


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 
M A A S S L U I S
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

Montage van 

A-Z in eigen 

beheer!

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

Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17

Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl

Internet: www.tede-adm.nl



meliormakelaar.nl

UW WONING 
VERKOPEN?

0174 540654

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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AGENDA NAJAARSVERGADERING 
 
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse Algemene 
Najaarsvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 13 oktober 2014. Vanaf 20.15 
uur staat de koffie klaar in Villa VALTO  en om 20.30 begint de vergadering. We willen 
benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen op 
deze vergadering te vertegenwoordigen. 
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen notulen Voorjaarsvergadering  
3. Terugblik Seizoen 2013-2014 
4. Verslag Kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie 
5. Vaststellen jaarrekening 2013-2014 
6. Vaststellen begroting 2014-2015 
7. Voorstel contributieverhoging 
8. Verdere toelichting Focus – programma 
9. Uitreiking ere kleinood 
10. Plannen en mededelingen bestuur 
11. Bestuurswisselingen: 

Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter, Hans Ridder 
Aftredend en niet herkiesbaar: secretaris, Liesbeth van Wingerden 
Het bestuur stelt als nieuwe voorzitter voor: Jan Jaap Elenbaas 

 Het bestuur stelt als nieuwe secretaris voor: Joke van Oudheusden 
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering aanmelden bij een 
bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). 

12. Rondvraag, punten hiervoor kunnen uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering worden 
ingeleverd bij een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). Korte vragen waarvoor geen 
uitgebreid bestuursoverleg nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden gesteld. 

 
De jaarrekening en begroting kunnen vanaf 9 oktober bij de penningmeester worden opgevraagd. 
 
Namens het bestuur,  
Hans Ridder 
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Beste VALTO-leden, ouders/verzorgers en andere familieleden, 
 Afgelopen jaar heeft VALTO hard gewerkt aan de uitbereiding van de Villa. We zijn aan het 
groeien en daardoor was er behoefte aan meer ruimte. Inmiddels hebben jullie kunnen zien dat er 
in de kantine een aantal prachtige ruimtes zijn bijgekomen waar we al fijn gebruik van maken, 
zoals de professionele EHBO-ruimte, een bespreek- en vergaderkamer, een ruime berging, het 
mooie en handige tassenrek en een ruimer ballenhok. 
  
De aanbouw hebben we niet kunnen realiseren zonder de inzet van leden, vrijwilligers en sponsors 
die onze vereniging steunen. We zijn super trots op het resultaat en willen dat graag aan jullie 
laten zien, samen met iedereen die geholpen heeft. Daarom is er een officiële opening van de 
verbouwde Villa VALTO en jullie zijn allemaal uitgenodigd! 
  
De feestelijke opening van Villa VALTO 2.0  vindt plaats op 11 oktober 2014 vanaf 15:00 uur. 
Zet deze datum dus vast in je agenda! 
 
Het beloofd een leuke middag en avond te worden. VALTO 1 en A1 spelen thuis, er is een officieel 
moment van opening en voor de kinderen zijn er diverse activiteiten, waardoor zij zich ook prima 
zullen vermaken. 
We hopen dat we dit moment met veel leden kunnen vieren! 
  
Namens het bestuur, Hans Ridder 
================================================ 
 
 
 
Uitslagen zaterdag 20 september 
KOAG 1 - VALTO 1 15-18 
Oranje Wit 3 - VALTO 2 11-10 
VEO 4 - VALTO 3 7-18 
Oranje Nassau / Spirit 3 - VALTO 4 9-10 
VALTO 6 - Excelsior 6 8-10 
VALTO 7 - Weidevogels 4 9-10 
VALTO 8 - VEO 6 7- 9 
ONDO A1 - VALTO A1 11-16 
Weidevogels A2 - VALTO A2 14-12 
VALTO A3 - Weidevogels A3 7- 8 
Tempo B1 - VALTO B1 10- 6 
VALTO B2 - ONDO B3  
VALTO B2 - Dijkvogels B1 5-10 
Maassluis C1 - VALTO C1 4- 3 
ONDO C4 - VALTO C3  
Weidevogels D1 - VALTO D1 4- 3 
VALTO D2 - Refleks D3 8- 1 
SEV D1 - VALTO D3 4- 3 
Fortuna / MHIR D4 - VALTO D4 27- 1 
VALTO E1 - De Meervogels E1 15- 1 
ODO E1 - VALTO E2 9- 3 
ODO E2 - VALTO E3 0- 1 
Futura E1 - VALTO E4 24- 2 
Futura E2 - VALTO E5 7- 3 
VALTO E6 - Avanti E8 2- 4 
VALTO F1 - DKC F1 15- 3 
VALTO F2 - DES F1 10- 4 
VALTO F3 - ODO F1 11- 0 
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Nabeschouwingen Senioren 
Selectie 
Om elf uur werd er door de gehele selectie vertrokken voor de wedstrijden van 27 september. VALTO 2 
mocht om 12.30 uur in Dordrecht spelen tegen Oranje Wit. In een teleurstellende eerste helft werd er maar 
een doelpunt gemaakt. Pas einde tweede helft kwam er vechtlust en inzet tevoorschijn, wat te laat was om 
schade in te halen.  
In Krimpen aan den IJssel speelde het eerste om 15:30 uur tegen het reeds bekende KOAG. Nog nooit wist 
VALTO 1 hiervan te winnen. In een goede en scherpe wedstrijd zette het eerste duidelijk neer waar ze hoort 
en wil zij in de eerste klasse, namelijk in de bovenste regione. Er werd verdiend gewonnen met 15-18.  
 
Wedstrijdsport 
Halverwege de middag startte in Voorburg de wedstrijd VEO - VALTO 3. Bekende tegenstander en altijd 
pittig. Gisteren heeft het derde een goede pot gespeeld waarbij de punten ook hard nodig waren. Veel 
doelpunten een sterk verdedigen zorgden voor een 7-18 overwinning. In Vlaardingen heeft het vierde goede 
zaken gedaan. In een leuke wedstrijd waarbij Vlaardingen goed bij kon blijven, nam good old VALTO 4 het 
initiatief en werd er nipt met 9-10 gewonnen.  
 
Breedtesport 
Op eigen veld wisten onze breedtesporters helaas geen punten te pakken. VALTO 6 ging goed van start en 
pakte al snel se voorsprong. Naarmate de wedstrijd vorderde kwam Excelsior terug en ging uiteindelijk met 
de winst aan de haal. VALTO 7 ging van start met ingevlogen G-J en Fril. Een leuke wedstrijd waarin helaas 
nipt verloren werd van Weidevogels 4. Tegen VEO moest VALTO 8 het onderspit delven. Er werd te weinig 
gescoord in een niet al te sterke wedstrijd. Dit zorgt ervoor dat het achtse bovenaan staat, waarbij deze 
plaats in totaal met z'n vieren wordt gedeeld. 

 
Nabeschouwingen Junioren 
Na de off-day van vorige week is VALTO A1 weer helemaal op de rit. In een sterke wedstrijd heeft de A1 
ONDO van de mat geschoten en werd er een prachtige 11-16 overwinning geboekt.  In Bleijswijk speelde in 
de ochtend VALTO A2 tegen Weidevogels. Een goede wedstrijd met aardig wat doelpunten, maar helaas 
wist Weidevogels net meer te scoren. Op eigen veld speelde VALTO A3 ook tegen Weidevogels. De 
ploegen waren erg aan elkaar gewaagd en mede door het stugge spel van Weidevogels lukte het de A3 niet 
om de punten in De Lier te houden.  
 
