


CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

Creating
a climate
for growth

AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl

multikeukenenbad.nl

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

U vindt ons boven 
Karwei op:

ELEKTRAWEG 7 
MAASSLUIS
T. 010-5922411

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

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

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN



Op zoek naar een mooie decoratie met bloemen?
Wij verzorgen uw bloemwerk op bestelling!

Bruidswerk, rouwwerk, bedrijfswerk, workshops
of een persoonlijk boeket of bloemstuk.

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

 www.facebook.com/bongaardsbloemwerk
of informeer naar de mogelijkheden:

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

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

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



HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
  

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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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 
 
 

21 april 2014 41e jaargang nr. 34 
 
Uitslagen 19 april 
 

 
Nabeschouwing wedstrijden senioren!!
Een heerlijk zonnetje in het Paasweekend zorgde voor veel leuke wedstrijden dit weekend. 
Van de senioren wisten echter alleen Valto 2 en Valto 5 te winnen.   
 
Selectie 
De wedstrijd van Valto 2 was vervroegd naar begin van de middag, omdat het eerste van 
Vitesse kampioen kon worden deze dag. Het werd geen spannende wedstrijd met 
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hoogstaand korfbal, maar in ieder geval twee punten. Daarna mocht het tweede door naar 
Leiden waar Valto 1 om half 4 speelde tegen Pernix 1. Pernix voert de ranglijst aan in de 
poule en net zoals bij Valto zijn de punten in Leiden ook zeer welkom. Een goede 
wedstrijd van het eerste waarin er mooie aanvallen werden opgezet en zeer sterk 
verdedigd. De doelpunten vielen helaas wat moeizaam, daardoor bleef Pernix  de 
boventoon voeren in de scores. In de tweede helft bleef Valto het goede spel voortzetten 
en kon het gat gedicht worden. Waar zeker een gelijkspel zeer verdiend had geweest trok  
Pernix aan het langste eind en werd er verloren met 11-10.  
 
Wedstrijdsport 
Om 13:00uur speelde Valto 3 tegen Maassluis 3. Van te voren een erg bekende en lastige 
tegenstander (in de zaal kampioen geworden in de tweede klasse). Maassluis liet gisteren 
zien ook deze wedstrijd niet te willen verliezen en scoorde erg makkelijk. Een lastige 
wedstrijd voor het derde, met een 5-17 eindstand als resultaat. Voor een veiligere plaats in 
de poule zal er donderdag gewonnen moeten worden van Weidevogels.  
Gesteund door de junioren van de A1 ging Valto 4 goed gewapend op pad naar 
Oegstgeest. Een erg leuke en spannende wedstrijd tot gevolg, ondanks het gras. Helaas 
lukte het vierde het net niet om voor een stunt te zorgen en de tweede overwinning op rij 
te pakken.  
 
Breedtesport 
Op het mooie gazon van de Zweth mocht Valto 5 spelen tegen Tempo 6. Valto 5 liet zien 
dat zij vandaag het tempo gingen maken en niet de gasten uit Alphen aan de Rijn. Met 
een reeds warm gedraaide spelers werd de wedstrijd op een mooie wijze ingepakt door 
het vijfde.  
De meiden van de B1 mochten vandaag Valto 6 versterken tegen de Maaslandse 
formatie. Het was een spannende wedstrijd en het kon nog alle kanten op, helaas heeft 
ODO net een doelpunt meer gemaakt en werd het zesde zonder punten weer naar De Lier 
gestuurd.  
In alle vroegte mocht Valto 8 richting Fluks in Noordwijk. Het achtste had moeite met op 
gang komen, mede hierdoor stond er 8-4 bij het laatste fluitsignaal. 
 
Nabeschouwing junioren 
Voor Valto A1 deze week een belangrijke wedstrijd. ONDO stond als enige nog in de buurt 
van de A1 richting het kampioenschap, een overwinning noodzakelijk om het gat te slaan 
met deze nummer 2. Het was een lastige wedstrijd waarin Valto steeds een nipte 
voorsprong pakte maar net niet door kon zetten. Gelukkig liet de A1 ONDO niet langs zij 
komen en werd er gewonnen met 8-9. Valto A2 speelde op het laatste moment van de dag 
tegen ODO A2. Op het relatief windvrije veld van ODO wisten de Maaslanders makkelijk te 
scoren De A2 kwam hier moeizaam aan te pas en leed helaas verlies. 
Na de mooie overwinning van vorige week mocht Valto A3 deze week spelen tegen DES.  
Net zoals vorige week werd het een spannende wedstrijd, maar kon de A3 de winst 
vandaag net niet naar zich toetrekken en had DES het laatste woord.  
 
Programma komende tijd 
 
23 april 2014 

      13164 19:00 Valto D2 ONDO (G) D2 B Kgr De Zwet De Lier Thijs 
 
24 april 2014 

      6264 20:00 Weidevogels 2 Valto 3 A Kgr Merenveld Bleiswijk 
 

       3 mei 2014 
      3756 14:00 Valto 4 Tempo 4 B Kgr De Zwet De Lier   
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10 mei 2014 
      996 15:30 Valto 1 KOAG 1 A Kgr De Zwet De LIer   

4245 14:00 Valto 2 Oranje Wit (D) 3 A Kgr De Zwet De LIer   
4382 10:05 Velocitas 3 Valto 3 B Kgr De Bloemerd Leiderdorp   
6471 12:30 Valto 4 Rapid 2 B Kgr De Zwet De Lier   
1454 15:30 Valto 6 Vlug&Vaardig 3 B Kgr De Zwet De Lier  Marco B 
1133 14:45 Velocitas 6 Valto 7 B Kgr De Bloemerd Leiderdorp   

755 17:00 Valto 8 Pernix 7 A Kgr De Zwet De Lier  Thijs 
7402 12:30 Valto A1 Futura A1 A Kgr De Zwet De LIer   
8154 17:00 Valto A2 VEO A2 B Kgr De Zwet De LIer   

