


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



De Bijblijver, 6 oktober 2014 1 

 
 

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 
 
 
 
 
 

6 oktober 2014 42e jaargang nr. 7 
 
 
 
 

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, 
Zoals vorige week al aangekondigd, wordt de hernieuwde Villa VALTO komende zaterdag 11 oktober 
feestelijk geopend! Het afgelopen jaar heeft VALTO namelijk 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 programma is als volgt: 
15.00 uur            ontvangst 
15.30 uur            wedstrijd VALTO 1 - Korbatjo 1 
17.15 uur            officieel moment: opening Villa VALTO 2.0 
18.00 uur            eten (dagmenu voor aantrekkelijke prijs) 
20.30 uur            feestje 
 
Het beloofd een leuke middag en avond te worden. VALTO 1 en A1 spelen thuis, er is een officieel moment 
van opening waar ook de wethouder bij zal zijn 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 4 oktober 
Vitesse 1 - VALTO 1 9-14 
VALTO 3 - OZC 4 13-12 
VALTO 4 - Olympia 3 13-13 
VALTO 5 - Excelsior 5 13- 6 
VALTO 5 - ODO 5 16- 4 
VALTO 6 - ODO 6 6-10 
Avanti 9 - VALTO 6 7-11 
Tempo 10 - VALTO 7 12-14 
ODO A1 - VALTO A1 15-16 
Futura A1 - VALTO A2 12-11 
VALTO B1 - Fiks B1 22- 2 
Avanti B4 - VALTO B2 10- 7 
VALTO C1 - KOAG C1 5- 7 
DES C1 - VALTO C2 5- 2 
VALTO C3 - ODO C2 3- 4 
VALTO D1 - Dijkvogels D1 4- 5 
GKV D2 - VALTO D2 5- 4 
VALTO D3 - Futura D1 3- 2 
KVS / Maritiem D4 - VALTO D4 6- 3 
VALTO D4 - Fortuna / My Collections D4 2-15 
Fortuna / My Collections E1 - VALTO E1 13- 9 
VALTO E2 - DES E1 0-11 
VALTO E3 - DES E2 2-11 
VALTO E4 - Phoenix E2 2- 6 
VALTO E5 - Phoenix E3 0- 3 
Dubbel Zes E4 - VALTO E6 8- 4 
Achilles F1 - VALTO F1 1-15 
Achilles F2 - VALTO F2 1-31 
ONDO F2 - VALTO F3 10- 6 
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Nabeschouwingen Senioren 
Selectie 
Van de selectie speelde dit weekend alleen ons eerste. VALTO 1 ging in Barendrecht om 16:00 uur tegen 
Vitesse van start. Vitesse had vorige week knap gewonnen van Vriendenschaar dus het eerste was 
gewaarschuwd. Het eerste speelde een degelijke wedstrijd waarin ze de boventoon voerde en duidelijk liet 
zien dat ze bovenin gretig mee wil blijven doen. Met een knappe 9-14 uitslag werden de punten verdiend 
mee naar De Lier genomen.  
 
Wedstrijdsport 
VALTO 3 startte iets na twaalven met de wedstrijd tegen OZC. Een belangrijke wedstrijd om weg te blijven 
van de onderste regione. Gedurende de wedstrijd ging het gelijk op en even dreigde OZC er met de winst 
van door te gaan. Na een knappe comeback wist het derde langs zij te gaan en de overwinning binnen te 
slepen. VALTO 4 speelde op eigen veld aansluitend tegen Olympia. Een wedstrijd met aardig wat 
doelpunten en kansen over en weer. De ploegen waren aan elkaar gewaagd en dat bleek uiteindelijk ook in 
de uitslag, 13-13 stond er bij het laatste fluitsignaal op het scorebord. 
 
Breedtesport 
Op dinsdag speelde het vijfde een inhaalwedstrijd tegen Excelsior. Voor eigen publiek werd er laten zien dat 
ze in VALTO 5 een aardig balletje kunnen gooien en er werd knap gewonnen. Ook deze zaterdag tegen 
mede koploper ODO werden er geen doekjes om gewonden, namelijk een 16-4 overwinning. VALTO 6 won 
helaas de doordeweekse thuiswedstrijd niet, maar deze zaterdag herpakten ze zich knap. Het zesde was 
stukken beter dan Avanti en hard nodige punten kwamen verdiend mee richting de Villa. Bij Tempo mocht 
VALTO 7 op een klein veld spelen. Het kleinere veld zorgde voor aardig wat tempo bij het zevende; “vlotte 
aanval leidt tot overwinning”. Er werd dan ook met 12-14 gewonnen.  
 
 
Nabeschouwingen Junioren 
VALTO A1 speelde een spannende en ontzettend goede wedstrijd bij ODO. Met rust werd er nog tegen een 
kleine achterstand aangekeken, maar voor het eindsignaal was deze knap omgebogen naar een mooie 15-
16 overwinning. VALTO A2 speelde op het gras van Futura. Ook hier was het een hele spannende wedstrijd 
en het zit de A2 telkens net niet mee, er werd nipt verloren met 12-11.  
 
 
 
Nabeschouwing jeugd teams 
B-teams 
VALTO B1 speelde haar laatste veldwedstrijd, thuis tegen Fiks B1. Vorige week verloor de B1 en al was het 
kampioenschap al wel binnen (bij een gelijke stand geldt het onderlinge resultaat en dat was in het voordeel 
van VALTO B1), de B1 wilde afsluiten met een winstpot en ze wilde revanche voor de slechte wedstrijd van 
vorige week. Kortom de B1 was getergd en daar werd Fiks B1 de dupe van. Het werd een wedstrijd van een 
hoog niveau met goed spel en een hoog afrondingspercentage. Met een uitslag van 22-2 werd Fiks 
compleet van het veld gespeeld en was het kampioenschap dan toch echt een feit. Gefeliciteerd! Nu 
voorbereiden voor de zaal, waarin de B1 hoofdklasse gaat spelen. Ben benieuwd hoe de B1 het daar gaat 
doen! 
VALTO B2 speelde uit tegen Avanti B4. Bij de B2 wil het nog niet zo lukken. Thuis tegen Avanti werd het 
nog een spannende pot en werd er nipt verloren. Dit keer was Avanti toch een tikje beter en werd het 10-7. 
A.s. zaterdag de laatste wedstrijd van dit veldseizoen, uit tegen ONDO B3. Misschien dat er dan toch nog 
wat punten gehaald kunnen worden, zodat er positief afgesloten kan worden. 
  
C-teams 
VALTO C1 speelde thuis tegen KOAG C1. Uit werd er nipt gewonnen van deze ploeg (4-5) en ook nu ging 
de 1e helft qua score gelijk op. In de 2e helft was KOAG de betere ploeg en kwam VALTO op teveel plekken 
net even te kort! Helaas werd er met 5-7 verloren. Toch een keurige tweede plek in de 1e klasse en nu het 
vizier op het zaalseizoen. 
VALTO C2 speelde uit tegen koploper DES C1. Thuis werd er nipt verloren van DES en als de C2 nu zou 
weten te winnen van DES, konden ze op een gelijke stand komen en zou er nog van alles mogelijk zijn in de 
poule. Helaas speelde de C2 niet hun beste wedstrijd en was DES gewoon de betere ploeg. Er werd met 2-5 
verloren. Voor de C2 staan er nu nog twee wedstrijden tegen ONDO C2 op het programma. 
VALTO C3 speelde thuis tegen ODO C2. Uit werd er met 8-3 verloren, maar dat was de eerste wedstrijd van 
de C3, dus misschien dat er nu meer in zou zitten. In tegenstelling tot vorige week speelde VALTO C3 een 
prima pot, waarin hard gewerkt werd en de score gelijk op ging. 
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Een gelijkspel was zeker verdiend geweest, maar helaas ging ODO er in de laatste minuut met de volle winst 
vandoor, 3-4. A.s. zaterdag speelt de C3 haar laatste wedstrijd, thuis tegen ONDO C4. Hiervan werd uit 
onnodig verloren, dus een prima tegenstander om de eerste punten tegen te pakken! 
  