 
 
 
Nabeschouwing B, C en D teams 
B-teams 
VALTO B1 speelde uit tegen Tempo B1. De B1 had nog één punt nodig om het kampioenschap binnen te 
halen. In de thuiswedstrijd werd er nog ruim van Tempo B1 gewonnen, maar dit keer begon VALTO niet 
scherp genoeg aan de wedstrijd. Binnen een mum van tijd stonden ze met 6-0 achter en dat was niet meer 
in te halen. Uiteindelijk werd het 10-6. A.s. zaterdag moet het dan dus thuis gaan gebeuren tegen Fiks B1. 
Er zal dan wel beter gestart moeten worden!! 
VALTO B2 speelde op woensdag thuis tegen Dijkvogels B1. In het begin ging de wedstrijd redelijk gelijk op, 
maar in de 2e helft nam Dijkvogels het heft in handen en liep uit naar een 5-10 overwinning. 
Afgelopen zaterdag speelde VALTO B2 thuis tegen ONDO B3. VALTO nog zonder punten en ONDO met 
één punt, dus misschien dat hier dan de eerste punt(en) gehaald konden worden. Helaas ook hier was de 
tegenstand net even te groot, er werd met 3-6 verloren. A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen Avanti B4. 
Tegen deze ploeg werd thuis nipt verloren, dus wie weet…. 
  
C-teams 
VALTO C1 speelde uit tegen Maassluis C1. Voorafgaand aan de wedstrijd had Maassluis 2 punten meer 
dan VALTO, dit omdat de thuiswedstrijd tegen Maassluis nipt verloren werd door VALTO. Als VALTO zou 
winnen van Maassluis zouden de teams dus op gelijke hoogte komen. Als Maassluis zou winnen, zouden ze 
kampioen zijn. Kortom: een spannende wedstrijd. Dit was ook aan de stand te merken, want het ging gelijk 
op! Bij rust stond het 4-2 voor Maassluis en kon het nog alle kanten op. In de 2e helft wist alleen VALTO te 
scoren, maar helaas niet genoeg voor de winst. Het werd uiteindelijk 4-3. Het zat er net niet in! A.s. zaterdag 
de laatste wedstrijd thuis tegen KOAG C1. Als afsluiter hier nog even lekker de punten pakken en dan op 
naar het zaalseizoen. 
VALTO C2 was vrij, omdat de wedstrijd verzet is naar 18 oktober. 
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VALTO C3 speelde uit tegen ONDO C4. VALTO C3 had nog geen punten gehaald, dus het werd hoog tijd 
voor een overwinning. In een niet al te beste wedstrijd trok VALTO helaas aan het kortste eind en er werd 
met 5-4 verloren. Onnodig, want als de kansen en verkregen strafworpen benut waren, had er makkelijk 
gewonnen kunnen worden. A.s. zaterdag speelt de C3 thuis tegen ODO C2. Uit werd er met 8-3 verloren, 
maar misschien dat er nu een sportieve revanche in zit en dat dan toch eindelijk de eerste punten behaald 
kunnen worden?! 
  
D-teams 
VALTO D1 speelde uit tegen medekoploper Weidevogels D1. Het werd een gelijk opgaande wedstrijd, 
waarin Weidevogels net iets sterker was. Een terechte uitslag dus, want zij wisten met 4-3 te winnen. 
Misschien dat er in de laatste wedstrijd, thuis tegen Weidevogels, meer in zit. Maar eerst a.s. zaterdag thuis 
tegen Dijkvogels D1, waarvan uit makkelijk gewonnen werd. 
VALTO D2 speelde thuis tegen Refleks D3. Vorige week werd er makkelijk van deze ploeg gewonnen met 0-
8, dus dat moest dan thuis toch ook lukken?! Dit keer wist de tegenstander wel een doelpunt te maken, maar 
VALTO maakte er wederom 8, dus einduitslag, 8-1. A.s. zaterdag speelt de D2 uit tegen GKV D2. Thuis 
werd er met 0-5 verloren, maar misschien dat er dit keer een betere uitslag in zit?! 
VALTO D3 speelde uit tegen SEV D1. Thuis werd er gelijk gespeeld tegen dit team. Helaas viel er nu een 
speler uit en was er geen wisselspeler beschikbaar, waardoor de D3 met 7 spelers verder moest. Jammer, 
want de wedstrijd werd nipt verloren, 4-3. Er staan nu drie ploegen bovenaan met 5 punten uit 4 wedstrijden. 
Spannend dus! A.s. zaterdag speelt de D3 thuis tegen Futura D1, waar de vorige keer nog met 2-5 van 
gewonnen werd. 
VALTO D4 speelde uit tegen koploper Fortuna D4. Na twee makkelijk gewonnen wedstrijden stond de 
wedstrijd tegen koploper Fortuna op het programma, een ploeg die alles nog ruimer wist te winnen. Ook 
VALTO D4 was geen partij voor Fortuna, er werd met maar liefst 1-27 verloren. Jammer, maar Fortuna hoort 
duidelijk niet in deze klasse thuis! A.s. zaterdag speelt de D4 thuis uit tegen KVS D4, daar werd thuis met 3-
0 van gewonnen. Misschien kan dan het verlies van afgelopen zaterdag weer weggespoeld worden!! 
 
E-jeugd 
VALTO E1 draait nog steeds mee in de bovenste regionen. Afgelopen zaterdag tegen Meervogels kende ze 
een moeizame start. Met 2-2 gingen ze de rust in. De aanwijzingen van de coach hielpen blijkbaar want 
uiteindelijk werd er ruim gewonnen: 15-6. Volgende week een belangrijke wedstrijd uit tegen Fortuna. Als 
deze gewonnen wordt is het kampioenschap in zicht! Bij de E2 is het stuivertje wisselen, de ene keer winst, 
de andere keer verlies. Deze keer helaas verloren met 9-3 van ODO. Vorige week werd hier al vermeld dat 
de E3 tot en met E6 het lastig hebben. Mooi is het dan dat de E3 afgelopen zaterdag de eerste punten 
haalde. Een 0-1 overwinning op ODO was voldoende voor de winst! De E4 had het zaterdag heel zwaar 
tegen Futura E1. Er werd met 24-2 verloren. Complimenten voor de speelsters van de E4 die geen moment 
het hoofd hebben laten hangen en tot het einde hebben gevochten voor de twee eigen doelpunten! Ook de 
E5 speelde tegen Futura en wel tegen de E2. Ook hier lukte het niet om de winst te pakken, er werd met 7-3 
verloren. Maar ook hier verdiend 3 doelpunten gescoord! Ons nieuwe team VALTO E6 zie je per week 
groeien. Afgelopen zaterdag werd er heel goed gespeeld en ook 2x gescoord. Helaas wist de tegenstander 
de laatste 10 minuten uit te lopen naar een 2-4 winst. 
 
F-jeugd 
Goede resultaten bij de F deze week! Alle drie de F-teams wisten thuis te winnen met ruime cijfers. De F1 
won met 15-3 van DKC F1 en verstevigt hiermee hun koppositie. Met nog 3 wedstrijden te gaan kan al 
voorzichtig gekeken worden naar een kampioenschap. De F2 won met 10-4 van DES F1. Met twee 
wedstrijden gewonnen en twee verloren is de F2 een goede middenmoter. Hetzelfde geldt voor onze F3. 
Moesten ze aan het begin nog aan elkaar wennen, de afgelopen weken wordt er gewonnen. Afgelopen 
zaterdag zelfs een walk-over van 11-0! 
 
