht de eerste wedstrijd spelen tegen DES A1. De A2 speelt een klasse hoger dan vorig  seizoen
en zitten in een uitdagende poule. Het was nog even wennen op het hogere niveau. Tegen DES werd dan
ook helaas verloren. Om half vier in de middag mocht Valto A3 bij Avanti aantreden. Avanti bleek al snel een
maatje te groot voor onze A3 en scoorde gemakkelijk. Dit resulteerde in een nederlaag voor onze junioren.

Nabeschouwingen jeugdwedstrijden
Afgelopen zaterdag stonden voor de jeugd de eerste competitiewedstrijden op het programma. Het was niet
zo’n goed begin voor VALTO, want van de 15 ploegen waren er 8 die de wedstrijd verloren. Er werd 3 keer
gelijk gespeeld, dus ‘maar’ 4 ploegen wisten te winnen. Hopelijk gaat het aankomende zaterdag beter!
B-teams
VALTO B1 speelde uit tegen Maassluis B1. De hele wedstrijd ging het gelijk op, maar het was wel Maassluis
die elke keer de voorsprong pakte. De wedstrijd eindigde in een gelijke stand, 5-5. VALTO B2 speelde thuis
tegen Dijkvogels B2. Ook deze wedstrijd ging gelijk op, maar helaas verloor VALTO nipt met 3-4. VALTO B3
speelde uit tegen Avanti B6 en die wisten gelukkig wel te winnen. Een mooie overwinning, 1-5.
C-teams
VALTO C1 speelde uit tegen ONDO C1 en had het moeilijk tegen deze ploeg. Er werd met 7-2 verloren.
VALTO C2 speelde thuis tegen Meervogels C4 en dit was een gelijk opgaande strijd, die eindigde in een 3-3
gelijkspel. VALTO C3 speelde uit tegen Fortuna C4 en speelde een leuke wedstrijd die nipt verloren werd, 3-
2.
D-teams
VALTO D1 speelde uit tegen Ready D1. Een gekke wedstrijd waar VALTO een voorsprong, bij rust stond het
0-2, verloren zag gaan en uiteindelijk verloor met 8-2. VALTO D2 speelde thuis tegen ODO D1 en deze
tegenstander was duidelijk een stuk beter. De wedstrijd werd ruim verloren met 1-7. VALTO D3 speelde uit
tegen ONDO D4 en wist de eer bij de D-tjes hoog te houden. Zij wonnen met 4-7.
E-teams
VALTO E1 speelde thuis tegen ODO E1 en moest daar al vroeg voor uit de veren. Ondanks het vroege
tijdstip waren de E1-ers scherp en wisten de wedstrijd met 4-0 te winnen. VALTO E2 speelde uit tegen
Dijkvogels E1. Een wedstrijd die gelijk op ging en eindigde in een gelijkspel, 2-2. VALTO E3 speelde uit
tegen ODO E2. Een spannende wedstrijd, die gelijk op ging, maar die uiteindelijk nipt door VALTO
gewonnen werd, 4-3.
F-teams
VALTO F1 speelde thuis tegen ONDO F3. VALTO was de betere ploeg, die veel balbezit had en ook veel
kansen. Helaas lukte het niet om te scoren. De tegenstander deed dat wel één keer en zo werd er verloren
met 0-1. VALTO F2 speelde ook thuis tegen Dijkvogels F2. Allemaal kinderen die voor het eerst een echte
wedstrijd speelde! Helaas was Dijkvogels net iets beter, maar gelukkig wist VALTO ook een doelpunt te
maken. De eindstand was 1-4.
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Programma komende week

10-9-2013 (DINSDAG)

2671 R3Q 20:15 Valto 3 KVS 4 A Kgr
2520 R3P 20:00 Tempo 4 Valto 4 A Kgr S
8510 B2U 19:00 Valto B1 Albatros B1 A Kgr Wim

11-9-2013 (WOENSDAG)
9508 C1H 19:00 Valto C1 Maassluis C1 A Kgr

14 sep 2013

446 1F 15:30 Kinderdijk 1 Valto 1 1K
3201 R2N 14:30 Korbatjo 2 Valto 2 1G
3140 R3Q 11:00 Valto 3 Weidevogels 2 B Kgr
3131 R3P 14:00 ZKV (Za) 4 Valto 4 B Kgr

762 R6D 16:30 Valto 7 De Meervogels 8 A Kgr Twan
2434 R6B 14:00 Fiks 6 Valto 8 C
7061 A2G 13:30 Achilles (Hg) A2 Valto A1 A Kgr
7031 A2H 12:15 Avanti (P) A2 Valto A2 A Kgr
2130 A4D 15:00 Valto A3 SEV (L) A1 A Kgr Jeroen
8654 B2U 12:00 Valto B1 Weidevogels B2 A Kgr nnb

405 B3D 11:00 ONDO (G) B3 Valto B2 A Kgr
3271 B5E 13:30 Valto B3 De Meervogels B4 B Kgr Kees
9526 C1H 11:00 Valto C1 Weidevogels C1 A Kgr

125 C4E 10:00 Achilles (Hg) C3 Valto C2 A Kgr
871 C5L 12:30 Valto C3 VEO C2 B Kgr nnb

1132 D1C 09:00 Valto D1 Achilles (Hg) D1 A Kgr Mellanie
1701 D2L 11:00 Avanti (P) D3 Valto D2 D-gras
1598 D3R 10:45 Dijkvogels D2 Valto D3 A Kgr
1196 E8-2H 10:30 ONDO (G) E2 Valto E1 C gras

387 E8-3K 10:00 Valto E2 DKC E1 B Kgr Thijs
524 E8-3P 09:00 Valto E3 Avanti (P) E5 B Kgr Steven
807 E4-3J 10:00 Valto E4 De Meervogels E3 A Kgr Nia

