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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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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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uw partner in communicatie
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De Bijblijver 
 
 
ckv VALTO De Lier 
tel. kantine: 0174-516690 
www.ckv-valto.nl 

 
 
11 november 2013 41e jaargang nr. 12 
 
 
Uitslagen 19 oktober 
Geen uitslagen ontvangen. 
 
 
 
 
Nabeschouwingen wedstrijden 
Senioren 
Het hele zaalseizoen gaat de selectie gezamenlijk op stap, omdat ze dezelfde tegenstanders hebben. 
Afgelopen zaterdag speelden VALTO 1 en 2 allebei uit tegen Olympia. Vooraf gezien niet één van de 
betere tegenstanders uit de poule en dit bleek ook wel in de wedstrijden. Beide ploegen hadden geen 
moeite om de wedstrijd te winnen, al viel het nog niet mee om een monsterscore neer te zetten. 
VALTO 1 won uiteindelijk met 7-13 en het tweede won met 7-16. De eerste vier punten voor de 
selectie zijn dus binnen! 
VALTO 3 speelde thuis tegen KOAG 4 en dit werd ook een ruime overwinning: 12-6. 
VALTO 4 speelde thuis tegen een pittige tegenstander, Pernix 4. VALTO kon de hele wedstrijd goed 
volgen en maakte het vlak voor tijd nog spannend door op één doelpunt te naderen, maar door een 
eindsprint van Pernix werd de stand op 10-14 gezet. Helaas dus geen punten.  
VALTO 5 speelde ook thuis, hun tegenstander was Achilles 4. Gezien de stand moet dit een 
spannende wedstrijd geweest zijn, die met een nipt verschil gewonnen werd door VALTO, 9-8.  
VALTO 6 was gelijk al vrij en VALTO 7 mocht uit spelen tegen ODO 8 en wist helaas de punten niet 
mee terug te nemen naar De Lier. Er werd met 12-10 verloren.  
  
A-jeugd 
VALTO A1 startte het seizoen uit tegen Achilles A1. Helaas geen goed begin voor de A1, want deze 
wedstrijd werd met 17-14 verloren.  
VALTO A2 speelde thuis tegen ONDO A2. Al gauw stond de A2 op een flinke achterstand, maar in de 
2e helft knokte ze zich terug en vlak voor tijd wist de A2 de stand zelfs gelijk te trekken, 12-12. Helaas 
zorgde een slordigheid in het uitwerken ervoor dat ONDO nog één keer een aanval kon opzetten en 
die werd succesvol afgerond, waardoor de A2 toch met lege handen stond. Eindstand 12-13.  
VALTO A3 speelde ook thuis en hun tegenstander was Achilles A3. Ook de A3 speelde een 
spannende wedstrijd, maar zij bleven aan de goede kant van de score en wonnen met 13-12.  
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen Kinderdijk B1. Op papier één van de mindere tegenstanders uit de poule 
en dat bleek ook wel. De B1 ging heel fel van start en de tegenstander was gelijk uit het veld 
geslagen. Uiteindelijk werd het een 6-12 overwinning. Positief hierbij was dat er door veel 
verschillende spelers werd gescoord en dat het bijna allemaal afstandsschoten waren.  
VALTO B2 speelde uit tegen ONDO B3 en was voor het eerst dit seizoen compleet. Geen blessures 
meer en laten we dat zo houden! Buiten werd al twee keer van ONDO gewonnen en ook nu was de 
B2 sterker: 4-7 winst voor de B2. 
VALTO B3 speelde thuis tegen Ready B2. De B3 werd voor het eerst gecoacht door Bart en Vincent, 
die dit op zich hebben genomen. Super jongens! Helaas geen goed begin, want er werd met 7-10 
verloren.  
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C-jeugd 
VALTO C1 speelde thuis tegen een fysiek spelend RWA C1. Helaas geen scheidsrechter die optrad 
tegen dit fysieke spel, waardoor de wedstrijd steeds grimmiger werd en dit kwam het spel van VALTO 
niet ten goede. Er werd met 4-8 verloren.  
VALTO C2 speelde uit tegen ONDO C4. Een vrij gemakkelijke overwinning voor de C2: 2-9.  
VALTO C3 speelde thuis tegen Pernix C3 en won met overtuiging: 5-1. 
  