D-teams 
VALTO D1 speelde thuis tegen Dijkvogels D1. Om nog kans te maken op het kampioenschap moest er van 
Dijkvogels gewonnen worden. Uit was er met 1-3 verloren, dus het moest mogelijk zijn. Lange tijd zag het er 
naar uit dat de D1 ook dit keer weer de punten binnen zou halen, maar Dijkvogels had nog een eindsprint in 
petto. Een 4-2 voorsprong werd weggegeven en zo eindigde de wedstrijd in 4-5 winst voor Dijkvogels. Het 
kampioenschap heeft de D1 nu niet meer in eigen hand. Wel kan er a.s. zaterdag sportieve revanche 
genomen worden op Weidevogels D1, waar uit met 4-3 van verloren werd. 
VALTO D2 speelde uit tegen GKV D2. Thuis werd er met 0-5 verloren, maar dit keer ging de wedstrijd gelijk 
op. Een gelijkspel was zeker verdiend geweest, maar het zat er helaas niet in. Er werd met 5-4 verloren. A.s. 
zaterdag speelt de D2 haar laatste veldwedstrijd, thuis tegen koploper DES D1. Uit werd er met 5-1 verloren, 
maar misschien dat er nu meer in zit?! 
VALTO D3 speelde thuis tegen Futura D1. Uit werd er met 2-5 gewonnen en om nog mee te kunnen blijven 
doen om het kampioenschap moest er ook nu gewonnen worden. Het werd een spannende wedstrijd, die 
gelijk op ging en uiteindelijk trok VALTO gelukkig aan het langste eind, er werd met 3-2 gewonnen. A.s. 
zaterdag speelt de D3 uit tegen medekoploper DKC D1. Thuis werd er met 7-3 van deze ploeg gewonnen, 
maar dat is de enige wedstrijd die DKC heeft verloren, dus het zal zeker geen makkie worden! 
VALTO D4 speelde woensdag thuis tegen Fortuna D4 een inhaalwedstrijd. Een paar dagen eerder werd er 
uit al met 27-1 van deze ploeg verloren, dus dat zou lastig worden. Dit keer speelde VALTO D4 een stuk 
beter, want nu werd er met 2-15 verloren. Afgelopen zaterdag speelde VALTO D4 uit tegen KVS D4. Thuis 
werd er nog met 3-0 gewonnen, maar dit keer was KVS de sterkere partij. VALTO heeft gestreden voor wat 
het waard was, maar op een gegeven moment stonden er bij de tegenstander 5 jongens en 3 meiden in het 
veld en bij VALTO 6 meiden en 2 jongens en dat maakte nou net dat verschil. Er werd met 6-3 verloren. A.s. 
zaterdag speelt de D4 nog een thuiswedstrijd tegen HKV D3, een ploeg die nog geen punten gehaald heeft, 
dus het moet lukken om met winst de veldcompetitie af te sluiten. 
 
E-jeugd 
VALTO E1 speelde een belangrijke wedstrijd tegen mede-koploper Fortuna E1. Bij winst was het 
kampioenschap dichtbij. Helaas werd er in een goede wedstrijd met 13-9 verloren. Alleen bij verlies Fortuna 
en winst VALTO volgende week is er nog sprake van een gedeeld kampioenschap. VALTO E2 speelde 
tegen koploper DES E1. De vorige keer werd met grote cijfers verloren en ook nu was DES een maatje te 
groot: 0-11. VALTO E3 speelde ook tegen de koploper, DES E2. Ook hier was het verschil, net als de 
heenwedstrijd, groot. Er werd met 2-11 verloren. VALTO E4 heeft nog geen punten weten te behalen deze 
competitie. Ook tegen Phoenix wilde het niet lukken. Er werd met 2-6 verloren. Volgende week de laatste 
wedstrijd op het veld tegen de koploper en daarna snel de zaal in waar hopelijk wel punten gepakt gaan 
worden. Hetzelfde geldt voor VALTO E5. Zij hebben 1 punt bij elkaar gesprokkeld met een gelijkspel. Maar 
ook deze zaterdag werd tegen Phoenix verloren: 0-3. VALTO E6 speelde uit tegen koploper Dubbel Zes. Er 
werd heel knap 8-4 gespeeld. Dit betekent dus dat VALTO er 4 gescoord heeft! Een record tot nu toe. Ook 
voor de E6 geldt: hopelijk worden in de zaal de wedstrijden wel gewonnen! 
 
F-jeugd 
VALTO F1 speelde uit bij Achilles. Thuis werd er met 27-1 gewonnen en ook deze wedstrijd was een 
makkelijke winst. Achilles heeft afgelopen weken wel geleerd want deze keer werd het 'slechts' 1-15. Met 
nog twee wedstrijden te gaan stevent de F1 af op het kampioenschap! VALTO F2 speelde ook uit bij 
Achilles. Vorige wedstrijd was het 15-0 voor VALTO. De F2 wist zichzelf te overtreffen en kwam met een 1-
31 overwinning naar huis. VALTO F3 ging op bezoek bij koploper Ondo F2. VALTO wist de schade beperkt 
te houden en zette een knappe 10-6 op het scorebord. Helaas geen winst maar wel een mooie uitslag tegen 
de koploper. 
 
 
Maandag 6 oktober 
1254	   20:30	   VALTO	  8	   Velocitas	  9	   1aK60	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	  
 
Opstellingen 6 oktober 
VALTO 8  Aanwezig 20:00 uur 
Dames:  Fiona, Helma, Leonie, Marleen, Rosanne 
Heren:  Arie, Martin B, Michiel B, Peter, Sjors  
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Woensdag 8 oktober 
5142	   20:30	   Pernix	  3	   VALTO	  2	   1aK60	   Leiden	  Merenwijk	   Leiden	   	  	  
 
