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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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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 
 
 
 
 
 

23 december 2013 41e jaargang nr. 18 
 
 
 
 
Uitslagen 21 december 
Korbatjo 1- VALTO 1 13 – 15 
Korbatjo 2- VALTO 2 12 – 16 
ZKV 4- VALTO 4 15 – 11 
VALTO 3- Nieuwerkerk 4 12 -   6 
VALTO 5- Avanti 9 3 -   8 
VALTO 6- Weidevogels 3 10 – 13 
Weidevogels A1- VALTO A1 8 – 13 
Maassluis A1- VALTO A2 20 -   6 
VALTO A3- ALO A2 niet gespeeld 
Tilburg B2- VALTO B1 11 – 12 
Avanti B3- VALTO B2 4 -   2 
VALTO B3- ONDO B4 6 -   5 
ONDO C1- VALTO C1 8 -   9 

VALTO C2- Dubbel Zes '66 C1 2 -   3 
VALTO C3- Avanti C6 11 -   6 
VALTO D1- Fortuna / MHIR D2 15 -   3 
VALTO D2- Phoenix D1 6 -   8 
De Meervogels D5- VALTO D3 0 -   5 
VALTO E1- Achilles E1 7 -   4 
VALTO E3- ODO E2 1 -   2 
VALTO E2- Fortuna / MHIR E4 9 -   0 
VALTO E4- De Meervogels E2 2 -   6 
Dijkvogels F1- VALTO F1 2 -   9 
Fortuna / MHIR F5- VALTO F2 12 -   0 
VALTO F3- ONDO F4 1 -   4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabeschouwingen 
Afgelopen zaterdag stonden de laatste wedstrijden van 2013 op het programma en voor de meeste ploegen 
geldt nu dat we halverwege de competitie zijn. Er werden 24 wedstrijden gespeeld en daarvan werden er 13 
gewonnen en 11 verloren. Alle eerste teams wisten te winnen en halverwege de competitie staan er drie 
teams bovenaan: VALTO 1, VALTO C3 en VALTO F1. VALTO B3 staat ook bovenaan, maar er zijn twee 
ploegen die minder wedstrijden gespeeld hebben en op gelijke hoogte kunnen komen of zelfs op een 
voorsprong kunnen komen. Gedeeld bovenaan staan: VALTO 2 en VALTO A1. VALTO E2 staat op een 
tweede plek met twee punten achterstand op de koploper, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld en kan 
dus bij winst op gelijke hoogte komen. 
Het vervolg van de competitie in 2014 gaat dus nog heel wat spanning opleveren!! 
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Senioren 
VALTO 1 speelde een uitwedstrijd tegen Korbatjo 1. Een fysieke tegenstander waar het vlaggenschip 
behoorlijk wat moeite mee had. De scores gingen gelijk op en VALTO wist maar niet los te komen van 
Korbatjo. Uiteindelijk toch een overwinning: 13-15. Halverwege de competitie staat het eerste nu bovenaan 
met twee punten voorsprong op de nummer twee, Merwede. 
VALTO 2 speelde uit tegen Korbatjo 2. Het tweede was vanaf het begin de betere ploeg, maar had ook 
moeite om het gaatje te slaan. Vlak na rust liep het tweede uit naar een comfortabele voorsprong, waarna de 
wedstrijd uitgespeeld werd. Er werd met 12-16 gewonnen. Merwede 2 won haar wedstrijd ook en dus staat 
het tweede nog op een gedeelde eerste plek. 
VALTO 3 speelde thuis tegen Nieuwerkerk 4. Het derde was duidelijk de betere ploeg, maar wist dit niet 
direct om te zetten in een groot verschil in scoren. Lange tijd kon Nieuwerkerk in de buurt blijven. Aan het 
eind gaf het derde nog even gas en zo stond er toch nog een ruime overwinning op het scorebord: 12-6. Het 
derde staat nu op een tweede plek, twee punten achter op Albatros 4. 
VALTO 4 speelde uit tegen ZKV 4. Helaas wederom een nederlaag voor het vierde: 15-11. En dus nog 
steeds nul punten en halverwege de competitie dus onderaan. Hopelijk gaat het in 2014 met de 
returnwedstrijden beter en worden er snel punten gehaald. 
VALTO 5 speelde thuis tegen Avanti 9. Het vijfde had duidelijk moeite met scoren en verloor met 3-8. 
Halverwege de competitie staat ook het vijfde onderaan in de poule samen met ODO 6, beide ploegen 
haalden pas één punt. 
VALTO 6 speelde thuis tegen Weidevogels 3. Er werd verloren met 10-12 en zodoende staat het zesde 
halverwege de competitie in de middenmoot. 
VALTO 7 was vrij. 
  