D-jeugd 
VALTO D1 speelde uit tegen Achilles D1. Op het veld werd er ook al tegen deze ploeg gespeeld en 
werd er met 5-7 verloren. Ook dit keer was Achilles net even wat beter. Een kwartiertje voor tijd 
naderde VALTO nog wel op één doelpuntje, maar met een eindsprint van Achilles werd het toch nog 
9-5.  
VALTO D2 was vrij.  
VALTO D3 speelde thuis tegen Weidevogels D3. De wedstrijd ging redelijk gelijk op, maar VALTO 
was wat succesvoller met de afronding. Via een ruststand van 2-1 werd het uiteindelijk 5-2 voor 
VALTO.  
  
E-jeugd 
VALTO E1 speelde uit tegen ONDO E1. In de zaal speelt de E1 een klasse hoger dan buiten en ze 
konden afgelopen zaterdag gelijk aan de bak tegen het sterk spelende ONDO. Helaas was ONDO 
een stukje beter en werd er met 6-2 verloren.  
VALTO E2 was vrij. 
VALTO E3 speelde thuis tegen Die Haghe E2 en die was duidelijk een maatje te groot! Er werd met 0-
6 verloren.  
VALTO E4 speelde uit tegen Velocitas E3. De E4 speelde buiten nog als 4-tal en verloor alles met 
grote cijfers en wist ook nog geen doelpunt te maken. Binnen spelen ze als 8-tal en de eerste 
wedstrijd was gelijk succesvol, want er werd met 1-2 gewonnen. Dat er nog maar veel winstpartijen 
mogen volgen! 
  
F-jeugd 
Alle F-teams speelden tegelijk thuis, dus dat was een gezellig tafereel.  
De F1 speelde tegen ONDO F3 en was veel sterker en wist met 8-2 te winnen.  
De F2 speelde tegen Weidevogels F1 en dat was een stuk spannender, want er werd over en weer 
gescoord. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een gelijke stand, 6-6. En ook bij de strafworpen was 
het gelijk, 3-3, dus beide ploegen waren aan elkaar gewaagd.  
De F3 speelde tegen TOP F4. TOP was helaas net even een maatje te groot voor de F3, want er werd 
met 0-4 verloren. Gelukkig ging het met de strafworpen beter, want dat werd een 4-4 gelijke stand.   
  
 
 
Zaterdag 16 november 2013 
11360 2F VALTO 1 - Dijkvogels 1 17:00 Vreeloo-hal Hal 1  

13998 R2I VALTO 2 - Dijkvogels 2 15:40 Vreeloo-hal Hal 1  

13881 R3N Korbatjo 3 - VALTO 3 19:35 De Boogerd Korbatjo  

14047 R3K KIOS (N) 3 - VALTO 4 20:15 Estafette, Nieuw Vennep Veld 1  

4875 R5F VALTO 5 - GKV (H) 3 16:15 Vreeloo-hal Hal 2 Dennis 

4315 R6E De Meervogels 9 - VALTO 6 19:30 De Veur Zoetermeer Veld 1  

18294 A1F VALTO A1 - KVS/Maritiem A2 14:25 Vreeloo-hal Hal 1  

18292 A2K ODO A2 - VALTO A2 14:00 De Hofstede Maasland Veld 1  

6819 A4C HKV/Ons Eib A3 - VALTO A3 16:00 HKV/Ons Eibernesthal Veld 1  

19731 B1G VALTO B1 - ONDO (M) B1 13:20 Vreeloo-hal Hal 1  
5352 B3B VALTO B2 - VEO B2 12:15 Vreeloo-hal Hal 1 Ruben K 

5761 B5D KVS/Maritiem B3 - VALTO B3 16:10 Blinkerd Scheveningen Veld 1  
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20987 C1F Weidevogels C1 - VALTO C1 13:10 Rijneveen Bleiswijk Veld 1  

6450 C4G VALTO C2 - Ready C2 15:15 Vreeloo-hal Hal 2 Thijs 

7452 C5F Madjoe C3 - VALTO C3 13:50 Middelmors Veld 1  

7792 D1C VALTO D1 - Ready D1 14:15 Vreeloo-hal Hal 2 Mellanie 

8705 D2G VALTO D2 - VEO D2 11:15 Vreeloo-hal Hal 1 Steven 

7957 E8-1B VALTO E1 - Die Haghe E1 13:15 Vreeloo-hal Hal 2 Antoinette 

9951 E8-3F VALTO E3 - GKV (H) E1 11:15 Vreeloo-hal Hal 2 Nia 

9671 E8-3G VALTO E2 - Futura E1 12:15 Vreeloo-hal Hal 2 Ellen H 
10379 F2F Fortuna/MHIR F4 - VALTO F1 11:00 Fortuna-hal Veld 1  