Opstellingen 8 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 
 
 
Zaterdag 11 oktober 
668	   15:30	   VALTO	  1	   Korbatjo	  1	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   	  	  
3550	   14:00	   VALTO	  2	   Korbatjo	  2	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   	  	  
3596	   12:30	   Vriendenschaar	  (B)	  3	   VALTO	  3	   Groene	  Zoom	   Bodegraven	   	  	  
3609	   11:10	   ODO	  4	   VALTO	  4	   	  De	  Commandeur	   Maasland	   	  	  
881	   15:30	   KVS/Maritiem	  7	   VALTO	  5	   Cas	  van	  Dijkpark	   Den	  Haag	   	  	  
807	   11:00	   VALTO	  6	   DES	  (D)	  7	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Chris	  
1189	   12:30	   VALTO	  7	   Fluks	  3	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Laurens	  vd	  M	  
502	   14:30	   Dijkvogels	  5	   VALTO	  8	   Nollaantje	  Maasdijk	   Maasdijk	   	  	  
6950	   17:00	   VALTO	  A1	   Excelsior	  (D)	  A1	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   	  	  
6941	   11:00	   VALTO	  A2	   Velocitas	  A2	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   	  	  
1469	   15:30	   Avanti	  (P)	  A5	   VALTO	  A3	   De	  Groene	  Wijdte	   Pijnacker	   	  	  
1835	   11:15	   ONDO	  (G)	  B3	   VALTO	  B2	   Juliana	  Sportpark	   Gravenzande	   	  	  
1994	   10:15	   ONDO	  (G)	  C2	   VALTO	  C2	   Juliana	  Sportpark	   Gravenzande	   	  	  
2111	   13:30	   VALTO	  C3	   ONDO	  (G)	  C4	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Thomas	  
2398	   10:00	   VALTO	  D1	   Weidevogels	  D1	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Thijs	  
2529	   9:00	   VALTO	  D2	   DES	  (D)	  D1	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Steven	  
2246	   11:15	   DKC	  D1	   VALTO	  D3	   Sportpark	  Biesland	   Delft	   	  	  
2631	   12:30	   VALTO	  D4	   HKV/Eibernest	  D3	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Bart-‐Jan	  
2816	   12:00	   De	  Meervogels	  E1	   VALTO	  E1	   Vernedesportpark	   Zoetermeer	   	  	  
2808	   10:00	   VALTO	  E2	   ODO	  E1	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Lizzy	  
2803	   9:00	   VALTO	  E3	   ODO	  E2	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Marja	  
2838	   10:00	   VALTO	  E4	   Futura	  E1	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Ria	  
2829	   9:00	   VALTO	  E5	   Futura	  E2	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Aileen	  
2769	   11:30	   Avanti	  (P)	  E8	   VALTO	  E6	   De	  Groene	  Wijdte	   Pijnacker	   	  	  
3466	   10:00	   DKC	  F1	   VALTO	  F1	   Sportpark	  Biesland	   Delft	   	  	  
3462	   9:00	   DES	  (D)	  F1	   VALTO	  F2	   Sportpark	  Biesland	  	   Delft	   	  	  
3461	   10:00	   ODO	  F1	   VALTO	  F3	   De	  Commandeur	   Maasland	   	  	  
 
 
Opstellingen 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, Jeroen, Steven, Kevin, Laurens V 
 
VALTO 4 Vertrek 10:00 uur 
Dames: Esther, Hellen, Annemiek, Sandra, Marleen B 
Heren:  Arnold P, Hans, Marco, Martin W, Arie 
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VALTO 5 Vertrek 14:15 uur 
Dames: Anne-Roos, Lizzy, Chantal, w.a., w.a. 
Heren:  Bart-Jan, Roland, Ruben L, Laurens M, w.a. 
 
VALTO 6 Aanwezig 10:30 uur 
Dames: Imke, Mariska M, Ryanne, Marleen, Rosanne 
Heren:   Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent 
 
VALTO 7 Aanwezig 12:00 uur  
Dames: Marije, Martine, Ria, Petra J, Ryanne 
Heren:  Frank P, Jelle, G-J, Rinze, Niels B, Vincent 
 
VALTO 8 Vertrek 13:30 uur 
Dames:  Fiona, Helma, Leonie, Marleen, Imke 
Heren:  Arie, Martin B, Peter, Sjors , Daniël V 
 
 
 
 

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  
 
Ambities en invulling daarvan 
Ambitie is een lastig woord. Mensen vinden het lastig om ambities 
uit te spreken. Wordt dat als arrogant ervaren? En wat als je je 
ambities niet (direct) waarmaakt? Ben je dan een loser? 
 
VALTO heeft ook ambities. Onze ambitie is om een fijne club te 
blijven waar mensen graag komen. En dat lukt. We ontvangen regelmatig feedback van spelers en nieuwe 
leden dat het bij ons echt gezellig is, maar ook een goed sociaal klimaat. Ouders laten hun kinderen met 
vertrouwen bij VALTO spelen. 
VALTO heeft ook sportieve ambities. Niet sky-high, maar wel stevig. Zo hebben we ons bijvoorbeeld 
voorgenomen om met VALTO 1 dit jaar bij de bovenste 3 te eindigen. Voor een ploeg die in het veld pas 1 
jaar speelt in de eerste klasse is dat best stevig. Maar wellicht niet onhaalbaar. Kijkt u op www.ckv-VALTO.nl 
wel eens op competitie->standen? Dan ziet u dat die kans best aanwezig is (understatement). Maar kijk ook 
eens verder. Onze A1 bovenaan in 1e klasse. Onze B1 bovenaan in 1e klasse. En deze kinders gaan over 
een paar weken respectievelijk overgangs- en hoofdklasse spelen. Kortom: ook met onze sportieve ambities 
gaat het goed. 
Op maandag 13 oktober is de jaarvergadering. Dan vertellen we u hoe het staat met onze ambities. Zorg dat 
je er bij bent. Jij maakt tenslotte deel uit van die ambities! 
 
 
Oefenprogramma 
Zet m vast in je agenda. Op 25 oktober (wedstrijdsport) en op 1 november (alle ploegen) zijn er 
oefenwedstrijden in de zaal. Het programma is bijna rond. 
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Trainingen Senioren 3 en 4 

Week 41 9 oktober 20:00 - 21:00 VALTO 4  21:00 - 22:00 VALTO 3 

 
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. 
 
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 
 
Spreekuur John Prins 
John Prins, onze fysiotherapeut heeft zijn spreekuur op dinsdagavond 21.30 uur. Heb jij een korfbalblessure 
ga dan gerust langs. 
 
Namens de TC, Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
 
BARBEZETTING KOMENDE WEEK 
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  
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Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

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 ?????????? ?????????    

 
 
 
 
 
 

Wintertijd Challenge - Waterkorfbal 
In de nacht van 25 op 26 oktober 2014 vindt de 4e editie van de Wintertijd Challenge plaats. Tijdens het 
teruggaan van de klok van zomertijd naar wintertijd wordt er op meer dan 100 locaties in Nederland gesport 
om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar spierziekte bij kinderen.  
 
Tijd winnen voor kinderen met een spierziekte 
Het unieke van de Wintertijd Challenge is dat het sportevenement plaatsvindt in het uur dat de wintertijd 
ingaat (2 uur ‘s nachts) en de klok teruggaat. Dit is het enige moment in het jaar dat je tijd kan winnen. Tijd 
winnen om behandeling en genezing van spierziekte bij kinderen te realiseren. 
 
Waterkorfbal 
Dit is korfbal in het water! Het spel wordt gespeeld met teams van maximaal 6 personen, waarvan er 4 
tegelijk in het water mogen liggen. Het speelveld is het halve zwembad, waarin de eigen korf en de korf van 
de tegenstander staan opgesteld. De wedstrijdjes zullen 10 minuten duren en je mag natuurlijk gewoon 
wisselen. Net als bij waterpolo moet er met de bal overgegooid worden, maar er mag niet met de bal worden 
gezwommen. De bal mag niet worden afgepakt als iemand deze vast heeft. Er wordt een doelpunt gescoord 
als de bal de korf van boven naar beneden gaat.  
   
De bedoeling is dat je je inschrijft met een team van maximaal 6 personen. Per team zijn de inschrijfkosten 
30 euro.  
  
Wil je niet mee sporten, maar wel geld sponsoren? Dat kan natuurlijk ook. Dit geld wordt door Spieren voor 
Spieren rechtstreeks ingezet voor het mogelijk maken voor nieuwe onderzoeken naar spierziekte bij 
kinderen. 
  
