


CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

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 betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

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

multikeukenenbad.nl

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

U vindt ons boven 
Karwei op:

ELEKTRAWEG 7 
MAASSLUIS
T. 010-5922411

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

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor
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KEUKENS�•�BADKAMERS
TEGELS� •�SCHUIFWANDKASTEN
OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN� •� LOODGIETER�
ELEKTRICIEN� •� TEGELZETTER� •� STUCADOOR� •� SCHILDER

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN
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Een nieuw interieur scoren? Maak er  

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl

Zijtwende 41
De Lier

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier
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Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

duurzaam ondernemend

uw partner in communicatie

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

16 september 2013 41e jaargang nr. 4 
 
 
 
Uitslagen 14 september 2013 
 
Kinderdijk	  1	   -‐	  VALTO	  1	   17	  -‐	  21	  

Korbatjo	  2	   -‐	  VALTO	  2	   11	  -‐	  12	  

Tempo	  4	   -‐	  VALTO	  4	   12	  -‐	  10	  

ZKV	  4	   -‐	  VALTO	  4	   10	  -‐	  	  	  9	  

VALTO	  3	   -‐	  KVS	  4	   6	  -‐	  	  	  5	  

VALTO	  3	   -‐	  Weidevogels	  2	   9	  -‐	  14	  

Fiks	  6	   -‐	  VALTO	  8	   8	  -‐	  	  	  2	  

VALTO	  7	   -‐	  	  Meervogels	  8	   8	  -‐	  	  	  7	  

Achilles	  A2	   -‐	  VALTO	  A1	   3	  -‐	  10	  

Avanti	  A2	   -‐	  VALTO	  A2	   11	  -‐	  	  	  3	  

VALTO	  A3	   -‐	  SEV	  A1	   8	  -‐	  	  	  5	  

VALTO	  B1	   -‐	  Weidevogels	  B2	   10	  -‐	  	  	  1	  

VALTO	  B1	   -‐	  Albatros	  B1	   9	  -‐	  	  	  3	  

ONDO	  B3	   -‐	  VALTO	  B2	   niet	  gespeeld	  

VALTO	  B3	   -‐	  Meervogels	  B4	   2	  -‐	  	  	  0	  

VALTO	  C1	   -‐	  Maassluis	  C1	   2	  -‐	  	  	  2	  

VALTO	  C1	   -‐	  Weidevogels	  C1	   1	  -‐	  	  	  7	  

Achilles	  C3	   -‐	  VALTO	  C2	   7	  -‐	  	  	  5	  

VALTO	  C3	   -‐	  VEO	  C2	   5	  -‐	  	  	  0	  

VALTO	  D1	   -‐	  Achilles	  D1	   5	  -‐	  	  	  7	  

Avanti	  D3	   -‐	  VALTO	  D2	   5	  -‐	  	  	  2	  

Dijkvogels	  D2	   -‐	  VALTO	  D3	   7	  -‐	  	  	  0	  

ONDO	  E2	   -‐	  VALTO	  E1	   1	  -‐	  13	  

VALTO	  E2	   -‐	  DKC	  E1	   6	  -‐	  	  	  2	  

VALTO	  E3	   -‐	  Avanti	  E5	   3	  -‐	  	  	  0	  

VALTO	  E4	   -‐	  	  Meervogels	  E3	   0	  -‐	  	  	  1	  

Fortuna	  	  F3	   -‐	  VALTO	  F1	   2	  -‐	  	  	  0	  

ODO	  F2	   -‐	  VALTO	  F2	   0	  -‐	  	  	  9	  

 
 
 
Nabeschouwing wedstrijden senioren 
De herfst is begonnen, pittige weersomstandigheden deden zich deze week de kop op. Vooral de 
doordeweekse wedstrijden kregen hiermee te maken. De helft van de senioren wedstrijden werden 
gewonnen deze week.  VALTO 5 en VALTO 6 hadden een week vrijaf.   
 
Selectie  
De selectie ligt op koers.  In Kinderdijk stond startte om half vier de wedstrijd van VALTO 1. De meegereisde 
toeschouwers konden ook genieten van een mooie wedstrijd. Het eerste doet het tot nu toe prima in de 
eerste klasse en bewijst dat ze daar ook thuis hoort. Het tweede mocht gisteren aantreden tegen Korbatjo. 
Nostalgisch op het gras in Oud-Beijerland. VALTO 2 had moeite met Korbatjo en het lukte niet om het 
gewenste spel te blijven spelen. Ondanks dat werd er gelukkig zakelijk en nipt gewonnen.  
 
Wedstrijdsport 
VALTO 3 mocht afgelopen week twee wedstrijden spelen. Één tegen KVS op dinsdag en tegen 
Weidevogels  op zaterdag.  De wedstrijd tegen KVS had te maken met regen en windstoten, maar ondanks 
dat sloeg het derde zich er doorheen en boekten zij de eerste overwinning van dit seizoen. 
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Tegen Weidevogels kon de winst niet doorgezet worden. Helaas werd er dan ook verloren van een beter 
Weidevogels.  Het vierde mocht doordeweeks afreizen naar Alphen aan de Rijn. VALTO 4 speelde hier een 
goede wedstrijd, maar werd er verloren met 10-12. Het was geen succesvolle week voor het vierde, want 
ook gister werd er met één punt verschil verloren van ZKV uit Zaandam met wederom een goede wedstrijd.  
 
Breedtesport 
Alleen VALTO 7 en VALTO 8 mochten aantreden deze week. VALTO 7 was de hekkensluiter van de dag op 
eigen veld.  Als enige team dat nog van de zon mocht genieten deze week gingen zij vol voor de winst. Met 
een zwaar bevochten wedstrijd werd er net aan gewonnen van Meervogels. Het zevende deelt na tweemaal 
winst de koppositie met ODO en liggen daarmee op volle koers voor wederom een kampioenschap. 
VALTO 8 mocht deze week afreizen naar Oegstgeest. Het achtste heeft de draai nog niet gevonden en 
verloren met 8 tegen 2.  Volgende week staat Fluks op het programma, deze ploeg heeft ook nog niet 
gewonnen. Bij winst kan er dus van de laatste plaats afgekomen worden.  
 