12358 17:30 DES (D) A3 Valto A3 A Kgr Biesland (D) Delft   
24390 11:15 Valto B1 HKV/Ons Eib B1 A Kgr De Zwet De LIer   
12491 9:00 Avanti (P) B5 Valto B2 A Kgr GroeneWijdte Pijnacker   
12561 14:00 Valto B3 Futura B2 B Kgr De Zwet De Lier  Martin B 
24806 11:30 Valto C1 Avanti (P) C2 B Kgr De Zwet De Lier  Niels K 
12855 12:00 HKV/Ons Eib C2 Valto C2 A Kgr Eibernest Den Haag   
12839 9:00 Avanti (P) C5 Valto C3 B Kgr GroeneWijdte Pijnacker   
12139 11:30 Weidevogels D1 Valto D1 B Kgr  Merenveld Bleiswijk   
13187 9:30 ONDO (G) D2 Valto D2 B Kgr Sportpark Gravenzand   
12187 12:15 Pernix D3 Valto D3 C Kgr Merenwijk Leiden   
13668 10:30 Valto E1 Meervogels E1 B Kgr De Zwet De Lier  Ron 
13638 9:30 Valto E2 Dijkvogels E1 B Kgr De Zwet De Lier  Nia 
13643 10:30 DES (D) E2 Valto E3 D Biesland (D) Delft   
13651 9:00 KVS/Mar. E3 Valto E4 B Kgr 1 van Dijkpark Den Haag   
14209 10:00 Valto F1 Avanti (P) F1 A Kgr De Zwet De Lier Esther 
14169 10:00 Valto F2 Weidevogels F1 A Kgr De Zwet De Lier Mirjam 
14160 9:00 Valto F3 Phoenix F2 A Kgr De Zwet De Lier Frank 
14427 9:00 Valto F4 ODO F2 A Kgr De Zwet De Lier Mellanie 
14480 9:00 DES (D) F2 Valto F5 C Biesland (D) Delft   

         
Opstelling donderdag 25 april 
 
Valto 3  Vertrek: 18:30 uur 
Dames :  Denise, Leonie, Melanie, Kim , Ilse?    Res : Nia,Naomi  
Heren :  Dennis, Bart Jan, Michiel C, Chris   Res : Ruben,Twan 
 
Opstellingen zaterdag 03 mei 
 
Valto 4  Aanwezig 13:00 uur 
Dames :  Hellen, Esther, Mariska, Nia    Res : Melanie  
Heren :  Arnold K, Arnold P, Hans, Martin, Marco, Mark     
 
Valto 7  Aanwezig 11:00 uur  
Dames :  Gerda, Ria, Martine, Petra de J   Res : Nathalie  
Heren :  Frank P, Niels B, GJ, Jelle, Ruud 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: 
http://www.ckv-valto.nl/agenda/  
 
Datum Tijd Wat Plaats 
25 april 2014  Giga Kangoeroedag De Lier 
Donderdag 29 mei  VEO Hemelvaartstoernooi Voorburg 
20, 21 en 22 juni  Jeugdweekend  
Zaterdag 5 juli 08.30 uur VALTO EINDDAG  
20 juli  We love korfbal  
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Nieuws van het bestuur  
 
Post vanuit de Ledenadministratie 
 

De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al in volle gang.  
Weet je op dit moment al dat je volgend seizoen geen spelend lid wilt 
zijn, wil je dat dan even door geven aan de ledenadministratie en de 
TC. Op die manier blijft de administratie op orde en weet de TC waar ze rekening mee 
moeten houden. 
 
De deadline voor het uitschrijven is 1 mei 2014.  
Hou hier alstublieft rekening mee! 

 
Als er vragen en/of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag. 

 
Vriendelijke groet, 
Liesbeth van Wingerden 
Ledenadministratie CKV-Valto         leden@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
 
 

 

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  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!
25#04& D1&
02#05& D2&&
09#05& D3&
16#05& B1&
23#05& B2&
30#05& B3&

06#06& Geen&schoonmaak&
13#06& F1&&
20#06& Geen&schoonmaak&
27#06& Geen&schoonmaak&
04#07& F2&en&F3&
11#07& F4&en&F5&
&

 
Nogmaals hartelijk dank voor de inzet en succes,  
Hans Ridder 
 
 
Inleveren pasfoto's t.b.v. de spelerskaarten 
Voor het komende seizoen verlopen er veel spelerskaarten. Onderaan dit 
bericht lees je voor wie de spelerskaarten vervangen moet worden en waar ik 
dus een pasfoto van nodig heb. 
 
Er zijn 2 opties om de pasfoto's in te leveren: 
1. doe ze door de brievenbus -> Reigerlaan 75 - De Lier 
2. stuur ze digitaal door -> leden@ckv-VALTO.nl 
Belangrijk: 
Voor diegene die geboren zijn op of na 1 oktober 1996 heb ik 2 pasfoto's nodig  
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SENIOREN 

  
JEUGD 

   VALTO 1   
 

A2   
  Thom Voskamp 

 
Mandy Boeters 

  Frank Rijcke 
 

Nikki Spronsen, van  
  Laura Rijcke 

 
Alex Kok 

  Niels Koole 
 

Simone Varekamp 
  VALTO 2   

 
Thomas Ris 

  Antoinette Hanemaaijer 
 

Martijn Kuijvenhoven 
  Mirjam Boekestijn 

 
Lysanne Venetiën, van  

  Ron Boekestijn 
 

A3   
  Manon Ende, v.d. 

