


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.
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a climate
for growth

AL MEER DAN
100 JAAR
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T (0174) 521555
F (0174) 521655
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U vindt ons boven 
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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.
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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 
 
 
 

30 september 2013 41e jaargang nr. 6 
 
 
 
Uitslagen 28 september 2013
KOAG 1 - VALTO 1 16 - 14 

Oranje Wit 3 - VALTO 2 10 - 12 

Rapid 2 - VALTO 4 10 -   5 

VALTO 3 - Velocitas 3 11 -   9 

Vlug Vaardig  3 - VALTO 6 4 -   8 

Pernix 7 - VALTO 8 6 -   7  

VALTO 7 - Velocitas 6 6 -   6  
Futura A1 - VALTO A1 8 - 15  
VEO A2 - VALTO A2 11 -   9  
VALTO A3 - HKV / Obernest A3 6 -   4  
Albatros B1 - VALTO B1 11 - 15  
VALTO B2 - DES B2 niet gespeeld  
DES B3 - VALTO B3 1 - 17  

VALTO C1 - KVS / Maritiem C2 3 -   2  
VALTO C2 - ALO C2 5 -   0  
ONDO C5 - VALTO C3 1 -   4  
KVS  D1 - VALTO D1 4 - 15  
VALTO D2 - ONDO D3 niet gespeeld  
ODO D2 - VALTO D3 2 -   0  
VALTO E1 - DES E1 8 -   1  
Excelsior E1 - VALTO E2 0 -   4  
VALTO E3 - ONDO E4 6 -   0  
ODO E3 - VALTO E4 9 -   0  
VALTO F1 - Futura F1 7 -   2  
VALTO F2 - Fortuna / MHIR F5 4 -   3  

 
 
 
Nabeschouwing wedstrijden senioren 
Heerlijk korfbal weer deze week! Menig speler, coach en toeschouwer heeft deze zaterdag een gezond 
kleurtje opgedaan. Bij de senioren hebben de meeste teams winst geboekt, vier om precies te zijn. Twee 
teams hebben verloren en één heeft gelijk gespeeld. Met niet alle teams compleet elke week, is dat een 
knappe prestatie.  
 
Selectie  
VALTO 1 mocht deze week aantreden tegen Koag. Na het dubbele verlies van vorige week wilde het eerste 
zich revancheren. Het werd een pittige wedstrijd waarin KOAG de boventoon voerde. Dit zorgde ervoor dat 
VALTO dichtbij kwam, maar helaas geen punten mee naar huis kon nemen.  In Dordrecht speelde VALTO 2 
tegen Oranje Wit. Een belangrijke pot om welke ploeg er bovenin mee blijft draaien. Het tweede ging flitsend 
van start en hebben de voorsprong niet meer uit handen gegeven.  
 
Wedstrijdsport 
Op eigen gras had VALTO 3 haar wedstrijd tegen Velocitas. In de beginfase leek het derde mentaal nog van 
slag door het verlies van vorige week, hierdoor werd er twee keer tegen een flinke achterstand aangekeken. 
Het derde herpakte zich knap en heeft een verdiende overwinning binnen gehaald.  
Helemaal in Haarlem mocht aan het je de van de dag VALTO 4 haar wedstrijd spelen. Het vierde heeft hard 
punten nodig en trad dan ook met een goed bezette bank aan. Helaas ontbrak het vandaag aan de 
doelpunten en kwam het vierde vandaag puntloos naar huis. 



De bijblijver, 30 september 2013 2 

 
 
Breedtesport 
Bij Vlug en Vaardig mocht VALTO 6 spelen. Wederom met de hulp van de A2 dames, super! Het zesde is 
helemaal op dreef en heeft wederom een mooie overwinning geboekt. Een topprestatie van zo’n jong en 
flexibel team.  VALTO 7 ligt op kampioenskoers en zijn ook niet van plan deze koers te gaan verlaten. 
Helaas heeft er vandaag wel een kleine stagnatie op plaats gevonden door een gelijk spel.  Aangesterkt met 
de dames van de B1 ging VALTO 8 richting Leiden. Een spannende pot. De saamhorigheid van de Bronto's 
zorgde ervoor dat VALTO net aan de punten kon pakken en met een voldaan gevoel naar de lier kon reizen. 
 
 
Nabeschouwing wedstrijden junioren 
Op het Haagse gras  van Futura moest VALTO A1 deze week makkelijk de punten kunnen pakken. In een 
zwakke start en eerste helft kwam dit niet tot uiting en bleven de ploegen erg dicht bij elkaar. In de tweede 
helft herpakte de A1 zich en kwam er een mooie overwinning tot stand.  VALTO A2 speelt elke week een 
pittige wedstrijd. Daar leer je veel van en de stijgende lijn zit er goed in. Helaas resulteert het nog niet in 
winst, maar heb geduld. Volgende wedstrijden vanaf het eerste moment scherpte en dan is het vanzelf een 
keer net wel in plaats van net niet.  De punten zijn al te ruiken! VALTO A3 mocht op ons eigen gazon van 
start tegen HKV. De A3 speelt goede wedstrijden en ligt door deze mooie overwinning maar één punt achter 
op de koploper. Keep up the good spirit!  
 
 
Afmelden wedstrijden veldseizoen - senioren 
Ben je ziek of heb je een blessure? Meldt je ook af via onderstaand mailadres!  
 
Daarnaast willen we wederom  een ieder bedanken die helpt om andere teams ook compleet te krijgen, van 
rijders, reserves, coaches en spelers . Ook als iemand een bepaalde tijd niet kan, wordt er gekeken of bij 
een ander team wel geholpen kan worden. Er worden daardoor ook mooie resultaten geboekt, super!  
 
Manon van der Ende 
Wedstrijdsecretaris Veld,  wsv@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
Nabeschouwingen jeugdwedstrijden 
Afgelopen zaterdag een succesvol weekend voor de jeugd. Van de 13 wedstrijden werden er maar liefst 11 
gewonnen!! Dat is mooie score. Ook werd er al een team kampioen: VALTO E1, gefeliciteerd!! Aankomende 
zaterdag kunnen daar nog een paar teams bijkomen, maar daarover hieronder meer! 
 
 
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen Albatros B1. De vorige keer werd daar met 9-3 van gewonnen, maar in andere 
wedstrijden had Albatros wel veel doelpunten gescoord, dus het was geen ploeg om te onderschatten en dat 
bleek ook, want bij rust keek de B1 tegen een 8-7 achterstand aan. De tweede helft kwam VALTO echter 
steeds meer in haar spel en uiteindelijk brak de weerstand van Albatros en won de B1 met 11-15. 
Aankomende zaterdag speelt de B1 thuis tegen Maassluis B1 en de winnaar van dat duel mag zich 
kampioen noemen. Uit werd het een gelijkspel, 5-5, dus beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd. VALTO B2 
kampt nog steeds met blessures, waardoor ook de wedstrijd van afgelopen zaterdag verzet moest worden. 
Deze zal nu op 19 oktober gespeeld worden. VALTO B3 speelde uit tegen DES B3 en had een makkelijke 
middag, er werd met grote cijfers gewonnen: 1-17. Aankomende zaterdag een belangrijke wedstrijd tegen 
medekoploper Avanti B6. De vorige keer werd er met 5-1 gewonnen. Dit keer speelt de B3 thuis en bij winst, 
kunnen ze de week erna, wederom tegen DES, het kampioenschap gaan vieren.  
 