Nabeschouwing wedstrijden junioren 
Voor  VALTO A1 een wedstrijd tegen Achilles A2 op het programma. Net zoals vorige week Weidevogels, 
van te voren ingeschat als een mindere tegenstander. De A1 heeft geleerd van vorige week en liep deze 
week snel uit en won ruim. VALTO A2 speelde gisteren tegen Avanti A2 in Pijnacker. Wederom een pittige 
en leerzame wedstrijd. De A2 gaat hard vooruit en leert snel. Dit kon nog niet in de score uit worden gedrukt 
maar op het veld was de ontwikkeling zichtbaar. Tegen VALTO A3 kwam SEV A1 proberen punten uit De 
Lier mee te nemen. De A3 is na vorige week wakker geworden en hebben een goede wedstrijd gespeeld. Er 
werd dan ook op eigen veld verdiend gewonnen.  
 
Wedstrijdsecretariaat veldseizoen - senioren 
Blessure/ziek? 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 
 
 
 
Nabeschouwingen jeugdwedstrijden 
Allereerst waren er afgelopen week twee doordeweekse wedstrijden, die nog ingehaald moesten worden 
van zaterdag 31 augustus. Het was erg slecht weer, maar daar had de B1 dinsdag blijkbaar niet zoveel last 
van. Zij wisten met 9-3 van Albatros B1 te winnen. VALTO C1 had het woensdag wat moeilijker tegen 
Maassluis C1. Gezien het spel en de kansen was Maassluis wel wat beter, maar dit wisten ze niet om te 
zetten in de uitslag. VALTO wist er knap een gelijkspel uit te slepen: 2-2.  
En toen afgelopen zaterdag. Het weer was nogal wisselvallig. Sommige teams hielden het droog, anderen 
werden behoorlijk nat. Op zo’n moment verlangen we allemaal naar de zaal, maar die laat nog wel even op 
zich wachten. Van de 14 wedstrijden werd de helft verloren en de helft gewonnen! 
 
B-teams 
VALTO B1 speelde thuis tegen Weidevogels B2, wat duidelijk de mindere ploeg in de poule is. Dit was in het 
veld ook duidelijk te zien. Het is dat het moeilijk spelen was met de vele regen, anders was het een 
monsterscore geworden. Nu bleef het bij een 10-1 overwinning. VALTO B2 had te weinig spelers en het 
team kon niet compleet gemaakt worden, dus werd er niet gespeeld. VALTO B3 speelde thuis tegen 
Meervogels B4 en wist met een kleine overwinning te winnen, 2-0.  
 
C-teams 
VALTO C1 speelde thuis tegen Weidevogels C1. Weidevogels was vanaf het begin de betere ploeg, die op 
alle fronten sterker was dan VALTO. Dit was ook terug te zien in de stand, er werd met 1-7 verloren. VALTO 
C2 speelde uit tegen Achilles C3. Lange tijd stond VALTO voor, maar toen er een aantal spelers uit een 
hoger team werden ingezet, ging Achilles er toch nog met de winst vandoor. Er werd verloren met 5-7. 
VALTO C3 speelde thuis tegen VEO C2 en wist vrij makkelijk te winnen met 5-0.  
 
D-teams 
VALTO D1 speelde thuis tegen Achilles D1. Een leuke wedstrijd, die gelijk op ging. Toch was het Achilles die 
uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam: 5-7. VALTO D2 speelde uit tegen Avanti D3. Helaas werd ook deze 
wedstrijd verloren, 5-2. VALTO D3 speelde uit tegen Dijkvogels D2 en kwam er niet aan te pas, er werd met 
maar liefst 7-0 verloren.  
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E-teams 
VALTO E1 speelde uit tegen ONDO E2. De E1 had blijkbaar niet zoveel last van het weer, want zij zetten 
een monsterscore neer: er werd met 1-13 gewonnen. VALTO E2 speelde thuis tegen DKC E1. De eerste 
helft ging het nog gelijk op, met rust was het 3-2 voor VALTO. In de 2e helft kwam DKC er niet meer aan te 
pas, de E2 wist met 6-2 te winnen. VALTO E3 speelde thuis tegen Avanti E5. Ook de E3 speelde een goede 
wedstrijd en won met 3-0. VALTO E4 speelde thuis tegen Meervogels E3. De wedstrijd ging gelijk op, maar 
helaas wist Meervogels wel te scoren en VALTO niet. Er werd met 0-1 verloren.  
 
F-teams 
VALTO F1 speelde uit tegen Fortuna F3. Helaas wisten ze niet met de punten naar huis te komen, er werd 
met 2-0 verloren. VALTO F2 speelde uit tegen ODO F2. Onze jongste talenten hadden er duidelijk zin in en 
scoorden er flink op los. Er werd met 0-9 gewonnen.  
 