 
 
Dinsdag 30 september 
667	   20:30	   VALTO	  5	   Excelsior	  (D)	  5	   2aK60	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Bart	  V	  
 
Opstellingen: 
VALTO 5 Aanwezig 20:00 uur 
Dames: Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, Lizzy 
Heren:  Bart-Jan, Roland, Ruben L, Laurens M, Johan 
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Woensdag 1 oktober 
803	   20:00	   VALTO	  6	   ODO	  (M)	  6	   2aK60	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   ?	  
2632	   18:00	   VALTO	  D4	   Fortuna/MHIR	  D4	   2bK40	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Laurens	  V	  
 
Opstellingen: 
VALTO 6 Aanwezig 19:30 uur 
Dames: Imke, Mariska M, Ryanne, Inge, Mandy B 
Heren:   Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent 
 
 
 
Zaterdag 4 oktober 
1582	   16:00	   Vitesse	  (Ba)	  1	   VALTO	  1	   1aK60	   De	  Bongerd	   Barendrecht	   	  	  
5142	   17:00	   Pernix	  3	   VALTO	  2	   1aK60	   Leiden	  Merenwijk	   Leiden	   	  	  
5210	   12:00	   VALTO	  3	   OZC	  4	   1aK60	   De	  Zwet	   De	  Lier	   	  	  
5206	   13:30	   VALTO	  4	   Olympia	  (S)	  3	   1aK60	   De	  Zwet	   De	  Lier	   	  	  
668	   15:00	   VALTO	  5	   ODO	  5	   1aK60	   De	  Zwet	   De	  Lier	   Martin	  vd	  W	  
991	   11:00	   Avanti	  (P)	  9	   VALTO	  6	   1aK60	   De	  Groene	  Wijdte	   Pijnacker	   	  	  
1074	   15:30	   Tempo	  10	   VALTO	  7	   1aK40	   Zegersloot	   Alphen	  Ryn	   	  	  
1254	   16:30	   VALTO	  8	   Velocitas	  9	   1aK60	   De	  Zwet	   De	  Lier	   Thijs	  
7548	   17:00	   ODO	  A1	   VALTO	  A1	   1aK60	   k	  De	  Commandeur	   Maasland	   	  	  
7531	   14:00	   Futura	  A1	   VALTO	  A2	   1G	   Stokroosveld	   Den	  Haag	   	  	  
8608	   11:00	   VALTO	  B1	   Fiks	  B1	   2bK40	   k	  De	  Zwet	   De	  Lier	   	  	  
1788	   10:15	   Avanti	  (P)	  B4	   VALTO	  B2	   2bK40	   De	  Groene	  Wijdte	   Pijnacker	   	  	  
9182	   10:00	   VALTO	  C1	   KOAG	  C1	   2bK40	   De	  Zwet	   De	  Lier	   	  	  
1904	   11:05	   DES	  (D)	  C1	   VALTO	  C2	   2K40	  (dkc)	   Biesland	  (D)	   Delft	   	  	  
2109	   13:15	   VALTO	  C3	   ODO	  C2	   2bK40	   De	  Zwet	   De	  Lier	   Ruben	  L	  
2397	   12:15	   VALTO	  D1	   Dijkvogels	  D1	   2bK40	   De	  Zwet	   De	  Lier	   Peter	  
2683	   10:45	   GKV	  (H)	  D2	   VALTO	  D2	   1G	   Bezuidenhou	   Den	  Haag	   	  	  
2593	   11:00	   VALTO	  D3	   Futura	  D1	   1bK40	   De	  Zwet	   De	  Lier	   Arnold	  P	  
2618	   10:30	   KVS/MariD4	   VALTO	  D4	   2bK40	   Cas	  van	  Dijkpark	   Den	  Haag	   	  	  
3346	   11:30	   Fortuna	  E1	   VALTO	  E1	   2aK60	   Kruithuiswe	   Delft	   	  	  
3391	   9:00	   VALTO	  E2	   DES	  (D)	  E1	   1aK60	   k	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Hellen	  
3386	   10:00	   VALTO	  E3	   DES	  (D)	  E2	   1aK60	   De	  Zwet	   De	  Lier	   Antoinette	  
3315	   9:00	   VALTO	  E4	   Phoenix	  E2	   1aK60	   De	  Zwet	   De	  Lier	   Anne	  Roos	  
3306	   10:00	   VALTO	  E5	   Phoenix	  E3	   1aK60	   De	  Zwet	   De	  Lier	   Naomi	  
3300	   11:00	   Dubbel	  Zes	  E4	   VALTO	  E6	   1G	   Stokroosveld	   Den	  Haag	   	  	  
3774	   11:00	   Achilles	  (Hg)	  F1	   VALTO	  F1	   3G	   Pomonaplein	   Den	  Haag	   	  	  
3759	   10:00	   Achilles	  (Hg)	  F2	   VALTO	  F2	   3G	   Pomonaplein	   Den	  Haag	   	  	  
3760	   11:00	   ONDO	  (G)	  F2	   VALTO	  F3	   3G	   Juliana	  Sportpark	   Gravenzande	   	  	  
 
Opstellingen: 
Selectie Vertrek V1 14:00 uur 
  Vertrek V2 15:15 uur 
Dames :  Ellen, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon 
Heren :  Chris, Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Thom 
 
VALTO 3 Aanwezig 11:00 uur 
Dames: Aileen, Antoinette, Denise, Laura R, Petra D 
Heren:  Daniel K, Dennis, Jeroen, Steven, Marco 
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VALTO 4 Aanwezig 13:00 uur 
Dames: Hellen, Annemiek, Sandra, Lieselotte, Antoinette, Marleen B 
Heren:  Arnold P, Mark, Marco, Martin W, Steven 
 
VALTO 5 Aanwezig 14:30 uur 
Dames: Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, Laura R 
Heren:  Bart-Jan, Roland, Ruben L, Laurens M, Dennis 
 
VALTO 6 Vertrek 10:00 uur 
Dames: Imke, Mariska M, Ryanne, Rosalie, Kirsten 
Heren:   Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent 
 
VALTO 7 Vertrek 14:30 uur  
Dames: Gerda, Linda, Marije, Martine, Ria 
Heren:  Frank P, Gert-Jan, Jelle, Rinze, Ruud, Wilco 
 
VALTO 8 Aanwezig 16:00 uur 
Dames:  Fiona, Helma, Leonie, Marleen, Imke 
Heren:  Arie, Bart M, Martin B, Michiel B, Peter, Sjors  
 
 
 
 

Afmelden wedstrijden veldseizoen - senioren 
Voor het veldseizoen zijn alle vakanties en afmeldingen inmiddels binnen. De teamplanningen zijn gemaakt 
en we gaan er weer een mooie seizoen van maken! Heb je vervelende genoeg straks een blessure, meld 
het direct via onderstaand mail adres.  
Mocht je of je teamgenoot er toch nog een keer niet zijn, dan willen we vragen of jullie zelf wellicht ook over 
een oplossing na kunnen denken m.b.t. het invallen. Misschien weet je zelf wel iemand die geen spelend lid 
(meer) is maar wel af en toe het leuk vind om een balletje te gooien.  
Alvast bedankt weer ! 
 
Manon van der Ende, Wedstrijdsecretaris Veld 
wsv@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
VALTO A1 en VALTO 1 deden goede zaken om bovenaan in de poule 
te komen. VALTO 2 verloor helaas maar staat nog wel bovenaan! 
 
VALTO 3 aangevuld (vervolg van vorige week) 
Helaas is Ron’s blessure heftiger geworden. Gelukkig heeft VALTO 3 
wel lekkere punten gepakt afgelopen week! 
 
Spreekuur John Prins 
John Prins, onze fysiotherapeut heeft zijn spreekuur op dinsdagavond 21.30 uur. Heb jij een korfbalblessure 
ga dan gerust langs. 
 
Trainingen Senioren 3 en 4 

Week 40 2 oktober 20:00 - 21:00 VALTO 3  21:00 - 22:00 VALTO 4 

Week 41 9 oktober 20:00 - 21:00 VALTO 4  21:00 - 22:00 VALTO 3 
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Toptrainers 5/8 
Onze toptrainers gaan weer van start. Elke dinsdag gaan zij onze senioren 5-8 trainen. Hieronder het 
schema: 

1e dinsdag vd maand 20:15 uur Rob van der Stelt  

2e dinsdag vd maand 20:15 uur Arnold Kok 

3e dinsdag vd maand 20:15 uur Mark van Geest 

4e dinsdag vd maand 20:15 uur Johan van der Meer 

5e dinsdag vd maand 20:15 uur Bart van Muyen 

 
Trainersuitwisseling A1,A2,A3 
Elke derde maandag/dinsdag van de maand vindt er een uitwisseling plaats voor de trainingen van VALTO 
A1, A2 en A3. Die week is de training als volgt: 
VALTO A1: Marco / Teun. 
VALTO A2/A3: Hugo samen met trainers A2/A3. 
 