 
C-jeugd 
VALTO C1 speelde thuis tegen KVS C2. De C1 heeft duidelijk tijd nodig om aan elkaar te wennen en om in 
het spel te komen, maar het gaat elke week een stukje beter. Dit keer werd er met 3-2 gewonnen. 
Aankomende zaterdag is de C1 vrij. VALTO C2 speelde thuis tegen ALO C2 en speelde een goede 
wedstrijd, er werd met 5-0 gewonnen. Aankomende zaterdag speelt de C2 tegen Meervogels C4, waar de 
vorige keer gelijk tegen gespeeld werd. VALTO C3 speelde uit tegen ONDO C5 en wist ook netjes te 
winnen, 1-4. Aankomende zaterdag speelt de C3 thuis tegen de onderste uit de poule: Excelsior C3.  
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D-jeugd 
VALTO D1 speelde uit tegen KVS D1. De wedstrijd begon om 12.00 uur, dus je zou zeggen dat je dan wel 
goed wakker bent. Nou de kinderen van de D1 niet, want pas toen ze 3-0 achter stonden, waren ze goed 
wakker en herstelde ze zich, want uiteindelijk werd er met 4-15 gewonnen. Aanstaande zaterdag speelt de 
D1 thuis tegen ALO D1, die net als VALTO in de middenmoot staat. VALTO D2 heeft zaterdag niet 
gespeeld, omdat de tegenstander (ONDO D3) geen team op de been kon krijgen. De wedstrijd is verzet naar 
19 oktober. Aanstaande zaterdag speelt de D2 uit tegen ODO D1. VALTO D3 speelde uit tegen ODO D2. 
Het wil de laatste weken niet echt lukken met de D3, want ook nu weer werd er verloren, 2-0. Aankomende 
zaterdag speelt de D3 thuis tegen ONDO D4, waar de vorige keer wel van gewonnen werd, dus hopelijk gaat 
dat nu ook weer lukken.  
 
 
E-jeugd 
VALTO E1 speelde thuis tegen DES E1 en kon bij winst al kampioen worden en dat terwijl er nog twee 
wedstrijden gespeeld moeten worden. De 1e helft wilde het nog niet zo goed lukken en bleef het nog even 
spannend, maar de tweede helft ging VALTO helemaal los en uiteindelijk werd er makkelijk gewonnen, 8-1. 
En dus de eerste kampioenen van het veldseizoen. Nu nog zorgen dat de overige twee wedstrijden ook 
gewonnen worden, zodat jullie ongeslagen kampioen zijn! En dan hopelijk in de zaal een klasse hoger 
spelen! VALTO E2 speelde uit tegen Excelsior E1 en wist knap te winnen met 0-4. Aanstaande zaterdag 
speelt de E2 thuis tegen Dijkvogels E1. Beide ploegen hebben evenveel punten en de vorige keer werd er 
gelijk gespeeld, dus het belooft een spannende wedstrijd te worden. VALTO E3 speelde thuis tegen ONDO 
E4 en boekte een ruime overwinning, 6-0. Aanstaande zaterdag speelt de E3 een kampioenswedstrijd uit 
tegen ODO E2. Bij winst is de E3 niet meer in te halen en als er toch verloren wordt, hebben ze een week 
later nog een herkansing als ze weer tegen ONDO E4 spelen. De nieuwelingen in VALTO E4 hebben het 
niet makkelijk. Dit keer moesten ze uit spelen tegen ODO E3 en ook nu weer een fikse nederlaag: 9-0. 
Aankomende zaterdag spelen ze thuis tegen Refleks E2, dat zal ook weer niet makkelijk worden, maar 
hopelijk lukt het wel een keer om een doelpunt te scoren, dat zou ook leuk zijn! 
 
 
F-jeugd 
VALTO F1 speelde thuis tegen Futura F1. Na drie verloren wedstrijden, lukte het dit keer wel om te winnen 
en ook best nog met grote cijfers: 7-2. Aankomende zaterdag speelt de F1 uit tegen koploper ONDO F3, dus 
dat zal weer niet makkelijk worden. VALTO F2 doet het hartstikke goed! Afgelopen zaterdag speelde ze thuis 
tegen Fortuna F5 en in een spannende wedstrijd wisten ze net aan de goede kant van de score te blijven: 4-
3. Aankomende zaterdag spelen ze uit tegen medekoploper Dijkvogels F2. De vorige keer werd er met 4-1 
verloren, maar misschien dat er dit keer meer in zit?!  
 
 
 
 
Dinsdag 1 oktober 

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

 
 
VALTO 7  19.00 uur vertrekken 
Dames: Gerda, Jeanette, Marleen S, Nathalie, Ri 
Heren: Frank P, Gert-Jan, Jelle, Niels B., Rinze, Ruud 
 
 
 
 
 

AGENDA NAJAARSVERGADERING 
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse Algemene 
Najaarsvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 9 oktober 2013. Vanaf 20.00 uur staat de koffie 
klaar in Villa VALTO  en om 20.15 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. 



De bijblijver, 30 september 2013 4 

 
 
Zaterdag 5 oktober 2013 

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 Lieselotte 
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   

	  
	  
Opstellingen zaterdag 5 oktober 
VALTO 1  14.00 uur vertrekken 
Dames: Ellen v.d. H., Laura, Petra D., Sharon 
Heren: Frank de R., Niels K, Rob, w.a. 
Reserve: VALTO 2 
 
VALTO 2  13.15 uur vertrekken 
Dames: Antoinette, Daniela, Mellanie, Manon, Nia 
Heren: Lennart, Luuk, Niels v.d. L, Pieter, Ron 
Reserve: VALTO 1 
 
VALTO 3  16.00 uur aanwezig 
Dames: Denise, Ilse, Leonie, Mirjam 
Heren: Bart-Jan, Dennis, Jeroen, Kees, Michiel 
Reserve: Mariska v. G. 
 
VALTO 4:  13.00 uur aanwezig 
Dames: Esther, hellen, Lieselotte, Mariska v. G. 
Heren: Arnold K., Arnold P, Marco, Mark, Martin W. 
Reserve: Dame A2, Denise 
 
VALTO 5:  11.45 uur aanwezig 
Dames: Chantal, Ellen V, Jeanette, Lieselotte, Mariëlle P. 
Heren: Arco, Johan, Laurens, René, Roland 
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VALTO 6:  13.00 uur vertrekken 
Dames: Mariska, Ryanne, w.a., w.a., w.a. 
Heren: Bart V, Daniël K, Daniël V, Jesper, Laurens V, Vincent 
 
 
VALTO 7:  15.00 uur aanwezig 
Dames: Gerda, Reserve dame A2, Petra, Ria  
Heren: Frank P, Gert-Jan, Jelle, Rinze, Ruud 
Reserve: Chantal 
 
VALTO 8:  15.30 uur vertrekken 
Dames: Helma, Leonie, Marleen, Rosanne 
Heren: Arie, Bart, Michiel, Peter, Rico, Wilco  
 
 
 
 
Dinsdag 8 oktober 

6872 A2G 20:45 De Meervogels A2 VALTO A1 A Kgr   
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Wat een mooie dag was het zaterdag. Veel teams speelden uit en 
in een strak zonnetje. VALTO 1 verloor, maar 2, 3 en A1 wonnen 
wel hun pot! 
 
 
 
 
Medische ondersteuning (herhaling) 
Voor de volledigheid hierbij de procedure voor medische ondersteuning.  
 
VALTO heeft een vaste afspraak met John Prins, sportmasseur voor ondersteuning bij blessures. John heeft 
een vast spreekuur op maandagavond. Dan is hij rond kwart over negen in Villa VALTO. 
In geval van nood kan je hem ook bellen op 06-5590 4628. Alleen als de blessure veroorzaakt wordt door 
korfbal worden de initiële kosten door VALTO vergoed. 
Is verdere ondersteuning nodig dan zal John verwijzen naar een fysiotherapeut. Deze kosten zijn voor de 
speler zelf (of wellicht voor zijn verzekering). 
 