 
A-jeugd 
VALTO A1 speelde een belangrijke wedstrijd uit bij koploper Weidevogels A1. Bij winst zou VALTO op 
gelijke hoogte komen. Vanaf het begin was VALTO de betere ploeg en kwam Weidevogels er niet aan te 
pas. Een ruime overwinning was een feit: 8-13. En dus is de A1 gedeeld koploper met Weidevogels. 
VALTO A2 speelde uit tegen koploper Maassluis A1. Kansloos werd er verloren: 20-6. En dus staat de A2 
halverwege de competitie onderaan met nul punten. Hopelijk gaat het volgend jaar beter en gaan jullie gauw 
een paar punten halen! 
VALTO A3 moest een aantal spelers afstaan aan de A2, waardoor er geen compleet team gemaakt kon 
worden. Deze wedstrijd wordt op een later tijdstip ingehaald. 
  
 
B-jeugd 
VALTO B1 mocht helemaal naar Tilburg om daar tegen Tilburg B2 te spelen. Een slap begin zorgde al snel 
voor een 3-0 achterstand. Gelukkig kwam de B1 steeds meer in haar spel en kwam weer helemaal terug. 
Een spannende slotfase met uiteindelijk een nipte overwinning voor VALTO: 11-12. De B1 staat nu op de 
tweede plek, maar heeft al wel 5 punten achterstand op de nummer 1: TOP(A) B1. 
VALTO B2 speelde uit tegen Avanti B3. Het probleem bij de B2 zit hem momenteel in het scoren, want dat 
wordt te weinig gedaan. Ook afgelopen zaterdag was dat het probleem, waardoor er met 4-2 verloren werd. 
De B2 staat nu op de één na laatste plek met drie punten. 
VALTO B3 speelde thuis tegen ONDO B4 en dat werd een spannende wedstrijd. En dat terwijl de B3 toch 
duidelijk meer punten had behaald dan ONDO. Uiteindelijk werd er met 6-5 gewonnen. De B3 staat nu 
bovenaan in de poule, maar op de tweede plek staat Fortuna die twee punten minder heeft, maar wel drie 
wedstrijden minder gespeeld heeft, dus die kunnen er nog flink overheen. 
  
 
C-jeugd 
VALTO C1 speelde uit tegen ONDO C1. Een spannende gelijk opgaande wedstrijd, waarin om en om 
gescoord werd. Uiteindelijk werd er met een nipte overwinning gewonnen, 8-9, waarbij wel opgemerkt moet 
worden dat ONDO heel veel doorlopen gemist heeft en dus ook makkelijk had kunnen winnen. De C1 staat 
nu samen met ONDO en RWA op de vierde, maar ook één na laatste plek in de poule. 
VALTO C2 speelde thuis tegen koploper Dubbelzes C1. De C2 speelde niet hun beste wedstrijd en dat was 
jammer, want anders hadden ze best kunnen winnen. Nu werd er net aan verloren, 2-3. Halverwege de 
competitie staat de C2 nu één puntje achter op de koploper Dubbelzes. 
Koploper VALTO C3 speelde thuis tegen de nummer twee uit de poule, Avanti C6. De C3 speelde een prima 
pot en gaf Avanti geen kans. Er werd met 11-6 gewonnen en zo staat de C3 halverwege bovenaan met drie 
punten voorsprong op Avanti. 
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D-jeugd 
VALTO D1 speelde thuis tegen Fortuna D2. De D1 was duidelijk de betere ploeg en scoorde er weer lekker 
op los. Uiteindelijk werd het een 15-3 overwinning. De D1 staat nu op een gedeelde tweede plek met twee 
punten achterstand op de koploper. 
VALTO D2 speelde thuis tegen koploper Phoenix D1.  Bij winst had de D2 de koppositie van Phoenix over 
kunnen nemen, maar helaas was de D2 net niet sterk genoeg. Er werd met 6-8 verloren. Zodoende staat de 
D2 nu op de tweede plek met drie punten achterstand op Phoenix. 
VALTO D3 speelde uit tegen Meervogels D5. Meervogels staat onderaan en wist nog geen punt te behalen. 
Dit werd al gauw duidelijk in de score en uiteindelijk werd er met 0-5 gewonnen. De D3 draait lekker mee in 
de middenmoot van de poule. 
  
