


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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ckv VALTO De Lier 
tel. kantine: 0174-516690 
www.ckv.valto.nl 
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Programma zaterdag 18 oktober 
670	   14:00	   VALTO	  5	   Velocitas	  5	   Sportpark	  De	  Zwet	   De	  Lier	   Thijs	  
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	   ??	  
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 – 15 oktober 
Valto	  6	  	   Vertrek	  19:00	  uur	  
Dames:	  	   Mariska	  M,	  Ryanne,	  Inge,	  Lisanne	  B,	  Petra	  J	  	  
Heren:	  	  	   Daniël	  K,	  Daniël	  V,	  Jesper,	  Laurens	  E,	  Patrick,	  Vincent	  

 
Opstellingen Senioren – 18 oktober 
Valto	  5	  	   Aanwezig	  13:30	  uur	  
Dames:	  	   Anne-‐Roos,	  Lisa	  S,	  Lizzy,	  Chantal,	  Julia,	  Mandy	  B	  
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,	  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	  
 
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 
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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 
 
Valto zet de scheidsrechters in het zonnetje… 

 
‘Naar een veiliger sportklimaat’: “Het doel van de 
Week van de Scheidsrechters is dat sportbonden 
(KNKV), verenigingen en sporters hun waardering 
laten blijken aan scheidsrechters, en andere officials. 
Zij zetten zich vaak belangeloos in voor de sport en 
hun vereniging. Daar mogen ze ook voor in het 
zonnetje worden gezet”! (bron:knkv) 
 
Wat is het toch fantastisch dat ze er zijn, 
‘scheidsrechters’. Iedere vereniging heeft wel enkele 

actieve scheidsrechters die voor haar vereniging regelmatig fluitend op het veld staan. Soms op het eigen 
veld maar veelal buiten de hekken van hun eigen vereniging, dit zijn de zogenoemde KNKV-
bondsscheidsrechters. Natuurlijk zijn er ook scheidsrechters die alleen op eigen veld de F-jes, E-jes, D-jes 
… t/m A junioren maar ook senioren fluiten, de zogenoemde verenigingsscheidsrechters. Allen op vrijwillige 
basis, belangeloos en ten diensten van hun eigen clubje en absoluut onmisbaar. 
 

Korfballen doen we samen. Samen willen wij een prettig en veilig sportklimaat. Een 
korfbalwedstrijd kan niet zonder een scheidsrechter, dat weten wij allemaal. De 
scheidsrechter oefent zijn of haar hobby niet uit in teamverband maar vaak alleen. 
Helaas wordt de scheidsrechter nog veel te vaak vergeten als het gaat om 
waardering. Daarom is het NOC*NSF in 2012 gestart met het actieplan “Naar een 
veiliger sportklimaat”, de introductie van ‘de Week van de Scheidsrechter’ was 
hiermee geboren. 
 

Jaarlijks wordt aandacht gegeven aan de week van de scheidsrechter en de waardering getoond die zij 
verdienen. Echter om daadwerkelijk kracht te geven aan het ‘veiliger sportklimaat’, verdienen de 
scheidsrechters en andere officials natuurlijk niet alleen in deze week de oprechte waardering. Eigenlijk 
verdienen zij altijd de ‘sportieve aandacht’! 
 
Afgelopen zaterdag heeft de TC - Arbitragecommissie, namens Valto, de scheidsrechters die hebben 
gefloten op eigen veld bedankt met een klein presentje. Dit presentje staat symbool voor alle personen die 
weleens een wedstrijdje fluiten voor Valto, de verenigingsscheidsrechters. Ook de uitspelende teams 
hebben een presentje overhandigd aan de scheidsrechter die hun wedstrijd heeft gefloten. 
Verder onze bijzondere aandacht voor de KNKV-bondsscheidsrechters die altijd ergens in den lande fluiten 
in het belang van onze vereniging. Hierdoor vaak belangrijke wedstrijden moeten missen en minder vaak te 
signaleren zijn op ons veld. 
 
SCHEIDSRECHTERS BEDANKT! 
 