Inschrijven kan door je aan te melden via http://wintertijdchallenge.nl/account/aanmelden én daarnaast nog 
even een mailtje te sturen naar lottevangeest@msn.com. Vul je teamnaam in, het aantal personen. LET OP: 
als je je als team inschrijft is het standaard bedrag 15 euro, maar wil je aan deze actie meedoen moet je hier 
nog 15 euro extra bij doneren (meer mag natuurlijk ook) 
  
Wanneer? 
’s Nachts gaan om 01.30 uur gaan de deuren van Vreeloo openen. 
Om 02.00 zullen we beginnen met het toernooi. 
Na afloop (weer om 02.01 uur) zal er een hapje en een drankje klaar staan voor iedereen. 
  
Schrijf je in als team of doneer en help de kinderen met een spierziekte! 
 
Lotte van Geest en Nikki van Spronsen 
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Update van de Sponsorcommissie 
Aanstaande zaterdag staat de opening van Villa VALTO 2.0 op de agenda. Een VALTO evenement waarbij 
we weer trots mogen zijn op onze verenging. Het is bijzonder dat we steeds weer groeien met onze 
prestaties en verenging. Dit hebben we met veel inspanning van vrijwilligers gerealiseerd maar ook met 
steun van onze sponsoren. 
Daarom hebben we dit feestje ook aangegrepen om alle sponsors uit te nodigen dit feest met ons mee te 
vieren. De grote groep sponsoren van VALTO reclameborden, Bijblijver en teamshirts hebben we 
uitgenodigd maar ook de sponsoren, die doelgericht de verbouwing hebben gesponsord door in te schrijven 
voor een tegeltje op de nieuwe tegelwand. Het zal een gezellige zaterdag worden! 
We gaan dit seizoen ook het sponsorwerk een stapje doelgerichter aanpakken. Afgelopen zomer hebben we 
een commissie samengesteld. Het doel van de commissie is het ontwikkelen en onderhouden van 
sponsorgelden ten behoeve van het verenigingswerk van VALTO en coördineren van ledenacties om geld in 
te zamelen. Vanuit deze commissie gaan we dus ook de acties aansturen zoals de Sinasappelactie; grote 
club actie; Rabobank Club Kas campagne en Sponsor Kliks. 
 Ik stel graag de commissie aan jullie voor:  

Marco Stolze Werven van nieuwe sponsoren 
Dennis Voskamp Werven van nieuwe sponsoren en regelen van sponsormateriaal 

(borden, vlaggen e.d.) 
Hans Ridder Onderhoud van sponsorrelaties 
Angelie Prins Facturatie en Administratie van sponsoraangelegenheden 
Rosanne van Staalduine Afstemming met bestuur 
Michiel van den Bos Algehele coördinatie sponsoraangelegenheden, onderhoud van 

sponsorrelaties en afstemming met kledingcommissie 
De kledingcommissie is tevens ingesteld en staat aangesteld om nieuwe kleding in te meten en modieuze 
ontwikkelingen in het VALTO assortiment bij te houden. De kledingcommissie bestaat uit Marjolein de Rijcke 
en Janine Vlieg. 
Met dit team zijn we direct aan de slag gegaan en gaan we veel bestaande sponsoractiviteiten als ook 
nieuwe sponsor ideeën oppakken. Wanneer je vragen en of ideeën hebt spreek één van ons aan. We blijven 
jullie informeren over onze voortgang en ontwikkelingen via de Bijblijver. 
 
Vriendelijke groeten, Michiel van den Bos 
 
 
 

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.  
 
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 
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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 
 
 
VALTO 1 herfstkampioen?     Martin Stolze b.v. 
Na zes wedstrijden te hebben gespeeld is VALTO 1 nog steeds ongeslagen. Wel is er twee keer 
gelijkgespeeld, maar afgelopen zaterdag wist VALTO 1 wederom te winnen. Ditmaal stond Vitesse uit en in 
Barendrecht op het programma. Vitesse had vorige week knap van Vriendenschaar gewonnen en VALTO 
wilde de goede lijn tegen Koag doorzetten. 
Het was, zoals dit seizoen bijna elke zaterdag, perfect weer om te korfballen; een zonnetje, weinig wind en 
een prima temperatuurtje. Alle ingrediënten om een goede wedstrijd neer te zetten. 
Doordat Naomi Grootscholten nog steeds last heeft van haar blessure begon Manon van der Ende op haar 
plek en Lotte van Geest deed wederom mee in plaats van Ellen van der Haagen. 
VALTO begon goed aan de wedstrijd en door doelpunten van Frank de Rijcke en Thom Voskamp kwamen 
ze op 2-0 voorsprong. Dit vak had het daarna in de verdediging weliswaar erg moeilijk waardoor Vitesse 
direct terug kon komen tot 2-2. Het andere vak, met Niels Koole, Rob de Ruiter, Manon van der Ende en 
Lisanne Onck, was erg scherp en fel in de verdediging en kon veelvuldig de bal onderscheppen. Helaas 
lukte het in het aanvalsvak niet goed om tot goede kansen te komen. Waar het vorige week vloeiend en vlot 
liep in de aanval, haperde het nu op sommige momenten. Hierdoor kon VALTO het overwicht niet uitdrukken 
in doelpunten en kon Vitesse bij blijven. In de slotfase van de 1ste helft gaf VALTO 1 gas en kwamen ze vlak 
voor de rust door een doelpunt van Rob de Ruiter op 10-5 voorsprong. In de rust was coach Marco Swikker 
niet geheel tevreden met het vertoonde spel. VALTO stond weliswaar voor met 5 doelpunten verschil, alleen 
het oogde niet scherp genoeg. In de tweede helft moest er beter worden aangesloten en meer energie 
worden geleverd, met name in het vak van Sharon Prins, Lotte van Geest, Thom Voskamp en Frank de 
Rijcke. De tweede helft was qua spel helaas niet beter dan de eerste helft, daarbij werd er aan beide kanten 
niet gescoord, waardoor het verschil een lange tijd op vier doelpunten bleef staan. Vitesse probeerde nog de 
aansluiting te krijgen alleen dit lukte ze niet. 10 minuten voor tijd kwamen Niels van der Lingen en Ellen van 
der Haagen nog in het veld voor Frank de Rijcke en Lotte van Geest om de wedstrijd in het slot te gooien. 
De tweede helft werd er aanzienlijk minder gescoord, uiteindelijk verscheen de eindstand 14-9, door een 
schot van Lisanne Onck, op het scorebord.  
Al met al geen hele sterke wedstrijd, maar ondanks dat is VALTO geen moment in gevaar geweest tegen 
Vitesse. Doordat Korbatjo gelijk heeft gespeeld tegen Koag staat VALTO nu gedeeld eerste met Korbatjo. 
Laat uitgerekend die ploeg ook nog eens aanstaande zaterdag op bezoek komen bij VALTO, waarna het 
vraagteken in de titel om kan worden gezet in een uitroepteken! 
Doelpuntenmakers: Thom 6, Rob 4, Frank 3 en Lisanne 1. 
 
 
 

Aanstaande zaterdag tijdens de opening van de villa 2.0 
15:30 VALTO 1- Korbatjo 1! 