E-jeugd 
VALTO E1 speelde thuis tegen Achilles E1. De E1 speelde een prima pot en wist lekker wat doelpunten te 
maken. Uiteindelijk een knappe overwinning: 7-4. Voor de E1 was het de eerste overwinning in de eerste 
klasse en daarmee komen ze nu op drie punten en staan ze op de vijfde plek. 
VALTO E2 speelde thuis tegen Fortuna E4. Dat werd een makkelijke overwinning, want het werd maar liefst 
9-0. De E2 staat nu op de tweede plek, twee punten achter de koploper ONDO E2, maar met een wedstrijd 
minder gespeeld. 
VALTO E3 speelde thuis tegen ODO E2. ODO wist nog geen wedstrijd te winnen, dus hier lag een 
mogelijkheid voor de E3. Maar helaas lukte het afgelopen zaterdag niet zo goed als de afgelopen weken en 
dus werd er net aan verloren, 1-2. En zo staat de E3 nu samen met ODO onderaan met twee punten. 
VALTO E4 speelde thuis tegen koploper Meervogels E2. Helaas was Meervogels net even een maatje te 
groot, er werd met 2-6 verloren. De E3 wist al wel drie punten te behalen, maar staat toch onderaan in de 
poule. 
  
F-jeugd 
VALTO F1 speelde uit tegen Dijkvogels F1. VALTO F1 was duidelijk de betere ploeg en wist te winnen met 
2-9. Het leuke was dat iedereen bij VALTO wist te scoren en voor sommigen was dat hun eerste echte 
doelpunt. Halverwege de competitie staat de F1 bovenaan met 12 punten uit 6 wedstrijden. 
VALTO F2 speelde uit tegen koploper Fortuna F5. Helaas was de F2 kansloos tegen het sterke Fortuna, er 
werd met 12-0 verloren. De F2 staat nu op de één na laatste plek, maar heeft al wel drie punten gehaald. 
VALTO F3 speelde thuis tegen ONDO F4. ONDO was net even een maatje te groot voor de F3, er werd met 
1-4 verloren. De F3 heeft na zes wedstrijden nu vier punten en draait onderin de poule mee. 
 
 
 
 
Zaterdag 4 januari 2013 

5028 R6E VALTO 6 - DES (D) 7 15:15 Vreeloo-hal Hal 1  
5484 B3B Dijkvogels B2 - VALTO B2 14:00 Sporthal Maasdijk Veld 1  
8707 D2G Dijkvogels D2 - VALTO D2 11:00 Sporthal Maasdijk Veld 1  
9216 D3G VALTO D3 - Avanti (P) D4 14:15 Vreeloo-hal Hal 1  
9766 E8-3F VALTO E3 - Ready E1 12:15 Vreeloo-hal Hal 1  
10005 E8-3G VALTO E2 - ONDO (G) E2 11:15 Vreeloo-hal Hal 1  
9942 E8-3H VALTO E4 - VEO E3 13:15 Vreeloo-hal Hal 1  
10665 F3F GKV (H) F1 - VALTO F2 15:00 Overbosch Den Haag Veld 1  

11900 F3G TOP F4 - VALTO F3 09:00 De Korf, Sassenheim veld 1  

 
 
 
Opstellingen zaterdag 4 januari 
VALTO 6   aanwezig : 14.25h 
Dames : Petra de J, Gerda, Jeanette, Ria, Nathalie 
Heren : Frank P, Niels v B?, Gert Jan, Jelle, Ruud, Rinze 
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Nieuws van het bestuur  
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
 

Datum Tijd Wat Plaats 
Vrijdag 27 december 20.00 uur VALTO a GoGo 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  
 
 
 
 
Helden van VALTO  
Dit was weer zo'n zaterdag waarop vele leden van VALTO druk in de weer waren.  
Soms werd het mensen ook net te veel om naast coachen en spelen ook nog potje te fluiten. We begrijpen 
de situatie, en zijn tegelijkertijd ook zo trots dat we dit met elkaar steeds weer weten op te lossen.  
Ik wil Ruud Stolze even noemen die wederom diverse problemen heeft opgelost. En Cock Mathijsen die 
maar liefst 3 wedstrijden heeft gefloten. Maar eigenlijk zijn jullie allemaal helden die er elke week weer voor 
zorgen dag VALTO een bloeiende vereniging blijft. Tot slot nog even de onderstaande foto. Al weken lang 
werken deze helden om ons clubhuis straks weer op en top begaanbaar te maken. HELDEN, BEDANKT!!! 
 