Nog even dit: een vereniging heeft geen bestaansrecht als het geen vrijwilligers heeft. Vrijwilligers maken de 
vereniging, ‘vrijwilligers’ zijn de vereniging. Valto is trots op zijn vrijwilligers… 
Namens de TC – Arbitragecommissie 
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Uitslagen zaterdag 11 oktober 
 

 
 
Nabeschouwingen Senioren 
 
Selectie 
Deze week voor de selectie een bekende tegenstander, Korbatjo. Vorig jaar in de zaal werd tegen deze 
ploegen het kampioenschap binnen gehaald. Valto 2 speelde makkelijk tegen matige tegenstander, er werd 
ruim gewonnen waarbij de uitslag veel hoger had moeten zijn. Valto 1 behaalde bij vlagen het niveau dat 
nodig is om mee te kunnen doen in de overgangsklasse. Er werd dan ook verdiend gewonnen. Beide 
selectie teams kroonden zich gisteren tot herfstkampioen. 
 
Wedstrijdsport 
Valto 3 spoelde tegen Vriendenschaar. Een wedstrijd die gewonnen moest worden om een gat te slaan met 
de ondersten in de poule. Er werd vrij makkelijk en verdiend gewonnen met 10-7. In Maasland speelde Valto 
4 een knappe wedstrijd in de streekderby. Op de vroege ochtend werden er veel doelpunten gemaakt, mede 
daardoor werd er met 12-16 gewonnen. 
 
Breedtesport 
Valto 5 heeft in Scheveningen een zwaar bevochten wedstrijd gehad. KVS gooide alles in de strijd om het 't 
vijfde lastig te maken, helaas voor hun tevergeefs. Er werd met 11-15 gewonnen. Valto 6 speelde op eigen 
veld om 11.00u thuis tegen DES. Er werden niet veel doelpunten gemaakt, waardoor er met 7-9 werd 
verloren. Valto 7 speelde aansluitend tegen Fluks. Het zevende had weinig in te brengen tegen De gasten 
en er werd met 7-12 verloren. Valto 8 stond in Maasdijk klaar voor de start, maar helaas werd de wedstrijd 
afgekeurd. 
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Nabeschouwingen Junioren 
Valto A1 was overduidelijk twee maten te groot voor een pover Excelsior en kan daarom met vol vertrouwen 
de overgangsklasse tegemoet gaan. Voor Valto A2 was er loon naar hard werken en er werd gewonnen van 
Velocitas. De punten waren hard nodig om onderin weg te blijven. Valto A3 had haar handen vol aan Avanti 
A5. Helaas konden ze qua score de thuisclub niet bijhouden en werd er verloren met 12-5. 
 
Nabeschouwing jeugd teams 
B-teams 
VALTO B2 speelde uit tegen ONDO B3. De B2 wist nog geen wedstrijd te winnen en ook dit keer tegen 
ONDO wilde het niet lukken. Er werd met 7-3 verloren. Zo eindigt de B2 op de laatste plaats en helaas 
zonder punten. In de zaal gaat de B2 ook in de 3e klasse spelen en zal het ook flink tegenstand krijgen. 
Hopelijk kunnen er dan wel wat punten gepakt gaan worden. 
  
C-teams 
VALTO C2 speelde uit tegen één van de koplopers, ONDO C2. Al snel werd duidelijk dat deze tegenstander 
een maatje te groot was voor onze C2. Er werd met 11-5 verloren. A.s. zaterdag staat er voor de C2 nog een 
inhaalwedstrijd op het programma, en dan komt ONDO C2 nog op bezoek bij ons. Hopelijk kan er dan meer 
tegenstand geboden worden. 
VALTO C3 speelde thuis tegen ONDO C4. Bij winst kon ONDO kampioen worden en VALTO was nog altijd 
op jacht naar haar eerste punt(en). Het werd een heel spannende wedstrijd, waarin ONDO zeker recht had 
op een punt, maar VALTO was net even gelukkiger en ging er met een nipte overwinning vandoor, 3-2. Zo 
haalde de C3 haar eerste twee punten en werd ONDO van het kampioenschap afgehouden. 
  