 
 
 
 
Dinsdag 17 september 2013 

405 B3D 19:30 ONDO (G) B3 VALTO B2 A Kgr   
 
 
 
 
Zaterdag 21 september 2013 

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 
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   
8715 B2U 11:30 Weidevogels B2 VALTO B1 A Kgr   
2084 B3D 17:00 VALTO B2 ONDO (G) B3 B Kgr Pieter 

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 Sharon 
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 Nia 
2918 D3R 09:30 VALTO D3 Dijkvogels D2 B Kgr Thomas  
2526 E8-2H 09:00 VALTO E1 ONDO (G) E2 A Kgr Steven 
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 Ellen H 
1465 F3L 10:00 VALTO F2 ODO F2 A Kgr Anne Roos 
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Opstellingen zaterdag 7 september 
VALTO 1  14.00 uur aanwezig 
Dames: Ellen v.d. H., Laura, Petra D., Sharon 
Heren: Frank de R., Niels K, Rob, Thom 
Reserve: VALTO 2 
 
VALTO 2  13.00 uur aanwezig 
Dames: Anne - Roos , Antoinette, Daniela, Mellanie, Manon, Nia 
Heren: Lennart, Luuk, Niels v.d. L, Pieter 
Reserve: VALTO 1 
 
VALTO 3  11.45 uur vertrekken 
Dames: Denise, Kim, Leonie, Mariska v. G. 
Heren: Bart-Jan, Dennis, Jeroen, Kees, Michiel 
Reserve: Esther 
 
VALTO 4:  16.00 uur aanwezig 
Dames: Esther, Hellen, Lieselotte, Mariska v. G. 
Heren: Arnold K., Hans, Mark 
Reserve: Kim, Naomi,  Michiel C. 
 
VALTO 5:  11.15 uur vertrekken 
Dames: Chantal, Ellen V, Lieselotte, Mariëlle P. 
Heren: Arco, Johan, Laurens M, René, Roland  
Reserve: Lisa S 
 
VALTO 6:  13.30 uur aanwezig 
Dames: Aileen, Jeanette, Mariska, Marleen S, Nikki, Petra J 
Heren: Bart V, Daniël K, Daniël V, Jesper, Laurens V, Vincent 
Reserve: --- 
 
VALTO 7: 
Verplaatst naar dinsdag 1 oktober om 20:00 uur 
 
VALTO 8:  12.00 uur vertrekken 
Dames: Helma, Jeanette, Marleen, Marja, Petra J 
Heren: Arie, Bart, Martin B, Michiel, Rico, Wilco 
Reserve: - 
 
 
 
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 
 
 
 
Verloren Nike schoen 
Ik ben zaterdag mijn kunstgras schoen (maat 42,5) verloren. 
Als iemand deze gevonden of gezien heeft dan hoor ik het graag. 
 
Groetjes, Pieter van Muijen, Telefoonnummer: 0653342008 
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Nieuws van het bestuur  
 
 
 
 
Uitnodiging Ledenvergadering najaar 2013 
 
Dit jaar staat de najaarsvergadering gepland op woensdag 9 oktober. 
Het bestuur nodigt alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse 
algemene najaarsvergadering. 
Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar in de Villa. Om 20.15 uur begint de vergadering. 
 
We willen benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte 
welkom zijn om hun kinderen op deze vergadering te vertegenwoordigen. 
 
 
 
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!!	  



De bijblijver, 16 september 2013 6 

	  
 

• 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 

19-sep Do 19.00-23.30 Ben van Duijn         

21-sep Za 08.15-12.00 Elza 
Wennekers 

Jolanda de 
Meulmeester 

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 

            

26-sep Do 19.00-23.30 Vincent 
Cornelisse 

        

28-sep Za 08.15-12.00 Sandra 
Kortekaas 

Ingeborg v 
Velthoven 

Sandra 
Boekestijn 

  door Bar 

28-sep Za 12.00-15.00 Arie Dijkstra Marco 
Lansbergen 

Johan van 
Eendenburg 

  door Bar 

28-sep Za 15.00-18.00 Huib Herbert Barbara Prins Ilse de Wolf   door Bar 

28-sep Za 17.30-20.30 Marja de Jong Helma Hagemans Martin 
Boekestijn 

Leonie van 
Oosterhout 

Marcel 
Schouten, 
Laurens v Eijk 

 
 
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	  

20-09 C2  
27-09 C3 
04-10 F1 en F2 

11-10 D1 

18-10 D2 

25-10 D3 

 
 
 
 
Uitnodiging Ledenvergadering najaar 2013 
 
Dit jaar staat de najaarsvergadering gepland op woensdag 9 oktober. 
Het bestuur nodigt alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse 
algemene najaarsvergadering. 
Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar in de Villa. Om 20.15 uur begint de vergadering. 
 
We willen benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte 
welkom zijn om hun kinderen op deze vergadering te vertegenwoordigen. 
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Agenda 

Datum Tijd Wat Plaats 
Maandag 16 september 18.00 uur Grote clubactie  
Zaterdag 2 november  ALL DAY VALTO DAG ????? 
Vrijdag 8 november 19.00 uur Filmavond voor D-teams en E-teams VILLA VALTO 
Zaterdag 9 november 21.00 uur Filmmarathon voor B-teams en C-teams VILLA VALTO 
Vrijdag 29 november 17.30 uur Sinterklaas voor F-jes en Welpen  
Vrijdag 27 december 20.30 uur VALTO aGoGo VILLA VALTO 
Woensdag 1 januari 19.00 uur VALTO Nieuwjaarsborrel VILLA VALTO 
14, 15 en 16 maart  Trainingsweekend  
Donderdag 29 mei  VEO Hemelvaartstoernooi VOORBURG 
20, 21 en 22 juni  Jeugdweekend  
Zaterdag 28 juni 08.30 uur VALTO EINDDAG  
 
 
 
Beste senioren en Junioren en overige leden 
Zet het in je agenda 14 t/m 17 maart 2014 is de datum van trainingsweekend. 
Dit jaar is er nieuw officiële oefenwedstrijden voor: 
VALTO 1, VALTO 2, VALTO 3 en 4, VALTO 5 t/m 8 en de A selectie. 
We gaan volgend jaar naar het plaatsje Erm vlak bij Emmen. 
We zijn al weer volop bezig met super activiteiten en natuurlijk een geweldige thema voor de bonte avond. 
Voor  het mega super gezellige sportieve weekend. 
Wat niet mag missen als VALTO lid. 
En je kunt je opgeven vanaf nu, de kosten blijven het zelfde als vorig jaar € 85,- . 
Je kunt je opgeven bij het comité, Verdere info brief volgt, daar in komt te staan thema en bankrekeningnr, 
andere info. 
 