 

              
 

_______________ Einde Bestuursnieuws  __________________ 
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Nieuws van de AC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsjaarsreceptie 
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Popquiz VALTO a GoGo 
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 
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  ____________________ 
 
 
 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 
VALTO trekt aan het langste eind in fysiek duel                           sponsor: Martin Stolze bv. 
VALTO 1 speelde afgelopen zaterdag uit tegen Korbatjo 1. Voorafgaand aan het duel had Korbatjo twee 
punten minder dan VALTO en dus wilde Korbatjo graag winnen om zo op gelijke hoogte te komen met 
VALTO. VALTO daarentegen wilde graag als koploper het kerstreces in en was er dus alles aan gelegen om 
de wedstrijd te winnen! Het werd geen makkelijke wedstrijd, waarbij vooral het fysiek spelende Korbatjo er 
voor zorgde dat het geen leuke wedstrijd werd, maar uiteindelijk telt alleen het resultaat en met een 13-15 
overwinning werden de belangrijke punten in ieder geval binnen gehaald.   
Voorafgaand aan de wedstrijd werden beide teams op spectaculaire wijze voorgesteld aan het publiek. Het 
meegereisde VALTO-publiek deed daarbij niet onder voor het thuispubliek van Korbatjo. Leuk detail: bij het 
voorstellen werd Korbatjo 1 begeleid door het team van de week, de A1 en bij VALTO zaten een aantal A1 
spelers op de bank als reserve! 
De openingstreffer was voor VALTO, via een korte kans van Petra Dijkstra kwam het vlaggenschip op een 0-
1 voorsprong. Al snel volgden er drie doelpunten van Korbatjo en keek VALTO tegen een achterstand aan, 
3-1. Gelukkig kwam VALTO ook snel weer op gelijke hoogte via twee afstandsschoten van Rob de Ruiter, 3-
3. Via een afstandsschot van Frank de Rijcke werd het 3-4, maar ook weer gevolgd door een Korbatjo 
doelpunt, 4-4. Een vrije bal en een strafworp werden verzilverd door Rob de Ruiter en zo kwam VALTO weer 
op een voorsprong, 4-6. Dit was het moment om door te drukken en Korbatjo op een grotere achterstand te 
zetten, maar het aanvalsvak slaagde er niet in om tot scoren te komen. Uiteindelijk was het dus weer 
Korbatjo die op gelijke hoogte kwam, 6-6. Via een afstandsschot van Rob de Ruiter en een doelpunt van 
Korbatjo werd de ruststand op 7-7 bepaald. 
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Ook in de tweede helft vielen de doelpunten over en weer en lukte het VALTO maar niet om los te komen 
van het stugge Korbatjo. Met nog twintig minuten te spelen, was de stand nog altijd gelijk, 10-10, waarbij 
Thom Voskamp, Luuk van Staalduine en Frank de Rijcke voor VALTO wisten te scoren. Via een vrije bal van 
Rob de Ruiter en een afstandsschot van Luuk van Staalduine kwam VALTO voor het eerst weer op een 
voorsprong van twee doelpunten, 10-12. Korbatjo kroop weer dichterbij, 11-12, maar Ellen vd Haagen 
maakte met een doorloop de 11-13. Weer zorgde Korbatjo voor de aansluiting, 12-13, maar wist Rob de 
Ruiter ook de voorsprong weer te vergroten, 12-14. Via een doorloopbal van Frank de Rijcke werd ook de 
12-15 gemaakt, met nog een kleine vijf minuten te spelen. Helaas lukte het niet om nog verder door te 
drukken en zette Korbatjo in de laatste minuut nog een doelpunt op het scorebord om zo de stand op 13-15 
te bepalen. Een zwaarbevochten overwinning, dus de ontlading na afloop was groot. Halverwege de 
competitie staat VALTO nu bovenaan in de poule met twee punten voorsprong op de nummer twee, 
Merwede en heeft dus alles in eigen hand. 
Doelpuntenmakers: Rob de Ruiter (7x), Frank de Rijcke (3x), Luuk van Staalduine (2x), Thom Voskamp, 
Ellen vd Haagen en Petra Dijkstra (allen 1x). 
 
 
 
 
VALTO 3 - Nieuwerkerk 4 
Afgelopen zaterdag mochten wij weer aantreden in de vertrouwde Vreeloo te De Lier. 
Voor deze wedstrijd hebben wij helaas afscheid genomen (voor dit duel dan) van onze coach Mark. Gelukkig 
wilde Teun het even overnemen en zou hij ons deze wedstrijd door loodsen. Dit gaf wat extra vertrouwen 
want die ouwe Teun heeft al 3 jaar geen wedstrijd verloren met VALTO 3 (diverse malen onze invalcoach 
geweest)! Voor deze wedstrijd mochten wij Anna lenen van het 4e. Jeroen is tijdelijk geblesseerd afgehaakt 
maar hoopt zijn return in januari te maken. 
De wedstrijd: vanaf minuut 1 waren wij de bovenliggende partij en kwamen dan ook snel 4-0 voor. 
Hierna stagneerde de score een beetje. De rust werd bereikt door een 8-4 ruststand. De tweede helft 
bouwde voort op de eerste, alleen kwamen we moeilijker tot scoren. Nieuwerkerk kroop dichterbij. Dit tot 
ongeveer 9-6. Nieuwerkerk werd beter en sterker. Maar wij herpakten ons in de laatste minuten en wisten 
toch nog ruim te winnen met 12-6.  
Wij hebben nu even rust in verband met de winterstop. Hierin kan iedereen weer even op adem komen en 
genieten van de feestdagen. Ik wens een ieder een hele fijne kerst en een fijne jaarwisseling. Een sportief en 
korfballend 2014 voor iedereen! 
       Groetjes Michiel. 
 