1374 F2I 13:00 Fortuna/MHIR F3 Valto F1 C
3247 F3L 09:00 ODO F2 Valto F2 C gras

Opstellingen dinsdag 10 september

Valto 3

Dames Denise, Ilse, Kim, Leonie
Heren Bart-Jan, Dennis, Jeroen, Michiel
Reserve Mandy H, heer A1
Aanwezig 19:15
Valto  4
Dames Esther, Hellen, Lieselotte, Mariska v. G.
Heren Arnold K., Marco, Mark, Martin W
Reserve Naomi, Floris
Vertrek 18:45
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Opstellingen zaterdag 14 september

Valto 1

Dames Ellen v.d. H., Laura, Petra D., Sharon
Heren Frank de R., Niels K, Rob, Thom
Reserve Dame w.a., dame V2, Bart-Jan, heer V2,
Vertrekken 13:30 uur

Valto 2
Dames Anne - Roos , Antoinette, Daniela,

Mellanie, Manon, Nia
Heren Lennart, Luuk, Niels v.d. L, Pieter, Ron
Reserve Michiel C.
Vertrekken 13:00 uur

Valto 3
Dames Denise, Ilse, Kim, Leonie
Heren Bart-Jan, Dennis, Jeroen, Michiel  C.
Reserve Mariska v. G, heer V4
Aanwezig 10:00 uur

Valto  4
Dames Esther, Hellen, Lieselotte, Mariska v. G.
Heren Arco, Arnold K., Hans, Mark
Reserve Leonie S, heer V5/V6
Vertrekken 12:30 uur

Valto 7
Dames Gaby, Gerda, Inge, Jeanette, Mandy B.
Heren Frank P., Gert-Jan, Jelle, Rinze, Ruud
Reserve
Aanwezig 16:00 uur

Valto 8
Dames Helma, Marleen, Ria, Rosanne
Heren Arie, Martin B, Michiel B, Peter, Rico
Reserve Angelique Stolze
Vertrek 12:45 uur

Wedstrijdsecretariaat veldseizoen - senioren
Blessure? Vergeet je niet ook af te melden via onderstaand mailadres, zodat we oplossing voor je team
kunnen zoeken.

Manon van der Ende
Wedstrijdsecretaris Veld
wsv@ckv-valto.nl
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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,=.
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

Agenda

Datum Tijd Wat Plaats
14, 15 en 16 maart Trainingsweekend ?????
20, 21 en 22 juni Jeugdweekend ?????
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Oproep: rokje kwijt
Wie of wie heeft er na de oefenwedstrijden van 31
augustus het verkeerde rokje mee naar huis genomen?
Maaike kwam zonder rokje thuis. Er lag nog wel een rokje in haar maat in de Villa maar dit is niet haar rokje.
Ik ben op zoek naar een rokje met 2 splitjes aan de voorkant en een ballenzakje aan het broekje (een
tennisrokje). Ik denk maat 122/128. Maar het kan ook maat 140 zijn.
Ik heb hier nu een rokje van Rucanor in maat 140. Er zit wel een smalle taille in.
Maaike en Marleen Slaman, 06-3635 5418

_______________ Einde Bestuursnieuws _______________

Nieuws van de AC

Teamfoto’s seizoen 2013-2014
Er moeten nog heel wat teams op de foto. Graag even zorgen dat je
een keer compleet bent (of zo goed als…..) en een belletje naar
ons!
Wie moeten er nog op de foto:

- Alle senioren behalve VALTO 3
- A2 en A3
- B2 en B3
- C2 en C3
- D1, D2 en D3
- F2

Arie en Petra Dijkstra
Tel. 06 21 40 90 23 of mail: familiedijkstra@caiway.nl

Grote Clubactie
Hoi allemaal!
We krijgen weer een grote clubactie! Voor deze
clubactie moeten loten verkocht worden en dit begint op
maandag 16 september tussen 18.00 en 20.00 uur. Het is net
als de sinaasappelverkoop, maar nu dan met loten. Ook die
avond zal De Lier in wijken verdeeld worden en gaan er verschillende groepjes de verschillende wijken
in. De spelers van de F, E, D en C-teams zullen op maandag 16 september de loten gaan verkopen.
Trainingen gaan die avond dus niet door.
De loten die na die avond overblijven, zullen worden verdeeld onder de jeugdleden zodat zij die nog kunnen
verkopen in hun directe omgeving.
Naast de hulp van de F, E, D en C-teams rekenen we ook op de hulp van de trainers/coaches om de
groepjes te begeleiden. Als je geen trainer/coach bent, maar wel graag wil helpen, ben je natuurlijk ook van
harte welkom!
Tot maandag de 16e!

_________________ Einde AC Nieuws ________________
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Nieuws van de KantineCommissie (KC)

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

Datum Dag Tijds
duur

Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken

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 Ben van Duijn

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 Wilma Prins door Bar

14-sep Za 17.30-20.30 Bart
Versteegen

Michiel Cornelisse Gaby
Binnendijk

Thelma en
Imke Jansen

Hans Ridder,
Arie
Hoogerbrugge

19-sep Do 19.00-23.30 Ben van Duijn

21-sep Za 08.15-12.00 Elza
Wennekers

Jolanda de
Meulmeest

Linda Stolk door Bar

21-sep Za 12.00-15.00 Wilma Prins Miranda vd Mout Marjo
Hoogerbrugge

door Bar

21-sep Za 15.00-18.00 Coby vd Kruijk Liesbeth v
Staalduinen

Pia Prins door Bar

21-sep Za 17.30-20.30 Rico
Maartense

Marleen Slaman Peter de Rijcke Wilco Vermeer Laurens vd
Meer, Niels vd
Lingen

_________________ Einde KC Nieuws ________________
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Nieuws van de Technische Commissie

Wie o Wie…
vindt het leuk om dit seizoen mee te gaan als coach met de

B3 of deA3.