Wie van de twee gaat als herfstkampioen de zaal in? 
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VALTO 3 kruipt door het oog van de naald….. 
Afgelopen zaterdag speelde VALTO 3 thuis tegen OZC 4. 
Als 4e heer speelde Chris mee, die weer volledig fit is en bij het 3e weer wedstrijdritme op wilde doen. Bij de 
dames waren we compleet, dus dat betekende dat er zelfs een dame op de bank moest beginnen en dat 
was voor het eerst deze veldcompetitie! 
Vooraf waarschuwde coach Mark al voor de tegenstander, hij verwachtte een ploeg die zou achter 
verdedigen, waardoor het een stugge wedstrijd zou worden. Typisch zo’n ploeg waar het moeilijk tegen 
korfballen zou zijn. Zijn voorspellingen kwamen uit, want het werd een moeizame wedstrijd. OZC verdedigde 
achter en we hadden moeite om dat af te straffen en we hadden moeite om onze aanvallen met doelpunten 
af te ronden. Hoe makkelijk het vorige week ging, zo moeizaam ging het nu. Met rust stond het 5-5. In de 
2e helft ging het niet veel beter en OZC nam zelfs een voorsprong van 2 doelpunten en even leek het 
helemaal mis te gaan. Alles werd uit de kast gehaald en coach Mark gebruikte het maximaal aantal wissels 
om er nog wat uit te slepen en langzaam knokte het 3e zich terug in de wedstrijd en stond er weer een gelijke 
stand op het scorebord. Het gevoel was dat er meer in zat en ook dat er gewonnen moest worden van deze 
ploeg! Gelukkig wisten we in de laatste minuut toch nog het winnende doelpunt te maken en zo werd er 
gewonnen met 13-12. Geen beste wedstrijd en gezien het spel van VALTO 3 was de winst eigenlijk niet 
helemaal verdiend, maar gezien de tegenstander wel noodzakelijk! 
Reserves en coach bedankt voor de hulp! 
A.s. zaterdag spelen we onze laatste veldwedstrijd, voordat we de zaal weer in gaan. We spelen uit tegen 
Vriendenschaar 3. Een ploeg, die net één puntje onder VALTO staat, dus winst is hier heel belangrijk! 
Hopelijk gaat het scoren ons dan weer wat makkelijker af! 
          Groetjes VALTO 3 
 
 
 
 
VALTO 5 doet goede zaken 
Op deze zonnige 4e oktober stond een belangrijke wedstrijd voor het 5e team van VALTO op het 
programma. met nog geen verliespunten kwam vandaag mede koploper ODO op bezoek. een jong team 
met net als wij veel oud selectie spelers.  
het beloofde dus spannend te worden! 
voor de wedstrijd duidelijke afspraken met elkaar gemaakt. gelijk druk zetten en proberen snel op een 
voorsprong te komen. 
dit met een goed resultaat, na 10 minuten gespeeld te hebben stond er 6-0 op het scorenbord. waarna je 
lekker 'ontspannen' kan gaan ballen en veel dingen lukken. misschien was ODO niet eens zo slecht, wij 
waren vandaag gewoon erg goed. door een goede verdediging kwam ODO er aanvallen niet aan te pas 
waardoor onze aanval lekker de tijd kreeg. 
mooie pot mensen! dit vasthouden en op naar de periode titel! 
publiek langs de kant/terras bedankt, kevin top dat je weer met ons mee wou doen en laura bedankt voor het 
reserve zitten. 
Tot volgende week! 

Groetjes VALTO 5 
 
 
 
VALTO A1 
Op 4 oktober stond ODO op het spel. Een derby waar velen van ons naar uit keken met toch wel een beetje 
zenuwen, want ODO staat bekend om hun doorzettingsvermogen tot de laatste minuut. Dat bleek al snel. 
ODO begon de wedstrijd goed en al snel stonden ze dan ook voor. Waar het bij ons vastliep gingen bij hun 
de doelpunten erin. We zaten de eerste helft niet lekker in de wedstrijd, maar wisten met de score toch goed 
bij te blijven. Met een 7-6 achterstand gingen we de rust in. 
Na een goed praatje en een peptalk kwamen we met zelfvertrouwen weer het veld op. Al gauw werd het 
harde werken beloond en de achterstand werd omgezet in een voorsprong. Deze wisten we door te zetten 
door te blijven scoren. Helaas liet ODO het daar niet bij liggen en scoorde goed mee. De wedstrijd bleef 
spannend tot de laatste minuut. Deze werd nog verlengd met drie extra minuten waar nog van alles in kon 
gebeuren. Met maar één punt voorsprong waren de slotminuten extra spannend. ODO had nog een paar 
goede aanvallen waar gelukkig geen doelpunt uit kwam. Met een 15-16 winst hebben we de punten mee 
naar de Lier genomen. Wissels en publiek bedankt. 
Volgende week spelen we thuis om 17:00 uur tegen Excelsior. Tot dan! 
          Groetjes de A1 
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VALTO B1 – Fix B1 
Dat we de wedstrijd op 27 September (die tegen Tempo) hadden verloren, lag natuurlijk aan het feit dat we 
op onze eigen club kampioen wilden worden. Waarom zouden we anders met 22-2 de week erna winnen? 
Weer mocht ik reserve zitten met Daphne, iets waar ik zo langzamerhand aan begin te wennen. Daphne was 
een weekje met school naar Barcelona geweest en zat daarom op de bank. Ik, vanwege een blessure. Wat 
fans uit de E van onze captain Vera hadden zich aan de kant van het veld verzameld en moedigden hun 
idool hartstochtelijk aan. Spandoeken met de tekst ‘’Hup Vera Hup’’ werden in de lucht gehouden en kreten 
als ‘’Kom op Vera’’ klonken over het hele veld. Deze kreten veranderen al gauw in ‘’Kom op B1’’, 
vermoedelijk omdat de 8-jarigen werd gezegd dat niet alleen Vera haar kampioenswedstrijd speelde. 
 Dan over de wedstrijd. Binnen plusminus 10 minuten kwamen wij al op een voorsprong van 6-0 op Fix. 
Schoten, korte kansen en strafworpen werden allemaal goed benut. Deze ‘’tactiek’’, van het snel op een 
voorsprong komen, hadden wij gestolen van Tempo, die het op  27 September tegen ons uitvoerde. De 
ruime voorsprong bracht veel vertrouwen en vooral frisse energie. Stiekem voelden we al dat we deze 
wedstrijd wel zouden winnen, wat ervoor zorgde dat veel blije gezichten boven de oranje T-shirts uitstaken. 
De drijfveer om te blijven scoren in deze eerste helft was om de wedstrijd van een week ervoor goed te 
maken. De voorsprong werd dan ook vergroot met 3 goals en Fix wist ook nog te scoren, 1 goal maar liefst. 
9-1 met rust! 
Voor de 2e helft waren er 2 scenario’s mogelijk. Enerzijds konden we de teugels wat laten vieren en het spel 
gewoon uitspelen. Anderzijds konden we het spel van de 1e helft doorzetten en dit misschien nog wel 
overtreffen. Hoe kan het ook anders! Wij kozen er natuurlijk voor om Fix compleet te vernederen en de 
2e helft nog beter te spelen. 
Ik vermoedde dat Simon en Ruben voor elk doelpunt dat zij maakten, zoals vroeger bij mij wel eens werd 
gedaan, zij een euro van hun ouders kregen, want die twee bleven maar scoren. Van Thijs en Vera leek het 
of ze een onderlinge weddenschap hadden gemaakt over wie de meeste kon scoren en ik zou zweren dat ik 
in het publiek ouders ook zag wedden op één van de twee. Door dit alles wisten wij op een stand van 18-2 te 
komen met nog zo’n 10 minuten te gaan. Het enige doel we toen nog hadden was het halen van minstens 
20 goals. En ook dat is gelukt. 
 Eindresultaat: kampioen  door de kampioenswedstrijd met 22-2 te winnen. Iedereen heeft op zijn eigen 
manier een fantastische wedstrijd gespeeld. Degene die niet hebben gescoord hebben juist niks doorgelaten 
. De taart van een week oud smaakte heerlijk. 
Op het laatst werd mij nog duidelijk welke ouder verkeerd had gewed en waarop er was gewed. Joop gaf 
een rondje aan het team! 
Voor nu gaan wij ons opmaken voor het spannende en belangrijke binnenseizoen waarin we hoofdklasse 
gaan spelen. We kijken er nu al naar uit! 
         Groetjes, Michael 
  
 
 
 
Avanti B4  - VALTO B2 
We moesten vandaag uit spelen tegen Avanti in Pijnakker. 
We hadden al eerder tegen Avanti gespeeld en toen waren we goed aan elkaar gewaagd. 
We wilden deze wedstrijd dan ook graag winnen. 
In de 1e helft ging het goed en kregen we veel goede kansen. 
We gingen de 2e helft in met 6-6. 
In de 2e helft ging het minder goed en dus hebben we verloren met 10-7. 
Nog bedankt voor het invallen Derk. 
 