Groetjes het Comité + (VALTO TC) 
Ellen varenkamp, Manon vd Ende, Arco Poot, GJ Stolk 
 
 
 
 
Digitaal de bijblijver ontvangen??? 
Via de site van VALTO kunt u zich aanmelden voor de digitale bijblijver, je ontvangt dan wekelijks de 
bijblijver via de mail. 
 
 
 
 
Uitnodiging Ledenvergadering najaar 2013 
 
Dit jaar staat de najaarsvergadering gepland op woensdag 9 oktober. 
Het bestuur nodigt alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse 
algemene najaarsvergadering. 
Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar in de Villa. Om 20.15 uur begint de vergadering. 
 
We willen benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte 
welkom zijn om hun kinderen op deze vergadering te vertegenwoordigen. 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
 
 
 
  
Selectie-avonden 
De komende weken zijn er selectie-avonden, waarop de selecties voor de Noord West talententeams 
worden samengesteld. Vanuit VALTO zijn er ook een aantal spelers en speelsters, die uitgenodigd zijn om 
aan deze selectie-avonden mee te doen.  
 
Voor onder de 14 jaar zijn dat: 
-   Lisette van Dijk 
-   Vera Lagerwerf  
-    Martijn Dijkstra 
 
Voor onder de 16 jaar zijn dat: 
-    Femke Stolze 
-    Daphne in’t Veld 
-    Ruben Hoogerbrugge 
-    Thijs Dijkstra 
 
Voor onder 19 jaar zijn dat: 
-     Lotte van Geest 
-     Twan Korteland 
We wensen alle spelers en speelsters veel succes en veel plezier en wie weet wat er uit voort komt! 
  
Indeling 
Er heeft nog een wijziging plaats gevonden bij de C2 en C3. Er moest nog een dame van de C3 naar de C2 
en dat is Inge van Dop geworden.  
  
Afzeggingen 
De afgelopen weken zijn er bij de jeugd (met name de A en de B teams) al aardig wat afzeggingen geweest. 
Hierdoor is het elke keer weer een hele puzzel om de teams compleet te maken. Afgelopen zaterdag 
hebben we zelfs de B2 eruit moeten halen, omdat het niet lukte om een compleet team op de been te 
krijgen. Vanaf deze plaats een oproep aan een ieder om goed na te denken voordat je afzegt. Kun je echt 
niet iets regelen? Is er toch niet een mogelijkheid om je wedstrijd te spelen? Korfbal is een teamsport en je 
laat niet zomaar je medespelers in de steek!  
  
Veldindeling zaterdag en trainingsavonden  
In de gang op het whiteboard hangt een veldindeling voor de trainingsavonden. Kijk goed op welk veld je 
moet trainen, zodat het schema niet in de war raakt.  
Ook op zaterdag is er een veldindeling en het is belangrijk om hier goed naar te kijken. In de Bijblijver staat 
achter de wedstrijd of je op veld A of B moet spelen. A is het veld vooraan en B is het veld achteraan. Omdat 
niet alle wedstrijden even lang duren, is het belangrijk om het schema aan te houden, omdat het anders de 
rest van de dag ook niet meer klopt.  
 
 
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 of mailtje naar ons!  
Wie moeten er nog op de foto: 
-          Alle senioren behalve VALTO 3 
-          A2 en A3 
-          B2 en B3 
-          D3 
    Arie en Petra Dijkstra, Tel. 06 21 40 90 23 of mail: 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 
 
 
 
 
 
Op korfbalvakantie in Barcelona! 
Je kon je dit jaar als speler van de A- of B-jeugd opgeven voor een korfbalvakantie naar Barcelona met 
Korfbalstars. Korfbalstars is een organisatie die korfbalclinics en trainingen geeft aan verenigingen. 
Daarnaast organiseren ze ook korfbalkampen en sinds dit jaar ook een korfbalvakantie. 

Toen wij dit lazen, waren we meteen super enthousiast. We vonden dit een erg leuk idee want je gaat op 
vakantie waar je nieuwe mensen leert kennen, veel korfbalt en ook nog eens in Barcelona. Al een aantal 
weken voor de vakantie hadden we veel contact met de andere mensen uit de groep via whatsapp.  

Op 24 augustus was het eindelijk zover, we gingen 
naar Schiphol. We verzamelden met de groep en 
maakte al snel kennis. Na een paar uur gingen we 
het vliegtuig in, en na een lange reis kwamen we aan 
in ons Hostel, vlakbij Barcelona. Daar leerden we ook 
de andere van de groep kennen, die met een andere 
vlucht waren gekomen en de twee Belgische spelers. 
Onze groep bestond uit 32 spelers, en 4 begeleiders. 
De begeleiding bestond uit André Kuipers, Edwin 
Bouman (coach KZ/Hiltex), Nils Breebaart 
(fysiotherapeut KZ/Hiltex) en Rogier Kramer. Het was 
meteen erg gezellig en we werden al snel een echte 
hechte groep.  

Elke ochtend om 09.00 zaten we aan het ontbijt en 
om 10:00 begon de ochtendtraining. We trainden 
zo’n 1,5 uur in de volle zon. Het was altijd 30 graden 
en we hadden vaak even een drinkpauze. De eerste 

dagen oefenden we veel op techniek en balgevoel, en later kregen we clinics over aangeven en verdedigen. 
Ook elke avond hadden we een training, waarbij we altijd afsloten met core-stability oefeningen. Bij elke 
training trainde er ook een aantal Spaanse spelers mee en ook met hen was het supergezellig!  