D-teams 
VALTO D1 speelde thuis tegen koploper Weidevogels D1. Uit werd er nipt verloren (4-3), maar deze keer 
was VALTO de veel betere ploeg. Het werd een ruime overwinning, 7-1. Hiermee werd het verlies vorige 
week tegen Dijkvogels extra zuur, want dan was het kampioenschap nu een feit geweest. Nu is er nog wel 
een kleine kans, omdat Weidevogels en Dijkvogels donderdag nog tegen elkaar moeten spelen. Als 
Dijkvogels dan van Weidevogels weet te winnen, eindigen VALTO, Weidevogels en Dijkvogels alle drie op 
de 1e plek met 8 punten. Als Weidevogels wint of gelijk speelt, is Weidevogels kampioen. 
VALTO D2 speelde thuis tegen koploper DES D1. Uit werd er met 5-1 van deze ploeg verloren. Ook nu leek 
het er al weer snel op dat het een ruime overwinning voor DES zou worden, nadat DES uit was gelopen naar 
een 0-3 voorsprong, maar VALTO knokte zich terug in de wedstrijd en maakte er nog een spannende strijd 
van. Helaas net niet genoeg om er een puntje uit te slepen, de uiteindelijke eindstand was 4-5. 
VALTO D3 speelde uit tegen DKC D1 en ging voor het kampioenschap! Er moest gewonnen worden van 
DKC om kampioen te worden. Het werd een bloedstollend spannende wedstrijd, die uiteindelijk eindigde in 
een gelijke stand, 5-5. En wat nu? VALTO heeft nu 8 punten en is uitgespeeld, SEV staat op de 2e plaats 
met 7 punten en DKC staat op de 3e plaats met 6 punten. A.s. dinsdag spelen SEV en DKC nog een 
inhaalwedstrijd tegen elkaar. Als SEV die wedstrijd wint, is SEV kampioen, maar bij alle andere scenario’s is 
VALTO D3 alsnog (al dan niet gedeeltelijk) kampioen. We gaan de uitslag van dinsdag dus goed in de gaten 
houden!! 
VALTO D4 speelde thuis tegen HKV/OE D3. Uit werd er met 5-12 gewonnen, maar dit keer had de 
tegenstander een ietwat gewijzigde samenstelling (invaller uit de D1!) en speelde ze de hele wedstrijd met 6 
heren. Dit zorgde ervoor dat VALTO dit keer de mindere ploeg was en HKV er met de overwinning vandoor 
ging. Het werd uiteindelijk 2-12, waarbij wel opgemerkt moet worden dat VALTO slordig met haar kansen 
omging en zeker 5 doelpunten meer had moeten scoren! 
  
Aankomende zaterdag komt alleen de C2 nog in actie en voor de overige B/C/D teams geldt: op naar het 
zaalseizoen!! 
 
E-jeugd 
Bij de E waren er geen kampioenskandidaten meer in dit laatste speelweekend buiten. Valto E1 speelde uit 
tegen Meervogels E1. De thuiswedstrijd werd met 15-6 gewonnen dus de verwachtingen waren hoog. Deze 
verwachtingen werden waargemaakt. Er werd met 1-10 gewonnen. Hiermee eindigt de E1 netjes op de 
tweede plaats. Valto E2 speelde thuis tegen ODO E1. Uit werd er verloren maar deze keer nam onze E2 het 
heft in eigen handen en won knap met 5-2. Hierdoor zijn er deze competitie 3 wedstrijden gewonnen en 3 
verloren. Mooi in evenwicht! Valto E3 speelde thuis tegen hekkensluiter ODO E2. Uit werd nipt gewonnen. 
Dit keer een royalere overwinning: 6-1. Knap hoe jullie groeien! Valto E4 kreeg Futura E1 op bezoek. De 
uitwedstrijd werd 24-2 verloren van deze kampioen dus vooraf was bekend dat het niet makkelijk zou 
worden. De uitslag zegt genoeg: 1-22. Helaas geen punten gehaald op het veld. Snel naar de zaal! Valto E5  
kreeg Futura E2 op bezoek. Boekte Futura thuis nog een flinke overwinning, nu moesten ze er hard voor 
vechten om de voorsprong van Valto om te zetten naar een nipte overwinning van 3-4 voor Futura. Jammer! 
Valto E6 traint iedere week hard en dat loont! Afgelopen zaterdag boekte de E6 haar eerste overwinning: 2-5 
tegen Avanti E8. 
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F-jeugd 
Valto F1 speelde haar kampioenswedstrijd uit tegen DKC F1. De wedstrijd werd overtuigend gewonnen met 
4-17 een daardoor is de F1, met nog een wedstrijd te gaan, al kampioen. Knap gedaan, ongeslagen aan 
kop! Valto F2 nam ook de punten mee naar huis. Er werd met 5-7 gewonnen van DES F1. Valto F3 ging op 
bezoek bij ODO F1 en won daar ruim met 1-5. Zowel de F2 als F3 eindigen daarmee op een tweede plaats 
in de poule. Knap gedaan! 
 