 
 
 
VALTO D1- Dijkvogels 
Afgelopen zaterdag speelden we voor de 2e keer tegen Dijkvogels. Vorig keer kwamen we moeilijk op gang, 
maar wonnen we 3-1. Deze keer gebeurde er de eerste 10 minuten ook niet veel, maar na  het wisselen van 
helft onderschepte Koert de bal en scoorde gelijk met een doorloop. 1-0, daarna 1-1 aan allebei de kanten 
waren er nu volop kansen en al snel stond het 2-2 en zo gingen we de rust in. Na de rust kwam Bas voor de 
geblesseerde Lorenzo het veld in en later kwam Kim er ook in. Al snel scoorde Romeo 3-2 en Bas kreeg een 
strafworp 4-2. Dat ging goed! Maar Dijkvogels wilden ook nog scoren en door slordig uitverdedigen stond het 
weer gelijk! VALTO werd zenuwachtig en bij Dijkvogels lukte alles. Zo verloren we jammer genoeg met 5-4 
helaassss…… 
      Groetjes Thomas 
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GKV D2  -  VALTO D2 
Vandaag mochten wij tegen GKV een wedstrijd spelen. De dag begon erg mooi met een heerlijk zonnetje. 
GKV speelde op echt gras dat was voor ons wel even wennen. De bal en het veld waren glad. Vorige keer 
hadden we dik van GKV verloren maar we gingen proberen om er nu van te winnen. De wedstrijd begon en 
de eerste aanval kreeg genoeg kansen maar er ging er geen één in. GKV verdedigde goed. De tweede 
aanval begon gelijk fel en na enkele minuten scoorde Annelie een afstandschot. 0-1 voor VALTO.  Dit bleef 
zo tot de rust. Na de rust begon GKV gelijk feller en harder te spelen en scoorde 1-1 en daarna de 2-1. Maar 
gelukkig scoorde Kim de 2-2. Er werd gewisseld van helft en Tessa scoorde een korte bal onder de korf 2-3. 
Helaas scoorde GKV nu ook de 3-3 4-3 en 5-3. Het was bijna tijd en Jordi scoorde nog net de 5-4. Jammer 
dat de scheidrechter erg partijdig was. Want wat had de eindstand geworden als er wel goed was gefloten. 
Maar jullie hebben een hele goede wedstrijd gespeeld.  
       Groetjes Annelie en Angelie 
 
 
 
VALTO D4 – Fortuna D4 
Op woensdagavond 1 oktober jl. werd in De Lier de wedstrijd VALTO D4 – Fortuna D4 gespeeld. Dit was de 
tweede keer in 5 dagen dat VALTO D4 tegenover deze tegenstander stond. De eerste ontmoeting (27 
September) werd met maar liefst 27-1 door Fortuna gewonnen, wat niet veel geloof gaf voor deze wedstrijd. 
Maar sport blijft sport. En in sport kan alles. Met die wetenschap, een duidelijke opdracht van de coaches 
:“Alles geven voor een zo goed mogelijk resultaat.”, veel supporters en de wil om er een leuke en goede 
wedstrijd van te maken werd woensdagavond klokslag zes uur de wedstrijd gestart. In de eerste helft was 
goed te zien dat VALTO D4 niet op herhaling wilde. Door goed verdedigen, de bal lang in de ploeg te 
houden en een doelpunt te maken kwam VALTO tot een ruststand van 1 voor VALTO en 6 voor Fortuna. 
Een stand die niet in de buurt kwam van de ruststand van afgelopen zaterdag (1 voor VALTO en 12 voor 
Fortuna). Met het idee van een goede eerste helft in het achterhoofd begon de tweede helft. Ook in de 
tweede helft was te zien dat VALTO D4 niet over zich heen liet lopen en er alles aan deed om een zo goed 
mogelijk resultaat neer te zetten. Door wederom goed te verdedigen, de bal in de ploeg te houden en 
nogmaals te scoren heeft VALTO D4 er alles aangedaan om het Fortuna zo moeilijk mogelijk te maken. De 
uiteindelijke eindstand 2 voor VALTO en 15 voor Fortuna. Geen punten, maar wel een flinke verbetering ten 
opzichte van de eerdere ontmoeting. Naast het bereiken van een beter resultaat was er de duidelijke wil om 
een herhaling te voorkomen. Wat ervoor zorgde dat ook het spel beter was. Complimenten daarvoor. Na vier 
wedstijden gespeeld te hebben staan we tweede. Met nog twee wedstrijden op het programma, één in 
Scheveningen tegen de nummer drie KVS en één in De Lier tegen de nummer vier HKV, hebben wij ons 
praatje al klaar: “Speel zoals op woensdagavond 1 oktober tegen Fortuna en de punten zijn binnen”.  
 
    Met Vriendelijk Groeten, De Coaches van VALTO D4 
 
 
VALTO D4 
Op een zonnige zaterdag speelden we midden in Den Haag tegen KVS. Na twee nederlagen tegen Fortuna 
waren we wel weer toe aan een overwinning. We vertrokken met tien kinderen, Stan en Dione stonden de 
eerste helft reserve. Ibraheem ging ditmaal niet mee. We kregen vrij veel kansen, maar de eerste twee van 
KVS kansen vlogen er wel gelijk in, vlak erna nog eentje en we stonden dus al 3-0 achter. Na onze 1-3 werd 
het snel 1-4, dat was wel een mentale klap. In de tweede helft stonden Justin en Bart reserve. 
Na onze 2-4 maakten zij binnen vijf seconden 2-5, heel frustrerend. Na een prachtig doelpunt van Laura 
kregen we nog even hoop, maar met een 3-6 verlies stapten we van het veld. Onze vorige wedstrijd tegen 
hen hadden we 3-0 gewonnen, het spel was ditmaal wat minder.  
Hopelijk kunnen we in onze laatste wedstrijd toch nog op een 50% score komen van drie gewonnen 
wedstrijden. 
      Pascal, de vader van Tim 
 
 
 