Tussen en na de trainingen hebben we ook veel leuke dingen gedaan. We zijn een paar keer naar het strand 
geweest, een keer naar het zwembad, en natuurlijk het centrum van Barcelona bezocht. We mochten ook 
vaak zelf kiezen wat we gingen doen, vaak gingen er dan een paar Spaanse spelers mee voor de 
gezelligheid, maar ook zodat we niet zouden verdwalen. Maar ook korfbal hoorde bij de middag, zo hebben 
we een keer beachkorfbal gespeeld op het strand. Dat was erg zwaar en vermoeiend, maar wel heel erg 
leuk en weer een nieuwe ervaring. 
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We hebben ook een toernooi gespeeld, waarbij we drie Nederlandse teams hadden, en twee Spaanse 
teams. Wij zaten met ze drieën in Nederland 3, het team van André Kuipers. We waren het beste 
Nederlandse team, maar jammer genoeg verloren we de finale tegen een Spaans team. Maar we waren wel 
tweede .  

Ook gingen we elke avond nog wat drinken in een barretje in het dorpje, met de groep en de Spaanse 
spelers. We zijn ook nog een avond met taxi’s naar een schuimparty geweest in de bekende discotheek 
Bora Bora. 

De laatste dag zijn we met onze koffers ’s middags naar het strand gegaan en hebben we daar ’s avonds 
nog even wat gegeten. Daarna zijn we door gegaan naar het centrum en als afsluiting gingen we naar een 
cocktailbar. Maar toen was het toch echt zover, we moesten naar het vliegveld. In de bus naar het vliegveld 
hadden we nog een afterparty met de Spaanse speler. Op het vliegveld moesten we afscheid nemen, gingen 
we als een speer door de douane en zijn we naar het vliegtuig gerend. Want door het feestje in de bus en 
het afscheid, kwamen we een beetje laat aan, en misten we bijna ons vliegtuig. 

Op Schiphol moesten we nog even wachten op onze koffers, dus we hadden genoeg tijd om afscheid te 
nemen van de Nederlandse spelers. En toen weer terug in de auto naar huis, om de gemiste uurtjes slaap in 
te halen. Dit was een vakantie om echt nooit meer te vergeten, en we raden het iedereen aan! Als het 
volgend jaar kan gaan we zeker weer mee!  

Lisanne, Joyce en Lysanne  

 
 
 
 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 
 
VALTO 1 wint uit bij Kinderdijk 1 in een doelpuntrijke  wedstrijd 

sponsor: Martin Stolze B.V. 
Afgelopen zaterdag speelde VALTO 1 uit tegen Kinderdijk 1. Voor VALTO een ietwat gewijzigde opstelling: 
Anne-Roos van Geest startte in de basis, omdat Laura de Rijcke nog altijd last heeft van een enkelblessure. 
Frank de Rijcke was wel weer terug in de basis. Van te voren hamerde coach Marco Swikker erop dat er 
scherp aan de wedstrijd moest worden begonnen. Dit ontbreekt er namelijk nogal eens aan in uitwedstrijden. 
Dit keer was het ook weer eerst de thuisploeg die wist te scoren, maar VALTO wist de gelijkmaker al snel te 
maken en liep zelfs uit naar een 1-3 voorsprong. Hierna werd er over en weer gescoord en langzaam kwam 
Kinderdijk weer dichterbij en zo stond het halverwege de 1e helft weer gelijk, 7-7. Hierna had VALTO een 
sterke periode en wist uit te lopen naar een 8-12 voorsprong met rust. In de rust deelde iedereen het gevoel 
dat deze wedstrijd gewonnen kon en moest worden, maar dat er dan nog wel een helft hard gewerkt moest 
worden. Lange tijd wist VALTO in de 2e helft de voorsprong van vier doelpunten te behouden. Totdat 
halverwege de 2e helft Kinderdijk de voorsprong wist te verkleinen naar twee doelpunten, 14-16. De 
thuisploeg (en het publiek) rook haar kans, maar VALTO zette tijdig weer aan en zette de stand weer op 14-
18. Een heer van Kinderdijk wist in deze fase wel heel makkelijk te scoren, waardoor er binnen de minuut 
twee doelpunten in lagen en de voorsprong weer verkleind werd, 16-18. Gelukkig hield op dat moment de 
verdediging goed stand en daardoor kreeg de aanval alle tijd om de voorsprong weer op vier doelpunten te 
zetten, 16-20. In de laatste minuut weten beide ploegen nog één keer te scoren en zo werd de eindstand op 
17-21 gezet. 
Lange tijd geleden dat VALTO 1 er 21 wist te maken! Dit geeft zeker vertrouwen en dat hebben we nodig om 
in deze poule nog meer punten te pakken. Doelpuntenmakers: Frank de Rijcke (7), Thom Voskamp (4), Rob 
de Ruiter (3), Niels Koole, Sharon Prins en Anne-Roos van Geest (2) en Petra Dijkstra (1).  
Aanstaande zaterdag speelt VALTO 1 thuis tegen Pernix 1. Deze ploeg verloor van Swift (12-11), speelde 
gelijk tegen KOAG (9-9) en won van Maassluis (15-6). 
De wedstrijd begint om 15.30 uur en u bent van harte uitgenodigd om ons aan te komen moedigen! 
  