 
Imke Jansen 

  Niels Lingen, van der  
 

Sjors Jansen 
  VALTO 3   

 
B1   

  Dennis Voskamp 
 

Femke Stolze 
  Jeroen Voskamp 

 
B2   

  VALTO 4   
 

Rosalie Prins 
  Hellen Korteland 

 
Julia Keijzer 

  Sandra Poot 
 

Joyce Meijer 
  VALTO 6   

 
Manon Geest, van  

  Laurens Eijk, van  
 

B3   
  Daniël Verbaan 

 
Sascha Wennekers 

  Vincent Cornelisse 
 

Fleur Duin, van 
  VALTO 7   

 
Yoni Brouwer 

  Ria Solleveld 
 

C1   
  Ruud Stolze 

 
Maaike Ridder 

  Niels Buuren, van  
 

Noortje Geest, van  
  VALTO 8   

 
C2   

  Bart Muyen, van  
 

Rolf Jansen 
  Leonie Oosterhout, van  

 
C3   

  Rosanne Staalduinen 
 

Noa Meulmeester, de  
      

 
Vera Barendse 

  D3   
 

D1   
  Ivar Stok, van der  

 
Jan Pieter Vermeer 

  E1   
 

Tessa Dijk, van  
  Annelie Prins 

 
D2   

  E2   
 

Kim Dop, van  
  Jordan Verkade 

 
Julia Mout, van der  

  E3   
 

Rosanne Mulder 
  Stan Keijzer 

 
Lorenzo Matthijsse 

  
 

 

Nieuws van PR&S  
Promotie & Sponsorcommissie 
 
Zaterdag 3 mei tappen in de tent: nog dringend op 
zoek naar mensen .Laat je club niet in de steek! 
Tappen komt ten goede aan VALTO !! 
Steun Valto en meld je aan. 
minimale leeftijd 18 jaar. i.v.m.  alcohol schenken. 
Pgjstolk@caiway.nl 
06-41317088   GJ Stolk 

________________ Einde PR&S nieuws ___________________ 
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Nieuws van de Technische Commissie  
Deze week heeft Valto A1 een mooie stap gezet naar promotie. 
Door (met veel moeite!) te winnen van naaste concurrent ONDO 
staat A1 in een prima positie voor het kampioenschap en promotie. 
Goed gedaan mensen! 
 
Afwijkende trainingen op donderdag 24 april 
In verband met de voorbereidingen op de kangoeroedag zijn er op 
24 april GEEN trainingen vanaf 19.00 uur. Daarentegen vragen we 
dringend alle spelers van de A en de B om die avond te helpen 
met opbouwen. Verzamelen om 19.00 uur. 
 
Valto 1,2,3 volgend seizoen 
Het is al met veel mensen besproken. De bezetting van Valto 1,2 en 3 komend seizoen. We kunnen daar 
nog best enkele spelers bij gebruiken. Het doel van de TC is namelijk om Valto 3 kwa prestatie, speltype en 
beleving aan te laten sluiten bij Valto 1 en 2. Daar hebben we dit jaar een al een stap voor gezet, maar dit 
moet verder doorgevoerd worden. Over een jaar komen er flink wat A-spelers naar de senioren en dan moet 
het gat gedicht zijn.  
 
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 en 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 Dinsdag 20:30 uur: 
Datum Dag Tijd Toptrainer 

22 april Dinsdag 20:30 Michiel Cornelisse 
29 april Dinsdag 20:30 VOSKAMP&VOSKAMP 

6 mei Dinsdag 20:30 VOSKAMP&VOSKAMP 
13 mei Dinsdag 20:30 Martin van der Wel 
20 mei Dinsdag 20:30 Michiel Cornelisse 
27 mei Dinsdag 20:30 Arnold Kok 

3 juni Dinsdag 20:30 Arnold Kok 
 
Resultaten van de enquêtes 
De enquêtes van de TC zijn ontvangen en verwerkt. Hartelijk dank daarvoor. Het is erg fijn om te zien dat de 
meeste spelers erg tevreden zijn over het team waarin ze spelen. Daarnaast zijn er verschillende tips 
gegeven waar we als TC naar gaan kijken en zoveel als mogelijk mee doen. We zijn al volop bezig met de 
indeling voor komend jaar, daar volgt binnenkort nieuws over. 
Voor de volledigheid: naast de TC enquête hebben veel senioren (en A3) ook een enquête ontvangen vanuit 
de Focus werkgroep “overige senioren”. Deze werkgroep hoopt nog wel op flink wat antwoorden. Laat je 
stem ook daar horen! 
 
Trainers en coaches volgend seizoen 
Het plaatje begint compleet te worden. Johan heeft al met veel mensen gesproken over de jeugd teams voor 
komend jaar. Ben jij nog niet benaderd, maar wil je meehelpen? Neem dan snel contact op met Johan van 
der Meer (J.Vandermeer@selectaklemm.de). Met elkaar gaan we er voor zorgen dat we onze jeugd ook 
volgend jaar weer prima gaan opleiden. 
 
Indeling jeugd volgend seizoen 
We nodigen alle trainers en coaches uit om op 14 mei a.s. aanwezig te zijn bij de indelingsvergadering voor 
de jeugdteams voor het seizoen 2014/2015. We starten om 19.30 uur. 
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Aansluitend willen we met elkaar het thema Warming-Up bespreken. Om ook de kinderen zo goed mogelijk 
te begeleiden in hun fitheid is er vanuit de TC een plan opgezet. De uitvoering hiervan willen we graag op 
deze avond bespreken. 
 
Arbitrage commissie 
Goed nieuws: Het beleidsplan arbitrage zoals opgesteld door onze scheidsrechterscommissie is door het 
bestuur goedgekeurd. Het plan geeft aan hoe Valto op langere termijn om kan gaan met de behoefte aan 
scheidsrechters en bewustwording van Fair Play. We gaan nu invulling aan dit plan geven en dat betekent 
dat we in eerste instantie de arbitragecommissie gaan invullen. Scheidsrechters, tot zover bedankt voor jullie 
goede werk. Wordt vervolgt! 
 
Vooruitblik zomerperiode 
We doen vast een vooruitblik voor de zomerperiode met het volgende schema.  

 
 
Voor selecties Senioren en A geldt dat de eerste verplichte training valt op zaterdag 16 augustus. Echter in 
de week voorafgaand zullen al 2 trainingen zijn die kunnen helpen om fit op 16 augustus te verschijnen. 
 
Jaarschema komend seizoen 
Op de website staat inmiddels het jaarschema voor volgend seizoen. Houd hier waar mogelijk vast rekening 
met je vakantieplanning! 
 