Nieuws van het bestuur : 
 
Uitbreiding Villa Valto feestelijk geopend! 
 
Afgelopen zaterdag stond in het teken van de opening van Villa Valto 2.0. Een officieel 
gebeuren ter ere van de uitbreiding die veel leden al hebben gezien en ook al hebben 
gebruikt. Deze middag werd dan ook vooral gebruikt om de nieuwe ruimtes vol trots aan 
het publiek te laten zien, inclusief sponsors en wethouder. 
 
In een feestelijke kantine werden de genodigden ontvangen en werd de wedstrijd van Valto 1 tegen Korbatjo 
1 bekeken. Het inmiddels prachtige weer en de goede sportieve prestaties van het eerste zorgden voor een 
perfecte sfeer rondom het veld en in de tent die voor deze gelegenheid was neergezet. 
 
Na de wedstrijd die onder onder belangstelling van WOS TV en radio, het AD en Korfa werd gewonnen was 
het tijd voor praatjes en plaatjes. De voorzitter blikte terug op de wens voor en realisatie van de uitbreiding 
en de ambities die daaraan ten grondslag liggen. Valto wil dé sportvereniging van het Westland zijn en met 
deze stap zijn we in staat om daar een stukje aan bij te dragen. Er zijn in de kantine een aantal prachtige 
ruimtes zijn bijgekomen, zoals de professionele EHBO-ruimte, een bespreek- en vergaderkamer, een ruime 
berging, het mooie en handige tassenrek en een ruimer ballenhok. 
 
Vervolgens was het woord aan de wethouder die zijn waardering uitsprak naar de vereniging en leden van 
Valto. Hij sloot zijn woorden af met bedanken van de aftredend voorzitter die na 9 jaar het stokje gaat 
overdragen en in die tijd veel voor elkaar heeft gekregen, waaronder de recente uitbreiding van de Villa. 
Aansluitend was het tijd om middels het knippen van een 4 tal lintjes, de nieuwe kantine officieel te openen. 
Twee van de jongst spelende leden (Jonne en Brecht van der Meer), het oudst spelende lid (Arie 
Hoogerbrugge) en wethouder Mohammed el Mokaddem knipten achtereenvolgens de lintjes door. 
 
Uiteraard werden de harde werkers die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt niet vergeten en bedankt voor 
hun inzet bij de bouw en afwerking van Villa Valto 2.0. Een groot team van klussers en ook zonder hen geen 
uitbreiding. Na deze woorden van dank en het bijbehorende applaus was het tijd voor eten & drinken, terwijl 
de A1 hun sportieve plicht deed en ruim won van Excelsior. De dag werd afgesloten met een gezellig feestje 
met muziek en een geïmproviseerde lotenverkoop. Zo werden er nog een groot aantal Grote Clubactie loten 
verkocht. Er zijn nog enkele loten over, dus kom op en maak ons los! Ook de verkoop van de 
toegangskaarten voor het Valto Feest op 22 november is gestart. Een niet te missen spektakel. Zorg dat je 
er bij bent, want gezellig wordt het zeker! 
 