Daarnaast is Willy van der Akker bezig met een opleiding sportmasseur. Willy ondersteunt de selectie 
inmiddels al met haar inzet en kennis en is natuurlijk niet te beroerd om hier en daar eens een tip over wat 
hulp te bieden. Maar in principe verzoek ik spelers buiten de selectie om (indien nodig) contact met John te 
zoeken.  
 
Tenslotte heeft VALTO ook wat tape op voorraad. Willy beheert deze voorraad en wie nodig heeft kan hier 
(tegen inkoopsprijs, geldt voor iedereen) een rolletje kopen (ook als je door Willy ingetapet wordt). Let op: 
Willy is niet altijd aanwezig dus bel of SMS (06-5156 2330) even als je hiervan gebruik wil maken. De tape 
voorraad is bij afwezigheid van Willy niet bereikbaar! 
 
Op deze manier probeert VALTO bij te dragen aan blessure preventie en behandeling. Maar primair ben je 
hier als speler zelf voor verantwoordelijk! Doe dus een goede warming-up en wees zuinig op je lijf! Heb je 
hier vragen over kan je ook bij Willy terecht. 
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Nog coaches gezocht. 
We zijn nog steeds op zoek naar 1 of 2 mensen die het leuk vinden een team van tieners te begeleiden (kost 
je enkele uurtjes op zaterdag). Wie wil hier in helpen? 
 
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	  

1	  oktober	   Dinsdag	   20:30	   Michiel	  Cornelisse	  
8	  oktober	   Dinsdag	   20:30	   	  Martin	  van	  der	  Wel	  

15	  oktober	   Dinsdag	   20:30	   	  Arnold	  Kok	  
22	  oktober	   Dinsdag	   20:30	   	  Martin	  van	  der	  Wel	  
29	  oktober	   Dinsdag	   20:30	   	  Voskamp&Voskamp	  
5	  november	   Dinsdag	   20:30	   	  Michiel	  Cornelisse	  

12	  november	   Dinsdag	   20:30	   	  Martin	  van	  der	  Wel	  
19	  november	   Dinsdag	   20:30	   	  Arnold	  Kok	  
26	  november	   Dinsdag	   20:30	   	  Michiel	  Cornelisse	  	  
3	  december	   Dinsdag	   20:30	   	  Voskamp&Voskamp	  

10	  december	   Dinsdag	   20:30	   	  Martin	  van	  der	  Wel	  
17	  december	   Dinsdag	   20:30	   	  Arnold	  Kok	  

 
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. 
 
Video-opnames 
Alle wedstrijden van VALTO 1 maar op verzoek ook van andere teams, kunnen worden gefilmd. De 
wedstrijden worden hierna op een website geplaatst zodat je die gezamenlijk, of individueel, kan bekijken. 
 
All-Day-VALTO 
Op zaterdag 2 november is er onze jaarlijkse All-day-VALTO. Wat betekent dit? We gaan de zaal weer in en 
op die dag is er (hopelijk) voor elk VALTO team een thuiswedstrijd om te oefenen voor het zaalseizoen. En 
voor de ouderen is er ’s-avonds nog wel een gezellig avondje in Villa VALTO. 
 
Oefenprogramma 
Houd allemaal rekening met een oefenwedstrijd op 2 november (hele dag). 
Daarnaast wedstrijden voor 1,2,3, A1 en A2 op 26 oktober en voor VALTO 1 op 28 (maandag) en 29 
(dinsdag) november. 
 
Tot zaterdag op het veld! 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen 
06-27024 902 / bart@vanmuyen.nl 
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Commissie Trainingsruimte 
Op de voorjaars-leden-vergadering van 2007 is de commissie Trainingsruimte ingesteld. Sindsdien hebben 
we velen activiteiten ondernomen om verschillende oplossingen te vinden voor het probleem van VALTO: 
het gebrek aan trainingsruimte gedurende het winterseizoen binnen de grenzen van ons dorp; De Lier. Het 
gevolg is onveiligheid voor onze jeugd, fietsend in donkere winteravonden naar nabij gelegen dorpskernen. 

 
Veel jaren hebben we gezocht naar mogelijkheden sportfaciliteiten binnen de lierse grenzen uit te breiden: 
een ballonhal; een eigen sporthal een sporthal met NSO of een sporthal bij Lyra. Afgelopen jaar is gebleken 
dat er niet genoeg behoefte is bij andere verenigingen om met VALTO tot verantwoorde exploitatie van een 
nieuwe sporthal te komen. Met andere woorden, alleen VALTO heeft een probleem met een tekort aan 
trainingsuren. 
Daarom zijn we met de commissie gaan kijken naar mogelijkheden binnen de huidige indeling van Vreeloo 
uren naar een oplossing te zoeken. Hierin zien we twee mogelijkheden: 1) een eerlijkere verdeling tussen de 
verenigingen; 2) een optimalere indeling van beschikbare tijd en ruimte binnen Vreeloo. 
Op basis van deze uitgangspunten hebben we afgelopen voorjaar in het liers sportoverleg (LSO) de 
verenigingen gevraagd naar hun steun voor onze problematiek en een aantal verenigingen formeel 
voorstellen gedaan die een mogelijke oplossing zouden kunnen zijn. Na contructieve overleggen hierover 
resulteerde dit echter in geen resultaat. Dit was een grote teleurstelling op basis waarvan VALTO begon te 
twijfelen aan het nut en noodzaak van een sportoverleg. Gelukkig waren de verenigingen binnen het LSO 
genegen om naar aanleiding van de door VALTO geuitte teleurstelling nog voor de zomerstop nogeens in 
overleg te gaan. Dit overleg heeft wederom geen grote verbeteringen voor het komende zaalseizoen 
opgeleverd. Wel heeft het een mogelijkheid gecreerd om er in de toekomst uit te komen. 
Commissie Verdeelsleutel Vreeloo 
Als resultaat van dit LSO spoedoverleg is er een commissie Verdeelsleutel Vreeloo in het leven geroepen. 
Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende verenigingen (KIOTI, ODIS, SV De Lier, 
PQV (Vollier) en VALTO). Deze commissie heeft als doel een structurele oplossing te vinden voor de 
verdeling van zaaluren binnen het Vreeloo complex.  
Komende maanden gaat de commissie aan de slag om tot een eerlijke sleutel te komen op basis waarop de 
uren in de toekomst verdeeld gaan worden. Rechten uit het verleden kunnen dan niet meer oneindig als 
argument aangedragen worden, maar groei van aantal leden bijvoorbeeld wel. Het wordt een hele uitdaging 
om met alle verenigingen tot een gezamelijke verdeelsleutel te komen, maar de eerste bijeenkomst biedt 
veel reden tot optimisme. Alle verenigingen dragen constructief bij en tonen goede inzet om tot een 
vernieuwd eerlijkheidsbeginsel te komen. 
In de voorjaars-leden-vergadering van 2014 hopen we het resultaat van de commissie jullie voor te leggen. 
Optimale Indeling 
Paralel aan de discussie de uren eerlijk te verdelen, is binnen het LSO men ervan bewust geworden dat de 
Vreeloo optimaler gebruikt kan worden wanneer  kleine sporten op dezelfde avonden worden gepland en 
wanneer er minder gewisseld word tussen sporten. Voor het seizoen 2014-2015 zullen ook dit soort 
verbeteringen doorgevoerd gaan worden. 
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Najaars-ledenvergadering 
Op de najaars-ledenvergadering  zullen we ondernomen stappen nog eens toelichten en bestaat er natuurlijk 
de mogelijkheid om vragen te stellen en mee te denken bij het oplossen van ons probleem: Het tekort aan 
trainingsruimte in De Lier waardoor we genoodzaakt zijn dat onze jeugd naar andere nabije dorpskernen 
moet fietsen gedurende donkere winteravonden. 
 