10669 F3G KVS/Maritiem F4 - VALTO F3 09:00 Blinkerd Scheveningen Veld 1  
 
 
Zaalwacht 
Hal 1           Hal 2 
11:00-13:15 Floris van Muyen 11:00-13:00 Aileen Willemsen 

13:15-15:30 Ryanne Boeters 13:00-15:00 Patrick Vrolijk 

15:30-18:30 Petra de Jong 15:00-17:30 Daniel Kester / res V5 
 
 

Opstellingen zaterdag 16 november 
VALTO 1   Aanwezig : 14.50h 
Dames : Ellen H, Petra D, Laura, Sharon   Res : VALTO 2 
Heren : Niels K, Frank de R, Luuk, Rob    Res : VALTO 2 
 
VALTO 2   Aanwezig :  14.50h 
Dames : Mirjam, Nia, Daniëla, Antoinette, Manon  Res : VALTO 1 
Heren : Ron, Lennart, Pieter, Kevin    Res : VALTO 1 
 
VALTO 3   Vertrek : 17.50h 
Dames : Leonie, Ilse, Kim, Denise, Melanie     
Heren : Jeroen, Kees, Michiel C, Bart Jan   Res : Twan 
 
VALTO 4   Vertrek : 18.30h 
Dames : Hellen, Esther, Anna, Mariska van G   Res : Lotte   
Heren : Arnold K, Hans, Arnold P, Mark    Res : ??? 
 
VALTO 5   Aanwezig : 15.25h 
Dames : Mariska, Rianne, Mandy vd M, Marleen  Re : ???   
Heren : Daniël K, Jesper, Laurens van E, Daniël V, Bart V 
 
VALTO 6   Vertrek : 18.10h 
Dames : Petra de J, Gerda,  Jeanette, Nathalie   Res : Chantal 
Heren : Frank P, Niels v B, Gert Jan, Ruud, Rinze 
 
 
 
LET OP: INLEVEREN WEDSTRIJDFORMULIEREN 
Ingevulde wedstrijdformulieren kunnen in de sporthal achtergelaten worden in de box met Bijblijvers 
die op de balie staat. Is de sporthal al dicht, zorg dan dat het formulier uiterlijk zondag bij mij terecht 
komt, adres: Fuut 27. 
  
      Groetjes Petra Dijkstra 



4 
De bijblijver, 11 november 2013 

 

 
 
Presentatie nieuwe sponsors A1 
We zijn blij weer twee nieuwe sponsors te kunnen aankondigen. De komende 4 jaar zal de A1 
gesponsord worden door JG Sproeibedrijf en Hermadix. Naast de wedstrijdshirts hebben beide 
bedrijven ook inloopshirts, trainingspakken en een bord rond ons veld gesponsord. Fantastisch dus! 
Aanstaande zaterdag zullen de pakken en de shirts direct voor de wedstrijd van A1 (14:25) tegen KVS 
getoond worden en zullen beide bedrijven in het zonnetje gezet worden! Zorg dat je erbij bent! 
 
     Namens het bestuur, Hans Ridder 
 
 
       

      

 

 
 
 
 
  
     
 
 
 
Nieuws van de Technische Commissie  
Lekker eerste weekend voor onze selectie en ook voor VALTO 3. Prima 
overwinningen.  
 
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 20:00 Marco	  Swikker 
2e	  dinsdag	  van	  de	  maand Dinsdag 20:00 Mark	  van	  Geest 
3e	  dinsdag	  van	  de	  maand Dinsdag 20:00 Johan	  van	  der	  Meer 

THINK	  INNOVATIVE	   

WWW.HERMADIX.COM	   

Aanstaande zaterdag worden de 
laatste loten verkocht.  
 Wees er snel bij en steun VALTO!! 
€3,00 per lot. 
 