Iedereen nogmaals bedankt voor de bijdrage aan de gezellige openingsmiddag! 
 
Namens het bestuur, 
Rosanne & Jan Jaap 
 
Wintertijdchallenge 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 
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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! 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
De meeste ploegen zijn klaar met de eerste helft veldcompetitie. En 
wat een afsluiting! Met prima wedstrijden zijn Valto 1, Valto 2 en A1 
bovenaan geëindigd in hun poule. Geweldig gedaan mensen. Niet 
gezien? Kijk op de site voor video verslagen! 
 
Vrij! 
Zoals in het jaarschema te zien is (kijk op http://www.ckv-valto.nl/wp-
content/uploads/20140301-jaarschema.pdf) zijn we de komende week vrij. En breedtesport zelfs t/m 27 
oktober. 
 
Sommige ploegen en leiders hebben andere afspraken gemaakt. Dat is natuurlijk prima. Bovendien spelen 
nog enkele teams. Twijfels? Vraag het je leider of aanvoerder! 
 
Week van de scheidsrechters 
Afgelopen week hebben we onze scheidsrechters in het zonnetje gezet. Hun wekelijkse inzet is zo 
noodzakelijk voor alle sporters. Denk daar vaak aan! 
 
Fair-play 
De bordjes met Fair-Play hangen in onze kleedkamers en in de gang. Valto gaat voor Fair-Play! 
 
Valto breidt uit: Nieuw D team 
Door nieuwe aanmeldingen krijgen we een nieuw D team. De nieuwe indeling van de D vind je hier: 
 
D1, D2: geen wijzigingen 
D3: Bart S, Ivar, Noah, Emma, Jytte, Marit, Maaike, Sanne P. 
D4: Sanne D, Ilse, Jordan, Laura, Justin, Tim, Stan, Daan. 
D5: Dione, Indy, Marleen, Norah, Bart A, Ibraheem,Jason, Sven 
(Joah gaat nog niet spelen maar wel meetrainen met D5). 
 
We hopen dat korfballen in deze nieuwe indeling nog leuker wordt voor jullie! 
 
Valto breidt uit: Nieuw F team 
Er komt ook een nieuw F-team. Daarover volgende keer meer. 
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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. 
 
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 
 
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 vind je hieronder. 
 
Datum	   Dag	   Tijd	   Thuis	   Uit	   Lokatie	   Scheidsrechter	  
25-‐okt	   Zaterdag	   19.15	   Alo	  1	   Valto	  1	   Houtrust	   Haagse	  Korfbaldagen	  
25-‐okt	   Zaterdag	   14:00	   Kios	  2	   Valto	  2	   Nieuw	  Vennep	   KIOS	  
25-‐okt	   Zaterdag	   13:15	   Valto	  3	   DES	  4	   Vreeloo/1	   Valto	  
25-‐okt	   Zaterdag	   16:15	   Valto	  A1	   Tempo	  A1	   Vreeloo/1	   Valto	  
25-‐okt	   Zaterdag	   14:45	   Valto	  A2	   Tempo	  A2	   Vreeloo/1	   Valto	  
25-‐okt	   Zaterdag	   17:40	   Valto	  A3	   Tempo	  A3	   Vreeloo/1	   Valto	  
25-‐okt	   Zaterdag	   12:00	   Valto	  B1	   Excelsior	   Vreeloo/1	   Valto	  
25-‐okt	   Zaterdag	   14:40	   Fortuna	  B2	   Valto	  B2	   Fortunahal	   Fortuna	  
25-‐okt	   Zaterdag	   11:00	   Valto	  C1	   Fortuna	  C1	   Vreeloo/1	   Valto	  

	   	   	   	   	   	   	  27-‐okt	   Maandag	   20:20	   Valto	  1	   Weidevogels	  1	   Vreeloo/1	   Haagse	  Korfbaldagen	  