Stagiairs Lotte en Ruben beëindigen hun succesvolle stage bij Valto Fit&Fun 
Deze week hebben Lotte van Geest en Ruben Kester hun stage bij Valto voor de HBO opleiding 
Sportmanagement aan de Haagse Hogeschool afgerond. 
Onze spelers uit Valto A1 en Valto 2 hebben een professioneel traject gedraaid met als doel het verder 
vormgeven van Fit&Fun. 
 
Ongeveer 10 weken geleden zijn Lotte en Ruben gestart met een behoefte analyse onder de deelnemers 
van Fit&Fun. Hierop gebaseerd zijn ongeveer 20 spellen ontwikkeld die binnen Fit&Fun toegepast kunnen 
worden. Lotte en Ruben hebben verschillende van die spellen getest door ze bij de Fit&Fun groep te 
doceren of door zelf mee te doen. Na de spellen op basis van deze bevindingen aan te passen hebben zij 
hun stage afgerond. De Fit&Fun organisatie heeft nu een mooi spellenboek, een inzicht in de materialen 
aanwezig bij Valto en in Vreeloo en een advies voor aanschaf van wat materialen om de spellen uit te 
kunnen voeren. 
 
Lotte, Ruben, jullie hebben Valto echt geholpen. Hartelijk dank hiervoor. Bovendien was het  een zeer fijne 
samenwerking. Succes met de opleiding verder! 
 
Tot zaterdag Op het veld! 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen 
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 

_________________ Einde TC Nieuws ____________________ 
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Wedstrijdverslagen 
 
Valto 3 - Maasluis 3 sponsor: HaZe accountacy 
Zaterdag 19 april, het is rond de klok van 11 uur als ik het 
sportterrein van de lokale CKV betreedt.    Er heerst al grote 
bedrijvigheid. Op het veld allerlei teams tussen de kangoeroe's en de 
C'tjes, in de kantine en op het terras de ouders. Het zonnetje laat 
zich zien, een mooie korfbaldag breekt aan. Nadat ik een plekje aan 
bar heb gevonden, mijn koffie is gearriveerd, loop ik mijn dag in 
gedachten even door. Eerst even wat mensen tapen, warmlopen, 
wedstrijd spelen tegen Maassluis... Maassluis, wat was dat een 
slechte wedstrijd van ons, toen. Die zaterdag, wat was er toen ook 
alweer. Zo denkend aan toen komt een verdrongen herinnering 
stukje bij beetje terug. De uitslag... 20-2 voor Maassluis.. Een 
verschrikkelijk goede heer.. Lange gasten.. Het doet me gewoon pijn 
daaraan terug te  denken. We voelden ons toen zo kansloos... 
Langzaam drink ik mijn koffie op. De klok wijst 12 uur aan. Langzaam 
aan druppelen mijn teamgenoten binnen. We hebben het over 
koetjes en kalfjes, soms een opmerking over Maassluis, maar bovenal heerst er een vorm van berusting. 
Laten we maar gaan korfballen en dan zien we wel waar het schip strandt. 
Mark begint het praatje met het bedanken van reserves en vrijwilligers: Ruben Lugt, Martin Wel, Laurens 
Meer, Aileen Willemse, Inge Dalen. (Wat veel denkt u misschien. Maar Jeroen is nog geblesseerd, Kees is 
zijn kunsten aan het vertonen in Valto 2, Dennis is een weekend weg, Kim, Leonie en Ilse zijn net terug van 
blessures of net niet fit). De opstelling en tactische plannen zijn de volgende onderwerpen die besproken 
worden, niet te vergeten het Paasverhaal. Na de instructies beginnen we lekker met warmlopen. De 
wedstrijd begint goed aan onze kant, Ruben maakt al snel het eerste doelpunt, helaas kunnen we de 
voorsprong niet vast houden en komen met 2-6 achter. De  wedstrijd bereikt de rust met een tussenstand 
van 2-9. Bijzonderheden zijn alleen het uitvallen van Ilse vlak voor rust, Mel neemt haar plekje over. De 
tweede helft wordt ontsierd of juist opgeleukt voor het publiek door voornamelijk het verbale gevecht tussen 
Marvin Sukra, Pierre (de arbiter van dienst) en Mark 'the special One' Mourinho. De wedstrijd eindigt in een 
5-17 overwinning voor Maassluis.  
We kunnen stellen dat de overwinning enigszins geflatteerd is. Wij hebben de nodige kansen gemist en 
Maassluis heeft hier en daar meer geluk dan kunde. We hebben gevochten en gespeeld met het hart maar 
kwamen te kort tegen een sterker Maassluis. Op naar de volgende wedstrijd. Donderdag 24 april uit tegen 
Weidevogels. Er gaat dan wel geen supportersbus heen, maar jullie zijn natuurlijk van harte welkom! 20.00 
zal het eerste signaal van de arbiter klinken. 
Alle invallers en reserves bedankt! We hopen dat jullie willen blijven helpen en meespelen. We kunnen jullie 
hulp goed gebruiken. 
Dames en heren, jongens en meiden, supporters en fans bedankt voor het lezen! Graag zien we jullie weer 
langs de lijn!  Volgende keer: deel 1 van het afscheidstoernee. 
Met vriendelijke groeten Michiel. 
 