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

_________________ Einde TC Nieuws ____________________

Wedstrijdverslagen

Valto 1 haalt knap de eerste punten binnen in de 1e klasse sponsor: Martin Stolze bv.
Afgelopen zaterdag speelde VALTO 1 haar eerste thuiswedstrijd in de 1e klasse. Tegenstander was RWA uit
Rhoon, dat vorige week haar eerste wedstrijd thuis van Kinderdijk wist te winnen. De sfeer zat er goed in en
dat kwam mede doordat er flink wat publiek langs de kant stond. Daaruit bleek ook dat het toch wel bijzonder
was zo’n eerste thuiswedstrijd in de 1e klasse. Niels vd Lingen speelde op de plek van Frank de Rijcke, die
als reserve op de bank begon nadat hij een week op kamp was geweest. Het 1e aanvalsvak begon helaas
niet scherp genoeg aan de wedstrijd. Er werden wel aardige aanvallen opgezet, maar de afronding was
uitermate slecht. Het verdedigingsvak hield het lange tijd goed dicht, maar kon niet voorkomen dat het
uiteindelijk toch 0-2 werd. Hierna kwam VALTO wel steeds meer en meer in de wedstrijd en knokte zich
terug naar een gelijke stand, 5-5. Hierna ging de 1e helft gelijk op en gingen we rusten met een kleine
voorsprong voor RWA, 7-8. In de rust gaf coach Marco Swikker aan dat het scherper moest en dat we een
tandje bij moesten schakelen, omdat er zeker mogelijkheden lagen om de winst naar ons toe te trekken. Na
rust kwam VALTO steeds meer en meer in haar spel en mede doordat aanvoerder Rob de Ruiter vanuit alle
hoeken uit het veld wist te scoren, kwam VALTO voor het eerst op een voorsprong van twee doelpunten, 14-
12. Hierna werd er steeds om en om gescoord en lukte het VALTO elke keer net niet om de voorsprong te
vergroten naar vier doelpunten. Hierdoor bleef het tot aan het einde spannend. Met nog vijf minuten te
spelen, stond het 16-14. Het tweede aanvalsvak kwam in de aanval en helaas lukte het maar niet om te
scoren. Het verdedigingsvak hield het gelukkig goed dicht, waardoor RWA niet dichterbij wist te komen. Met
nog een minuut te spelen, wist Niels Koole uiteindelijk nog een keer te scoren, waardoor de zege binnen
was. Hierna werd er niet meer gescoord en zo won VALTO haar eerste wedstrijd in de 1e klasse met 17-14.
Dat geeft een lekker gevoel en vertrouwen, zeker ook nu de overige uitslagen in de poule niet overtuigend
zijn. Aankomende zaterdag reist het vlaggenschip af naar Kinderdijk, dat vorige week zaterdag van RWA
verloor en afgelopen zaterdag met 12-10 van Maassluis wist te winnen. De foto’s van VALTO-RWA zijn terug
te vinden via onderstaande link:
Foto's Valto 1 - RWA 1

Groetjes VALTO 1

https://plus.google.com/photos/105830705885171227489/albums/5921217053387833729?authkey=CJLkmrC03PeO3gE
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Valto 2
Geen stukje ontvangen.

Valto 3
Geen stukje ontvangen.

Valto 4
Geen stukje ontvangen.

Valto 5
Afgelopen zaterdag stond Valto 5 weer te trappelen om een potje te spelen! Na allen jaren niet gespeeld te
hebben en vorige week dik te zijn ingemaakt, hadden we nu zin in een overwinning! Avanti was het team dat
vandaag ging verliezen. De eerste 10 minuten hadden we al meer gescoord dan dat we als Valto 5 ooit
gescoord hebben (jammer genoeg zegt dit genoeg over de oefenwedstrijd). We hadden namelijk drie
doelpunten! Twee daarvan waren van Laurens van de Meer. Hebben we hem dan echt nodig om te winnen,
was wat ons afvroegen aangezien hij er met de oefenwedstrijd niet bij was. Maar later hebben ook nog
andere teamgenoten mooie ballen in de korf gegooid en konden we de rust in met een voorsprong van zes
punten, 1-7 voor Valto 5! Na de overwinning eigenlijk al onze zak te hebben gestoken, hadden we nog een
helft te gaan. Iets te overmoedigend van onze kant, want al snel had Avanti 5 doelpuntjes gemaakt. We
stonden nog voor, maar realiseerde ons wel dat we de punten nog niet in onze broekzak hadden mogen
steken. Na nog een afgekeurd doelpunt van Ellen Varekamp (uiteraard onterecht!) en een gemiste strafworp
(uiteraard ook onterecht ;-) ) hebben we gelukkig nog het doelsaldo van 12 bereikt. Valto 5 heeft de smaak
te pakken en zijn onderweg naar het kampioenschap! We hebben heerlijk gespeeld, goede kansen gehad en
onze kansen afgemaakt! Voor de vaste toeschouwers: volgende week zijn we vrij, maar die week daarop zijn
we weer op het veld te bewonderen!

Valto 6
Geen stukje ontvangen.

Valto 7
Geen stukje ontvangen.

Valto 8
Geen stukje ontvangen.