          Bart, Hans en Michiel 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van het bestuur  
 
 
 
 

AGENDA NAJAARSVERGADERING 
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse Algemene 
Najaarsvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 9 oktober 2013. Vanaf 20.00 uur staat de koffie 
klaar in Villa VALTO  en om 20.15 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. 
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen notulen Voorjaarsvergadering  
3. Terugblik Seizoen 2012-2013 
4. Verslag Kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie 
5. Vaststellen jaarrekening 2012-2013 
6. Vaststellen begroting 2013-2014 en blik op langere termijn 
7. Verdere toelichting Focus – programma 
8. Status trainingsaccommodatie / verdeling trainingsuren sporthal 
9. Uitreiking Ere kleinood 
10. Plannen en mededelingen bestuur, met name aandacht voor “De aanbouw”  
11. Rondvraag, punten hiervoor kunnen uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij een 

bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuur overleg 
nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden gesteld. 

 
De jaarrekening en begroting kunnen vanaf 4 oktober bij de penningmeester worden opgevraagd. 

Namens het bestuur, Hans Ridder 
 
 
 
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  
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Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

            

3-okt Do 19.00-23.30 Jan de Jong         

5-okt Za 08:15-12:00 Simone Aarts Petra Stolze Marlene 
Mostert 

  door Bar 

5-okt Za 12:00-15:00 Anita Herbert Anneke van Dijk Alex of Manon 
Keijzer 

  door Bar 

5-okt Za 15:00-18:00 Ton van 
Spronsen 

Chris van 
Oudheusden 

Arjen v Geest   door Bar 

5-okt Za 17.30-20.30 Ton van 
Spronsen 

Marco Boekestijn Ria Solleveld Rico Maartense Arnold Kok, 
Thelma en Imke 

               

10-okt Do 19.00-23.30 Jelle Boeters         

12-okt Za 08.15-12.00 Anja vd Eijk Melanie Solleveld Helma vd Berg   door Bar 

12-okt Za 12.00-15.00 Coby vd Kruijk Simone Aarts Marielle Ridder   door Bar 

12-okt Za 15.00-18.00 Herma v 
Venetien  

Trude Veerhoek Antoinette 
Saarloos 

  door Bar 

12-okt Za 17.30-20.30 Chantal Stolze Melanie Stolze Marjo 
Hoogerbrugge 

Ellen 
Varekamp 

Teun Voskamp, 
Willem Ditewig 

 
 
 
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	  

04-10 F1 en F2 
11-10 D1 

18-10 D2 

25-10 D3 

 
 
 
 
 
 
Agenda 

Datum Tijd Wat Plaats 
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 5 juli 08.30 uur VALTO EINDDAG  
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Wedstrijdverslagen 
 
 
 
 
KOAG 1 – VALTO 1                                                           sponsor: Martin Stolze bv. 
Afgelopen zaterdag speelde VALTO 1 uit tegen KOAG 1. Het viel helaas niet mee om op tijd te arriveren, 
vanwege alle omleidingen en files op de weg, maar gelukkig kon de wedstrijd wat later beginnen. Op de plek 
van de geblesseerde Thom speelde Luuk van Staalduine en daarom was de opstelling wat gewijzigd ten 
opzichte van de vorige wedstrijden. In het eerste aanvalsvak begonnen Rob, Niels, Sharon en Petra en in 
het andere vak startte Frank, Luuk, Ellen en Laura. De wedstrijd begon aan beide kanten wat slapjes en na 
een kwartier spelen, stond het 2-0 voor de thuisploeg. Pas toen wist VALTO wat terug te doen met een 
afstandsschot van Luuk, 2-1. Dit doelpunt werd snel gevolgd door twee doelpunten van KOAG, 4-1. Hierna 
was het weer VALTO die twee keer wist te scoren met doelpunten van Niels en Laura, 4-3. Een strafworp 
voor KOAG en een strafworp voor VALTO zorgde voor een 5-4 tussenstand. VALTO had genoeg kansen om 
de stand gelijk te trekken, maar toch was het KOAG die er 6-4 van maakte. Het andere aanvalsvak wist wel 
weer de korf te vinden met een schot van Luuk, 6-5. Helaas had KOAG ook hier al snel weer een antwoord 
op en zo stond het 7-5. Weer kroop VALTO dichterbij, dit keer met een schot van Rob, 7-6, en was het weer 
KOAG die snel scoorde, 8-6. Gevolgd door de 9-6 en de 10-6. Vlak voor rust wist Niels nog een korte 
wegtrekkans bij een vrije bal te verzilveren en zo gingen we rusten met een 10-7 achterstand. De woorden 
van Marco Swikker in de rust waren duidelijk: hier kon gewonnen worden, maar dan moest VALTO wel 
scherper gaan spelen en een tandje bij schakelen. Na rust kwam VALTO sterk uit de kleedkamer en met een 
doorloop van Sharon, een korte kans van Frank en een afstandsschot van Frank, stond het ineens 10-10 en 
was alles weer mogelijk. Juist op dat moment zorgde een paar discutabele beslissingen van de 
scheidsrechter er voor dat KOAG met drie strafworpen en een vrije bal vier keer op rij wist te scoren en zo 
de stand weer naar 14-10 wist te brengen. Het werd zelfs 15-10 voordat VALTO weer wat terug kon doen. 
Rob scoorde uit een vrije bal en met een schot van Frank kwam VALTO weer wat dichterbij, 15-12. Op dat 
moment was het nog 6 minuten spelen en was het zaak om de inhaalrace voort te zetten. Helaas voor 
VALTO scoorde KOAG al snel de 16-12 en was het gat weer vier doelpunten. VALTO zette alles op alles om 
de stand toch nog gelijk te trekken, maar de doelpunten vielen te laat. Met een schot van Rob en een 
strafworp, werd de eindstand 16-14. Het gevoel na de wedstrijd overheerste dat er meer in had gezeten, 
maar helaas ging het vlaggenschip weer met lege handen naar huis. Onderweg nog even langs VALTO 2, 
die gelukkig wel van Oranje Wit wist te winnen.  
Aanstaande zaterdag speelt VALTO 1 uit tegen Maassluis 1, een oude bekende voor ons. Maassluis heeft 
momenteel 2 punten, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan VALTO, dat nu 4 punten heeft. Om 
wat afstand te nemen van de onderste plekken zal VALTO deze wedstrijd dus moeten winnen. Die wil zal er 
bij Maassluis ook zeker zijn, dus het belooft een spannende strijd te worden. Maassluis is niet zo ver rijden, 
dus u kunt daar makkelijk bij zijn. De wedstrijd begint om 16.00 uur en we hopen dus op veel publiek! 
  