ONDO A1 - Valto A1   Sponsors: JG Sproeibedrijf & Hermadix 
Dit was dé wedstrijd van het veldseizoen. Beide teams draaien bovenin mee in de tweede klasse en wij 
hadden een voorsprong van twee punten door een goede overwinning in de eerste ontmoeting. Zowel 
ONDO A1 als VALTO A1 zijn in de zaal kampioen geworden, ONDO weliswaar in de 2e klasse en wij, zoals 
bekend, terecht kampioen in de 1ste klasse. Als wij deze wedstrijd zouden winnen, zouden we zo goed als 
zeker kampioen zijn, als we zouden verliezen, zou er waarschijnlijk een beslissingswedstrijd moeten komen. 
Maar gelukkig hebben we voor het eerste scenario gezorgd, waardoor het tweede kampioenschap bijna een 
feit is. Vooraf hoorden we dat ONDO wel even zou winnen van ons, dus een extra motivatie om ze toch even 
op hun plek te zetten.  De wedstrijd begon erg stroef, het was duidelijk te zien dat de belangen groot waren 
in deze wedstrijd. In ons eerste aanvalsvak had Laurens moeite om de ballen erin te prikken. Er waren 
weliswaar wel veel schoten, omdat Floris de opkomende reboundking van VALTO aan het worden is, maar 
doordat er weinig aansluiting van de dames was, werd het moeilijk om de doelpogingen af te ronden. De 
verdediging wist het ook een lange tijd dicht te houden, maar helaas brak ONDO toch de ban door de 1-0 te 
scoren. Toen werd de aanval een beetje wakker geschud en kwam de gelijkmaker uit de handen van Floris. 
Daarna verliep de score gestaag tot aan de rust, de kleedkamers werden opgezocht met een 4-4 gelijke 
stand. Chris was in de rust duidelijk ontevreden over het vertoonde spel en probeerde zijn team de juiste 
instructies te geven om het initiatief toch in eigen handen te houden. De tweede helft was niet veel beter dan 
de eerste helft. Het andere aanvalsvak met Ruben, Twan, Lisa en Naomi hadden in de eerste helft ongeveer 
2 minuten aangevallen, maar hadden het in de tweede helft ook moeilijk om een goede aanval op te zetten. 
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Uiteindelijk liepen we wel uit naar een 6-9 voorsprong, maar om toch weer even aan het wedstrijdbeeld te 
voldoen, gaven we deze voorsprong weer grotendeels uit handen door ze terug te laten komen tot 8-9. Het 
fluitsignaal kwam daarom ook als verlossing en daarmee is het kampioenschap zo goed als zeker bereikt. 
Concluderend kunnen we zeggen dat dit de slechtste wedstrijd van ons was dit jaar, misschien kwam dit 
door ONDO, maar waarschijnlijk voor het grootste deel door ons zelf. Maar positief, de slechtste wedstrijd 
van het seizoen spelen en toch de directe concurrent de baas zijn. Volgende keer maar weer knallen tegen 
Futura, gelukkig thuis om 12:30. Iedereen is weer welkom om te zien dat deze wedstrijd een eenmalige, 
slechte wedstrijd was en dat wij vele malen beter kunnen. 
Groetjes VALTO A1 
 
Valto B2 - Avanti B5 
Afgelopen zaterdag, moesten DE meiden van de B2 weer een wedstrijdje spelen en dit keer stond avanti B5 
op het programma. Onze coaches, Luuk en Sharon, konden er beide niet bij zijn omdat ze zelf ook een 
wedstrijd moesten spelen. En daarom hadden wij Johan van der Meer als onze inval coach! Lisa was een 
weekendje weg en Romy Stolk was ziek dus we hadden 2 toppertjes minder.. Roos en Ans waren een 
weekje naar Londen geweest dus die hadden de hele week niet getraind maar verschenen toch aan de start! 
Als reserves hadden we Daphne en Vera! Maar dan nu over de wedstrijd.. 
We begonnen niet heel fel in het begin en zoals onze coach Johan al omschreef waren wij een diesel motor. 
Dit zei bij ons als meidenteam niet heel veel maar het bleek dat die langzaam op gang kwam. En dat was 
wel een goede omschrijving. Maar we kwamen toch al redelijk snel op een 2-0 voorsprong. En nadat we 
toen van vak waren gewisseld scoorden wij er nog een! Maar toen gooide onze tegenstander er ook eentje 
in.. Het stond nu 4-1. We wisselde nog een keer van vak en alsof het niks was scoorden we er nog een! Er 
leek niks aan het handje en zo gingen we met een overtuigende 5-1 de rust in. In de rust kregen we een 
aanmoedigend praatje van Johan en werd ons verteld dat we er zeker nog 7 konden maken! Maar we 
hadden iets te vroeg gejuicht.. Want onze tegenstanders lieten het er niet bij zitten en scoorden er zo nog 2 
in.. het stond nu 5-3.. ‘DE meiden van de B2’ veranderde langzaam in ‘die meisjes van die B2’. We voelde 
ze nu toch wel een beetje in onze nek hijgen dus gooiden wij er ook nog maar een in! 6-3 was de stand. 
Maar onze tegenstanders maakte er zo nog 2 en toen werd het 6-5. En ging het jongentje van Roos door z’n 
enkel waarna hij echt niet meer door kon spelen.. Maar avanti had  daar niet op gerekend en had geen 
wissels.. Dus we speelden verder met acht tegen zeven.. Je zou zeggen dat dit wel gunstig voor ons was 
maar dat pakte toch een beetje fout uit.. De ‘overige’ speler kon z’n plek niet helemaal vinden en het liep erg 
stoef. Zo kwam het dat de tegenstander er nog een in gooiden het was nu 6-6. Wij gooiden er snel nog een 
achteraan maar onze tegenstander ook en zo kwam het op een 7-7. Er waren nog een paar minuten te 
spelen en we moesten er echt nog een scoren!! En ja hoor een paar minuten voor tijd werd de bal naar de 
aanval gebracht en scoorden wij de 8-7 met een doorloop! (JAAA! LUUK JE LEEST HET GOED! EEN 
DOORLOOP! ) De laatste minuut werd aangegeven door onze scheidsrechter Peter en uiteindelijk kwam 
daar het eindsignaal! De eindstand 8-7! Niet een wedstrijd om erg trots op te zijn maar we hebben toch de 
punten gepakt. Reserves bedankt! Johan van der Meer bedankt! Scheids bedankt! En publiek bedankt! As. 
zaterdag  zijn wij allemaal weer in het oranje maar dan niet omdat we een wedstrijdje gaan korfballen maar 
voor koningsdag! Dus geen wedstrijd! 