 
 
 
Weidevogels A1 – VALTO A1    Sponsors: HERMADIX, JG sproeibedrijf 
Wij moesten aantreden tegen Weidevogels A1. Weidevogels stonden op de eerste plek en wij op de tweede 
plek. Wij stonden twee punten achter op Weidevogels. Dit beloofde vooraf al een hele spannende en 
belangrijke wedstrijd te worden voor de top van de ranglijst. Voor de wedstrijd vertelde Chris ons dat we fel 
aan de wedstrijd moesten beginnen. Vaak zijn wij nog niet scherp genoeg in het begin van de wedstrijd en 
dit moest dan ook anders in deze wedstrijd. Dit gebeurde dan ook en we zaten er goed bovenop. Door het 
team tactisch op te stellen zorgden wij ervoor dat we in beide vakken goed de vang hadden en dit zorgde 
dan ook voor goede en lange aanvallen van onze kant. Dit zorgde dan een gelijk opgaand begin tot een 4-8 
voorsprong vlak voor rust. Weidevogels wist er voor de rust nog een bij te scoren en de ruststand was 5-8. 
Er werd niet veel gescoord, maar dit was van te voren ook wel de verwachting, omdat we allebei een goed 
verdedigend team hebben. In de rust kregen we nog een peptalk van Chris, maar we moesten eigenlijk 
vooral zo doorgaan zoals het ging. We speelden dan ook niet slecht. In de tweede helft werd er wederom 
weer weinig gescoord. Weidevogels ging lange heren inbrengen om onze aanvallen wat korter te laten duren 
door het mee vangen van deze heren en om hun aanvallen wat langer te laten duren, want deze gingen dan 
ook nog niet zo goed, omdat we er goed opzaten. Wij wisten in de tweede helft maar 5 doelpunten te maken 
en dit is dan ook wel heel erg weinig, maar gelukkig verdedigden we wel goed en scoorde Weidevogels er 
slechts 3. Door deze overwinning staan we gedeelde eerste met Weidevogels in de eerste klasse, maar wij 
hebben ruim een beter doelpuntensaldo, dus we staan eerste tijdens de stop. 
Nu kunnen we even genieten van onze vakantie en is de volgende wedstrijd pas op 11 januari. We spelen 
dan tegen achilles A1 om 13:15 in Vreeloo. De vorige wedstrijd tegen hen wisten wij niet te winnen, dus we 
kunnen alle steun van het publiek gebruiken u bent dus van harte welkom. 
Thomas Ris moest zijn eigen wedstrijd opgeven om bij ons reserve te zitten, daarom een dikke pluim voor 
hem. 
       Groeten VALTO A1 
  



De Bijblijver, 23 december 2013 8 

 
Tilburg B2 – VALTO B1 
Op zaterdag 21 december hadden wij een wedstrijd in Tilburg. En ondanks het lange stuk rijden en het 
warmlopen in de gang wilden we wel de punten pakken van de ploeg waar we gedeelde derde mee stonden. 
De vakken waren als volgt: in de aanval begonnen Rick, Thijs, Lisanne en Daphne en in de verdediging 
Ruben, Martijn, Vera en Femke. De stand stond een lange tijd op 0-0. Maar uiteindelijk vielen er toch twee 
doorlopen in van Tilburg 2-0. En daar kwam ook nog een korte kans aan de kant van Tilburg 3-0. Maar wat 
zij kunnen, kunnen wij ook dus na twee korte kansen van de broertjes Dijkstra en een afstandschot van 
Daphne stonden we weer gelijk 3-3. Kort daarop scoorde Tilburg ook een afstandschot 4-3. Maar Martijn 
scoorde ook nog een afstand schot dus stonden we weer gelijk 4-4. Toen liep Tilburg weer twee punten uit 
6-4. Maar hier lieten we het niet bij zitten met twee korte kansen van Ruben en twee afstandschoten van 
Daphne en Thijs stonden we ineens weer 6-8 voor. Kort daarop scoorde Tilburg er ook weer twee dus 
kwamen we weer op een gelijke stand van 8-8. Daarna liepen wij weer uit op de 8-9 van Thijs, de 8-10 van 
Daphne, en de 8-11 van Ruben. Met nog korte tijd te gaan dachten we eigenlijk dat we de punten al mee 
naar De Lier konden nemen maar helaas scoorde Tilburg er ook twee 10-11. En toen de scheidsrechter het 
signaal van de laatste minuut aangaf kreeg Tilburg een strafworp mee en scoorde deze 11-11. We wisten 
het tot de laatste minuut spannend te houden maar hebben toch met 11-12 gewonnen door de korte kans 
van Ruben. Martijn en Max bedankt voor het meespelen en reserve zitten. Nu we de punten mee naar De 
Lier konden nemen moest dat natuurlijk gevierd worden door met het team even langs de McDonalds te 
gaan. We zijn nu op de helft van de competitie en staan nu op de 2e plaats. 
  