	   	   	   	   	   	   	  29-‐okt	   Woensdag	   20:45	   Valto	  A1	   Weidevogels	  A1	   Essensteyn	   Haagse	  Korfbaldagen	  
29-‐okt	   Woensdag	   19:15	   Valto	  1	  	   indien	  door	   Houtrust	   Haagse	  Korfbaldagen	  

	   	   	   	   	   	   	  31-‐okt	   Vrijdag	   20:45	   Valto	  A1	   KVS	  A1	   Zuidhage	   Haagse	  Korfbaldagen	  
31-‐okt	   Vrijdag	   19:15	   Valto	  1	  	   indien	  door	   Marimbahal	   Haagse	  Korfbaldagen	  

	   	   	   	   	   	   	  01-‐nov	   Zaterdag	   15:00	   Valto	  A1	  	   indien	  door	   HKV/OE	  Hal	   Haagse	  Korfbaldagen	  
01-‐nov	   Zaterdag	   13:35	   Valto	  1	   indien	  door	   HKV/OE	  Hal	   Haagse	  Korfbaldagen	  

	   	   	   	   	   	   	  01-‐nov	   Zaterdag	  
	  

ALL	  DAY	  VALTO	  
	   	  01-‐nov	   Zaterdag	   18:45	   Valto	  1	   Fluks	  1	   Vreeloo/1	   Valto	  
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01-‐nov	   Zaterdag	   17:30	   Valto	  2	   Fluks	  2	   Vreeloo/1	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   20:00	   Valto	  3	  

	  
Vreeloo/1	   Valto	  

01-‐nov	   Zaterdag	   17:30	   Valto	  4	   KCR	  6	   Vreeloo/2	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   18:45	   Valto	  5	   RWA	  5	   Vreeloo/2	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   20:00	   Valto	  6/7	   Exelsior	   Vreeloo/2	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   16:15	   Valto	  A1	   Top	  A2	   Vreeloo/1	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   15:00	   Valto	  A2	   RWA	  A2	   Vreeloo/2	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   16:15	   Valto	  A3	   RWA	  A3	   Vreeloo/2	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   15:00	   Valto	  B1	   Fortuna	  B1	   Vreeloo/1	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   14:00	   Valto	  B2	   RWA	  B2	   Vreeloo/2	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   14:00	   Valto	  C1	   Excelsior	  C1	   Vreeloo/1	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   13:00	   Valto	  C2	   RWA	  C1	   Vreeloo/2	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   12:00	   Valto	  C3	   Excelsior	  C2	   Vreeloo/2	   Valto	  	  
01-‐nov	   Zaterdag	   13:00	   Valto	  D1	   Meervogels	  D2	   Vreeloo/1	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   11:00	   Valto	  D2	   Meervogels	  D3	   Vreeloo/2	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   10:00	   Valto	  D3	   Meervogels	  D4	   Vreeloo/2	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   09:00	   Valto	  D4	   Meervogels	  D5	   Vreeloo/2	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   12:00	   Valto	  D5	   ONDO	  D5	   Vreeloo/1	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   11:00	   Valto	  E1	   Meervogels	  E1	   Vreeloo/1	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   10:00	   Valto	  E2	   Meervogels	  E2	   Vreeloo/1	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   11:00	   DES	  E2	   Valto	  E3	   Hoornbloem	   DES	  
01-‐nov	   Zaterdag	   11:00	   DES	  E3	   Valto	  E4	   Hoornbloem	   DES	  
01-‐nov	   Zaterdag	   11:00	   Valto	  E5	   Meervogels	  E3	   Vreeloo/1	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   09:00	   Valto	  E6	   ONDO	  E3	   Vreeloo/1	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   10:00	   Valto	  F1	   Meervogels	  F1	   Vreeloo/1	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   09:00	   Valto	  F2	   Meervogels	  F2	   Vreeloo/1	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   09:00	   Valto	  F3	   DES	  F1	   Vreeloo/1	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   11:00	   Valto	  F4	   Valto	  F-‐all-‐stars	   Vreeloo/1	   Valto	  
01-‐nov	   Zaterdag	   10:00	   Kangoeroes	  