Groetjes, ‘die meisjes van die B2� 
 
Futura B2 - Valto B3 
Na de afgelopen tijd toch wat simpelere wedstrijden te hebben gespeeld was vandaag de topper 
aangebroken, Futura - Valto. Deze wedstrijd zou eigenlijk bepalen wie kampioen zou worden in deze poule, 
zou het Futura worden of weer Valto over een paar weken? Door wederom een aantal blessures waaronder 
een hersenschudding was het ook vandaag weer aan de coaches om voldoende reservers te vinden, dat 
lukte gelukkig wederom! We konden vandaag aantreden met maar liefst 5 heren, iets wat wij nog nooit 
hebben meegemaakt bij dit Valto B3. Over de wedstrijd kunnen we kort en bondig zijn, Futura was nergens 
te bekennen en werd ingemaakt, ingepakt en alvast naar De Lier gestuurd om daarover 2 weken weer 
verslagen te worden. De tussenstand na de eerste helft werd 1-9 in het voordeel van Valto en de 
meegereisde coach kon trots zijn. Kansen werden afgemaakt, aanvallen werden prachtig opgezet en de 
aanval van Futura maakte zelf geen kans door ons sterke verdedigen. Toen de tweede helft begon kwamen 
we erachter dat de coach van de tegenpartij 2x had gewisseld. Hij had namelijk de dames die tegen onze 
beste dames in de wedstrijd speelde eruit gehaald en verwisseld met heren. Op deze manier hoopte hij 
misschien alsnog wel te kunnen winnen, maar wij gingen er allemaal vanuit dat dit puur was om de schade 
te beperken. De tweede helft werd dan ook een helft met een meer zakelijke score, 1-4, waardoor de 
eindstand uit kwam op 2-13 in het voordeel van Valto! Een uitslag die de coaches van te voren niet hadden 
kunnen zien aankomen, aangezien Futura in vorige wedstrijden het ons nog knap lastig maakte. Als wij zo 
blijven spelen en geen fouten meer maken en Futura in de tussentijd ook alles wint dan wordt het 
kampioenschap bepaalt in de laatste wedstrijd tegen Meervogels thuis (uit met 5-12 gewonnen!).  
Bij deze, Luuk, Michiel en Rolf super bedankt voor het mee reizen naar Den Haag en het meespelen bij ons!  
De coaches van de B3 
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Valto C2 – HKV C2 
Vandaag moesten we tegen HKV C2 thuis. We begonnen met in de  aanval: Iris, Romy, Luuk, Rolf. En in de 
verdediging: Inge, Kitty, Nick, Thijs. Al snel scoorde HKC  (0-1). Toen scoorde Luuk na een tijdje dus 1-1. 
Toen werd het 2-1 door Thijs. Daarna scoorde Kitty met een schot (3-1). Het was de beurt weer aan Luuk 
dus 4-1. Romy scoorde als laatste voor de rust. Dus was het in de rust 5-1. We kregen nog een paar tips van 
Sjors, toen konden we er weer tegen aan. Na de rust ging Luuk er uit voor Joost. Kitty scoorde nog een keer 
(6-1). Kitty ging er toen uit en Noa kwam er voor in de plaats. Toen Noa er net in stond scoorde zij ook  
7-1. Iris scoorde toen met een mooie doorloop. Als negende scoorde Joost. Joost was de laatste die scoorde 
dus was de eind stand 9-1 voor ons! ! 
Noa, Joost en Luuk bedankt voor het invallen! En Sjors bedankt voor het coachen. 
Volgende week moeten we weer tegen HKC, weer winnen dus! 
                                                                                                                Groetjes Kitty     
 
Valto C3 – Avanti C5 
Vandaag moesten we tegen Avanti spelen. We waren erg aan elkaar gewaagd en het was dus moeilijk op 
voorsprong te komen.  
Wij scoorden als snel 1-0. Maar Avanti maakte daar weer snel 1-1 van. Wij scoorde weer 2-1. Maar Avanti 
scoorde weer 2-2. Daarna scoorde wij weer 3-2. Avanti scoorde gelijkstand  3-3. En met deze score gingen 
we de rust in. Na een praatje van de moeder van Joost gingen we er weer tegen aan. Na de rust maakte wij 
al snel 4-3. Daarna scoorde wij weer 5-3.Avanti was het hier niet mee eens en scoorde 5-4. Op het laatste 
moment scoorde wij weer:  6-4. Een spannende wedstrijd dus, die we uiteindelijk met een positief resultaat 
eindigde. 
Bij deze wil ik de ouders van Joost bedanken voor het coachen en fluiten. 
Groetjes Noa de Meulmeester, C3 
 
Hoi allemaal 
we moesten tegen Dijkvogels E1, zij stonden 1ste met 1 punt voorsprong. 
We wisten dat het een hele belangrijke wedstrijd zou worden. 
In de eerste aanval van Dijkvogels wist Valto het dicht te houden. Toen kwam de eerste aanval van Valto het 
werd gelijk 0-1 door Laura met een doorloop. even later kwam de 0-2 door Freek en dat was ook een 
doorloop. toen zette Dijkvogels iemand uit de D2 er in tegen Sanne.  toen scoorde 
Dijkvogels 1-2 met een strafworp. Er werd gewisseld van vak.  even later werd het1-3 door  David met een 
afstand schot. We gingen de rust in met 1-3. Mandy zei dat het goed ging. De wedstrijd ging weer verder. 
Toen zetten Dijkvogels nog een meisje uit de D2 er in tegen Ilse. zij was heel erg snel. toen scoorde zij 2-3. 
er werd weer gewisseld. Het meisje uit de D2 dat tegen Ilse liep ging er weer uit. In de laatste 10 minuten 
werd er niet meer gescoord maar wel bijna 3 keer door Dijkvogels. in de laatste minuut scoorden Ilse en 
Elise bijna maar die waren net mis. De wedstrijd was voorbij met 2-3 voor Valto. 
 