         Groetjes, de B1    
 
 
 
Ondo C1 - VALTO C1 
Na vorige week na een lekkere pot de eerste punten te hebben binnen gesleept, moest de C1 naar 
streekgenoot Ondo. Altijd een leuk potje en beide ploegen zijn goed aan elkaar gewaagd. Dat bleek ook 
deze wedstrijd weer. Na een tegendoelpunt in de eerste aanval nam VALTO het heft in handen. Met Thijs de 
eerste helft in het veld door wat personele problemen, zorgden we in een redelijke eerste helft voor een 6-7 
voorsprong bij rust. Iets wat over het algemeen ook als eindstand op de borden kon staan. Met Martijn op de 
plek van z'n broer gingen we de tweede helft gewoon door waar we gebleven waren. De doelpunten vielen 
wel iets lastiger, maar Ondo kwam ook moeilijk tot scoren. Dit zorgde uiteindelijk voor een zeer spannende 
eindfase, waar we na een 8-8 tussenstand toch weer de leiding konden nemen. Er kwamen zeker nog 
kansen voor Ondo, ook voor VALTO, maar doelpunten vielen er niet meer. Uiteindelijk dus een 
zwaarbevochten 8-9 overwinning! Wederom twee punten dus. Echter is het vooral belangrijk dat het spel 
steeds beter wordt, waardoor het vanzelfsprekend lijkt dat we nog veel meer punten gaan pakken. Nu lekker 
de kerstdagen tegemoet en daarna weer met goede moed de terugwedstrijden spelen. 
Namens ons fijne kerstdagen en een sportief nieuwjaar! 
         Groeten, Thom en Lennart 
 
 
VALTO C2 – Dubbel Zes C1 
Zaterdag moesten we tegen Dubbel Zes C1. Het werd een spannende wedstrijd, want wij stonden eerste en 
Dubbel Zes stond tweede. We hadden veel invallers tijdens deze wedstrijd. We begonnen met de wedstrijd. 
Dubbel Zes scoorde na ongeveer 10 minuten een doelpunt. Deze stand bleef heel lang staan. We waren 
echt aan elkaar gewaagd. Toen werd het rust met nog steeds 0-1. Luuk wisselde met Nick en Romy met 
Lisette. Al gauw wist VALTO er eentje te scoren. Eindelijk konden we van vakken wisselen. Het stond toen 
1-1. Toen kwam Dubbel Zes en scoorde de 1-2 en 1-3. Daarna scoorde VALTO er weer een de 2-3. Dubbel 
Zes ging hier en daar een beetje tijd rekken. Uiteindelijk dus toch verloren..  
Jammer, maar de volgende wedstrijd gaan we met z’n allen er weer tegen aan en zorgen we er voor dat we 
gewoon weer bovenaan staan. Alle invallers bedankt! 
        Groetjes Inge 
 
 
 
VALTO C3 - Avanti 
Afgelopen wedstrijd moesten wij tegen Avanti. Wij stonden bovenaan en Avanti stond 2e. 
Deze wedstrijd was dus erg belangrijk! Na een goeie warming up en een praatje van Peter en Leontien 
konden we er tegen aan. In de spannende 1e helft werd er over en weer gescoord en gingen we de rust in 
met 4-3. Degene die gescoord hadden waren: Amber,  Joost, Noa en….( Oeps, wie oh wie scoorde ook al 
weer de vierde keer?). 
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Na een peptalk  van Peter en Leontien in de rust, begonnen we aan de 2e helft.  
Toen begonnen we pas echt te scoren! 
De wedstrijd verliep dan ook verder als volgt:  5-3 door Jimmy, 6-3 door Nick, 6-4 strafbal tegenpartij, 7-4 
Noa, 7-5 tegenpartij, 8-5 Luuk, 9-5 Nick, 10-5 Luuk, 11-5 Noa, 11-6 tegenpartij. 
Door veel te scoren en een goed samenspel,  hebben  we dus uiteindelijk gewonnen met 11-6 .  
Het was een spannende, maar vooral ook gezellige wedstrijd! 
Bedankt Nick voor het invallen. 
       Groetjes Noa 
 