           Groetjes VALTO 1  
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Korbatjo 2 – VALTO 2 
Afgelopen zaterdag mocht VALTO 2 aantreden op het gras tegen Korbatjo. Het was nog even de vraag of de 
wedstrijd door zou gaan aangezien het de hele week flink geregend had en er zaterdag ook nog wat spetters 
vielen, maar de wedstrijd ging gewoon van start. Wij kwamen niet goed uit de startblokken. Het spel verliep 
moeizaam en er zat te weinig gang in. We kwamen wel op een 0-2 voorsprong. Korbatjo reageerde daarop 
en kwam snel terug. Korbatjo bleef de gehele eerste helft aan de leiding. Ruststand: 7-5. 
Er moest echt wat gebeuren al wilden we deze wedstrijd gaan winnen. Iedereen moest een tandje erbij en 
scherper zijn. Na de rust maakten we snel 2 doelpunten en stond het weer gelijk. Nu moest het gebeuren en 
moesten we een gat slaan. Dit gebeurde dan ook.  We liepen uit op een voorsprong van 3 punten. Daarna 
verslapten wij weer iets en Korbatjo kwam gevaarlijk dichtbij terug.  11-12 was de stand en na een paar 
pogingen van Korbatjo is dit gelukkig zo gebleven en namen wij de punten mee terug naar De Lier! Al met al 
geen topper van een wedstrijd maar volgende week op onze eigen kunstgras gaan we weer wat moois laten 
zien. Kom allemaal kijken naar de wedstrijd tegen Vitesse om 14:00. Leonie en Michiel bedankt voor het 
reserve zitten.  
         Groetjes VALTO 2 
 
 
Fiks 6 – VALTO 8 
Helaas was het geen lekker weer. De regen kwam met bakken uit de lucht vallen. Dus ik zou graag willen 
zeggen dat we vol enthousiasme het veld betraden, maar beter is dat we al mopperend het veld betraden in 
Oestgeest. “Wat een hondenweer”, “We doen dit toch voor de lol?”, “We betalen er zelfs voor!”, “Kunnen we 
niet korter spelen?”. Nou de toon was gezet! 
Maar ondanks het mopperen, moesten we toch echt aan de bak. Laten we het zo zeggen, het viel niet mee! 
Alles was natuurlijk nat en dus ook glad! Zo kwam het dat we met de rust 3-0 achter stonden.  
De tweede helft was het droog, dus nu moest het dan toch gaan gebeuren. Nou en dat deed het ook! 
We kwamen van de nul af. We wisten er zelfs 2 (Martin en Marleen) te scoren! Helaas dat Fiks er ook nog 5 
ingooiden. De eindstand van deze treurige wedstrijd was dus 8-2. Laten we het maar gauw vergeten! 
Ria en Angelique ontzettend bedankt voor het meegaan en invallen. 
          Groetjes, Helma 
 
 
 
Achilles A2 - VALTO A1                                                      Sponsor: Hemelraad en Keijzer 
Onze tweede competitiewedstrijd stond op het programma. We hoorde dat Achilles bang voor ons was. Toen 
moesten we ze laten zien dat ze ook niks konden maken bij ons. De aanval begon met: Twan, Ruben, 
Naomi en Lisa. De verdediging begon met Floris, Laurens, Mandy en Lotte.  
De eerste helft was niet de beste helft die wij ooit gespeeld hadden. Alles kwam erin terug van slechte 
passing, niet doorzetten tot de bal, lopen met de bal en de kansen niet afronden. Hierdoor stond het 2-4 in 
de rust. De tweede helft wilden wij deze fouten eruit halen en het  ging stukken beter. Wij kwamen weer in de 
flow qua scoren, maar jammer genoeg konden we dit niet doorzetten de gehele tweede helft. De eindstand 
werd 3-10 voor ons. Het was geen hele goede wedstrijd, maar de punten zijn weer binnen. Alex en Femke 
bedankt voor het reserve zitten en spelen. Volgende week moeten wij tegen ondo A1 thuis om 12.30!  
 
         Groetjes de A1 
 
 
Avanti A2- VALTO A2 
Afgelopen zaterdag, mochten we naar Avanti. Er stond ons een regenachtige wedstrijd te wachten tegen de 
A2 van Avanti. Van te voren wisten we al dat dit een lastige tegenstander zou zijn, maar we hadden er zin in. 
We begonnen in de aanval met Thomas, Martijn, Nikki en Inge. In de verdediging begonnen Steven, Rik, 
Anna en Mandy. Lysanne, Aileen, Simone en Alex konden er helaas niet bij zijn. De wedstrijd begon. We 
moesten nog even wennen aan de bal die wel erg glad was. Maar al snel kwam er na een mooie aanval een 
doelpunt bij ons uit. We stonden voor met 0-1! Helaas was dit dan ook het enige moment dat we voor 
hebben gestaan. Maar we gingen gewoon door. Verdedigend ging het goed. Avanti wist er in de eerste helft 
maar 3 te scoren. We gingen met een 3-1 achterstand de rust in. In de rust hadden we een praatje van Rob 
van der Stelt, omdat Niels er niet de hele wedstrijd bij kon zijn. De tweede helft ging iets minder. We 
maakten meer foutjes en gaven soms te makkelijk een doorloop weg. We hebben nog 2x weten te scoren, 
dit was natuurlijk niet genoeg. Avanti was de betere partij in de wedstrijd en heeft nog een stuk of wat 
doelpunten meer gemaakt. Jammer genoeg weer niet kunnen winnen. Volgende week gaan we het weer 
proberen en dit keer tegen Odo. Bo bedankt voor het reserve zitten en Rob voor het coachen! 
           Groetjes, Inge 
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VALTO B1 - Albatros B1 
Op Dinsdag 10 September moesten we een wedstrijd inhalen tegen Albatros. Het regende al de hele dag 
maar de wedstrijd ging toch door. De vakken waren in de aanval: Thijs, Rick, Lisanne en Femke en in de 
verdediging: Ruben, Michael, Daphne en Vera. Het stond al snel 1-1. Albatros had weinig kansen omdat de 
verdediging bij ons goed ging. Thijs heeft ondanks het slechte weer 3 afstand schoten gescoord. En Ruben 
3 mooie strafworpen die veroorzaakt waren door Vera. Ook hebben Vera, Lisanne en Daphne nog gescoord. 
De eindstand is 9-3 geworden. Aanstaande zaterdag spelen we half 12 uit tegen Weidenvogels. 
 