Valto A1 - Weidevogels A2 sponsor: Hemelraad en Keijzer
Onze eerste competitiewedstrijd stond voor ons op het programma. Na een periode van voorbereiding met
daarin een aantal oefenwedstrijden en trainingen, is uiteindelijk de A1 bekend geworden. Bij de heren zijn
het Floris, Twan, Ruben en Laurens geworden en bij de dames Naomi, Lisa, Lotte en Mandy. Met deze acht
moet het dit jaar gebeuren. Op het veld moeten we kampioen worden, zodat we ook hier een promotie naar
de eerste klasse kunnen verwezenlijken. In de zaal spelen we al eerste klasse en kunnen we kijken hoe ver
we daarin zijn. De wedstrijd was tegen Weidevogels A2 uit Bleiswijk, waar vorig jaar nog tegen Weidevogels
A1 werd gespeeld, dachten sommige dat het niet al te moeilijk zou worden. Niets bleek minder waar. Het
ging erg moeizaam en het spel zag er bij vlagen goed uit, maar ook bij vlagen heel erg slecht. Er werden
talloze kansen gecreëerd, maar deze werden niet afgerond. Zelfs hele makkelijke kansen, als korte kansen
binnen de twee meter, doorlopen en zelfs een strafworp werd er gemist. Hierdoor bleef Weidevogels
weliswaar in de wedstrijd en konden wij geen grote voorsprong pakken. Het scoreverloop was ook niet
ideaal. De wedstrijd begon slecht en we hebben zelfs met twee punten verschil achter gestaan, hierna
pakten we wel een voorsprong, maar het bleef spannend tot het eind. De tweede helft werd er veel te weinig
gescoord en bleven de gemiste kansen een te grote rol spelen in de wedstrijd. Uiteindelijk wisten we de
wedstrijd wel naar ons toe te trekken en wonnen we met één punt verschil, 11-10. Volgende week staat
Achilles A2 op het programma, waar we vorig jaar tegen Achilles A1 hebben gespeeld. Op papier zou het
makkelijk te doen moeten zijn, maar de bal is en blijft rond, dus je weet het maar nooit. We gaan deze week
in ieder geval lekker trainen op het afronden van de kansen, want dat is wel een cruciaal punt voor het
winnen van een wedstrijd.
Groetjes Valto A1

Valto A2 - Des A1
Van te voren wisten we al dat het lastig zou worden en dat we alles moesten geven. We begonnen goed
maar kwamen net tekort. Uiteindelijk een redelijk goede wedstrijd gespeeld maar verlorren met 5-11.

Thomas Ris
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Valto A3
Geen stukje ontvangen.

Maasluis B1 – Valto B1
Op zaterdag 7 september hadden we onze eerste competitie wedstrijd tegen maasluis B1. Na het
warmlopen en een praatje begon de wedstrijd. In de aanval begonnen Femke, Esmee, Thijs en Rick en in de
verdediging begonnen Daphne, Vera, Ruben en Michael. Maasluis maakte al snel twee doelpunten, 2-0. Na
wat moeite in de aanval, scoorde ook wij twee doelpunten, 2-2. Maar net voor de rust scoorde Maasluis nog
een derde doelpunt. Na de rust scoorde Maasluis ook snel weer een doelpunt, 4-2. Maar toen scoorde
Ruben nog twee mooie doelpunten en stonden we weer gelijk. Tot het einde van de wedstrijd was het erg
spannend, de eindstand is 5-5 geworden. Volgende week spelen we op dinsdag om 7 uur thuis tegen
Albatros B1 en op zaterdag om 12 uur tegen Weidevogels B2.
Groetjes, de B1

Valto B2- Dijkvogels B2
Afgelopen zaterdag hadden we onze eerste competitiewedstrijd tegen Dijkvogels. We gingen dus voor het
eerst met een nieuw vak spelen. Even wennen! Met de vakken hadden we tactieken afgesproken en toen de
wedstrijd begon verliep het opzich best goed. Er werd rond gespeeld en probeerde kansen te creëren. En ja
hoor, na een tijdje scoorde we de 1-0. Een goede motivatie om door te gaan. Toch was dijkvogels goed in
hun doorlopen en wij hielden te weinig afstand waardoor Dijkvogels de 1-1 maakte. We zakten een beetje af
en werden steeds minder fel. Het rondspelen ging wat te langzaam waardoor Dijkvogels de bal een paar
keer kon onderscheppen. Gelukkig scoorde Valto nog wel een doelpunt en werd het 2-1. Ook scoorde
dijkvogels snel daarna weer de 2-2. Toen werd het rust en hielden we even een praatje. Alle verbeterpunten
werden besproken en we wisten dat we dit moesten winnen, omdat we zeker beter waren. De tweede helft
begon weer. Door middel van wat nieuwe tactieken binnen de vakken werd er gelukkig snel de 3-2 door
Valto gescoord! Jammer genoeg werden we wat te makkelijk waardoor Dijkvogels de stand weer gelijk
maakte naar 3-3. Er kwam een lange tijd geen doelpunt maar na een tijd scoorde helaas Dijkvogels weer...
Het stond 3-4. De tijd was bijna voorbij en we hebben helaas daarna niet meer kunnen scoren. Met deze
eindstand moesten we het veld af. Maar volgende keer beter !!

groetjes Rosalie

Valto B3
Geen stukje ontvangen.

Valto C1
Geen stukje ontvangen.

Valto C2
Geen stukje ontvangen.

Valto C3
Zaterdag 7 september hadden wij onze korfbalwedstrijd.
We moesten uit tegen Fortuna. Vandaag deed ons nieuwe teamlid Amber voor het de 1x mee en hadden we
Iris en Julia als invallers. We begonnen erg fanatiek maar jammer genoeg stonden we al snel achter met 2-0.
Daarna kregen we een strafworp die Joost jammer genoeg misten. Al snel daarna maakte Noa 2-1 met een
doorloopbal. we gingen de rust in met 2-1. In de rust kregen we van Peter en Leontien uitgelegd waar we
ons in moesten gaan versterken en hadden zij voor ons een positief praatje. We gingen dus extra
enthousiast de tweede helft in. Al snel scoorde Noa d.m.v een strafworp en stond het weer 2-2. Jammer
genoeg scoorden Fortuna nog een keer in een van de laatste minuten en was de einduitslag 3-2.
Niet gewonnen maar wel goed gespeeld!!
Groetjes Noa