 
 
 
VALTO E1 - Achilles 
Afgelopen zaterdag werd er door de E1 flitsend gestart, gelijk met een diepe bal naar Koert. Helaas mis, 
maar wel gelijk goed bezig. Daarna veel kansen voor iedereen en een doelpunt voor Koert. Toen 1-1. En het 
vak van Thomas, Koert, Annelie en Romy ging weer verder met een felle aanval en Jawel 2-1. 
Wisselen van helft en David had een mooi afstand schot perfect door Romeo aangespeeld. Daarna Jolijn 
met een schitterende doorloop 4-1. Er werd goed snel rond gespeeld waardoor er vanzelf kansen kwamen. 
Na de rust begon Achilles, maar VALTO hield het goed dicht, Kim liet zich niet omverlopen door haar meisje, 
want die ging er bijna doorheen i.p.v. omheen! Bij VALTO wel weer een doelpunt en toen toch ook nog 2 
voor Achilles, zodat het nog even spannend werd. Daarna weer allebei 1 doelpunt en toen werd er weer 
gewisseld van helft met een score van inmiddels 7-4.  
En zo is de stand ook gebleven, dus GEWONNEN!!!! Super dat belooft wat voor de 2e helft van de 
zaalcompetitie. 
Nu eerst lekker vakantie, want de volgende wedstrijd is pas 18 januari.                                                                                  
Fijne dagen en tot de 11e bij de film! 
       Grt Linda en Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
VALTO E2 – Fortuna E4 
Zaterdag 21 december 2013. We hebben een gezellige maand met ons team, 
trainen goed en zijn nog volop in de race voor het kampioenschap. We 
hebben er weer zin in! 
We begonnen de wedstrijd zeer aanvallend: ruim 6 minuten drongen Sanne, Elise, 
Laura en Freek aan, helaas nog zonder doelpunt. Fortuna was blijkbaar 
overrompeld – er kwam niet veel uit hun aanval, mede doordat wij goed 
verdedigden. Uiteindelijk scoorde Elise na 9 minuten 1-0! 
In de tweede 10 minuten raakten Jordan, Ilse, Niels en David aardig in de 
aanvallende mood: David schoot op de rand, Ilse schoot raak en Niels en Jordan ook: 4-0 bij rust. 
Tweede helft wisselden Daan en Laura. Daan schoot helaas net niet raak, Fortuna miste een kans, maar 
Sanne scoorde wel: 5-0. Dit was echt resultaat uit het vele trainen op de ‘vlieger’! In de laatste 10 minuten 
waren er vele schietkansen, waarvan Jordan, Niels en Ilse (2x) raak schoten. Eindstand 9-0. 
Top gedaan, E2!! 
 
Gezellige feestdagen en een goede jaarwisseling!! 
 
David en Arjen   
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VALTO E3 tegen ODO E2 
We begonnen de wedstrijd met een volle tribune, Alicia op de reserve bank en helaas zonder Tim. 
De wedstrijd was veelbelovend want VALTO E3 stond een plaats hoger als ODO E2 die laatste stond in de 
poule. We begonnen zeer actief en Marith scoorde ook gelijk in de eerste minuut al. Alleen werd deze helaas 
afgekeurd omdat zij werd verdedigd. 
Verder ging het erg gelijk op. Hoewel VALTO meer aan de bal was en vaker in de buurt van de korf was 
gingen de ballen er maar niet in. 
Toen ODO die ene kans kreeg aan het eind van de eerste helft, scoorde ze nog ook. 
Dus we gingen de rust in met 0-1 achterstand. In de rust werd Alicia met Nova gewisseld. Na de rust hadden 
we gelijk weer een paar goede kansen. Toen kreeg Stan een verdiende strafworp. Die hij er prachtig in 
gooide 1-1. halverwege de tweede helft werd Bart gewisseld voor David, die ook direct een paar mooie 
kansen had, maar helaas. 
De spanning was om te snijden, al die mooie kansen die er net niet ingingen. 
Tot dat ODO weer een kans kreeg en dit gelijk afmaakte. 
Dus met 1-2 achter en nog ongeveer 5 minuten te gaan. Het moest nog kunnen. 
Totdat Justin ook een strafworp kreeg. Alleen werd die helaas te vroeg genomen, dus die over moest en 
toen helaas mis ging. 
Helaas verloren we, terwijl we weer verschrikkelijk goed ons best hebben gedaan en eigenlijk toch hadden 
moeten winnen. 
 