Groetjes Ilse 
 
De hele E2 heeft er zaterdag heel hard voor geknokt om de punten mee terug te nemen naar De Lier en dat 
is gelukt! Er waren dit keer niet heel veel kansen nodig om te drie doelpunten te maken. Helaas lukte het de 
tweede helft niet meer om te scoren en kon de voorsprong niet uitgebreid worden. Hierdoor werden het hele 
spannende laatste 10 minuten, voor de spelers, coaches en ouders langs de kant. Dijkvogels 
was meer in de aanval en als we de bal onderschepten, waren we hem regelmatig weer snel kwijt door 
slordige ballen. Misschien kwam dit bij jullie ook door de spanning. De coaches en ouders langs de kant 
stonden de seconden op het scorebord weg te kijken maar gelukkig lukte het ons om de verdediging dicht te 
houden waardoor de uitslag uiteindelijk 2-3 in ons voordeel werd! De volgende wedstrijd is op zaterdag 10 
mei. We spelen dan thuis, weer tegen Dijkvogels. Uiteraard hopen wij dan weer op winst maar als het kan 
iets minder spannend! 
 
Marleen 
 
Avanti F1 – Valto F1  
Afgelopen zaterdag speelde de F1 tegen Avanti F1. Een hele goede ploeg, want een paar weken geleden 
hadden we een oefenwedstrijd gespeeld tegen Avanti. Die wedstrijd kreeg onze F1 korfballes, en werd er 
kansloos met 14-2 verloren. De F1 had dus nog wel een appeltje te schillen met Avanti. Om 10:00 stonden 
er vijf spelers, twee coaches, vijf ouders en een broer klaar voor vertrek, en met drie volle auto’s gingen we 
richting Pijnacker. Terwijl de ouders een lekker bakkie koffie namen, oefende de F1 alvast voor het  
jeugdkamp met een potje “rond de tafel”, en toen was het tijd voor de wedstrijd. Avanti begon meteen sterk 
door de eerste helft vier jongens in het veld te zetten en hielt hun twee meiden aan de kant. Estelle begon bij 
ons aan de kant, en Sanne, Nouky, Tim en Milan stonden klaar voor de wedstrijd. Avanti speelde op hoog 
tempo, wat er voor zorgde dat Valto geen tijd had om het koud te krijgen. De betere kansen waren dan wel 
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voor Avanti, maar de F1 liet vandaag niet gemakkelijk over zich heen lopen (en het lag natuurlijk ook aan de 
gloednieuwe shirtjes, die brachten extra geluk ). Helaas kwam Avanti vlak voor de time-out toch op een 1-0 
voorsprong. Na een paar energiesnoepjes bleef Sanne aan de kant en nam Estelle haar plek in. De F1 bleef 
geconcentreerd waardoor Avanti niet tot scoren kwam. Aanvallend ging het minder, door de harde wind en 
het slechte vangen verloren we veel ballen. Toch lukte het een aantal keer om een diepe bal te gooien. 
Nouky rende naar de korf, draaide zich om en daar kwam Estelle al aangevlogen. Haar tegenstander was te 
laat en verdedigde van opzij, de scheidsrechter gaf terecht een strafworp. Als je een strafworp verdient dan 
mag je die ook zelf nemen, en zo stond Estelle klaar op 2,5 meter. En laat nou net Estelle de laatste weken 
zichzelf ontwikkelen tot strafworpenspecialist! Keurig onderhands ging de bal ringloos door de korf, 1-1. De 
F1 kreeg meteen vleugels, de ene kans na de andere volgde, ballen draaiden een aantal keren gevaarlijk 
over de korf, en Milan scoorde met een enorm afstandsschot! Maar helaas, die werd voor verdedigd 
gegeven en zo werd het rust met 1-1, waar er met de oefenwedstrijd al 7-1 op het scorebord stond. Na rust 
kwam de tegenstander met de twee dames het veld in, en dat waren echt twee bomen. Het vangen en 
gooien ging lastig, overal zaten die lange armen tussen. Verder was de bal glad, werd er slecht gevangen, 
begonnen de handen koud te worden en liet de F1 de koppies een beetje hangen. Avanti was de scherpere 
partij, en zij wisten de tweede helft nog 2x te scoren. 3-1 was de terechte uitslag, maar ook voor onze F1 
was het een overwinning. Vooral de eerste helft was het een gelijk opgaande partij tegen zo’n sterke 
tegenstander. De coach van de tegenstander beweerde dat haar ploeg er vandaag ook wel 14 had kunnen 
scoren, maar wij hebben niet zoveel kansen van Avanti gezien, jullie zaten er vandaag bovenop! Avanti was 
een stukje beter, maar jullie hebben ook bewezen dat er niet zomaar van jullie gewonnen kan worden. Over 
drie weken komt Avanti naar De Lier. Dus als u zin heeft in een spannende pot korfbal op hoog tempo, bent 
u van harte welkom. Twijfelt u nog, bekijk dan eens het volgende filmpje van afgelopen wedstrijd (met een 
doelpunt van Avanti): https://www.youtube.com/watch?v=_5QDr5uxi_c . We hopen op veel support zaterdag 
10 mei om 10:00 voor de kantine! Hierbij een bedankje aan de ouders, super dat jullie elke week, uit of thuis, 
in zulke grote getalen mee gaan!  
De coaches van de F1 
 
Weidevogels F1- Valto F2 
Zaterdag  moesten  we tegen  weidevogels.  Het was eigenlijk best koud en het was een harde strijd, want 
we hadden  alles al gewonnen.  
We  moesten zeker wel winnen! Onze scheidsrechter was best streng. Ik had er namelijk vier gescoord, 
maar er werden er drie afgekeurd. Dat was niet leuk. Gelukkig scoorden Iris en Yara er ook een en we 
wonnen met 3-1! De strafworpen werden 4-4. We zijn nu twee zaterdagen vrij en daarna gaan we hopelijk 
weer winnen.  
 