Trainingsdag VALTO 5-8 van 30 naar 29 september 
De training van VALTO 5-8 van dinsdag 30 september wordt verplaatst naar maandag 29 september om 
20:30 uur. 
 
Aangepaste trainginstijd op maandag 13 oktober 
In verband met de algemene ledenvergadering van maandag 13 oktober zijn op die dag de trainingstijden 
aangepast: 
17-18 uur: F-teams 
18-19 uur: E1/6 en C1/2/3 
19-20 uur: VALTO 3,4 en A1, Fit&Fun 
 
Herhaling berichten 
 
Contactpersonen TC voor senioren 
We hadden al speciale contactpersonen binnen de TC voor de verschillende jeugdteams. Nu hebben we ook 
speciale contactpersonen aangesteld voor Senioren Wedstrijdsport en Senioren Breedtesport. 

• Manon van der Ende wordt vaste contactpersoon voor onze wedstrijdsport teams (VALTO 1-4) 
• Bart Versteegen wordt vaste contactpersoon voor onze breedtesport teams (VALTO 5-8). 

Heb je vragen en of opmerkingen voor de TC, dan kan je bij deze contactpersonen terecht.  
Manon en Bart: veel succes met deze nieuwe, extra, verantwoordelijkheid. 
 
Let op: Manon blijft wel gewoon het wedstrijdsecretariaat veld doen en Bart het wedstrijdsecretariaat voor de 
zaal. 
 
Veldafmetingen 
In de vorige veldafmetingen zat nog een foutje. Hierbij de juiste tabel. 
team Thuiswedstrijden Uit (kunstgras) Uit (gras) 

E, F 15x25 (half wit vak met blauwe achterlijn) 12x24 (of hier dichtbij) 12x24 

B, C,D 20x40 (rode lijnen) 20x40 (of oude maten) 20x40 

Senioren/A 30x60 (witte lijnen) 20x40 (of oude maten) 20x40 

De afwijkingen bij kunstgras gelden alleen als het kunstgrasveld nog niet geschikt is gemaakt voor de 
nieuwe maten. Bij gras gelden altijd de nieuwe afmetingen! 
 
Gebruik van de kleedkamers tijdens trainingen 
VALTO wordt groter en dat is te merken. Bijvoorbeeld op een aantal avonden. Dan kan het behoorlijk druk 
zijn in de kleedkamers. Daar is een simpele oplossing voor: op trainingsavonden mogen ook de 
uitkleedkamers gebruikt worden! Dus: in plaats van op en in elkaar om te kleden, pak gewoon even een 
uitkleedkamer! 
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Core stability bij aanvang van elke training 
Het is de bedoeling dat alle teams de training aanvangen met een core-stability oefening. Die oefeningen 
zijn samengesteld door Michiel Cornelisse. Ons doel hiermee is te zorgen dat onze spelers op alle niveaus 
fitter worden en blessures vermeden worden.   
Michiel is momenteel geblesseerd, dus de uitrol loopt iets trager dan verwacht. Trainers moeten namelijk de 
eerste keer deze core-stability verzorgen onder leiding van Michiel. Nog geen begeleiding gehad? Maak 
even een afspraak met Michiel! 
 
Namens de TC, Bart van Muyen 
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema 
voor het najaar kunnen jullie vinden op de site. 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 9.15 uur 
beginnen. 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren 
de sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van 
tevoren even een berichtje om wat af te spreken hierover. 

• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit 
moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen 
met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de 
volgende dag!! 

• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op 
jbridder@caiw.nl 

• Alvast bedankt voor jullie hulp. 
 
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966  
 
Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

30-
sept 

Di 19.45-23.00 VALTO 5?         

1-okt Wo 19.15-22.30 VALTO 6         
2-okt Do 18.45-22.00 Arie Dijkstra     
4-okt Za 9.15-12.00 Anneke v Dijk Irma Koornneef Annemieke 

Dukker 
  door bar 

4-okt Za 12.00-15.00 Huib Herbert Marco 
Lansbergen 

Johan v 
Eendenburg 

 door bar 

4-okt Za 15.00-18.00 Antoinette 
Saarloos 

Herma v Venetiën    door bar 

4-okt Za 17.30-20.30 Laura Herbert Liesbeth v 
Staalduinen 

Jeroen 
Voskamp 

Dennis 
Voskamp 

GJ, Arco Poot 

        

9-okt Do 19.00-23.30 Vincent 
Cornelisse 

        

11-okt Za 8.15-12.00 Sandra 
Kortekaas 

Sandra Boekestijn Helma Stolze   door Bar 

11-okt Za 12.00-15.00 Linda Stolk Chantal v Kester Mieke v Geest   door Bar 

11-okt Za 15.00-18.00 Ton v 
Spronsen 

Coby de Jong Anneke v Dijk   door Bar 

11-okt Za  17.30-20.30 Melanie Stolze Niels v Buuren Rinze Noordam Ria Solleveld Willem Ditewig, 
Martin vd Wel, 
Hellen Korteland 
Annemieke L. 

11-okt Za 20.30-22.30 ?????????? ?????????    

11-okt Za 22-30-einde ?????????? ?????????    
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GEZOCHT! 
Mensen (18+) die tijdens het VALTO feest op zaterdagavond 11 oktober een paar uurtjes achter de bar 
willen staan. Van 20.30 tot 22.30 of van 22.30 tot het einde van het feest. 
Je hoeft echt geen lid te zijn om VALTO op deze manier te helpen, dus lijkt het je leuk en gezellig stuur even 
een mailtje naar jbridder@caiw.nl 
Alvast bedankt! 
       Mariëlle Ridder 
 
 
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.  
 