5 
De bijblijver, 11 november 2013 

4e	  dinsdag	  van	  de	  maand Dinsdag 20:00 Rob	  van	  der	  Stelt 
5e	  dinsdag	  van	  de	  maand Dinsdag 20:00 Bart	  van	  Muyen 

 
Toptrainers VALTO 5/8 (Let op: soms 21 soms 22 uur, check wekelijks!): 

Datum Dag Tijd Toptrainer 

12	  november Dinsdag 22:00 	  Martin	  van	  der	  Wel 
19	  november Dinsdag 21:00 	  Arnold	  Kok 
26	  november Dinsdag 22:00 	  Michiel	  Cornelisse	   
3	  december Dinsdag 22:00 	  Voskamp&Voskamp 

10	  december Dinsdag 21:00 	  Martin	  van	  der	  Wel 
17	  december	   Dinsdag	   21:00	   	  Arnold	  Kok	  

 
Zaalprogramma 
Het zaalprogramma is beschikbaar via de site. 
 
Themabijeenkomst voor de trainers 
Binnenkort is er nieuws over een nieuwe themabijeenkomst voor de trainers. 
 
Tot zaterdag in de zaal! 
 
Namens de TC, Bart van Muyen 
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
        Einde TC nieuws                  
       
 

 

 
 
 
Nieuws van de AC  
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Beste VALTO-leden, 
Herken jij Dire straits al wanneer Mark Knopfler de eerste snaar 
aanraakt, kan jij de nieuwste top 40 hits meezingen als Michael 
Jackson of lijkt het je gewoon leuk om jouw muziekkennis te 
testen?  Geef je dan nu op voor de VALTO a Gogo quiz.  
Wat:  VALTO a Gogo quiz 
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Wie:  Voor iedereen die het leuk vindt 
Waar:  Villa VALTO, Veilingweg 18 
Wanneer:  27 december om 20:00 
Hoe:  Geef je op met een team van vier personen(VALTO-leden, familie en/of vrienden) door 

te mailen naar VALTOagogo@gmail.com  
 
We hebben dit jaar 6 categorieën voor jullie klaar staan: 

1) Muziek voor beginners 
2) Stille wateren, diepe gronden 
3) Van wie ben jij er één? 
4) En actie! 
5) Zooooo, die is lelijk! 
6) Ik ga op reis en ik neem mee 

Daarbij spelen we dit jaar ook met een verdubbelaar. Dit houdt in dat ieder team de verdubbelaar 
op een categorie mag inzetten, deze verdubbelaar verdubbelt het aantal behaalde punten in deze 
categorie. Het inzetten van de verdubbelaar gebeurt voorafgaand aan de quiz, dus kies die 
categorie uit waarin jullie denken uit te blinken. 
Twijfel niet langer en geef je op!!! 

Groeten, Thom Voskamp en Frank de Rijcke 
 

    _________________ Einde AC Nieuws ____________________ 
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Agenda 
De agenda is ook online te vinden: 
http://www.ckv-VALTO.nl/agenda/ 
 
 
Datum Tijd Wat Plaats 
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 
7 maart  Bowlen  
14, 15 en 16 maart  Trainingsweekend Emst 
Donderdag 29 mei  VEO Hemelvaartstoernooi Voorburg 
20, 21 en 22 juni  Jeugdweekend  
Zaterdag 5 juli 08.30 uur VALTO EINDDAG  
13 juli  We love korfbal  
  
 
 
TEAM (s)VAN DE WEEK  
Vanuit de supportersvereniging  OTLAV, is wederom het initiatief genomen om tijdens de 
thuiswedstrijden van VALTO 1 een team te kiezen als 

 “TEAM VAN DE WEEK” 
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de de wedstrijden van VALTO 1 intenser wordt en 
de kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1. 
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO 1 tijdens de training 
voorafgaand aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn.  
Tijdens de wedstrijd van VALTO 1 zal er een speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier 
kan het team van de week met elkaar zitten om VALTO 1 aan te moedigen.  
 

Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, 
deze kan gebruikt worden om VALTO 1 aan te moedigen. 

 
In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week. 
Tijdens elke thuiswedstrijd van VALTO 1 wordt er een taart verloot. Met behulp van een spel kaarten 
kan het publiek ‘blind’ een eindstand kiezen. De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede 
komen aan de supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke 
wedstrijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt worden. 
Het team van de week gaat de loten voor de taart gaat verkopen. 
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er 
ruim de tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden met de t-shirts. Aan de  coaches de vraag 
om dit tijdig door te geven aan hun team van de week. 

 
Noteer dit vast in je agenda. 