Wij wensen iedereen fijne dagen en een heel goed Nieuwjaar. 
en in dit Nieuwe jaar gaan wij zeker punten pakken. 
        Grt, Alicia en Sjors van Dijk 
 
 
 
 
VALTO E4 – Meervogels E2  
Zaterdag 21-12-13 stond de thuis wedstrijd VALTO E4 – Meervogels E2 op het programma. 
In het begin van de wedstrijd ging Meervogels hard van start wat resulteerde snel in een 3-0 voorsprong. 
VALTO kreeg 2 goede kansen door Indy en Ibrahim maar helaas geen doelpunt. 
Net voor de rust kwam VALTO toch nog op 3-1 door een doelpunt van Ibrahim. 
In de 2e helft ging Meervogels wederom snel van start en kwam daardoor  op een 6-1 voorsprong. 
VALTO deed nog iets terug in een goede aanval en scoorde de 6-2. 
 
       Henk-Jan ( vader van Jordi )  
 
 
VALTO F1 
Vandaag speelt VALTO F1 de uitwedstrijd tegen Dijkvogels. Het team met: Tim, Mylan, Nouky, Estelle en 
Sanne had er weer veel zin in! De eerste 10 minuten stond Mylan reserve. VALTO had een vliegende start 
en al snel vele mogelijkheden om te scoren, na 4 minuten schiet Nouky de 0-1 binnen. Een monsterscore 
hangt in de lucht ;-) Dijkvogels komt er niet aan te pas, maar VALTO vergeet te scoren. Na 10 minuten komt 
Mylan in het veld voor Estelle. Binnen 1 minuut maakt Mylan de 0-2. Uit een snelle aanval scoort Tim hierna 
0-3. Dijkvogels krijgt nu ook verschillende mogelijkheden en scoort de 1-3. Dit is ook de rust stand. 
In de tweede helft begint Tim aan de kant. Benieuwd hoe het verder is gegaan? Ga 
naar: http://www.youtube.com/watch?v=W6fIFQ32xeE 
          Groetjes, Sanne 
 
 
 
VALTO F2 
Op volle sterkte reisden we af naar Delft. Daar wachten ons de wedstrijd tegen Fortuna. 
Met onze tijdelijke coach Leonie gingen we goed van start, verdedigde goed maar konden niet voorkomen 
dat Fortuna de score opende. Daarna kwamen we erachter dat Fortuna een maatje te groot was.Hoe we ook 
ons best deden we gaven niet op en gingen er elke keer weer voor, maar het mocht niet zo zijn. 
Met dubbele cijfers werd er verloren. 
Vanaf hier wil ik Iris, Luna, Tristan, Joris, Yara, Isa, Nikki en alle ouders hele fijne feestdagen toe wensen en 
een sportief 2014. 

     Groetjes van een Fan 
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TRAININGSWEEKEND,,

14 /m,17,maart,2014,

) )
)
)
)
LAATSTE,KANS,OM,OP,TE,GEVEN,VOOR,STANDAARD,TARIEF,

)
Het)gezelligste)en)sportiefste)verenigingsweekend)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.)Van)
de)aantal)teams)zijn)deze)al)geregeld.)Afhankelijk)van)het)aantal)deelnemers)uit)de)overige)teams)
worden)er)extra)teams)samengesteld.))

)
Het)PIRATEN)weekend)kost)€85,V.)Mocht)je)niet)zo)stoer)zijn,)dan)kan)je)ook)alleen)zaterdagnacht)
mee)voor)€50,V.)Uiteraard)neem)je)dan)wel)aan)alle)zaterdag)&)zondag)activiteiten)deel.)Na,31,

december,worden,de,kosten,€100,I,en,€,60,I,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,

)

)

)
Wedstrijdschema,,zaterdagmiddag:,

,

Datum, Dag, Tijd, Thuis, Uit, Lokatie, Scheidsrechter,

15Vmrt)zaterdag) 16:00)Thrianta)1) VALTO)1) Terpweg)3,)7902)NW)Hoogeveen) Thrianta)

15Vmrt)zaterdag) 14:30)Thrianta)2) VALTO)2) Terpweg)3,)7902)NW)Hoogeveen) Thrianta)

15Vmrt)zaterdag) 13:00)Thrianta)3/4) VALTO)3) Terpweg)3,)7902)NW)Hoogeveen) VALTO)

15Vmrt)zaterdag) 13:00)Thrianta)A1) VALTO)A1) Terpweg)3,)7902)NW)Hoogeveen) Thrianta)

15Vmrt)zaterdag) 14:30)Thrianta)A2) VALTO)A2) Terpweg)3,)7902)NW)Hoogeveen) VALTO)

)
 