Ready D1 - Valto D1
Afgelopen zaterdag moest VALTO D1 hun eerste competitiewedstrijd spelen bij READY in Den Haag. Om 11
uur was iedereen klaar om te vertrekken. Liz was ziek vandaar dat Tessa Boers meeging om haar te
vervangen (bedankt Tessa). Nadat Frank heel het team had toegesproken en iedereen warm gelopen had
konden we om 12 uur beginnen. Het was een pittige tegenstander maar VALTO wist hier aardig mee om te
gaan en hield het verdedigend goed dicht. Gelukkig verzuimde READY om hun kansen af te maken en wist
Wouter er 2 te scoren, waardoor we er in de rust met een 2-0 voorsprong goed voor stonden. Helaas heeft
de coach van de tegenstander zijn team waarschijnlijk tot de orde geroepen, want na de rust speelden zij
vééééél beter dan in de eerste helft. Hierdoor vlogen de doelpunten ons om de oren!! En was de eindstand
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8-2 in het voordeel van READY. Laten we deze wedstrijd maar snel vergeten, zodat jullie je kunnen richten
op de volgende wedstrijden. Volgende week spelen jullie om 9 uur thuis tegen Achilles D1. Laten we hopen
dat de kampweek er voor sommige niet te heftig is, zodat jullie gewoon kunnen winnen!!!!
Groetjes Mariëlle

Valto D2 – ODO D1
Hallo allemaal,

Onze eerste thuiswedstrijd van het seizoen was zaterdag tegen Maasland, ODO D1.
Vorige week hadden we onze eerste oefenwedstrijd in Delft nog net aan verloren, maar er was lekker
getraind, dus we hadden er veel zin in.
Gesteund door de vele familieleden en vrienden langs de lijn begonnen we goed aan de wedstrijd. Door een
snel doelpunt van Máte kwamen we gelijk op voorsprong.
Hierna begon het bij ODO goed te draaien en bleven zij regelmatig scoren. Wij konden hier niets tegen in
brengen en we verloren dan ook kansloos, met 6-1 of was het nu 7-1?
Volgende week spelen we uit tegen Avanti in Pijnacker, dus kunnen we deze week nog eens goed trainen,
om dan wel de punten binnen te halen.

Groetjes,
Julia vd Mout

DES D2-Valto D2
Op 31 augustus speelde D2 in nieuwe samenstelling hun eerste (oefen)wedstrijd tegen DES D2. Al om 8 uur
verzamelen bij de villa om met de tijdelijke coach naar Delft te vertrekken. Onze eigen coach Annemieke
heeft helaas een gebroken been. Beterschap Annemiek!
Al na enkele minuten wist de DES een punt te scoren maar dat houdt valto niet tegen en Mate scoorde het
eerste punt. De teams zijn aan elkaar gewaagd en na een minuut weer een punt voor DES. Tessa schiet er
ook een in de korf maar deze was helaas verdedigd en telde dus niet mee. Weer scoort DES, dus al 3-1
achter. Ondertussen was het ook gaan regenen, maar ze gingen stug door. Julia en Martijn brengen de
score weer terug op een gelijke stand van 3-3.
Net tegen het einde van de eerste helft weet DES er toch nog 1 te scoren en gaan we met 4-3 tegen de
pauze in.
Na de pauze gaat het team er weer goed tegenaan en Rosanne en Floris weten een punt te scoren, 4-5. We
hoopten met winst af te sluiten maar helaas scoort DES van ver nog een punt. We sluiten de wedstrijd dus af
met 5-5.
Groeten van Liesbeth (moeder van Amber)

Ondo D4- Valto D3
We vertrokken om 11 uur. Om 12 uur moesten we spelen.
Het overspelen ging goed. En al snel scoorde Kim het eerste doelpunt.
Toen scoorde Ondo een keer. Net voor de rust gooide Bart er een in en even later nog een.
Met de rust stond het 2-3 voor ons. Even lekker even wat drinken.
De tweede helft scoorde Emma twee keer.
Ondo kreeg ook nog kansen en scoorde er nog twee.
Aan het einde van de wedstrijd gooide Bart er nog twee in.
Uiteindelijk werd het 4-7 voor ons.
Daar waren we heel blij mee!!!
Het was een leuke wedstrijd!

Groetjes van,
Bart van Seters

Valto E1 – ODO E1
Afgelopen zaterdag moesten we lekker vroeg opstaan. Na twee keer een oefenwedstrijd te hebben
gespeeld, was het vandaag de eerste wedstrijd van de competitie. De wedstrijd was tegen ODO (Maasland).
Veel van de spelers waren een kop groter dan Valto. Maar dat kon ons niets schelen!

In de aanval begonnen: Kim, Jolijn, Koert en Thomas. In de verdediging begonnen: Romy, Annelie, David en
Romeo. Ik (Emma) zat deze wedsrijd reserve. We hadden veel de bal. Dit kwam ook doordat er er goed
vanbij de middenlijn al werd verdedigd. Na ongeveer 15 minuten spelen, scoorde David de 1 -0. Met deze
stand gingen we de rust in!
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In de tweede helft hebben we meer gescoord. Eerst scoorde Kim de 2-0 en daarna David de 3-0.
Halverwege de tweede helft mocht ik ook nog spelen en wisselde voor Annelie, die erg goed gespeeld had.
Ons vak heeft er toen nog 1 gescoord. Dit laatste puntje was gescoord door Romy. Zij scoorde met een
doorloop uit de diepte, netjes aangegeven door David. 4-0 was daarmee de einduitslag van deze wedstrijd.