03-10  E1 en E2 
10-10  C3 
17-10  C2 
24-10  C1 
31-10  F1 en F2 en F3 
 
Nogmaals hartelijk dank voor de inzet en succes,  
Hans Ridder 
 
 
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
Datum Tijd Wat Plaats 
Zaterdag 11 oktober Vanaf 15.00 uur Officiele opening NIEUWBOUW Villa VALTO 
Zaterdag 1 november  ALL DAY VALTO DAG De Lier 
Vrijdag 7 november 19.00 uur Filmavond D + E teams Villa VALTO 
Vrijdag 14 november 20.00 uur Casino-avond B + C teams Villa VALTO 
Zaterdag 22 november ?? Schuurfeest  
Vrijdag 28 november 17.00 uur Sinterklaasfeest F teams + kangaroes Villa VALTO 
Vrijdag 2 januari 20.00 uur Nieuwjaarsreceptie en VALTO AGoGo Villa VALTO 
Vrijdag 6 maart 16.00 uur Bowlen voor de jeugd  
 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 
KOAG 1 - VALTO 1     Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Vandaag stond er een belangrijke wedstrijd op het programma. Zouden we mee kunnen blijven draaien in de 
top of toch nog afzakken naar de middenmoot? De tegenstander van vandaag was KOAG uit Krimpen aan 
den IJssel, inmiddels geen onbekende meer voor ons. Vorig seizoen hebben we er drie keer tegen gespeeld 
en in de voorbereiding speelden we ook nog tegen elkaar. We hebben in die vier ontmoetingen nog geen 
één keer weten te winnen, dus daar moest vandaag maar eens verandering in komen. 
We verzamelden met de gehele selectie om 11:00 zodat we eerst met z’n allen bij het tweede zouden zijn. 
Helaas was dit niet een wedstrijd om veel over te vertellen, wel was het een waarschuwing voor ons om 
anders aan de wedstrijd te beginnen dan dat het tweede deed. 
Iedereen was fit en had zin om te spelen, ook was het gevoel er bij allemaal dat we vandaag zouden gaan 
winnen. De bruiloft en het daarbij behorende feest, waar de meeste aanwezig waren, mocht niet uitmaken 
voor deze wedstrijd. Ellen van der Haagen speelde nog steeds niet mee, Lotte van Geest speelde weer op 
haar plaats. 
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We begonnen eigenlijk direct goed en namen gelijk het initiatief in de wedstrijd qua scoren. KOAG kon nog 
een tijdje bijblijven met scoren maar uiteindelijk was het toch VALTO dat de voorsprong op 2 punten verschil 
zette. In beide vakken werden goede aanvallen opgezet en over verschillende schijven aangevallen, wat 
leidde tot verschillende soorten doelpunten; korte kansen, afstandsschoten, strafworpen en wegtrekballetjes. 
Deze verscheidenheid aan doelpunten zorgden voor een 10-7 ruststand in ons voordeel. In de rust hadden 
we het gevoel dat het wel goed ging, maar dat het nog beter kon. We lieten KOAG eigenlijk nog een beetje 
in de wedstrijd zitten, terwijl we dit al door hadden kunnen drukken. Daarom was de opdracht voor de 
tweede helft duidelijk; eerst dat verschil naar 4 doelpunten maken en dan doordrukken naar 6 verschil. Zo 
gezegd, zo gedaan, we kwamen op 6 verschil en dit wisten we lang vast te houden tot 16-10. We lieten het 
toen een beetje lopen, waardoor KOAG nog terug kon komen tot 3 verschil. Uiteindelijk bleef het daarbij en 
zegevierden wij met 18-15. Dit was denk ik één van onze betere wedstrijden, er werden goede aanvallen 
opgezet en goede kansen gecreëerd, verdedigend kon het wel iets scherper. 
Helaas zat er ook een negatief puntje aan de wedstrijd; Naomi Grootscholten raakte begin van de tweede 
helft geblesseerd aan haar enkel en moest het veld verlaten. Hopelijk herstellen Naomi en Ellen snel om ons 
weer te versterken! 
Komende week mogen we weer trainen bij Adfysio en op het veld, zodat we zaterdag weer fris en fruitig naar 
Barendrecht mogen voor de ontmoeting met Vitesse. 
 
Doelpuntenmakers: Frank 7, Rob 4, Niels 4, Naomi 1, Sharon 1 en Lotte 1. 

K N K V  1 e  k l a s s e  E  

1 Korbatjo 1 5 4 1 0 9 88 69 (19) 
 

2 VALTO 1  5 3 2 0 8 79 72 (7) 
 

3 Vriendenschaar 1 5 2 2 1 6 79 75 (4) 
 

4 Vitesse 1 5 2 1 2 5 78 73 (5) 
 

5 IJsselvogels 1 5 2 0 3 4 67 75 (-8) 
 

5 Fortis 1 5 1 2 2 4 84 96 (-12) 
 

7 DES 1 5 1 0 4 2 65 72 (-7) 
 

7 KOAG 1 5 1 0 4 2 70 78 (-8) 
  

 
 
Oranje Wit 3 – VALTO 2 
Afgelopen zaterdag speelde we met het tweede tegen Oranje Wit 3 in Dordrecht. Ik wil in ieder geval alle 
reserves (VALTO 1 en Petra) en invallers bedanken voor de inzet. Aan jullie heeft het niet gelegen en jullie 
hebben er alles aan gedaan om het verlies te voorkomen. Helaas mocht dit niet baten en de wedstrijd ging 
met 10-11 verloren.  
Samengevat kan gesteld worden dat we deze wedstrijd maar snel moeten vergeten. Het was niet best, we 
kregen hem er niet in (in tegenstelling tot de automobilist in de file naast on J) en het lukte voor geen meter. 
De preek van Teun in de rust hielp iets, maar het was niet genoeg om de wedstrijd te kantelen. Van de week 
maar even goed napraten, deze wedstrijd snel vergeten, de leerpunten meenemen en het vizier weer op de 
volgende tegenstander: Pernix 3. 
      Groeten, VALTO 2 
 
 
VALTO 3 scoort er flink op los 
Kwam het door de bruiloft van teamgenoot Laura op de dag voor de wedstrijd? 
Lag het aan het mooie weer? 
Lag het aan de nieuwkomer Aileen? 
Lag het aan de invallers/reserves Alex, Marco, Lisanne en Lisa? (allen bedankt!) 
Of was het gewoon niet zo’n beste tegenstander? 
Ik denk dat vooral het laatste het geval was, want al gauw werd afgelopen zaterdag duidelijk dat VEO geen 
tegenstand was voor VALTO 3, ook niet nu er een aantal uit het derde niet helemaal fit aan de wedstrijd 
begon…. Het eerste doelpunt was nog voor VEO, maar daarna nam VALTO het initiatief over. De eerste 
helft deden we het nog rustig aan en zo stond het bij rust ‘pas’ 4-8. In de tweede helft ging het lekker lopen 
en viel het ene doelpunt na het andere. Uiteindelijk wonnen we de wedstrijd met 7-18. Met name Dennis en 
Petra waren lekker op schot, maar ook nieuwkomer Aileen had haar aandeel in de doelpunten! Jammer dat 
het het laatste kwartier niet meer zo wilde lukken, want de scoren had nog veel hoger uit kunnen vallen. 
Hopelijk zetten we deze stijgende lijn voort naar de wedstrijd van volgende week. Dan spelen we thuis tegen 
OZC 4. 
     Groetjes VALTO 3 
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VALTO 8 – Veo 6 
“Wat ging er mis?”, werd mij na de wedstrijd gevraagd. Om heel kort te zijn de tegenstander scoorde er meer 
dan wij. En dat betekent dat je verloren hebt. Maar dat is misschien wel heel kort door de bocht. Dus wat 
ging er mis??? 
Ik weet wel het lag niet aan het weer. Het was een heerlijke nazomerse dag! 
Het lag ook niet aan het publiek. Die was in grote getale aanwezig, leuk!  
Het lag ook niet aan de kansen. Die waren er meer dan genoeg! 
Het lag niet aan de reserves. Bedankt Sascha en Gerda voor het invallen! 
Dus dan komen we toch weer bij de eerste conclusie. De tegenstander scoorde er meer dan wij, om precies 
te zijn 2 meer. De uitslag was 7-9. 
Helaas, volgende keer weer beter. 
       Groeten Helma 
 
 
Ondo A1 –VALTO A1 
Afgelopen zaterdag hadden we een wedstrijd tegen Ondo A1 in ’s-gravenzande. Het was een belangrijke 
wedstrijd want ook Ondo A1 stond op de gedeelde eerste plaats.  De wedstrijd begon erg goed en als snel 
stonden we 0-6 voor. We gingen met 1-11 de rust in. Ondanks de goede tussenstand waren we er nog niet. 
Ondo ging fel de tweede helft in. Aan onze kant werd het scoren moeilijker en werden er meer verdedigende 
fouten gemaakt. Zo wist Ondo in de tweede helft 10 doelpunten te maken  en wij 5, wat de eindstand op 11-
16 bracht. De scheidsrechter gaf het eindsignaal aan waarop Laurens nog een mooie goal wist te maken, 
die helaas niet meer mee telde. Reserves bedankt! 
Volgende week spelen we om 17:00 tegen Odo.  
       Groetjes, de A1 
 
VALTO A2 
Afgelopen zaterdag speelde VALTO A2 een goede wedstrijd tegen Weidevogels. Echter kwamen wij niet 
zoveel tot scoren in de eerste helft. Hierdoor gingen wij met een grote achterstand de rust in. In de tweede 
helft kwamen wij steeds meer in de wedstrijd, zo werd het aan het einde nog heel even echt spannend. Maar 
uiteindelijk won Weidevogels met 14-12. 
 