Groetjes, de B1 
 
VALTO B1 – Weidevogels B2 
Afgelopen zaterdag moesten we tegen Weidvogels B2. Aan de uitslagen van Weidevogels zouden we goed 
kunnen winnen, maar we moeten niet onderschatten. Op de bank zat Simon, Martijn en Lisette. Femke was 
er niet bij want die moest reserf zitten bij de A1. Het regende hard maar dat doet VALTO niks! De wedstrijd 
begon en al snel stond het 2-1. Daarna liepen we veder uit, VALTO knalde verder en gaf Weidevogels 
weinig kansen. Na het eind signaal van schijtsrechter Thom Voskamp was de stand 10-1 voor VALTO! 
Volgende week uit tegen Weidevogels.                                                             

Groeten de B1       
 
 
Achilles C3 - VALTO C2 
Afgelopen zaterdag speelden we uit tegen Achilles C3. We starten met Kitty,Inge,Fabian en Rolf in de 
aanval. Romy, Iris, Twan en Nick stonden in de verdediging. Algauw scoorde Achilles. Kitty maakte er 1-1 
van. De wedstrijd ging goed. 
In de rust stonden we voor met 3-4. In de tweede helft scoorde Achilles nog 4 keer. Wij scoorden nog 1 keer. 
Helaas hebben we de wedstrijd verloren met 7-5. Nick, Fabian, Romy, Iris en Kitty hebben voor VALTO 
gescoord. Noa nog bedankt voor het reserve zitten en het meespelen! :-) 
                                                                                   Groetjes Romy,Kitty en Iris. 
 
 
VALTO C3 
Deze week speelde wij thuis tegen Veo. Het regende toen de wedstrijd begon, dit maakte ons niet uit. 
Met Peter en Leontine aan de kant kon het niet missen. 
Al voor de rust scoorde Kevin 2 maal, gevolgd door een goed schot van Jimmy ( 3-0). 
Even opwarmen in de Villa VALTO, wat aanwijzingen van onze coachen en om gemotiveerd te beginnen 
aan de tweede helft. Ook deze verliep prima, er werd goed overgespeeld met weinig balverlies. 
Zowel Noa als Kevin maakt nog een punt. De eindstand was 5-0!!!!!!!!!! 
Jammer dat de regen stopte toen wij klaar waren. 
         Groetjes Richelle en Marian 
 
 
 
Avanti D3 – VALTO D2 
In De Lier begon de chaos al, we hadden te weinig auto’s. Onze coach ging een vader bellen en die kon 
gelukkig rijden. Aangekomen bij Avanti snel omkleden en naar het veld. Het begint nog goed, want al snel 
scoort Amber de 0-1. Maar Avanti komt terug en scoort 1-1 en omdat de verdediging moest luisteren naar de 
coach scoort Avanti 2-1 en voor de rust nog een 3-1. Na een stevig gesprek met de coach gaan we meteen 
heel veel schieten, dus Rosanne scoort de 3-2, dan Avanti nog twee keer en de eindstand is 5-2. 
  
            Martijn 
  
Dijkvogels D2 – VALTO D3 
Vorige week een leuke wedstrijd tegen ONDO die met 7-4 gewonnen werd. Deze week moesten we tegen 
Dijkvogels D2. We hadden al gezien dat Dijkvogels vorige week een monsterscore had tegen ODO, dus dit 
beloofde een pittige wedstrijd te worden. Helaas kon Caithlin niet meedoen, beterschap. Het was een 
moeilijke wedstrijd, de tegenstanders waren duidelijk beter en door de regen was de bal ook nog glad. 
VALTO had veel moeite om het verdedigingsvak uit te komen, laat staan te scoren. De D3 heeft 7-0 
verloren. 
Volgend week thuis weer tegen Dijkvogels, hopelijk hebben we er van geleerd en krijgen we zelf wat meer 
kansen. 
     Groetjes, Joke en Daan 
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VALTO E1 
VALTO moest uit spelen tegen tegen Ondo E2, het weer werkte niet erg mee maar dat maakte voor de E1 
niet veel uit. In de eerste helft speelde ze Ondo helemaal zoek en de ene aanval was nog mooier dan de 
andere. 
De ruststand was 7-1. 
De tweede helft gaf het zelfde spelbeeld, Ondo kon niets anders doen dan alleen maar toekijken hoe VALTO 
de ballen in de korf gooide.  Het leuke van deze wedstrijd was dat iedereen gescoord heeft. 
Zaterdag 21 sept. moet de E1 weer tegen Ondo, weliswaar om 09.00u thuis, maar met alle ouders aan de 
zijlijn zal vast en zeker de dubbele cijfers weer gehaald worden. 
          Een toeschouwer 
 
 
 
VALTO E2 – DKC E1 
Na vorige week een gelijkspel tegen Dijkvogels E1, staat vandaag DKC E1 op het programma. Er werd 
begonnen met David, Daan, Sanne en Laura in de verdediging en Ilse, Freek, Niels en Jordan in de aanval. 
Na rust kwam Elise erin voor Niels en ging Ilse als jongen spelen. Vanaf het begin werd er goed verdedigd, 
het stond als een huis. De enige doelpunten van de tegenpartij werden gescoord uit een strafworp en een 
“actie” van coach Marleen. Die riep de verdediging bij elkaar, maar de tegenstanders kwamen snel aan de 
bal en de 1-1 werd gescoord. Toen 1-2 achter, maar voor rust werden snel achterelkaar de 2-2 en 3-2 
gescoord. Gelukkig maakte de tegenpartij deze fout ook een keer waaruit wij ook scoorden. De aanvallen 
liepen ook lekker, vooral de dames konden vandaag scoren, maar dat konden ze alleen door goed 
aangeven van de rest van het team. Hier en daar wat aanwijzingen van Mandy en Marleen. Rust 3-2, 
eindstand 6-2. Een hele leuke wedstrijd. Volgende week weer tegen DKC, hopelijk spelen wij dan weer 
hetzelfde goede spel als deze wedstrijd. 
       Groetjes Sanne en Joke 
 