Groetjes Emma en Michiel

Valto E1 - Maassluis E1 (4 sept 2013)
Nadat we onze eerste oefenwedstrijd ruim gewonnen hadden tegen DES stond afgelopen woensdag onze
tweede oefenwedstrijd op het programma. Deze keer niet op zaterdag maar gewoon op een woensdag en
lekker thuis! Iedereen had er zin, het was mooi weer en er waren best veel supporters. Maar vanaf het begin
van de wedstrijd was gelijk duidelijk dat het niet zo’n makkelijke wedstrijd zou worden als de vorige. De
tegenstanders uit Maassluis waren sterk, gelukkig zijn de spelers van VALTO E1 ook erg sterk en werd het
een leuke wedstrijd. Er werd goed aangevallen, verdedigd en samengewerkt. Niemand kon zien dat hier een
heel nieuw E1 team stond! Het ging redelijk gelijk op VALTO scoorde als eerste, maar het doelpunt werd
afgekeurd. Daarna scoorde Maassluis, maar ook dat doelpunt werd afgekeurd. Zo bleef de stand tot de rust
0-0. In de rust kregen jullie nog wat tips van Pieter, Twan en Michiel en kon de 2e helft beginnen. Al snel
scoorde Thomas een heel mooi afstandsschot en was de stand dus 1-0. Doordat iedereen heel goed bleef
verdedigen lukte het Maassluis niet om te scoren. En omdat jullie genoeg kansen creëerden lukte het Koert
om nog een doelpunt te maken, 2-0. De laatste minuten werd het wat rommeliger, maar ook toen wist
Maassluis niet te scoren. Het eindsignaal klonk en de wedstrijd was gewonnen. Na afloop van de wedstrijd
hoorden we dat Maassluis zelfs in de eerste klasse speelt, wat jullie prestatie nog knapper maakt. Veel
succes met de competitiewedstrijden!!
Groetjes Mariëlle

Dijkvogels E1 - Valto E2
De eerste competitiewedstrijd was uit in Maasdijk. Helaas kon Freek niet meedoen i.v.m. zijn gezondheid.
Hopelijk ben je snel weer fit Freek! Leuk dat je ons wel kwam aanmoedigen! En ook Niels moest verstek
laten gaan vanwege een kinderfeestje. Gelukkig waren Romeo en Koert bereid om een wedstrijd mee te
spelen en was de vader van Romeo bereid om ze na de wedstrijd van de E1 'laag vliegend' naar Maasdijk te
brengen. Bedankt hiervoor! Valto - Dijkvogels in 6 minuten is een behoorlijk strakke tijd!!!
We begonnen de wedstrijd dus iets later omdat we moesten wachten tot we compleet waren. Het eerste
aanvalsvak draaide goed en creëerde veel kansen. Door goed rond te spelen en af en toe in te snijden
konden we ons goed vrijlopen. Koert scoorde het eerste punt door een fraai afstandsschot. Helaas mistte de
strafworp van Ilse net de korf. Het tweede aanvalsvak had het lastiger met het creëren van kansen. De
tegenstand in dit vak was ook wel iets groter. Dijkvogels sprong er vaak tussen om de bal te onderscheppen.
Als dit niet lukte, lukte het ons helaas niet om de kans die daardoor ontstond, uit te spelen. Gelukkig hielden
beide verdedigingen het goed dicht. We gingen daardoor met een 0-1 voorsprong limonade drinken. Na wat
tactische aanwijzingen van Mandy gingen we het gras weer op.
Ook de tweede helft draaide de eerste aanval weer goed. Helaas wist Dijkvogels ook te scoren waardoor het
1-1 werd. Gelukkig maakte David vrij snel een punt voor ons: 1-2. En weer kreeg Ilse een stip mee door een
goede doorloopbal die verkeerd verdedigd werd maar ook deze wilde niet door de mand vallen. Weer had
Valto veel kansen maar meer dan 2x ging hij niet door de korf. Ook Dijkvogels scoorde nog 1x waardoor de
einduitslag 2-2 werd. Een prima resultaat tegen een E1 die ook echt goed speelde. Jammer dat het ons niet
lukte om onze kansen af te maken. Want op aantal kansen hebben we dik gewonnen van Dijkvogels.

Volgende week spelen we om 10.00 uur thuis tegen DKC E1. Leuk als er veel publiek komt kijken om deze
kanjers aan te moedigen!

Groetjes,
Ilse en Marleen

Valto E3 - ODO E2
Onze talenten van de E3 moesten zaterdag de strijd aan gaan tegen ODO E2.
Onder goede omstandigheden en een goede voorbereiding werd aan de wedstrijd begonnen, voor Valto in
ieder geval want we stonden heel snel met 2-0 voor.
ODO wist vlak voor rust de 2-1 te maken.
De tweede helft begon ODO scherper en maakte al snel de 2-2.
Maar we lieten ons niet van de wijs brengen en maakte er snel 3-2 van. ODO antwoorde gelijk en maakte 3-
3.
Het werd erg spannend, wie zou het winnende doelpunt maken of zou het gelijk blijven?
Maar het was Bart die met een briljante gooi Justin vrij wist te spelen en deze scoorde de 4-3. De wedstrijd
was gelijk afgelopen.
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Jullie speelde een goede wedstrijd en bleven tot de laatste seconden hard werken.
Ouders bedankt voor de aanmoedigen.
Het is leuk om te zien en te horen dat ouders mee leven met hun kinderen op het veld.
Zaterdag 14 sept. om 09.00u spelen we thuis tegen Avanti E5, ik hoop dan dat jullie weer massaal aanwezig
zijn.