 
 
VALTO A3 – WEIDEVOGELS A3 
Vandaag, zaterdag 27 september was het weer een mooie dag om een wedstrijd te gaan spelen. Weinig 
wind en het zonnetje scheen. Van te voren gingen we even inschieten een praatje en warmlopen. We wisten 
dat het niet zo makkelijk als vorige week zou gaan dus dat we er hard voor moesten werken vandaag. Na 
even gezocht te hebben naar een scheidsrechter konden we beginnen. In de aanval begonnen Rosalie, 
Wouter, Romy en Inge en in de verdediging Lysanne, Bo, Sascha en Kirsten. We begonnen de wedstrijd 
gelijk goed met een doelpunt 1-0. In de aanval hadden we moeten om het neer te zetten. Het liep nog niet 
erg lekker, maar we konden nog net aan met een voorsprong de rust in. 3-2. We moesten met ze allen 
vooral goed gaan kijken wie we onder de paal konden zetten. Weidevogels had een aantal grote spelers 
waardoor dit lastig was. De wedstrijd ging gelijk op. We stonden bijna de hele wedstrijd voor, maar werden 
dicht gevolgd door weidevogels. 10 minuten voor tijd stond het nog 7-5. Jammer genoeg wist weidevogels er 
in die tijd nog 3 te scoren waardoor we met 7-8 verloren. Helaas de punten niet thuis kunnen houden, maar 
volgende keer beter! 
 
 
VALTO B1 laat het liggen in het eerste kwartier…. 
De regel dat de reserves een stukje schrijven, wordt helaas in de B1 te vaak aan de laars gelapt, omdat als 
er geen stukje geschreven wordt, degene taart moet bakken en dat wordt meer gewaardeerd! Met als gevolg 
dat er vaker geen stukje in de Bijblijver staat, dan wel en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dit keer zou 
trainer Rob voor taart zorgen als er wel een stukje in staat, maar zelfs dat was blijkbaar niet voldoende 
motivatie om een stukje te schrijven….. Dan doen we het maar zelf! 
Al was de wedstrijd van afgelopen zaterdag niet om over naar huis te schrijven, zoals ze dat zo mooi 
zeggen! De eerste vier wedstrijden werden vrij makkelijk gewonnen door de B1 en afgelopen zaterdag zou 
tegen Tempo B1 één punt voldoende zijn voor het kampioenschap. Thuis werd er nog makkelijk gewonnen 
van Tempo B1, dus het moest mogelijk zijn! Maar in het verleden is al vaker gebleken dat de grootste 
tegenstander van dit team de spelers zelf zijn…. En dat was ook eigenlijk afgelopen zaterdag weer het 
geval. Tempo begon sterk aan de wedstrijd en overdonderde daarmee VALTO. Het gevolg was gemopper 
op elkaar en op de scheidsrechter en binnen een kwartier een 6-0 achterstand.  
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Hierna was VALTO eindelijk wakker en kwam steeds meer in haar spel. Verdedigend werd het goed dicht 
gehouden en wist Tempo niet meer de kansen te creëren. Aanvallend werden de aanvallen steeds beter 
opgezet, maar het ontbrak echter nog aan het afronden. In de rust was het 7-2. In de rust maakte de coach 
duidelijk dat in de 2e helft een andere inzet getoond moest worden: geen gemopper meer op de 
scheidsrechter en op elkaar, maar positief en de energie in het korfbalspel stoppen. De 2e helft verliep 
gelukkig een stuk beter, maar het duurde te lang voordat er gescoord werd, waardoor de achterstand niet 
meer in te halen viel. Einduitslag: 10-6. Er is nog niks aan de hand, want a.s. zaterdag spelen we nog thuis 
tegen Fiks B1 en kan alsnog bij gelijkspel of winst het kampioenschap behaald worden, maar dan zal er een 
stuk beter gespeeld moeten worden. Want het spel van met name de 1e helft afgelopen zaterdag was wel 
zorgwekkend! Deze week weer lekker trainen en klaarstomen voor a.s. zaterdag, zodat we er als team staan 
en kunnen laten zien dat afgelopen zaterdag een vergissing was!! Daar vertrouw ik op! 
 
        Groetjes Petra 
 
 
VALTO B2 – Dijkvogels B1 
We speelden op woensdag om 19:30, we konden goed op tijd beginnen. 
We gingen er meteen tegenaan in de 1e minuut, toch bleek Dijkvogel sterker te zijn, maar we bleven 
doorvechten. Er waren bij ons ook goede aanvallen, die jammer genoeg er dan niet in gingen. 
De vakken waren: 
Aanval: Twan, Luuk, Romy en Samantha. 
Verdediging: Michiel, Joost, Fleur en Noortje 
Twan werd in de 2e helft gewisseld met Wouter 
De einduitslag was 5-10 verloren. 
We konden de volgende dag er meteen op gaan trainen wat er fout ging zodat dat verbeterd kon worden. 
Nog bedankt voor het invallen Wouter 
 
 
 
 
VALTO B2 – Ondo B3 
We moesten vandaag er weer tegenaan, we konden weer thuis en we begonnen om 12:30. 
We hadden bij de training veel geoefend  op de basics, maar ook op 3-1 enzovoorts. 
Dat gingen we dus ook bij de wedstrijd gebruiken en daar kwamen ook mooie kansen uit. 
De vakken van deze wedstrijd waren: 
Aanval (1e helft): Michiel, Joost, Fleur en Noortje 
Verdediging (1e helft): Twan, Luuk, Romy en Samantha 
Aanval (2e helft): Michiel, Joost, Amber en Yoni. 
Verdediging (2e helft): Wouter, Luuk, Romy en Samantha 
In de rust stonden we 1-4 achter, we wilden daar graag verandering inbrengen en dus gingen we er weer 
tegenaan.  
De uitslag is 3-6 verloren. 
Nog bedankt voor het invallen Wouter (alweer). 
 
 
 
Maassluis C1 - VALTO C1 
Afgelopen zaterdag vertrokken we om half 10 richting Maassluis om te spelen tegen de C1 van CKC 
Maassluis. 
Maassluis stond 2 punten voor, omdat zij thuis met 1 punt verschil hadden gewonnen. 
Het beloofde een spannende wedstrijd te worden, want bij winst voor Maassluis waren zijn kampioen en bij 
winst van VALTO kwamen we gedeeld eerste. 
De wedstrijd begon gelijk opgaand, maar we kwamen toch op een 1-0 achterstand. Maar ook wij lieten zien 
dat we konden scoren en Sheila maakte de 1-1. 
Daarna maakte Martijn met een schot de 1-2, al snel volgde de 2-2 en mochten we weer wisselen. 
Maassluis maakte nog de 3-2 en de 4-2 en zo stonden we met rust 2 doelpunten achter. 
In de 2de helft waren er aan beide kanten veel kansen, maar wist alleen Vera te scoren met een doorloop. 
Het was erg jammer dat we niet een puntje mee wisten te nemen naar De Lier. 
Volgende week moeten we om 10 uur thuis tegen KOAG C1. 
Tot dan! 
       Groetjes Martijn 
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VALTO C3 
Eerst wil ik het hebben over onze coach (nee hoor Martin grapje ;p) 
Zaterdag 27 september gingen we naar ’s Gravenzande naar Ondo Tegen deze club hadden we nog niet 
gespeeld, we hoopten dat we deze keer gingen winnen. Toen de eerste helft begon ging het best wel 
makkelijk.Het onderscheppen ging goed, het overspelen. Maar door een klein foutje scoorde de 
tegenstander met een strafworp de 1-0. Maar dat maakte we weer helemaal goed met de goal van Martijn. 
Nog steeds ging alles wel goed Floris scoorde de 2-1, alleen de strafworpen gingen niet zo goed 2 achter 
elkaar mis!! De tegenpartij scoorde ook nog eens de 2-2. Toen we een beetje in zakte scoorde de 
tegenstander er nog een 3-2. Wij hadden ook nog veel kansen maar ze gingen er maar niet in! 
In de tweede helft maakte we weer een foutje en gooide de tegenstander nog een strafworp in. 4-2 
Na heel veel kansen scoorde Floris er nog een 4-3. 
 De volgende keer gaan we winnen! 
        Groetje Jimmy 
 