      
Team vd 
Week 

Tas 
Brengen 

Filmen 

16-11-2013 VALTO 1 Dijkvogels 1 17.00 u Vreeloo hal  De Lier F1+F2+ F3 
Ellen Ruben/Thijs 

30-11-2013 VALTO 1 Maassluis 1 17.15 u Vreeloo hal De Lier E4 
Rob Michael/Simon 

14-12-2013 VALTO 1 Merwede 1 15.50 u Vreeloo hal De Lier E3 
Frank Rick/Thijs 

11-1-2014 VALTO 1 Olympia 1 15.45 u Vreeloo-hal DE LIER E2 
Laura Ruben/Michael 

25-1-2014 VALTO 1 Vlaardingen 15.45 u Vreeloo-hal DE LIER E1 
Niels Simon/Thijs 

08-02-2014 VALTO 1 Ondo 1 17.15 u Vreeloo-hal DE LIER kangaroos 
Petra Rick/Ruben 

8-3-2014 VALTO 1 Korbatjo 1 17.15 u Vreeloo-hal DE LIER ? 
Sharon Michael/Simon 
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Supportersvereniging VALTO, Marielle Ridder en Anja van der Eijk. 
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Even voorstellen! Team van de week VALTO F1! 
Wie spelen er allemaal in dit team?  
In de zaal zijn we met een extra F team begonnen, en hebben we de indeling wat veranderd. In de F1 
spelen nu Sanne, Nouky, Estelle, Tim en Milan! 
 
Wie zijn de trainers/coaches? 
De coaches zijn Lysanne en Inge, en de trainers zijn Lysanne, Inge, Nikki, Lisa, Johan, Joyce en Max.  
 
Wat kan dit team erg goed? 
Ze zijn allemaal elke wedstrijd superfanatiek, onderscheppen veel ballen en kunnen allemaal al heel 
goed schieten.  
 
Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Ze vinden goed gooien en de bal in één keer vangen nog een beetje lastig. 
 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
Onze eerste competitiewedstrijd wonnen we meteen met 8-2 van Ondo!  
 
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag? 
Dijkvogels wordt verslagen met 17-13. 
 
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen? 
Ze moeten om 11u uit tegen Fortuna/MHIR. Het is zeker de moeite waard om deze talentjes een keer 
te komen aanmoedigen! 
 

                          
 
 
 
Even voorstellen! Team van de week VALTO F3 
Wie spelen er allemaal in dit team?  
Anne van Geest, Brecht van der Meer, Julia Vreugdenhil, Mike Aarts, Suzanne Solleveld. 
 
 Wie zijn de trainers/coaches? 
Lysanne, Nikki, Inge, Max, Johan, Lisa 
 
Wat kan dit team erg goed? 
Het zijn erg enthousiaste kinderen die dit seizoen (begin veld) voor het eerst zijn gaan trainen en 
wedstrijdjes zijn gaan spelen. In zo’n korte periode kunnen ze al erg goed gooien, vangen en niet te 
vergeten schieten en ze maken ook doelpunten! 
 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
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Mike is afgelopen zaal begonnen met het spelen van wedstrijdjes en de meiden hebben buiten in de 
F2 gespeeld. En, toen zijn ze kampioen geworden! En dat willen ze samen met Mike nog een keer 
herhalen. 
 
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag? 
50 – 0, met zo veel doelpunten hebben wij iets te juichen!! 
 
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen? 
We spelen zaterdag tegen KVS uit Scheveningen. We moeten al vroeg uit de veren, want we spelen 
al om 9.00 uur. 
 
Kampioensfoto F2 van ’t veld 

                            
 
 
 