        Groetjes VALTO 1  
 
 
Oranje-wit 3 - VALTO 2 
Afgelopen week ging alles even niet zoals het hoorde te zijn. Ten eerste is Anne Roos afgelopen vrijdag 
naar Afrika gegaan en heeft voorlopig afscheid genomen van de selectie. En natuurlijk was er ten tweede de 
blessure van Thom vorige week zaterdag, hierdoor komt VALTO 1 komt een heer tekort. Dit moet gedurende 
zijn herstelperiode opgevuld worden met een heer uit VALTO 2. Deze zaterdag speelde het eerste en het 
tweede ook nog eens uitwedstrijden bij andere verenigingen, waardoor we naast Luuk ook Niels Lingen aan 
het vlaggenschip af moesten staan. Niet meer dan logisch natuurlijk, maar het maakte het er voor ons niet 
makkelijker op. Ron kwam net terug uit Canada en stond in de basis. De vierde plek werd opgevuld door 
Bart-Jan. Nia ging als reserve dame mee bij het eerste. 
Oranje-Wit was een goede tegenstander. Ze hadden evenveel punten als ons en enkel nog punten laten 
liggen tegen KCR 2. Na het praatje van Teun gingen we met opgeheven hoofd het veld. 
Dit uitte zich gelijk in doelpunten. Ron scoorde binnen 5 minuten 2 keer, alsof hij nooit wws weggeweest. 
Vervolgens profiteerde het andere vak van de fouten van Oranje-Wit, waardoor we even later op 0-4 
stonden. Deze voorsprong hebben we heel de wedstrijd vastgehouden. Frank en Niels Lingen hebben nog 
ingevallen, waardoor de overwinning ook niet echt meer in gevaar kwam. De uitslag was 10-12 en daarmee 
waren dan ook erg tevreden.  
Publiek bedankt en reserves bedankt en tot vorige week! 
 
        Groetjes VALTO 2 
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De verhalen van VALTO 3 
Het Voorwoord: 
Ook dit jaar heeft VALTO 3 weer een schrijver weten te strikken. En jawel, gelukkig mag ik, Michiel, dit jaar 
jullie elke week een nieuw spannend verhaal over de avonturen van VALTO 3 brengen. Maar om jullie een 
beeld te geven wie er nu in VALTO 3 spelen volgt hier een korte introductie. We beginnen met de 
aanvoerster van het soepie: Leonie Schoone. 
Altijd coachend, motiverend en sneller schietend dan haar schaduw is zij een belangrijke spil in ons team. 
Kim van de Berg, wie kent d'r niet? Snel en niet te stoppen, menig tegenstander is met angst gevuld als ze 
haar tegen komen. Ilse Korteland, het kanon, schiet raak uit alle hoeken en standen. Denise Herbert, net 
kwikzilver als ze haar actie inzet, snel en doeltreffend. Jeroen Voskamp, beter bekend als Jan Matterazi, 
ijzersterke verdediger en onklopbaar in de paalzone. Kees Verkade, de oude capitano van VALTO 3, na een 
blessure terug van weggeweest en tegenstanders hangen aan hem om hem te stoppen. Bart-Jan Schoone, 
onze bakker, scoort net zo makkelijk als dat hij de warme croissantjes klaar maakt. Dennis Voskamp, alias 
Dennis Ahmed Mido, Dennis van der Meyde, Dennis de Kogel. Legendarische speler van VALTO 3 en niet 
meer weg te denken uit de opstelling van dit team. Niet te vergeten, de begeleidingsstaf bestaande uit 
VALTO legend Mark van Geest oftewel HT, bekend van zijn autobiografie geschreven door ondergetekende. 
Natuurlijk speel ik zelf, Michiel, de verslaggever ook in VALTO 3. Laten we na deze introductie beginnen met 
de avonturen van VALTO 3... 
 
Hoofdstuk 1 in het hol van het Ondomein. 
Op de aller eerste competitie dag mochten wij aantreden tegen ondo 3. Een team dat wij al langer kennen 
en vaker tegen elkaar hebben gespeeld. Terug denkend aan vorig jaar hebben wij deze uitwedstrijd na een 
zware slag gewonnen. Dit in het achterhoofd meenemend trokken wij opnieuw ten strijde om de overwinning 
binnen te halen. De eerste helft was gelijkwaardig aan elkaar en kon Ondo niet weg lopen van ons. Als echte 
pitbulls zetten wij onze tanden in hen vast en lieten niet los. Doch door de thee of door het water, allicht 
vervuild door de thuisspelende ploeg, kregen wij minder kracht in onze kaken en zag Ondo de kans schoon 
van ons weg te lopen. Hoe harder wij probeerden des te harder kregen we de doelpunten om onze oren. 
Waarbij deze wedstrijd uitliep op een verlies. Met opgeheven hoofd konden we gelukkig vertrekken want we 
hadden er wel voor gevochten. (Ps: mocht in bovenstaand stuk iets van onwaarheid berusten, dit verslag is 
fictief want ik miste deze wedstrijd) 
 
Hoofdstuk 2 spetter spatter spater lekker in het water, 
Op een mooie doordeweekse dag, dinsdag, mochten wij aantreden tegen KVS. Wetend uit voorgaande 
duels dat dit een fysieke ploeg is, bereidden wij ons daarop voor. Maar tot groot plezier van ons bleek dit een 
ander team te zijn. Sterk verjongd maar zeker niet minder goed als het vorige. Het enige minpuntje op deze 
schitterende dag was de regen die continu aanwezig was. Het bleef maar spetteren, soms miezeren en 
soms met bakken tegelijk uit de hemel. Toch mochten wij in dit genietbare weertje lekker korfballen. De 
arbiter floot in en het was glibberen en glijden geblazen. Door de aanhoudende regen was de bal zeer nat en 
moeilijk te vangen. Wat het zeer belangrijk maakte om goed te pasen. Zoals vaak werd het spel door het 
weer vertraagd en de wedstrijd dus op voornamelijk individuele kwaliteiten bepaald, gelukkig konden we 
rusten met een 3-2 voorsprong. Door deze lijn door trekken in de tweede helft konden wij de jonge honden 
van KVS van ons afhouden, moeizaam als het was en met hier en daar een aanwijzing van inval coach Teun 
V, konden wij deze wedstrijd omzetten in onze eerste punten. Het werd uiteindelijk 6-5, hierbij mochten wij in 
onze handen knijpen. Het goede gevoel vasthouden en meenemen naar de volgende wedstrijd. Een nieuwe 
horde lag op het pad, Weidevogels waren overgevlogen en klaar om ons aan te vallen en de punten te 
halen! Tijd voor VALTO 3 om zich voor te bereiden was er bijna niet.. 
 
Hoofdstuk 3 roofvogels van over de weide 
Na onze winst op KVS hadden wij alleen nog de donderdag om ons voor te bereiden op de wedstrijd tegen 
weidevogels 2. De voorbereiding was goed, donderdag lekker getraind. Zaterdag op de wedstrijd verliep het 
wat rommeliger, spelers waren niet echt bezig met de wedstrijd. Na het moment dat de arbiter infloot 
stonden wij in no-time met 0-6 achter. De vogels waren duidelijk van plan hier de punten te komen stelen als 
echte raven. Snel en doeltreffend als ze waren, zo verdedigden ze ook scherp, wat het voor ons heel 
moeilijk maakte goed te spelen. Na het eerste kwartier kregen wij ons spel op de rit en konden we de 
achtervolging inzetten om te voorkomen dat ze er met de punten vandoor gaan. De ruststand was te 
overzien met een verschil van 5 punten (4-9). De tweede helft klapten wij er bovenop om zo snel mogelijk de 
achterstand te verkleinen. De roofvogels verkrampten en kwamen bijna niet meer tot scoren. Helaas hadden 
wij er zelf ook moeite mee waardoor het lastig was om verder in te lopen. Deze wedstrijd kabbelde voort, het 
lichte briesje over wei maakte dat de vogels zich thuis voelden en zodoende ons op afstand konden houden. 
Alweer verloren wij punten, 9-14 verlies. Onszelf bij elkaar rapen en voorbereiden op de kraker tegen 
Maassluis. Als we bovenin willen meedoen moest deze gewonnen gaan worden. Met maar een weekje 
voorbereiding kon dat wel eens heel lastig worden. 
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Hoofdstuk 4 de coup van Maassluis 
Onze voorbereiding was degelijk en voornamelijk vertrouwen opbouwend. Iedereen wist, Maassluis moest 
gewonnen worden om eventueel iets van betekenis te spelen in deze poule. Zodoende kwamen we bij 
Maassluis aan en keken even rond. Op zoek naar de tegenstander, het veld en het goede gevoel. Maar nog 
voor goed en wel voor stof van het eerste fluitsignaal neergedaald was stond Maassluis met 4-0 voor. En 
doordat wij aanvallend sterk waren, de passes aankwamen en we met z'n allen hard werkten, bereikten wij 
de rust met 10-0. Over het vervolg durf ik eigenlijk niet verder te schrijven. Maar uiteindelijk eindigde deze 
wedstrijd in een 20-2 nederlaag. Met onze spreekwoordelijke staart tussen de benen trokken wij terug naar 
De Lier. Gedesillusioneerd en een zware klap rijker moesten wij onszelf opnieuw bij elkaar rapen en een 
gevoel zoeken waarmee we de volgende wedstrijd in konden gaan. Dat zou Velocitas worden. Het 
welbekende Belgische fietsenmerk en "zwijntje"... 
 