 
 
 
VALTO D2 - Refleks D3 
Vorige week werd er ook tegen Refleks D3 gespeeld en die  
wedstrijd hadden we met 0-8 gewonnen. Dus eigenlijk moest  
deze thuiswedstrijd geen probleem zijn, maar de bal moet  
deze keer natuurlijk ook in de korf gegooid worden. 
Al gauw was te zien, dat VALTO D2 echt de betere ploeg was,  
maar het duurde toch even voordat de eerste doelpunt viel.  
Dit doelpunt was zeker verdiend. 
Als snel vielen er nog een paar doelpunten. Met 4-0 gingen  
we de rust in. Na de rust duurde het weer even  
voordat er gescoord werd. Na 10 minuten in de tweede helft  
kon Refleks ook een keer scoren, wat voor deze ploeg ook  
leuk was. Deze ploeg heeft het niet echt makkelijk in deze  
competitie. Met een 8-1 winst gingen we naar de kleedkamer.  
Annelie was vandaag jarig, dus dat moest natuurlijk nog gevierd 
worden.Het was leuk om te zien dat de doelpunten op verschillende 
manieren gemaakt werden. Door een strafworp, een korte kans, een 
doorloop en een afstandsschot. Ook werd er elke keer door iemand 
anders gescoord, wat voor alle spelers leuk is J, want iedereen wil natuurlijk scoren.  De D2 zie je elke keer 
weer vooruit gaan. Volgende week moeten we uit tegen GKV D2 om 10:45 uur. De thuiswedstrijd tegen GKV 
was onze eerste wedstrijd in deze competitie. De thuiswedstrijd verloren we met 0-5. Het zou leuk zijn als we 
deze keer de winst mee naar huis konden nemen.  
      Groetjes Kim en Joke 
 
 
 
VALTO E1 - Meervogels E1 
De E1 ging fris en fruitig de wedstrijd in. Na een paar minuten werd er tegen gescoord de 0-1. Vlak daarna 
werd gelijk de 0-2. En toen werd de doorloop tussen Niels en David gescoord de 1-2. Opnieuw na een mooie 
doorloop kwam er nog een in vliegen van Sanne en David 2-2. Toen werd er nog een doorloop gescoord van 
Emma en David, het was een mooie bal David stuiterde  de bal naar Emma en David liep achter zijn bal aan 
en gooide hem er in en toen stond het 3-2. Toen kwam het afstandsschot van Sanne de 4-2.  De E1 ging fris 
en fruitig de wedstrijd in. De tegenstander Meervogels was een team met 4 meiden en 1 jongen. Zij 
begonnen met 4 meiden en gingen flitsend van start, binnen een paar minuten werd er tegen gescoord de 0-
1. Vlak daarna werd gelijk de 0-2. De E1 wilde wel, maar het lukt allemaal net niet... En toen werd de 
doorloop tussen Niels en David gescoord de 1-2. Opnieuw na een mooie doorloop kwam er nog een in 
vliegen van Sanne en David 2-2. Na de rust lukte het bij VALTO wel, kwam dit door het praatje van de 
coach, " doorzetten, knallen en een tandje hoger" of was het de limonade.... 
Binnen 6 minuten stond het 8-2! Toen gingen we lekker en was het soms een beetje rommelig. 
We wonnen 15-6! 13 van David en 2 van Sanne O. 
Volgende week de topper tegen Fortuna, als we nu van het begin gelijk gaan: Doorzetten, Knallen en een 
Stapje erbij, gaan we gewoon winnen!!! 
      Sanne Rijsdijk  
      Peter 
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Futura E1 - VALTO E4 
Afgelopen zaterdag mocht ik mee als coach van VALTO E4 omdat Vera zelf haar wedstrijd moest spelen. 
Vorige week hadden we flink verloren. Voor de wedstrijd hebben we het daar met elkaar over gehad. Bij 
korfbal ben je een team en moet je ook echt als team spelen en dus allemaal moet vechten voor de bal en 
de overwinning. Met die instelling gingen we het veld in. De eerste 5 minuten was Futura wel veel in de 
aanval maar het lukte ze niet op te scoren. Ze hadden twee hele grote dames waarvan de grootste meer dan 
een kop groter was dan onze grootste dame. Verder hadden ze een heel snel heertje die overal tussen 
sprong. Er werden dus veel ballen onderschept voor wij bij onze korf waren. Rond de 5e minuut lukte het 
Futura om te scoren en kwam hun machine op gang. Vlak voor rust lukt het Nova bij ons om ook een keer te 
scoren. We gingen de rust in met een stand van 11-1. Na de rust ging het kort wat gelijker op maar ook toen 
kreeg Futura het weer te pakken en uiteindelijk wisten ze te winnen met 24-2. Het tweede doelpunt van onze 
kant kwam van Suzanne.  
Met zo'n uitslag zou je misschien denken: dan heeft VALTO niet goed gespeeld. Maar niets is minder waar! 
Tot het einde van de wedstrijd bleven onze 5 meiden vechten voor wat ze waard waren. Ze probeerden 
ballen te onderscheppen, schoten regelmatig op de korf en verdedigden alsof hun leven er vanaf hing. Jullie 
konden afgelopen zaterdag allemaal met opgeheven hoofd het veld verlaten! Futura was gewoon 3 maten te 
groot voor ons maar jullie hebben echt wel laten zien dat korfbal een teamsport is en dat je dat met elkaar 
doet. Jullie (inval)coach is trots op jullie! 
Komende zaterdag gaan we weer met deze instelling het veld in, dan komt de winst vanzelf! 
       Marleen 
 
 
VALTO F2 - Des F1 
Eerste helft kwamen we op 4-0 voor! 
De ballen van Des wilden er niet in! 
Ze waren ook wel goed hoor ,maar VALTO zijn kanjers we gaan steeds beter spelen. 
Met Noortje als scoorkanon en Maartje ,Sanne,Lucas,Tim als super verdedigers en ook nog gescoord en 
lekker overgespeeld. 
Een genot om naar te kijken en Rianne dat word trakteren! 
Met een eind scoren van 10-4 voor VALTO. 
Kom op voor de volgende keer. 
      Rob (vader van Tim ) 
 
 
VALTO F3 – Odo F1 
Vorige week werd de eerste competitiewedstrijd gewonnen, kan VALTO F3 tegen Odo F1 weer zo’n 
prestatie neerzetten? Fieke, Luna, Sven, Lotte, Jette en Kees hadden er zin. Vanaf de aftrap (?) werd de bal 
gelijk naar voren naar Sven gegooid, de bal ging maar net naast. VALTO kreeg de eerste  10 minuten veel 
kansen en Odo kwam er niet aan te pas. Na de  doelpunten van Sven 1x en Kees 2x, mocht Odo volgens de 
nieuwe spelregel er een vijfde speler inbrengen, maar helaas voor Odo hielp dat niet en stond VALTO na 10 
minuten met 4-0 voor. De volgende 10 minuten zette Odo goed druk en kreeg kans op kans maar de bal 
wilde er bij Odo niet in. Ook Luna kreeg nog een goede kans, maar de ruststand bleef 4-0. 
Na de limonade en de bananen ging F3 weer vol energie korfballen. Luna kreeg een goede kans en Jette 
probeerde met een mooi schot te scoren, de bal ging er net niet in. Er werd veel aangevallen door VALTO, 
de bal werd goed rondgespeeld en als de bal eens verloren werd, werd hij weer snel onderschept. Na 10 
minuten in de tweede helft was VALTO uitgelopen naar een 8-0 voorsprong, dankzij onder andere een 
doelpunt van Luna. Na de nodige wissels bleef VALTO lekker aanvallen met veel schoten op de korf en viel 
de score nog hoger uit. Uiteindelijk werd het maar liefst 11-0. Wat een prestatie! Iedereen was door het dolle 
heen. Super gedaan! 
     De vader van Kees 
 
 
 