 
Wedstrijdverslagen 
 
 
VALTO 1 start zaalcompetitie goed met winst op Olympia 
Afgelopen zaterdag stond de eerste zaalwedstrijd voor VALTO 1 op het programma. Er werd uit 
gespeeld tegen Olympia, dat op het veld in de 3e klasse speelt en dus op voorhand niet als één van 
de betere tegenstanders in de poule werd ingeschat. Bij VALTO 1 geen wijzigingen in het team ten 
opzichte van de laatste veldwedstrijden. Thom Voskamp is nog altijd geblesseerd, al verloopt het 
herstel wel voorspoedig en ziet het er naar uit dat hij binnenkort wel weer in actie zal komen.  
De wedstrijd tegen Olympia liep zoals verwacht: VALTO was op alle fronten veel sterker en liep vrij 
gemakkelijk uit naar een 0-5 voorsprong halverwege de eerste helft met doelpunten van Petra 
Dijkstra, Niels Koole, Frank de Rijcke (2x) en Rob de Ruiter. Pas toen kon Olympia iets terug doen 
door het verzilveren van een strafworp, 1-5. Laura de Rijcke maakte met een schot aan de achterkant 
van de korf de 1-6. Hierna volgde een mindere periode van VALTO waarin met name verzuimd werd 
om te scoren. Met nog een paar minuten te spelen in de eerste helft maakte Frank de Rijcke dan toch 
de 1-7. Dit lijkt dan ook de ruststand te worden, maar dan komt Olympia in de laatste seconden toch 
nog tot scoren, 2-7 ruststand. Na de rust is het Olympia die twee keer weet te scoren, geheel tegen de 
verhoudingen in en zo staat het 4-7. Via afstandsschoten van Laura de Rijcke, Rob de Ruiter en Niels 
Koole wordt de voorsprong weer vergroot, 4-10. Met nog 20 minuten te spelen, moet het dan toch 
mogelijk zijn om een monsterscore neer te zetten, maar dat wil helaas niet lukken. Het wordt 5-10 en 
VALTO lukt het ruim 10 minuten niet om te scoren. Met een afstandsschot van wederom Frank de 
Rijcke en een doorloopbal van Rob de Ruiter wordt het 5-12. Een strafworp voor Olympia en een 
afstandsschot zet de stand op 7-12 en uiteindelijk is het Luuk van Staalduine die vlak voor tijd de 
eindstand bepaalt op 7-13. Geen beste wedstrijd van het vlaggenschip, maar in ieder geval wel de 
broodnodige twee punten!  
Aanstaande zaterdag speelt VALTO 1 thuis tegen Dijkvogels om 17.00 uur. U bent van harte welkom 
om ons aan te moedigen! 
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       Groetjes VALTO 1  
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Olympia 2 – VALTO 2                                      Sponsor: Martin Stolze 
Vandaag stond de eerste competitie wedstrijd op het programma. Voor zowel VALTO 1 als VALTO 2 
tegen Olympia uit Spijkenisse.  Nadat het eerste het goede voorbeeld had gegeven door te winnen 
met 7-13, ging VALTO 2 proberen dit door te zetten. De wedstrijd ging wat moeizaam van start. Maar 
na een aantal minuten vielen de ballen als rijpe appeltjes door de mand. De score werd al snel 
uitgebreid naar 1-7 in het voordeel van VALTO.  Na rust gingen we verder waar we gebleven 
waren. Na de rust speelde wij het spel, en de voorsprong kon uitgebreid worden naar een veilige 
stand in het voordeel van VALTO, die uiteindelijk met een 7-16 overwinning de punten terug mee naar 
De Lier namen.   
Aanstaande zaterdag spelen we thuis, en niet zomaar een wedstrijd, maar DE derby tegen Dijkvogels. 
Om 15:40 start VALTO 2 tegen Dijkvogels 2, na VALTO 2 speelt VALTO 1 tegen Dijkvogels 1.   
 Reserves bedankt, en supporters tot zaterdag!  
         VALTO 2 
 
 
VALTO 3 - KOAG 4 
Afgelopen zaterdag mocht het derde aantreden tegen koag, een jonge ploeg vol goede moed. Zij 
waren met duidelijke intenties hier gekomen. 2 punten zouden ze wel even meenemen, daar dachten 
wij natuurlijk anders over. Enige twijfel bestond wel, Leonie en Bart waren er niet (vakantie in Afrika) 
en Kees was niet op tijd vanuit z'n werk (was ingecalculeerd) zodoende stond good-old marco alias 
boekie weer in de basis bij VALTO 3! 
Toen de wedstrijd begon dachten we dat het heel moeilijk werd, fel en snel waren kern woorden voor 
koag. Maar wij met marco, Jeroen en Dennis een hoop lengte en kracht. De dames waren duidelijk 
per stuk kwalitatief beter! Dit resulteerde dan ook in een voorsprong voor VALTO. De coach gaf tijdens 
de rust aan dat we lekker bezig waren, 6-3 was nog te mager was (denise: "we moeten deze gasten 
oprollen met 10 verschil") maar wel blijven variëren!  
De tweede helft liepen we rustig verder uit. Zo nu en dan een tegenstootje middels een vrije bal of 
strafworp, dit bracht de eindstand uit eindelijk op 12-6 in het voordeel van VALTO 3. 
Wat leuke feitjes, wel geteld een veld doelpunt van koag. Verdedigend goed gedaan, alleen jammer 
van de vele strafworpen en vrije ballen die ze kregen. 
Als we zo doorzetten pakken we volgende week weer de volgende overwinning!  
Bedankt voor het lezen en tot binnenkort met vriendelijke groeten, Michiel Cornelisse. 
 