 
 
VALTO E3 
Onze talenten mochten het dit keer opnemen tegen Avanti E5. 
Een geduchte tegenstander want Avanti had een week eerder met 7-1 gewonnen van Ondo. 
De E3 speelde de hele wedstrijd goed en fel, dit zijn de woorden van de coach van Avanti,  
ik ben het hier uiteraard mee eens. Jullie speelde een goede wedstrijd en dat resulteerde in een 2-0 
overwinning. 
Doelpuntenmakers: neem me niet kwalijk maar door mijn enthousiasme ben ik dat een beetje vergeten. 
Wat het vermelden waard is, is dat alle ouders aanwezig waren om hun kind te zien korfballen. 
Dit is niet alleen leuk voor de kinderen maar ook voor mij, bedankt hiervoor. 
Zaterdag 21 sept. spelen we weer tegen Avanti(Pijnacker) maar dan om 11.30u uit. 
We vertrekken om 10.30u 
Ouders jullie zijn van harte welkom om bij deze wedstrijd de E3 weer aan te komen moedigen. 
  
         Danny 
  
 
 
VALTO E4 - De Meervogels E3 
Afgelopen zaterdag mocht de E4 haar tweede wedstrijd spelen.  Voor de kinderen van de E4 is dit niet 
alleen de tweede wedstrijd van het seizoen maar ook de tweede korfbalwedstrijd die zij ooit hebben 
gespeeld.  Vorige week heeft de E4 helaas verloren van Refleks E2. We gingen natuurlijk met veel 
enthousiasme en plezier de wedstrijd tegen De Meervogels in. 
De Meervogels waren een stukje groter en speelde best snel en goed over. Wij hebben laten zien dat wij ook 
goed kunnen overspelen. Soms hadden wij best wat moeite om bij onze tegenstander te blijven en om aan 
de goede kant te verdedigen.  Dit zal vanzelf makkelijker worden.  Helaas lukte het ons niet om een doelpunt 
te maken en De Meervogels wel. We hebben deze wedstrijd met 0-1 verloren.  Volgende week moeten we 
weer tegen De Meervogels alleen spelen we dan uit.   
Jullie hebben enorm jullie best gedaan!!  Het was een heel leuke wedstrijd en ik kijk weer uit naar volgende 
week.  Succes en veel plezier met trainen deze week!  

Ellen 
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Fortuna F3 – VALTO F1 
Een van de eerste wedstrijden van het seizoen, een uitwedstrijd tegen Fortuna F3. 
Hoewel er geen warm zonnetje scheen, hadden de meiden er veel zin in. 
De palen stonden al klaar, de lijn getrokken, en na het inschieten kon de wedstrijd beginnen.  
Vanaf de start deden de VALTO-meiden goed hun best.  
Een aantal meiden speelt nog niet zo lang, dus het is soms nog zoeken naar iemand die vrij loopt. 
Toch deed iedereen goed mee, en probeerden ze goed over te spelen. 
De tegenstanders haalden een aantal keer onze bal uit het spel, maar ook VALTO onderschepten de bal 
een paar keer van Fortuna. Eigenlijk ging het best gelijk op, jammer dat Fortuna net wel 2 keer scoorde. Ook 
wij hadden genoeg kansen, de volgende wedstrijd worden er vast meer doelpunten gemaakt. Ondanks de 
vervelende regen, en de kou bleef iedereen goed z’n best doen ! 
Volgende week moeten we weer tegen Fortuna, dan is het onze beurt om te winnen !! 
 
         Nouky 
 
 
 
 
 
Zaterdag 28 september 2013 

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 Ruben 
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 Mandy H 
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 Thomas 
1036 D3R 10:00 ODO D2 VALTO D3 B gras   
1687 E8-2H 12:00 VALTO E1 DES (D) E1 A Kgr Antoinette 
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 Denise 
2168 E4-3J 12:00 ODO E3 VALTO E4 C gras   

220 F2I 10:00 VALTO F1 Futura F1 A Kgr Leonie 
1760 F3L 10:00 VALTO F2 Fortuna/MHIR F5 A Kgr Ria 
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Dinsdag 1 oktober 

1041 R6D 20:00 DES (D) 7 VALTO 7 A Kgr   
 
 
 
Zaterdag 5 oktober 

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   
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 SR KVS 

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

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

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

 
 
Dinsdag 8 oktober 

6872 A2G 20:45 De Meervogels A2 VALTO A1 A Kgr   
 
 
 
Uitnodiging Ledenvergadering najaar 2013 
 
Dit jaar staat de najaarsvergadering gepland op woensdag 9 oktober. 
Het bestuur nodigt alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse 
algemene najaarsvergadering. 
Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar in de Villa. Om 20.15 uur begint de vergadering. 
 
We willen benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte 
welkom zijn om hun kinderen op deze vergadering te vertegenwoordigen. 
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Zaterdag 12 oktober 

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 Pieter 
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 Thomas 
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 Daniela 
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 Thijs 
1150 E8-3P 10:30 ONDO (G) E4 VALTO E3 C gras   
1084 E4-3J 10:00 VALTO E4 ODO E3 A Kgr Bart V. 

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

 
 
 
Zaterdag 19 oktober 

2040 R5F 14:00 VALTO 5 De Meervogels 6 B Kgr Twan 
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 Steven 
489 D1C 12:30 VALTO D1 HKV/Ons Ernest D1 A Kgr Ruben 

 
 
 
 
Uitnodiging Ledenvergadering najaar 2013 
 
Dit jaar staat de najaarsvergadering gepland op woensdag 9 oktober. 
Het bestuur nodigt alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse 
algemene najaarsvergadering. 
Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar in de Villa. Om 20.15 uur begint de vergadering. 
 
We willen benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte 
welkom zijn om hun kinderen op deze vergadering te vertegenwoordigen. 
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