Een trotse coach, Danny

Valto F1 – Ondo F3
Valto F1 heeft deze zomer een echte transformatie ondergaan, met een aantal bekende koppies en ook een
aantal nieuwe. Sanne, Iris, Nouky en Estelle hebben vorig jaar al gekorfbald, en vorige week voegde Yara
zich ook toe aan de F1. En daar kwam afgelopen zaterdag nog iemand bij: Isa. De F1 is nu met deze zes
meiden helemaal compleet. De oefenwedstrijd vorige week was nog niet echt lekker gegaan, zo’n nieuw
team is toch wel even wennen. We gingen even inschieten en na een praatje waren we klaar voor de
wedstrijd. De wedstrijd werd meteen goed gestart door Valto, en na een paar keer proberen wisten de
meiden elkaar te vinden. Sanne, Nouky en Iris gooiden de ene diepe bal na de andere en wisten elkaar
perfect aan te spelen. Voor Yara was het even wennen, maar daarna deed ze ook heel goed mee, knap
hoor! We zagen hele mooie aanvallen, en ze speelden samen alsof ze al jaren bij elkaar in het team zaten.
Sanne schoot een aantal keer van ver weg gevaarlijk goed, en Nouky kreeg veel kansen op een kleine
afstand. Het was wachten op een doelpunt, maar dat kwam maar niet! Ondertussen had Ondo niet veel in te
brengen, we zaten er bovenop en onderschepten ook veel ballen. Na tien minuten stond het nog steeds 0-0.
Yara en Iris maakten plaats voor Isa en Estelle. Het tempo bleef hoog en we zagen nog veel meer ballen
over de korf rollen, maar de F1 had niet veel geluk… Ondo had wel geluk, en toen we één keertje net te ver
weg stonden met verdedigen kwamen we 0-1 achter. Het lukte ons nog steeds niet om die bal door de korf
te laten gaan, en zo gingen we met 0-1 de rust in.
We weten nog niet wat er in de limonade zat, maar na de rust leek er een hele andere F1 te staan. We
gooiden veel ballen in de handen van Ondo-spelers, en waren steeds weer onze tegenstander kwijt. Ondo
kreeg de betere kansen, maar ook zij maakten hun kansen niet goed af. We kwamen bijna niet meer tot
schieten toe, en zo eindigde de wedstrijd in 0-1. Jammer, maar we hebben weer een hoop dingen waarop
we moeten oefenen gezien.
Na de wedstrijd hadden we nog de strafworpen. Ze eindigde in 2-2, waarvan Estelle er eentje scoorde, en
bijna nog knapper; Isa scoorde er ook eentje. Een goed begin van het seizoen, en iets waar we zeker mee
verder kunnen! Tot volgende week,

Valto F1

Valto F2 – Dijkvogels F2
Zaterdag 7 september moesten wij een wedstrijd spelen. Tegen
Dijkvogels. In mijn team zitten: Tim, Milan, Julia, Susan, Anne en ik
(Brecht). Jammer genoeg hebben we 4-1 verloren! Stom hè? Het
overgooien ging heel goed!!! (en vangen ook).
Volgende week winnen we vast!!! Komen jullie kijken?? We moeten
om 9.00 uur tegen Odo .(uit dus).
Groetjes van Brecht!

Rest programma met scheidsrechters

21 sep 13

1376 1F 15:30 Valto 1 Pernix 1 A Kgr
4938 R2N 14:00 Valto 2 Vitesse (Ba) 3 A Kgr
4983 R3Q 13:00 Maassluis 3 Valto 3 1K
3297 R3P 17:00 Valto 4 Fiks 3 A Kgr
3228 R5F 12:30 Tempo 6 Valto 5 A Kgr S
1009 R5E 14:00 Valto 6 ODO 6 B Kgr Martin B
1041 R6D 12:30 DES (D) 7 Valto 7 A Kgr
2373 R6B 12:30 Valto 8 Fluks 3 B Kgr Martin W
7638 A2G 12:30 Valto A1 ONDO (G) A1 A Kgr
7078 A2H 11:00 Valto A2 ODO A2 A Kgr
1983 A4D 14:00 ONDO (G) A3 Valto A3 B Kgr
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8715 B2U 11:30 Weidevogels B2 Valto B1 A Kgr
2084 B3D 17:00 Valto B2 ONDO (G) B3 B Kgr Peter R

186 B5E 10:15 De Meervogels B4 Valto B3 B Kgr
9437 C1H 10:30 Fortuna/MHIR C1 Valto C1 A Kgr
3020 C4E 10:30 Valto C2 Achilles (Hg) C3 B Kgr
2915 C5L 13:00 Ready C2 Valto C3 A Kgr

207 D1C 13:30 Fortuna/MHIR D2 Valto D1 B Kgr
1663 D2L 11:30 Valto D2 Avanti (P) D3 B Kgr
2918 D3R 09:30 Valto D3 Dijkvogels D2 B Kgr
2526 E8-2H 09:00 Valto E1 ONDO (G) E2 A Kgr
1850 E8-3K 09:30 DKC E1 Valto E2 A Kgr
2376 E8-3P 11:30 Avanti (P) E5 Valto E3 F-gras
3076 E4-3J 11:00 De Meervogels E3 Valto E4 D gras

548 F2I 10:00 Valto F1 Fortuna/MHIR F3 A Kgr
1465 F3L 10:00 Valto F2 ODO F2 A Kgr

28 sep 13
572 1F 15:30 KOAG 1 Valto 1 1K

3425 R2N 16:35 Oranje Wit (D) 3 Valto 2 1K
5154 R3Q 13:30 Valto 3 Velocitas 3 A Kgr
5266 R3P 17:00 Rapid 2 Valto 4 A Kgr

527 R5E 12:30 Vlug & Vaardig/KCN 3 Valto 6 A Kgr
331 R6D 15:30 Valto 7 Velocitas 6 A Kgr Bart-Jan
551 R6B 15:30 Pernix 7 Valto 8 A Kgr