	  
Vreeloo/1	   Valto	  

	   	   	   	   	   	   	  04-‐nov	   Dinsdag	   20:00	   RWA	  2	   Valto	  2	   Sporthal	  Rhoon	   RWA	  
04-‐nov	   Dinsdag	   21:10	   RWA	  1	   Valto	  1	   Sporthal	  Rhoon	   RWA	  

	   	   	   	   	   	   	   
Namens de TC, 
Bart van Muyen 
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 

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 
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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.  
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 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  
 
Verloren / vergeten! 
Ik kreeg van iemand van ODO de vraag of er schoenen gevonden zijn, dus graag even onderstaand bericht 
in de Bijblijver plaatsen: 
  
ODO C2 heeft op zaterdag 4 oktober tegen VALTO C3 gespeeld en één van de speelsters is toen vergeten 
haar Gaastra schoenen mee terug te nemen. De schoenen zijn donkerblauw en heeft van binnen bont. Heeft 
iemand deze schoenen gevonden? Laat het mij weten, dan kan ik dit meisje (en haar moeder) heel blij 
maken! 
  
groetjes Petra Dijkstra, tel. 06 21 40 90 23 
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Te koop zaalschoenen 
Het veldseizoen zit er bijna op. Het wordt weer tijd om voor te bereiden voor de zaal. Hierbij bied ik de 
schoenen van mn zoon aan. 1 zaalseizoen op gespeeld Nike Max Air hyper guard up maat 42  te koop voor 
€ 35,=.	  
Interesse? Mail naar alledas@caiway.nl 
 

Wedstrijdverslagen 
 
Valto 1 is herfstkampioen! Sponsor: Martin 
Stolze b.v. 
Afgelopen zaterdag was het tijd voor de topper uit de 1ste klasse E. 
Valto 1 tegen Korbatjo 1 uit Oud-Beijerland. Beide ploegen wisten 
voorafgaand aan de wedstrijd 4x te winnen en 2x gelijk te spelen, 
wat voor een gedeelde koppositie zorgde. De winnaar van dit duel 
zou zichzelf herfstkampioen mogen noemen. Er was veel aandacht 
voor deze wedstrijd; Wos radio, Wos tv en korfa tv waren aanwezig 
voor de publiciteit en daarbij waren de sponsors en de wethouder 
van sport uitgenodigd voor de opening van de villa 2.0. 
De wedstrijd begon voortvarend voor de thuisspelende club. De 
aanvallen gingen goed; er werd goede lijnen gelopen en gegooid 
en daarbij was het afrondingspercentage hoog. De jarige Niels 
Koole zette de 1-0 al vroeg op het scorebord en daarmee was de 
toon gezet. Na de 2-0 van Lisanne Onck was het in de eerste 
aanval van het andere vak ook direct raak doordat Ellen van der 
Haagen, weer terug van haar blessure, zonder bal in één keer naar 
binnen snelde om een doorloop af te ronden. Dit leidde tot een 7-1 voorsprong binnen het eerste kwartier 
door doelpunten van Manon van der Ende, Rob de Ruiter, Thom Voskamp en Frank de Rijcke. Hierna kon 
Korbatjo meer grip op de wedstrijd krijgen doordat ze wat dichter op de ballijn gingen verdedigen en doordat 
ze er alles aan deden om onze schutters niet te laten schieten. Door de riante voorsprong kon Valto wat 
missertjes permitteren in de verdediging, maar hierdoor kreeg Korbatjo het geloof dat hier wat te halen viel. 
De ruststand was 11-8, nog steeds in het voordeel van de Lierse korfbalploeg. 
Coach Marco Swikker was ruimschoots tevreden over het spel van het eerste kwartier, maar baalde ervan 
dat Valto het niet kon vasthouden, anders zou het duel voor de rust al gespeeld zijn. In de rust werd 
besproken dat Valto in het vak van Thom Voskamp, Frank de Rijcke, Ellen van der Haagen en Sharon Prins 
de afvang moest wegstappen van de korf op het moment dat de bal naar de schutter werd gegooid, dit om 
het felle verdedigen tegen te gaan. Zo gezegd, zo gedaan want de aanval erna ontstond precies deze 
situatie en Frank de Rijcke rondde deze kans af. Dit was weer het startsein voor de ploeg van Marco Swikker 
om een fase te laten zien met daarin goed korfbal. Met doelpunten van Thom Voskamp, Frank de Rijcke, 
Niels Koole en Lisanne Onck liep Valto weer uit naar een 19-11 voorsprong en daarmee was de wedstrijd 
beslist. 
Hierna kon Valto het scherpe verdedigen niet meer vasthouden en kon Korbatjo nog enigszins de uitslag 
dragelijk maken door er nog een aantal in te gooien, maar doordat de voorsprong groot genoeg was, kwam 
de uiteindelijke koploper uit De Lier niet meer in gevaar. Wel was er nog een moment waarop Frank de 
Rijcke met uitverdedigen een dame over het hoofd had gezien. Doordat het de derde overtreding binnen een 
minuut was, werd deze overtreding bestraft met een gele kaart. Dit mocht overigens de feestvreugde na de 
wedstrijd niet bederven, want Valto staat nu bovenaan in de 1ste klasse en kan met een prima gevoel de 
zaal ingaan. 
Na de wedstrijd was er een moment voor de voorzitter om de aanbouw officieel te openen en kon er gevierd 
worden dat zowel Valto 2 als Valto 1 bovenaan staan, een prima resultaat van de selectie tot nu toe. 
Komende week heeft de selectie een week vrij, maar daarna staan de Haagse korfbaldagen op het 
programma. Kan Valto het goede resultaat doorzetten in de zaal en ook in dit toernooi hoge ogen gaan 
gooien?  
 