 
Achilles A1- VALTO A1 
Achilles begon de eerste twee aanvallen met een hoog tempo en al snel stonden we 3-0 achter. Toen 
gingen de aanvallen op een minder snel tempo en kwamen wij weer snel terug op 3-3. En tot de rust 
bleef het gelijk op met de stand. De ruststand was 8-8. Wij speelde niet slecht alleen onze kansen 
moesten erin, en dan zouden we wel kunnen winnen. Toen begon de tweede helft begonnen wij 
gewoon goed en bleven wij bij. Maar de laatste 10 minuten zakte we in en gingen de schoten er ook 
niet meer in. Maar achilles had wel geluk en de eindstand was 17-14. 
Volgende week moeten wij tegen KVS thuis om14.25. 
         Groetjes de A1 
 
 
VALTO A2- Ondo A2  
We speelden thuis tegen Ondo, deze tegenstander konden we al van het veld. We verloren met 11-12 
dichtbij maar net niet genoeg. 
  
 
 
Ondo E1 – VALTO E1 
Vandaag hadden we als tegenstander Ondo E1. David was helaas ziek en hiervoor speelde David en 
Laura uit de E2. Na de warming-up ging de wedstrijd van start. Het tempo lag gelijk hoog. Ondo 
verdedigde goed en zo werd het best moeilijk om de bal naar elkaar te gooien. We moesten goed 
kijken en snel de bal plaatsen. Na enkele minuten maakte Ondo de 1-0. Na tien minuten mocht het 
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andere vak aanvallen. Het lukte Kim om te scoren 1-1. Het vak kreeg genoeg kansen om te schieten 
maar de bal wilde er niet in.
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Na even rust ging Ondo gelijk fel en snel van start en scoorde de 2-1, 3-1, 4-1 en 5-1. Gelukkig kreeg 
VALTO ook nog kansen en maakte Koert de 5-2. Ondo pakte ook nog een puntje 6-2 en dit was de 
eindstand. Het was een leerzame wedstrijd en volgende week proberen we het opnieuw. David en 
Laura bedankt voor het invallen. 

Groetjes van Annelie  
 
 
VALTO F2 – Weidevogels F1 
De tweede wedstrijd in de zaal en vandaag speelden alle drie de F-teams tegelijkertijd thuis in de 
Vreeloohal. Wat gezellig! Er was veel publiek vandaag voor de F2. 
In de eerste aanval na het fluitsignaal om te beginnen, schoot Isa direct raak en stonden we 1 –0. 
Hierna scoorde Weidevogels twee keer, waarvan 1 keer in onze korf, dus stonden we 2 – 1 voor toen 
het  time out was. Hierna werd nog een keer aan de kant van Weidevogels gescoord en Iris scoorde 
de derde treffer voor VALTO. Het was een spannende wedstrijd, we waren goed aan elkaar gewaagd. 
Er volgden nog twee treffers  aan de kant van de Weidevogels, het stond 3 – 4 en het was tijd om te 
gaan drinken en tijd voor een peptalk van Nikki . Het team was goed bezig, ga zo door in de tweede 
helft. Na de rust werd er weer goed overgespeeld en scoorde Yara 3 doelpunten achter elkaar! We 
kwamen op  6 – 4 voor… wat spannend! Toen scoorden de Weidevogels ook nog twee keer en de 
eindstand was dan ook 6 – 6.  Ook met de strafworpen hadden we een gelijke stand: 3 – 3. Joris, 
Luna, Isa, Iris en Yara: wat hebben jullie vandaag goed gespeeld. Ga zo door! Veel plezier op de 
training weer komende week en tot de volgende keer.  

Groetjes van Ineke, de moeder van Yara. 
 