7129 A2G 14:30 Futura A1 Valto A1 A
7740 A2H 16:00 VEO A2 Valto A2 A Kgr
2957 A4D 17:00 Valto A3 Ons Eibernest A3 A Kgr Daniel K
8787 B2U 10:00 Albatros B1 Valto B1 1K
1685 B3D 10:30 Valto B2 DES (D) B2 B Kgr Hellen
1344 B5E 13:00 DES (D) B3 Valto B3 B1 (Kgr exc)
9454 C1H 11:00 Valto C1 KVS C2 A Kgr
3112 C4E 12:00 Valto C2 ALO C2 B Kgr Antoinet
3043 C5L 10:00 ONDO (G) C5 Valto C3 A Kgr
2060 D1C 12:00 KVS D1 Valto D1 B Kgr 1

160 D2L 09:00 Valto D2 ONDO (G) D3 A Kgr
1036 D3R 10:00 ODO D2 Valto D3 B gras
1687 E8-2H 12:00 Valto E1 DES (D) E1 A Kgr
1408 E8-3K 09:30 Excelsior (D) E1 Valto E2 B Kgr Exc
2598 E8-3P 09:30 Valto E3 ONDO (G) E4 B Kgr
2168 E4-3J 12:00 ODO E3 Valto E4 C gras

220 F2I 10:00 Valto F1 Futura F1 A Kgr
1760 F3L 10:00 Valto F2 Fortuna/MHIR F5 A Kgr

5 okt 13
1580 1F 16:00 Maassluis 1 Valto 1 1K
5299 R2N 14:30 Maassluis 2 Valto 2 1K
5464 R3Q 17:00 Valto 3 VEO 4 A Kgr
3521 R3P 14:00 Valto 4 Pernix 4 A Kgr
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3285 R5F 12:15 Valto 5 Achilles (Hg) 4 A Kgr Jeroen
931 R5E 14:15 KVS 6 Valto 6 B Kgr 1

1234 R6D 15:30 Valto 7 KVS 7 A Kgr Arco P
2023 R6B 17:00 Madjoe 7 Valto 8 B Kgr
7767 A2G 15:30 Ons Eibernest A2 Valto A1 A Kgr
7158 A2H 12:15 Valto A2 ONDO (G) A2 B Kgr
8906 B2U 11:00 Valto B1 Maassluis B1 A Kgr Arnold P

863 B3D 11:15 Dijkvogels B2 Valto B2 A Kgr
1064 B5E 14:00 Valto B3 Avanti (P) B6 B Kgr Dennis
2814 C4E 11:15 De Meervogels C4 Valto C2 B Kgr
1517 C5L 10:00 Valto C3 Excelsior (D) C3 B Kgr Lisa v S
3258 D1C 09:00 Valto D1 ALO D1 A Kgr

752 D2L 10:00 ODO D1 Valto D2 A Kgr
977 D3R 09:00 Valto D3 ONDO (G) D4 B Kgr
108 E8-2H 10:00 ODO E1 Valto E1 C gras

3174 E8-3K 11:00 Valto E2 Dijkvogels E1 B Kgr
2634 E8-3P 09:00 ODO E2 Valto E3 C gras
3184 E4-3J 10:00 Valto E4 Refleks E2 A Kgr
1506 F2I 11:00 ONDO (G) F3 Valto F1 D gras
1456 F3L 09:30 Dijkvogels F2 Valto F2 C gras

8 okt 13
6872 A2G 20:45 De Meervogels A2 Valto A1 A Kgr

12 okt 13
661 1F 15:30 Valto 1 Swift (M) 1 A Kgr

3621 R2N 17:00 Valto 2 Albatros 3 A Kgr
3607 R3P 12:30 ZKC '31 3 Valto 4 A Kgr

891 R5F 12:00 Madjoe 5 Valto 5 B Kgr
1582 R5E 12:30 Valto 6 GKV (H) 3 A Kgr Martin B
2359 R6D 09:30 ODO 7 Valto 7 A Kgr
7194 A2G 14:00 Valto A1 ALO A1 A Kgr
7191 A2H 15:30 KVS A2 Valto A2 A Kgr
2999 A4D 15:30 ALO A2 Valto A3 A Kgr
2035 B3D 12:40 DES (D) B2 Valto B2 A Kgr
2265 B5E 10:00 Valto B3 DES (D) B3 B Kgr Bart V.
9489 C1H 12:45 ALO C1 Valto C1 A Kgr
1951 C4E 11:30 ALO C2 Valto C2 A Kgr
3073 D2L 10:00 ONDO (G) D3 Valto D2 B Kgr

630 D3R 11:15 Valto D3 ODO D2 A Kgr
2609 E8-2H 09:00 DES (D) E1 Valto E1 B1 (Kgr exc)

361 E8-3K 09:00 Valto E2 Excelsior (D) E1 A Kgr
1150 E8-3P 10:30 ONDO (G) E4 Valto E3 C gras
1084 E4-3J 10:00 Valto E4 ODO E3 A Kgr

332 F2I 11:00 Futura F1 Valto F1 A
2838 F3L 10:40 Fortuna/MHIR F5 Valto F2 C

19 okt 13
2040 R5F 14:00 Valto 5 De Meervogels 6 B Kgr Marco B



De bijblijver, 9 sep 2013 16

460 R5E 09:30 Pernix 6 Valto 6 B Kgr
1097 R6D 12:30 Valto 7 Excelsior (D) 6 B Kgr Laurens M

729 R6B 14:00 De Meervogels 9 Valto 8 A Kgr
570 A4D 15:00 Valto A3 Refleks A3 A Kgr Kees

2952 C5L 14:00 Valto C3 Avanti (P) C5 A Kgr Leonie
489 D1C 12:30 Valto D1 HKV/Ons Eibernest

D1
A Kgr

Eén van de 180 foto’s van de wedstrijd Valto 1 – RWA 1.
Zie Foto's Valto 1 - RWA 1

Met dank aan onze huisfotograaf: Arie.