Fortuna E1  -  VALTO E1       11 - 9 
We moesten tegen Fortuna uit de vorige wedstrijd hadden we 8-8 gespeeld. 
vandaag moesten we weer tegen Fortuna maar helaas hebben we verloren. 
we hadden met 11-9 verloren en wie er gescoord hebben Niels 2goals, 
Emma  2 goals David 5 goals maar ze vonden dat dit een van de beste wedstrijd was. 
       Groetjes David 
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VALTO E 2 tegen Des E1   0-11 
Een zonnige zaterdag ochtend vroeg moesten de meiden E 2 tegen Des. Vol goede moed en een pep talk 
van Coach Thijs gingen de meiden de wedstrijd in Alicia was reserve. De eerste minuten gingen ze goed 
maar helaas de tegenstander was vel snel en scoorde al gauw de eerste paar doelpunten. Even een korte 
pauze Marith eruit en Alicia erin bleven ze na aanwijzingen  van de coach hun best doen. Het mocht niet 
baten de ballen werden onderschept en de pogingen die VALTO deed waren niet raak. Des bleef sterk 
zowel kort bij de paal als worpen op afstand ze gingen er bij hun in als of het niks was. Helaas liet VALTO 
veel bal verlies toe en dat was erg zonde om te zien. Ook na de lange pauze en een bemoedigend woordje 
kon VALTO gelukkig de voorsprong door dat het verdedigen beter ging minder laten oplopen. Ze bleven 
vechten ondanks de moeheid die zichtbaar was door de rode wangen. Maar meiden volop oefenen/ trainen 
de tactieken toepassen die jullie leren , elkaar helpen met verdedigen en plezier hebben in korfbal dan gaan 
we volgende zaterdag laten zien dat een overwinning mogelijk is. 
         Moeder van Alicia 
 
 
 
ODO E2 - VALTO E3 
Zaterdagochtend 9.15 uur staan 5 toppertjes heerlijk in het zonnetje klaar om naar Maasland te vertrekken 
voor een potje korfbal. Ze hebben er allemaal zin in. En o wat gunnen de coach en ouders die toppertjes een 
keer een winst! Zou het er in zitten? 
De spelers staan op scherp en het fluitsignaal klinkt! De bal word mooi rondgespeeld, er word veel 
aanvallend gespeeld en zelfs een aantal keer geschoten. Odo speelt ook op scherp maar de verdediging 
van VALTO zit pot dicht. WAUW wat is VALTO goed in de verdediging. 
Dara en Mette hebben een mooi samenspel waaruit Dara een prachtige worp doet maar helaas de bal gaat 
er niet in. De wedstrijd gaat gelijk op en ze moeten er aan beide kanten voor vechten om ruimte te pakken 
om te kunnen schieten. Dan is het Bas die een kans ziet en schiet, helaas de bal rolt over de rand de 
verkeerde kant er af. De pogingen nemen toe aan de kant van VALTO. Met de doorloopjes proberen ze 
achter elkaar te schieten. Estelle,Dara,Mette,Bas en Luke krijgen meerdere kansen maar hij wil er gewoon 
niet in. De coach en de meegereisde supporters worden er zenuwachtig van. Maar dan net voor rust een 
hele strakke afstandsschot van Mette! JAAAA HIj zit er in!! De spelers zijn wat beduusd maar door de 
juichende coach en supporters komt het bij de kinderen binnen.VALTO staat aan kop met 0-1!! 
Dan is er rust. Even een regen van complimenten en een paar tips van de coach voor de spelers. VALTO is 
er van bewust dat er een kans is om te winnen. En gaan dan ook gretig in onderhandeling met coach Petra 
wat ze zullen krijgen bij winst. Mette en Estelle gaan voor een dagje drievliet,Dara voor een paard, Bas en 
Luke voor ijs. Coach Petra gaat in onderhandeling en de kids slepen er een snoepje uit bij winst. Het 
fluitsignaal klinkt. Zou VALTO dit kunnen vast houden of misschien nog kunnen uitbouwen? ODO heet ook 
een pep talk gehad en gaat er vol tegen in met veel doorloopjes. Helaas voor ODO is VALTO hier niet van 
onder de indruk en grijpt elke keer in. Gaaf om te zien! Dan heeft Luke kansen en schiet 2 x achter elkaar 
maar jammer genoeg zonder resultaat. Estelle probeert het ook met een afstands worp maar lukt niet om 
de stand uit te bouwen. Coach Petra stuurt de spelers enthousiast aan. Ze hoopt ook op een overwinning 
voor haar team. Dan in de laatste 5 minuten een doorloop van Dara en Mette waaruit Mette een schiet kans 
krijgt en hij zit! jammer genoeg was hij verdedigd. De laatste minuut gaat in geeft de scheidsrechter aan. 
VALTO is op van de spanning zouden we dan toch echt gaan winnen??. De aandacht verslapt daardoor iets 
en ODO onderschept de bal en krijgt  een schiet kans. De VALTO aanhangers aan de kant houden hun 
adem in. Nee toch het zal toch niet...  Het schot gaat naast en het fluit signaal klinkt!!  WAUW!!!We hebben 
gewonnen!! de 0-1 winst is binnen en het snoep is veiliggesteld. Lekker douchen en de beloning nuttigen. En 
ja het is toch echt waar....  wat smaakt overwinning toch zoet! Het was een hele mooie wedstrijd om te zien. 
Wat een topteam is dit zeg! Er werd rondgespeeld,overlegd, ijzersterk verdedigd, 
schietkansen gecreëerd,doorloopjes gemaakt en het was zichtbaar teamwerk. Laten we hopen dat deze 
behaalde winst de toon heeft gezet! 
 
        Groetjes Luke en Pámela 
 
 
VALTO E3 – DES E2 
Wederom schitterend weer, dus Bas, Dara, Estelle, Mette en invaller Alicia hadden er veel zin om op 4 
oktober te gaan knallen tegen DES.  Luke was helaas ziek en kan niet meedoen, beterschap vanaf hier! De 
uitwedstrijd tegen deze tegenstander was een fikse nederlaag geworden, waardoor er iets recht te zetten 
was. Echter binnen de 1ste minuten na het fluitsignaal stond DES met 0-1 voor. Aai, een flinke klap... Echter 
gaf VALTO niet op en met mooie aanvallen van ondermeer Dara en Estelle probeerde de kids om terug te 
komen, maar de bal wilde er niet in. 
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Bij DES lukte bijna elk schot wel en was het na 10 minuten al 0-3. Het tweede kwart was niet echt anders, VALTO had 
een aantal mooie aanvallen van onder meer Alicia, maar de bal viel steeds aan de andere kant van de korf. Einde eerste 
helft was het al 0-6. Invalcoach Chantal en ook de scheidsrechter gaven de Lierse kids een aantal goede aanwijzingen, 
waardoor ze beter de doorloop van DES konden verdedigen.  
Na een lekkere limo (even snel op het veld, vanwege alle extra aanwijzingen) startte de tweede helft. Het verdedigen 
ging echt een stuk beter, luisteren ze allemaal thuis ook zo goed! Helaas scoorde DES nog twee keer, daar tegenover 
stonden ook twee hele goede pogingen van Alicia en Mette. Eindelijk lukte het in de laatste 10 minuten veel beter, de bal 
ging sneller rond en iedereen wist de vrije speler of speelster veel beter te vinden. Nu scoorde Alicia de 1-8, VALTO was 
zo blij dat ze even niet scherp waren en het alweer 1-9 was. Maar de E3 had de smaak te pakken en scoorde snel de 2-
9 een mooi schot van Estelle. Helaas wist DES in de laatste 2 minuten nog twee keer de korf te vinden en werd het nog 
2-11.  Om dit lange verslag kort te maken, DES is een maatje te groot voor de E3, maar ze verloren al weer veel minder 
dan in de eerste wedstrijd. Dus aan het einde van het seizoen, nog maar eens een potje..... 
 