 
Zaterdag 23 november 
11527 2F Vlaardingen 1 - VALTO 1 19:30 Holy Vlaardingen  

14262 R2I Vlaardingen 2 - VALTO 2 18:10 Holy Vlaardingen  

15998 R3N VALTO 3 - Albatros 4 14:50 Vreeloo-hal Hal 1  

14273 R3K VALTO 4 - ZKC '31 3 12:20 Vreeloo-hal Hal 1  

4880 R5F VALTO 5 - ODO 6 17:20 Vreeloo-hal Hal 1 Twan 

8098 R6E VALTO 6 - Tempo 9 15:25 Vreeloo-hal Hal 2 Pieter 

5252 R7F DES (D) 8 - VALTO 7 20:35 De Hoornbloem Veld 1  

18377 A1F GKV (H) A1 - VALTO A1 13:00 Overbosch Den Haag Veld 1  
18352 A2K VALTO A2 - KOAG A2 16:05 Vreeloo-hal Hal 1  

7036 A4C VALTO A3 - KVS/Maritiem A3 13:35 Vreeloo-hal Hal 1 Marco B 

19818 B1G Oranje Wit (D) B2 - VALTO B1 15:15 Oranje Withal Hal 1  

5365 B3B Excelsior (D) B2 - VALTO B2 12:00 De Buitenhof Delft Veld 1  

5840 B5D VALTO B3 - VEO B3 14:20 Vreeloo-hal Hal 2 Steven 

21009 C1F Trekvogels C1 - VALTO C1 13:00 Zadkine-hal Trekvogels  

6466 C4G VALTO C2 - DES (D) C2 11:15 Vreeloo-hal Hal 1 Thijs 

7597 C5F VALTO C3 - KVS/Maritiem C4 16:40 Vreeloo-hal Hal 2 Kees 

8269 D1C ODO D1 - VALTO D1 12:00 De Hofstede Maasland Veld 1  

8715 D2G De Meervogels D3 - VALTO D2 09:00 De Veur Zoetermeer Veld 1  

8964 D3G TOP D4 - VALTO D3 12:00 De Wasbeek De Wasbeek   
9422 E8-1B VALTO E1 - TOP E1 13:20 Vreeloo-hal Hal 2 Thomas 

9845 E8-3F VALTO E3 - Avanti (P) E4 11:20 Vreeloo-hal Hal 2 Leonie 

9693 E8-3H VALTO E4 - ONDO (G) E4 12:25 Vreeloo-hal Hal 2 Ria 

10383 F2F ODO F1 - VALTO F1 09:00 De Hofstede Maasland Veld 1  

10674 F3G HKV/Ons Eib F2 - VALTO F3 10:00 HKV/Ons Eibernesthal extra viertal  
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TRAININGSWEEKEND	  	  

14	  t/m	  17	  maart	  2014	  

	   	  
	  
	  
	  
	  

	   	  
	  
	   	  
	  
	   Senioren	  en	  A-‐Junioren	  opgelet,	  het	  gezelligste	  en	  sportiefste	  
	   weekend	  van	  het	  jaar	  komt	  er	  weer	  aan.	  
	   Dit	  jaar	  is	  het	  thema	  PIRATEN	  dus	  pak	  je	  zwaard	  want	  wij	  gaan	  
	   de	  strijd	  aan!	  De	  organisatie	  is	  al	  hard	  bezig	  om	  er	  weer	  een	  
	   fantastisch	  weekend	  van	  te	  maken	  en	  de	  locatie	  is	  alvast	  
	   bekend,	  wij	  gaan	  naar	  het	  altijd	  gezellige	  Erm.	  
	   Dit	  jaar	  zijn	  er	  naast	  de	  andere	  activiteiten	  ook	  officiële	  
	   oefenwedstrijden,	  dus	  bereid	  je	  maar	  vast	  voor.	  
	  

Het	  PIRATEN	  weekend	  kost	  €85,-‐	  en	  je	  kan	  je	  tot/met	  
31	  december	  2013	  opgeven.	  Doe	  het	  snel	  want	  je	  wilt	  dit	  
weekend	  niet	  missen!	  Na	  31	  december	  worden	  de	  kosten	  
€100,-‐	  per	  persoon.	  Opgeven	  kan	  door	  contant	  te	  betalen	  of	  
door	  het	  geld	  over	  te	  maken	  op	  rekeningnummer	  3404.55.225	  	  
t.n.v.	  A.C.	  Poot.	  
Bij	  het	  opgeven	  graag	  je	  naam	  vermelden	  en	  of	  je	  tot	  zondag	  
of	  maandag	  blijft.	  

	  
Gegroet	  namens	  het	  Piratencomité,	  

Arco	  Roodbaard	  
Kapitein	  GJ	  Haak	  
Bloody	  Manon	  
Eenogige	  Ellen	  

 