GEZOCHT! 
Mensen (18+) die tijdens het VALTO feest op zaterdagavond 11 oktober een paar uurtjes achter de bar 
willen staan. Van 20.30 tot 22.30 of van 22.30 tot het einde van het feest. 
Je hoeft echt geen lid te zijn om VALTO op deze manier te helpen, dus lijkt het je leuk en gezellig stuur even 
een mailtje naar jbridder@caiw.nl 
Alvast bedankt! 
       Mariëlle Ridder 
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Zaterdag 11 oktober 
668	   15:30	   VALTO	  1	   Korbatjo	  1	   1aK60	   De	  Zwet	   De	  Lier	   	  	  
3550	   14:00	   VALTO	  2	   Korbatjo	  2	   1aK60	   De	  Zwet	   De	  Lier	   	  	  
3596	   12:30	   Vriendenschaar	  	  3	   VALTO	  3	   1aK60	   Groene	  Zoom	   Bodegraven	   	  	  
3609	   11:10	   ODO	  4	   VALTO	  4	   1aK60	   Commandeur	   Maasland	   	  	  
881	   15:30	   KVS/Maritiem	  7	   VALTO	  5	   1aK60	   Cas	  	  Dijkpark	   Den	  Haag	   	  	  
807	   11:00	   VALTO	  6	   DES	  (D)	  7	   1aK60	   Spk	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Chris	  
1189	   12:30	   VALTO	  7	   Fluks	  3	   1aK60	   De	  Zwet	   De	  Lier	   Laurens	  vd	  M	  
502	   14:30	   Dijkvogels	  5	   VALTO	  8	   1aK60	   Maasdijk	   Maasdijk	   	  	  
6950	   17:00	   VALTO	  A1	   Excelsior	  (D)	  A1	   1aK60	   De	  Zwet	   De	  Lier	   	  	  
6941	   11:00	   VALTO	  A2	   Velocitas	  A2	   2aK60	   De	  Zwet	   De	  Lier	   	  	  
1469	   15:30	   Avanti	  (P)	  A5	   VALTO	  A3	   2aK60	   Groene	  Wijdte	   Pijnacker	   	  	  
1835	   11:15	   ONDO	  (G)	  B3	   VALTO	  B2	   2bK40	   Juliana	  Sport	   Gravenzan	   	  	  
1994	   10:15	   ONDO	  (G)	  C2	   VALTO	  C2	   2bK40	   Juliana	  Sport	   Gravenzan	   	  	  
2111	   13:30	   VALTO	  C3	   ONDO	  (G)	  C4	   2bK40	   De	  Zwet	   De	  Lier	   Thomas	  
2398	   10:00	   VALTO	  D1	   Weidevogels	  D1	   2bK40	   De	  Zwet	   De	  Lier	   Thijs	  
2529	   9:00	   VALTO	  D2	   DES	  (D)	  D1	   2bK40	   De	  Zwet	   De	  Lier	   Steven	  
2246	   11:15	   DKC	  D1	   VALTO	  D3	   1bK40	   Biesland	   Delft	   	  	  
2631	   12:30	   VALTO	  D4	   HKVEibernest	  D3	   2bK40	   S	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Bart-‐Jan	  
2816	   12:00	   Meervogels	  E1	   VALTO	  E1	   3G	   Vedesportpark	   Zoetermeer	   	  	  
2808	   10:00	   VALTO	  E2	   ODO	  E1	   1aK60	   De	  Zwet	   De	  Lier	   Lizzy	  
2803	   9:00	   VALTO	  E3	   ODO	  E2	   1aK60	   De	  Zwet	   De	  Lier	   Marja	  
2838	   10:00	   VALTO	  E4	   Futura	  E1	   1aK60	   S	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Ria	  
2829	   9:00	   VALTO	  E5	   Futura	  E2	   1aK60	   De	  Zwet	   De	  Lier	   Aileen	  
2769	   11:30	   Avanti	  (P)	  E8	   VALTO	  E6	   5G	   Groene	  Wijdte	   Pijnacker	   	  	  
3466	   10:00	   DKC	  F1	   VALTO	  F1	   1cK24	   Biesland	   Delft	   	  	  
3462	   9:00	   DES	  (D)	  F1	   VALTO	  F2	   5G	   Biesland	   Delft	   	  	  
3461	   10:00	   ODO	  F1	   VALTO	  F3	   2G	   Commandeur	   Maasland	   	  	  
 
 
 
Opstellingen Senioren – 11 oktober 
Selectie Aanwezig 13:00 uur 
Dames :  Ellen, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon 
Heren :  Chris, Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Thom 
 
VALTO 3 Vertrek 11:00 uur 
Dames: Aileen, Antoinette, Denise, Laura R, Petra D 
Heren:  Daniël K, Dennis, Jeroen, Steven, w.a. 
 
VALTO 4 Vertrek 10:00 uur 
Dames: Esther, Hellen, Annemiek, Sandra, w.a. 
Heren:  Arnold P, Hans, Mark, Marco, Martin W 
 
VALTO 5 Vertrek 14:15 uur 
Dames: Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, Lizzy 
Heren:  Bart-Jan, Roland, Ruben L, Laurens M, w.a. 
 
VALTO 6 Aanwezig 10:30 uur 
Dames: Imke, Mariska M, Ryanne, Dame V8, Dame V8 
Heren:   Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent 
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VALTO 7 Aanwezig 12:00 uur  
Dames: Marije, Martine, Ria, Petra J, w.a. 
Heren:  Frank P, Jelle, Rinze, Niels B, Ruud, Wilco 
 
VALTO 8 Vertrek 13:30 uur 
Dames:  Fiona, Helma, Leonie, Marleen, Rosanne 
Heren:  Arie, Bart M, Martin B, Michiel B, Peter, Sjors  
 
 
Zaterdag 18 oktober 
670	   14:00	   VALTO	  5	   Velocitas	  5	   1aK60	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Twan	  
1159	   10:15	   Velocitas	  8	   VALTO	  6	   2aK60	   SporDe	  Bloemerd	   Leiderdorp	   	  	  
747	   14:00	   Fiks	  6	   VALTO	  7	   1G	   Sporomplex	  Voscuyl	   Oegstgeest	   	  	  
1253	   12:30	   VALTO	  8	   DES	  (D)	  8	   1aK60	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Thijs	  
1507	   14:00	   VALTO	  A3	   ALO	  A2	   2aK60	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Martin	  B	  
2045	   	  	   VALTO	  C2	   ONDO	  (G)	  C2	   1bK40	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Steven	  
3642	   11:00	   VALTO	  F1	   Dijkvogels	  F1	   1aK60	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Bart	  v	  M	  
 
 
Opstellingen Senioren – 18 oktober 
VALTO 5 Aanwezig 13:30 uur 
Dames: Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, Lizzy 
Heren:  Bart-Jan, Roland, Ruben L, Laurens M, Johan 
 
VALTO 6 Vertrek 09:00 uur 
Dames: Imke, Mariska M, Ryanne, Dame V7, Dame V7 
Heren:   Bart V, Daniël K, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent 
 
VALTO 7 Vertrek 12:45 uur  
Dames: Gerda, Linda, Martine, Ria, Petra J 
Heren:  Frank P, Jelle, Rinze, Niels B, Ruud, Wilco 
 
VALTO 8 Aanwezig 12:00 uur 
Dames:  Fiona, Helma, Leonie, Marleen, Rosanne 
Heren:  Arie, Bart M, Martin B, Sjors, w.a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEZOCHT! 
Mensen (18+) die tijdens het VALTO feest op zaterdagavond 11 oktober een paar uurtjes achter de bar 
willen staan. Van 20.30 tot 22.30 of van 22.30 tot het einde van het feest. 
Je hoeft echt geen lid te zijn om VALTO op deze manier te helpen, dus lijkt het je leuk en gezellig stuur even 
een mailtje naar jbridder@caiw.nl 
Alvast bedankt! 
       Mariëlle Ridder 
 