Hoofdstuk 5 fietsende zwijntjes 
Na de beschamende nederlaag tegen Maassluis stonden wij afgelopen zaterdag weer op het veld. Gelukkig 
sinds lange tijd weer compleet met het hele team. Na een lange trainingsweek waarbij we genoeg getraind 
hebben, mogen we laten zien dat we wel kunnen winnen. Na een goede warming up begon de wedstrijd. 
Ongelofelijk als het is leek de zware nederlaag bij Maassluis nog door te werken. Dit drukte op onze 
schouders en zorgde voor een 4-0 achterstand. We hadden een strafworp nodig om de ban te breken en 
een doelpunt te scoren. Dit werkte door in het hele team en het begon plots te draaien. Terwijl we met z'n 
allen aan het opkrabbelen waren, merkte Velocitas dat we ons niet lieten afslachten. Eind van de eerste helft 
stond er 8-7 voorsprong op het scorebord!  
Vol goede en hervonden moed trokken wij opnieuw ten strijde om de ook de tweede helft te winnen en zo 
onze punten te verdubbelen. Alles verliep volgens plan! Met nog 10 minuten op de klok kwam Pieter erin om 
een beslissend gat te slaan. Dit lukte hem en zo kwamen we op een 12-10 voorsprong! Toen de arbiter af 
floot en de punten in de tas zaten, waren we allen erg gelukkig! Eindelijk weer eens de volle mep. Nu we 
onze punten hebben verdubbeld en het scoren hebben hervonden gaan we dit proberen voort te zetten in de 
komende wedstrijden. Voor ons wordt het belangrijk te blijven scoren en op onszelf te concentreren. 
Zodoende kunnen we punten blijven pakken en allicht nog wat stijgen naar de middenmoot. Zolang we maar 
niet tegen de degradatie gaan korfballen moet het lukken ons te handhaven in deze poule. 
Volgende week spelen wij thuis om 17.00 tegen VEO. Komt allen om ons aan te moedigen en naar de 
volgende overwinning te schreeuwen. Wij hopen u te begroeten bij de komende wedstrijd! Tot 5 oktober bij 
Villa VALTO. 
    Met vriendelijke groeten van uw verslaggever, schrijver Michiel 
 
 
 
 
VALTO 6 
Vlug en vaardig 3 vs VALTO 6 verslag geleverd door mad shag the pirate. vandaag vertel ik het verhaal hoe 
black- en redbeard de derde aanwijzing naar de schat vonden. na het uitbundig vieren van het vinden van de 
tweede aanwijzing, had blackbeard besloten om aanmeer te promoveren naar ontzichtbaard. Hij riep zijn 
bemanning bij een en ze zette uit naar de derde aanwijzing. Vanwegen het feit dat hij nog steeds weinig 
bemanningsleden heeft kreeg hij hulp van landrotten. dit maal waren dat anna en simone. Ook heeft hij 
landrot inge benoemt tot eervol bemanningslid. Het schip voer uit naar amsterdam waar ze de derde 
aanwijzing zouden vinden. Aan gekomen in amsterdam legden zij het schip voor anker en gingen aan land 
waarzij een nieuwe vijand tegen kwamen v&v. Veel tijd om er bij stil te staan hadden ze niet want het ging er 
direct hard aan toe. met een sterke aanval van blackbeard ontzichtbaard landrot simone en de trots inge. Zo 
bleef er in de verdediging over redbeard onze godin calypso landrot anna en mad shag the pirate. onze kok 
zat vandaag op de bank. Helaas was de bemanning een beetje over rompeld want ze kregen er al snel een 
punt tegen 1-0. Gelukkig was het de net gepromoveerde ontzichtbaard die er al snel 1-1 van maakte 
waardoor ze niet al te ver achter liepen en na een vervelend moment waar bij v&v weer kon scoren werd het 
2-1. De irritaties liepen hoog op want er werd al snel duidelijk dat v&v een gemeen spelletje speelde 
waardoor de bemanning niet echt makkelijk terug kon vechten. Toch was het redbeard die er 2-2 van kon 
maken en zo bij bleef. Stil staat was geen optie want als wij een unt maakte maakte v&v er ook een en 
andersom. 4-4 een mooie stand voor een wapenstilstand. De kapitein sprak zijn bemanning aan en gaf tips 
en aanwijzingen tot v&v al weer klaar stond om er voor te vechten. Ondanks hun sterke aanval kon v&v toch 
niet veel doen behalve kijken hoe blackbeard er 2 maakten. Zo liep en ze uit. 4-6 v&v ging zich meer ergeren 
en na dat onze kok nog mocht spelen omdat mad shag werd neer gehaald was het red beard die er nog 
twee maakten 4-8 dat was de eind uitslag de aanwijzing was voor ons en de schat komt steeds dichterbij. 
punten gemaat door. 1-1 ontzichtbaard 2-2 redbeard 2-3 blackbeard 4-4 calypso 4-5&4-6 blackbeard 4-7&4-
8 redbeard. 
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VALTO 7 – Velocitas 6 
Afgelopen zaterdag mochten we weer aantreden op het hoofdveld. Het was prachtig weer om te spelen en 
voor de eerste maal dit seizoen betrad ook Niels het veld. Volgens eigen zeggen was hij nooit eerder met 
zo'n goede conditie aan een nieuw seizoen begonnen. 
Voordat de wedstrijd werd begonnen moesten we eerst nog op de gevoelige plaat worden vastgelegd door 
Arie Dijkstra.  
In de aanval begonnen Gerda, Petra, Niels en Ruud. In de verdediging stonden Jeannette, Ria, Frank en GJ. 
Op de bank namen plaats: Jelle, Rinze en Gaby. De wedstrijd begon, zoals wel vaker het geval bij het 7e, 
wat moeizaam. Toch kwamen we 1-0 voor via een doorloop van Gerda. Enige tijd later maakte Velocitas 
gelijk. Jeannette en GJ kwamen ook nog tot scoren maar beide doelpunten werden afgekeurd door 
scheidsrechter J. Voskamp. Zo gingen we met de geweldige stand van 1-1 de rust. Hierin kwamen we tot de 
conclusie dat er meer doelpunten van ons waren afgekeurd dan goedgekeurd. Kansen waren er ook genoeg 
maar deze werden niet benut. 
In de tweede helft nam Rinze de plaats in van GJ en werd Niels vervangen door Jelle. Velocitas had echter 
ook een sterke wissel en deze dame scoorde met haar eerst schot direct na de rust de 1-2. VALTO 7 kwam 
gelukkig weer snel langszij via Jeannette. VALTO 7 kwam daarna weer op voorsprong via een afstandsschot 
van Ruud. Een door Gerda meekergen strafworp even hierna was helaas niet aan hem besteed. Na weer 
een aantal prachtige gecreërde maar niet benutte kansen van VALTO maakte Velocitas weer gelijk. 
Velocitas kwam hierna zelfs weer op voorsprong en zo stond het inmiddels 3-4. Frank, ook wel bekend als 
Frillem, maakte onder druk, via een opvallend hooggeschoten afstandsschot (als gevolg van het meetrainen 
bij het derde) de 4-4. Inmiddels had Ria het veld verlaten en was Gaby binnen de lijnen gekomen. Ruud 
maakte van afstand de 5-4. Ook hierna waren er weer volop kansen om het duel op slot te zetten maar 
werden wederom niet benut. Ook bij korfbal geldt de oude voetbalwet dat als je zelf niet scoor de 
tegenstander het wel doet en dus werd het 5-5. In de laatste minuut maakte Jeannette echter de winnende 
treffer 6-5, althans dat dachten we. In de laatste 10 seconden van de partij maakte Velocitas de 6-6. Een 
laatste aanval voor VALTO zat er niet meer in want er werd meteen ook afgefloten. 
Het was dus bijna weer gelukt om met een puntje verschil een wedstrijd te winnen maar gezien de kansen 
had er meer in gezeten. Aankomende dinsdag gaan we weer proberen om wel te winnen bij DES. Daarna 
wacht ons KVS dat zaterdag bij ons op bezoek komt. 
      Ten slotte wil ik Gaby nog bedanken voor het invallen. 
 