Groetjes, Brecht 
 
Valto F5 - Avanti 19 april 
19 april om 9.30u mocht Valto F5 aantreden voor hun 3e officiële korfbalwedstrijd. Het was een heugelijke 
dag om twee redenen: 
- Sanne was jarig, dus trakteren na de wedstrijd 
- ...en de echte Valto korfbal shirts waren klaar! 
F5 is nog altijd ongeslagen en vandaag stond de thuiswedstrijd tegen Avanti op het programma, waar vorige 
week gelijk tegen werd gespeeld met 3-3. Een spannende wedstrijd dus... 
Glimmend van trots begonnen Maartje, Noortje, Mieke, Sanne en Lucas aan hun warming-up onder de 
bezielende leiding van coach Erik. Dit resulteerde in een vliegende start want al snel had Maartje de 1-0 erin 
liggen. 
De F5 combineerde er lustig op los, goed overgooien en vangen, leverde vlak voor de pauze de 2-0 op via 
Mieke. Het publiek hield nog even haar adem in toen Mieke en Maartje op elkaar botsten, maar de stoere 
dames konden beide verder. 
In de pauze de laatste aanpassingen van coach Erik en klaar voor de 2e helft. De tweede helft was zwaarder 
voor de F5, maar ze verweerden zich kranig. Avanti scoorde nog 2-1 maar uiteindelijk werd de overwinning 
uit het vuur gesleept. F5 blijft ongeslagen. 
Na de wedstrijd werd het nog een groot feest in de kantine met mooie verjaardagsliedjes voor Sanne en een 
heerlijke traktatie...een supersize chocolade paasei! 
Een supporter van de F5 

Rest veldprogramma 
 



De Bijblijver, 21 apr 2014 12 

-
  
 
 
 
 
 
 

17 mei 2014 
     1125 15:30 Valto 1 Maassluis 1 A Kgr De Lier   

4479 14:00 Valto 2 Maassluis 2 A Kgr De Lier   
4611 14:00 VEO 4 Valto 3 B Kgr Den Haag   
6546 15:30 Pernix 4 Valto 4 A Kgr Leiden   
1724 14:20 Achilles (Hg) 4 Valto 5 A Kgr Den Haag   
2499 14:00 Valto 6 KVS/Mar. 6 B Kgr De Lier  Thijs 
3309 17:00 Valto 8 Madjoe 7 A Kgr De Lier  Niels L 
7480 12:30 Valto A1 HKV/Ons Eib A2 A Kgr De Lier   
8190 16:30 ONDO (G) A2 Valto A2 B Kgr Gravenzande   

12363 17:00 Valto A3 ONDO (G) A3 B Kgr De Lier  Kees 
24521 11:00 Dijkvogels B1 Valto B1 A Kgr Maasdijk   
12499 12:30 Valto B2 DES (D) B2 B Kgr De Lier  Martin W 
12583 11:30 Avanti (P) B4 Valto B3 B Kgr Pijnacker   
24905 13:05 Dijkvogels C1 Valto C1 A Kgr Maasdijk   
12868 11:15 Valto C2 Fortuna C3 A Kgr De Lier  Steven 
12863 12:15 ONDO (G) C4 Valto C3 A Kgr Gravenzande   
13194 10:30 Valto D2 Dijkvogels D1 B Kgr De Lier  Sharon 
12190 9:30 Valto D3 Avanti (P) D4 B Kgr De Lier   
13716 11:30 Valto E1 Refleks E1 B Kgr De Lier  Thomas 
13709 10:00 KVS/Mar. E2 Valto E2 B Kgr 1 Den Haag   
13691 9:30 ODO E2 Valto E3 B gras Maasland   
13677 9:00 Valto E4 Fortuna E4 A Kgr De Lier   
14279 10:00 Valto F1 Velocitas F1 A Kgr De Lier   
14260 13:30 Avanti (P) F6 Valto F2 E-gras Pijnacker   
14439 10:00 DKC F2 Valto F3 A Kgr Delft   
14433 11:00 LYNX F2 Valto F4 veld 1 Den Haag   
14478 10:00 Valto F5 DES (D) F2 A Kgr De Lier   

21 mei 2014 
     1358 19:30 Valto 8 Fiks 6 A Kgr De Lier 

 24 mei 2014 
     1244 16:00 Swift (M) 1 Valto 1 1K SABCF Middelburg   

4686 16:00 Albatros 3 Valto 2 1K Zwijndrecht   
4691 15:30 Valto 4 ZKC '31 3 A Kgr De Lier   
2235 14:00 Valto 5 Madjoe 5 A Kgr De Lier   

225 17:00 GKV (H) 3 Valto 6 B Den Haag   
3458 15:30 Valto 7 ODO 7 B Kgr De Lier  Laurens 
7571 13:45 ALO A1 Valto A1 A Kgr Den Haag   
7550 17:00 Valto A2 KVS/Mar. A2 A Kgr De Lier   

12375 17:00 ALO A2 Valto A3 A Kgr Den Haag   
24538 10:30 Valto B1 Fortuna B2 B Kgr De Lier   
12457 11:30 Valto B2 Achilles (Hg) B2 A Kgr De Lier   
12585 14:00 Valto B3 Meervogels B4 B Kgr De Lier   
24922 9:30 Valto C1 Excelsior (D) C1 B Kgr De Lier   
12889 11:00 ONDO (G) C3 Valto C2 B Kgr Gravenzande   
12900 12:50 Valto C3 Meervogels C5 A Kgr De Lier   
12147 10:30 Tempo D1 Valto D1 B Kgr J Alphen ad Rijn   
13216 10:00 Fortuna/MHIR D2 Valto D2 A Kgr Delft   
12193 14:00 GKV (H) D2 Valto D3 B Den Haag   
13759 10:00 VEO E1 Valto E1 A Kgr Den Haag   
13734 11:45 Valto E2 ONDO (G) E3 B Kgr De Lier   
13762 12:50 Valto E3 Ready E1 B Kgr De Lier   
13727 12:00 Avanti (P) E5 Valto E4 D-gras Pijnacker   
14357 11:15 ONDO (G) F1 Valto F1 C gras Gravenzande   
14309 10:30 Valto F2 KVS/Mar. F4 A Kgr De Lier  Ria 
14300 10:30 Valto F3 ALO F3 A Kgr De Lier   
14302 9:30 Valto F4 Excelsior (D) F3 A Kgr De Lier   
14475 9:30 Valto F5 ONDO (G) F6 A Kgr De Lier   
12137 10:00 Valto D1 VEO D1 B Kgr De Lier   