          Vader Mette 
 
 
VALTO E5 – Phoenix E3 
En ook deze zaterdag mochten we weer een wedstrijdje korfballen. Het weer was heerlijk! 
Dus vol goede moed gingen we van start. Er werd lekker snel overgegooid. We hadden daardoor veel kansen, helaas 
gingen ze er niet in. Maar verdedigend zat het ook goed dicht. Helaas werd Iris om ver gelopen en kon ze niet meer 
verder spelen. Volgens mij stond het met de rust nog 0-0. Na de rust zakten we een beetje in. De ballen werden heel 
netjes en veel onderschept, maar daarna zo in de handen van de tegenstanders gegooid! Dat was zonde. En Phoenix 
wist nu wel te scoren. Ze scoorden wel 3 keer. Eind uitslag was dan ook 0-3. Helaas verloren! Maar we hebben, vind ik, 
wel een goede wedstrijd gespeeld, zeker de eerste helft. Er zat lekker tempo in het spel. We hebben veel schoten 
verdedigd en heel veel ballen onderschept. Nu nog even op letten met het overgooien. Wel lekker in tempo, maar 
kleinere stukjes en goed in de handen van ons eigen team. Dan gaat het helemaal goed komen! 
         Groetjes, Helma 
 
 
 
VALTO E6, zaterdag 27 september 
Op Zaterdag 27-09 moest VALTO E6 tegen Avanti E8 het was wat vroeger dan anders en dat was in het begin van de 
wedstrijd wel even te merken. Maar toch ging het aardig tegen elkaar op en had VALTO zelf meer bal bezit en een paar 
schoten die net niet erin gingen. Na de pauze was de E6 weer lekker bezig en al snel viel het eerstepunt. Maar dat kon 
Avanti ook en de stand was weer gelijk en dus moest VALTO weer scoren en dat lukte ook weer gooide Rozanne hem in 
de basket. Toen kreeg Avanti de smaak te pakken en wonnen ze met 2-4 jammer want de E6 had een hoop kansen 
Danique, Christy, Lucas, Rozanne en Guilermo hebben allemaal heel goed hun best gedaan en meerdere malen bijna 
een puntje gescoord toppers zijn het. 
       Op naar de volgende wedstrijd ! 
 
 
 
Achilles F1(HG) – VALTO F1 
Afgelopen zaterdag mocht de F1 uit spelen in Den Haag. 
Om 10.00 uur vertrokken we naar Den Haag. 
Van te voren waren de spelers al ‘in the mood’ om te gaan winnen. 
Dit omdat de thuiswedstrijd tegen Achilles gewonnen werd met 27-1. 
Maar de eerste 10 minuten werd er niet gescoord. 
Nadat Marco de spelers had aangemoedigd begon het team goed over te spelen en scoorde Renske het eerste doelpunt 
voor VALTO. 
Isa volgde met 2 doelpunten en Mieke maakte hierna het 4e doelpunt. 
Voor de rust schoot Isa er nog 1 in de korf. 
Ook Achilles scoorde een punt. 
Na de pauze had VALTO de smaak goed te pakken: Anne 
scoorde 2x, Isa 1x en Milan 1x. 
VALTO begon aan het laatste stukje van de wedstrijd waarin 
Milan, Anne en Tim alle drie 2x scoorden. 
Hierbij sloten we de wedstrijd af met een score van 1-15. 
Wat een mooie wedstrijd om te kijken! Wat gaaf om te zien dat 
iedere speler van het team goed kan vangen, gooien, vrijlopen 
en verdedigen. 
En als alle spelers dan ook nog gescoord hebben tijdens de 
wedstrijd kan de dag niet meer stuk! Tot volgende week! 
 
        Groeten Anne en Margrietha v. Geest                        
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Achilles F2 - VALTO F2 
Vandaag speelt F2 de uitwedstrijd tegen Achilles. De thuiswedstrijd tegen hen hebben we eerder al 
gewonnen, dus vol goede moed gaan we richting Den Haag. Sanne en Tim kunnen er vandaag helaas niet 
bij zijn, maar Tim Krapels hebben we als reserve speler weten te strikken! De wedstrijd ging als een speer, 
het ene doelpunt na het andere werd gemaakt door VALTO, jullie     waren continue aan de bal!  Met wat 
voor een  resultaat; in de pauze stond het 13-0 voor! De tweede helft  speelde VALTO op dezelfde 
aanvallende manier verder. Dan scoorde Maartje weer, dan weer Lucas en Noortje en  Jonne en Tim! We 
raakten bijna de tel kwijt van alle doelpunten! Achilles weet in de laatste tien minuten ook nog een keer te 
scoren, maar  VALTO wint  overduidelijk met 31-1!!! Een nieuw record! Super goed gedaan hoor!  
 
       Groetjes van Maartje en Annemieke. 
 
ONDO F2 - VALTO F3 
De tegenstander begint sterk, maar wij laten ons niet kennen en we geven ze geen millimeter cadeau. 
Helaas kwamen we in de eerste kwart toch 2-0 achter. Na de korte rust en peptalk van Coach Nancy gingen 
we met z’n alle er weer flink tegen aan. Kees kreeg de kans, en gooide van een flinke afstand de bal in de 
korf. 2-1, allen dit bleef niet lang zo, en al snel werd het 3-1 en daarna 4-1. Toen mochten wij een 
Superspeler inzetten en deden dat met Sven. Kees gooit de bal gelijk naar Sven en Sven gooit de bal ook 
gelijk in de korf. Dus Superspeler Sven moet weer naar de kant. Toen de rust. 
Na de rust  hadden we allemaal een lekkere mandarijn op dus we hadden weer nieuwe energie. En dat kon 
je wel zien ook. Al snel na de rust scoorde Jette een hele mooie 4-3. We gingen sterk door en bleven 
vechten. Tot Sven weer een pass kreeg, en deze ook noch wist te scoren. 4-4 Wat een spanning. Alleen 
toen kwam ONDO weer aan de bal. En scoorde 5-4, 6-4, 7-4. Dus wij mochten weer een super speler 
inzetten en nu was dat kees. Alleen bleef ONDO maar scoren. 9-4. Maar toen kreeg Luna de bal en die 
scoorde ook weer een prachtig punt. 9-5. Toen ONDO weer 10-5 En Kees maakt als laatste nog een punt 
dus helaas verloren met 10-6 Maar we hebben wel gestreden als een team. 
Jullie waren weer KANJERS. 
       Groetjes Sven en zijn Vader. 
  
    
Opstellingen Senioren – 15 oktober 
VALTO 6  Vertrek 19:00 uur 
Dames: Imke, Mariska M, Ryanne, w.a., w.a. 
Heren:   Bart V, Daniël K, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent 
 
 
 
Zaterdag 18 oktober 
670	   14:00	   VALTO	  5	   Velocitas	  5	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Twan	  
1159	   10:15	   Velocitas	  8	   VALTO	  6	   De	  Bloemerd	   Leiderdorp	   	  	  
747	   14:00	   Fiks	  6	   VALTO	  7	   Sportcomplex	  Voscuyl	   Oegstgeest	   	  	  
1253	   12:30	   VALTO	  8	   DES	  (D)	  8	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Thijs	  
1507	   14:00	   VALTO	  A3	   ALO	  A2	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Martin	  B	  
2045	   11:00	   VALTO	  C2	   ONDO	  (G)	  C2	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Steven	  
3642	   11:00	   VALTO	  F1	   Dijkvogels	  F1	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Bart	  v	  M	  
 
 
Opstellingen Senioren – 18 oktober 
VALTO 5  Aanwezig 13:30 uur 
Dames: Anne-Roos, Lisa S, Lizzy, Chantal, Julia 
Heren:  Bart-Jan, Roland, Ruben L, Laurens M, Johan 
 
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, Daniël V	  