 
 
 
Futura A1 – VALTO A1     sponsor: Hemelraad & Keijzer 
We moesten zaterdag tegen Futura A1. Na de winst van vorige week op Ondo A1 waren we goed op weg 
naar het kampioenschap. We hebben tot nu toe alle wedstrijden nog gewonnen. Chris zei voor de wedstrijd 
dat we tegen een mindere tegenstander speelde en dat we nu goed op moesten letten op de korte kansen 
van onder de korf, omdat Futura hier waarschijnlijk minder op zou letten dan betere tegenstanders en hij 
wilde ook dat we minimaal 15 doelpunten zouden scoren. We begonnen scherp aan de wedstrijd en het 
werd dan ook al snel 0-1 door een korte kans van Twan. We stonden ook al snel op een 0-2 voorsprong. Dit 
bracht ons goede moed, maar na de 0-3 ging het minder en scoorde we elke keer om de beurt. De ruststand 
was 6-8. We hadden dan ook erg veel doorgelaten volgens Chris voor zo een zwakke tegenstander.  Na de 
rust ging het een stuk beter vooral in de verdediging we lieten er een stuk minder door. De eindstand was 8-
15. We hadden dus ook ons doel bereikt om er 15 te scoren. We staan dus nog steeds ongeslagen eerste 
na 4 wedstrijden. Ons doel is om dit door te zetten tot het einde van het seizoen. 
volgende week spelen we uit tegen HKV/ Ons Eibernest om 15:30. Jullie zijn van harte uitgenodigd om deze 
wedstrijd te komen bewonderen. Ruben en Nikki nog bedankt voor het invallen. 
         Groeten,  VALTO A1 
 
 
VALTO A2 
Zaterdag 28 september stond er voor VALTO A2 een wedstrijd tegen VEO A2 op het programma in 
Voorburg. We begonnen niet sterk aan de eerste helft. Na een kwartier gingen we beter spelen en kwamen 
we weer dichter bij VEO. Met de rust stonden we 5 - 6 achter. Na een praatje in de kleedkamer moesten we 
er weer tegen aan. Met nieuwe moed gingen we de tweede helft in. Dit zorgde ervoor dat we gelijk kwamen. 
Maar het was niet genoeg, VEO en wij bleven gelijk op gaan. Tot het laatste kwartier, toen liep VEO uit tot 9 
- 11. Dit was dan ook gelijk de eindstand.  
Volgende week spelen we om 12:15 thuis in de Lier tegen ONDO A2. Kom allemaal kijken want we kunnen 
wel een  beetje steun gebruiken.  
         A2 
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VALTO C2 - Alo C2 
Afgelopen zaterdag speelden wij tegen Alo C2. In de aanval stonden Luuk,Nick,Iris en Romy.  
In de verdediging begonnen Twan,Rolf,Kitty en Inge. Joost,Luuk en Noa deden mee en stonden reserve. 
Nick scoorde de 1-0. De 2-0 werd ook door Nick gescoord! Twan scoorde met een mooi doelpunt de 3-0.  
In de rust stonden we 3-0 voor! Na rust kwam Joost erin voor Luuk. De 4-0 werd gemaakt door Inge.  
Noa kwam erin voor Romy. Joost scoorde de 5-0 en dat was gelijk de eindstand. We hadden 5-0 
gewonnen!! 
Joost,Luuk en Noa bedankt! 
                                                                           Groetjes Romy 
 
 
 
VALTO C3 
Zaterdag 28 september moesten we tegen Ondo spelen. Om 9.00 verzamelde we bij VALTO en vertrokken 
we naar s’-Gravenzande. Om tien uur begon de wedstrijd, het was wel spannend voor mij want ik moest 
tegen een klasgenootje spelen. Na tien minuten scoorde Luuk het eerste doelpunt 1-0! 5 minuten later 
scoorde Inge het 2de doelpunt, Inge viel bij ons in eerst zat ze ook in de C3 maar toen ging ze naar de C2 en 
vandaag viel ze bij ons in. Een paar keer hadden de tegenstanders ook goede kansen maar in de 20ste 
minuut scoorde Richelle een doorloop 3-0! De eerste helft was bijna afgelopen maar toch scoorde Joost nog 
een puntje 4-0! In de tweede helft ging het ook goed maar de ballen gingen er niet in. Zoveel kansen! Alleen 
de tegenstanders scoorden er een. 4-1 is het geworden en daar waren we heel erg blij mee. 
 
        Groetjes Jimmy 
 
 
 
KVS D1 – VALTO D1 
Afgelopen zaterdag moesten we uit tegen KVS D1. We begonnen de wedstrijd niet zo goed, want we 
stonden al snel achter met 3-0. Toen zei Frank tegen ons dat we beter moesten gaan verdedigen en toen 
ging het beter. Het eerste aanvalsvak lukte het niet om te scoren, maar het tweede aanvalsvak maakte er 
gelukkig 3-5 van en toen was het rust. Na de rust ging het in het andere aanvalsvak gelukkig ook een stuk 
beter, want zij maakten ook drie doelpunten en zo stond het 3-8. Daarna gingen we weer van vak wisselen 
en toen ging het wel hard, want uiteindelijk was de eindstand 4-15 voor ons en hadden we dus ruim 
gewonnen. Aanstaande zaterdag spelen we thuis tegen ALO D1 om 9.00 uur.  
  

Groetjes Wouter 
 
 
 
VALTO D3 
VALTO D3 speelde zaterdag tegen Odo in Maasland. Op een vers gemaaid veld in de stralende zon was het 
goed spelen voor onze VALTO sterspelers. Helaas waren we de eerste helft nog niet zo scherp en slaagde 
Odo er in 2 doelpunten te scoren. Dit lukte ze daarna natuurlijk niet meer;  het werd een spannend spel  in 
de tweede helft. Maar helaas bleven de VALTO ballen op de rand van de korf rollen en bleef het 2-0 voor 
Odo. 
 
      Emma en Marijke. 
 
 
 
VALTO E1 
Afgelopen zaterdag was en spannende dag voor de E1. Aan gezien de E1 tot nu toe alles al hadden 
gewonnen, hoefden ze alleen zaterdag nog te winnen om op de 1e plek te handhaven. Tevens was dit de 
laatste thuiswedstrijd, des te meer reden om hier een echte kampioenswedstrijd van te maken! Alle vaders, 
moeders, opa’s en oma’s waren er, de haren oranje gespoten en de mascotte lag langs de lijn. Klaar voor de 
grote wedstrijd. Er werd direct fanatiek begonnen en kansen genoeg, maar de bal wilden de 1e helft niet zo 
makkelijk door het mandje. (Misschien waren ze toch een beetje zenuwachtig en niet geconcentreerd 
genoeg om te schieten) Maar toch 2-0 de rust in. Ik weet niet welke magische woorden er gesproken zijn in 
de rust, maar de spanning was weg en er werd meer gelachen in het veld. En jawel hoor direct 3-0, 3-1, 4-1, 
5-1, 6-1, 7-1, 8-1 door Koert, Thomas, Kim, Jolijn en David. Maar dit was niet natuurlijk niet gelukt zonder de 
andere toppertjes.  VALTO E1, nu al kampioen  
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Super gedaan, op naar de 1e klasse! 
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VALTO E3 - Ondo E4 
Wat was het weer een goede wedstrijd, jullie waren goed fel en de plezier straalde er van af. 
En wat was het weer gezellig druk langs de lijn. Wat leuk is, is dat wat we trainen in de wedstrijd terug 
te zien is. Dan nu de wedstrijd, het was eenrichtingsverkeer en jullie waren een stuk scherper dan vorige 
week, dit was ook aan de uitslag te zien 6-0. 4x Justin, 1x Nova en 1x Bart. 
Dit betekent dat we nu 4 wedstijden gespeeld hebben en 7 punten hebben, ODO heeft nu 5 punten uit 4 
wedstrijden. Volgende week (05 oktober) spelen we om 09.00 uit tegen ODO en als we gelijk spelen of 
winnen dan zijn we kampioen. 
      Danny 
  
 
 

VALTO E3 Kampioen?    VALTO E3 Kampioen?   VALTO 
E3 Kampioen?    
Ja, ja jullie lezen het goed de kanjers van de E3 kunnen zaterdag 5 oktober kampioen 
worden, als de E3 wint of gelijk speelt dan is de buit binnen. 
De E3 speelt om 09.00u uit tegen ODO en de spelers van de E3 en de coach zouden het 
leuk vinden als alle leden van VALTO, ouders/verzorgers, opa's en oma's, ooms en tantes, 
neven nichten, vriendjes en vriendinnetjes naar deze wedstrijd komen kijken. 
We vertrekken om 08.15u vanaf de Villa. Als het nodig is dan huren we een bus!!! 
         Danny 
 
 
Odo E3 - VALTO E4 
Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen Odo op het programma. Een paar weken terug hebben we een 
oefenwedstrijd tegen hun gespeeld. We wisten daardoor al dat Odo een goede ploeg is met grote spelertjes 
en al een hele aanvalstactiek hebben. Na wat overgooien en een potje lummelen konden we beginnen. 
Al snel bleek dat Odo goed in de wedstrijd zat. De bal werd snel overgespeeld en eigenlijk wilden zij alleen 
maar doorlopen. In de eerste helft lukte het ons niet om dit goed te verdedigen. De tweede helft wel. Heel 
goed van jullie, want dit was best lastig. De tweede helft speelden we veel sneller over en hierdoor kwamen 
we ook een aantal keer vrij om te schieten. Helaas ging de bal er net niet in!!! Voor de volgende wedstrijd 
moeten we proberen snel de bal over te spelen naar elkaar.  
We hebben de wedstrijd met 9-0 verloren. Toch vind ik dat jullie een heel goede tweede helft hebben 
gespeeld. We gaan zo door!! 
        Ellen 
 
 
De Meervogels E3 - VALTO E4 (stukje van zaterdag 21 september) 
Gisteren mochten we aantreden tegen De Meervogels. Vorige week hebben we met 0-1 verloren van De 
Meervogels. Indy kon helaas niet bij de wedstrijd zijn. Ibraheem heeft het team versterkt en mocht zijn eerste 
korfbalwedstrijd spelen. Dit heeft hij heel goed gedaan. We vinden het lastig om snel de bal rond te spelen, 
waardoor we ook niet veel kunnen schieten. Hier moeten we goed op gaan trainen. Bij De Meervogels ging 
dit beter. Zij konden twee doelpunten maken. Helaas hebben we deze wedstrijd verloren. 
Volgende week moeten we uitspelen tegen Odo uit Maasland en gaan we weer voor de winst. 
 
         Ellen 
 
 
 
VALTO F1 
Vol goede moed begonnen de meiden aan de wedstrijd tegen Furtura. We begonnen met Sanne, Iris, Yara 
en Estelle en wat een begin al na 4 min was het raak, sanne schoot de bal perfect in 1-0 nog voor de wissel 
was het wederom Sanne die voor 2-0  
zorgde. Na inbreng van Isa en Nouky gingen de meiden vrolijk verder 3-0 nouky wat een voorsprong!4-0 
Sanne .We combineerde er vrolijk op los, voor de rust scoorde Futura nog de 4-1.Ook na rust werden er nog 
vele pogingen gemaakt het was Iris die zorgde voor 5-1 en de 5-2 (lastig dat wisselen hè).Sanne en Nouky 
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wisten de korf ook nog te vinden en een geweldige 7-2 overwinning was een feit. Fantastisch meiden goed 
gedaan.!!!! 
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VALTO F2 
Hallo allemaal, 
Het is zaterdag 28 september we gaan weer korfballen met het team van VALTO F2! 
We moesten thuis spelen tegen Fortuna. We begonnen heel  goed, want eerst  scoorde Tim, en daarna 
scoorde Brecht. En Tim scoorde nog een keer. In de pauze stonden we 3 - 0 voor. 
Toen scoorde de tegenstanders ook 3 x. Maar we gingen weer verder spelen. 
Milan, Julia, Susanne en Anne deden ook erg hun best om goed te verdedigen of te scoren. 
Toen de wedstrijd bijna afgelopen was scoorde Suzanne, dus  hebben we gewonnen! 
Het was een super spannende wedstrijd. 
Tot volgende week! 
      Groeten van Anne en Margrietha van Geest 
 
 
VALTO F2 (stukje van zaterdag 21 september) 
Afgelopen week speelde het team van F2 al tegen Odo uit en wonnen ze met 9-0. Nu speelden we weer 
tegen Odo, maar hadden een thuiswedstrijd. En wéér werd het 9-0 met doelpunten van topscorer Tim, Milan, 
Suzanne en Brecht. Maar zonder het goede gooi-, vang- en onderschepwerk van Julia en Anne zou  
het natuurlijk niet tot zo'n monsterscore zijn gekomen. 
De wedstrijd zat vol met verdedigde schoten, fantastische wegduik-manoeuvres als de bal eraan kwam, 
voetballen en andere ongeoorloofde toestanden die vakkundig door de scheids werden afgefloten en 
uitgelegd. Maar wat was het weer leuk om te zien! Het vangen en gooien dat de kinderen al zo goed  
afgaat. Vrijlopen, roepen om de bal, scoren, juichen, luisteren naar de coach en vooral veel plezier hebben 
op het veld. Kortom, F2 is top! 
        Suzanne en Melanie 
 
 
 
 
 
Zaterdag 12 oktober 2013 

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   
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