Doelpuntenmakers: Thom 5, Frank 5, Lisanne 4, Niels 3, Rob 2, Manon 1 en Ellen 1. 
 
Valto 3 wint in stromende regen van Vriendenschaar 3 
Afgelopen zaterdag mochten we onze laatste veldwedstrijd spelen, uit tegen Vriendenschaar 3, voordat we 
weer lekker de zaal in gaan! De weersvoorspellingen waren goed: het zou een prachtige nazomerdag 
worden. Dus bij het inpakken van de tas werden de zonnebrillen en de zonnebrand in de tas gestopt, want 
we waren tenslotte gewaarschuwd!  Onderweg naar Vriendenschaar werden we verrast door een fikse 
regenbui en bij het raadplegen van buienradar bleek dat de voorspellingen inmiddels flink aangepast waren: 
het zou pas later in de middag een mooie ‘dag’ worden, nou daar zouden wij dus niets meer aan hebben, 
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want wij speelden om 12.30 uur. Beetje jammer dat deze laatste voorspellingen dan wel bleken te kloppen, 
want we hebben de hele wedstrijd in de stromende regen gespeeld!! 
Voorafgaand aan de wedstrijd werd in het kader van ‘de week van de scheidsrechter’ de scheidsrechter in 
het zonnetje (J) gezet, wat niet mee viel in de stromende regen….. Namens VALTO kreeg ze een presentje 
en ze werd door alle spelers bedankt voor haar aanwezigheid. We begonnen de wedstrijd, tot onze 
verbazing, met een blauw/gele bal en gedurende de wedstrijd werd deze steeds zwaarder en gladder, wat 
het spel zeker niet ten goede kwam. De kansen kwamen wel, maar de afronding wilde maar niet lukken. De 
1e helft ging qua scoren gelijk op. Steeds was het VALTO die na lang aanvallen op voorsprong kwam, 
waarna Vriendenschaar in de eerstvolgende aanval meest weer gelijk maakte. In de rust stond het 6-6. Het 
was duidelijk dat het spel niet verkeerd was, maar dat de afronding beter moest, want dat we hier de punten 
moesten pakken, was voor iedereen duidelijk. We probeerden nog om het voor elkaar te krijgen dat we de 
2e helft met een andere bal konden spelen, maar de scheidsrechter was strikt: we moeten verder spelen met 
dezelfde bal als waar de wedstrijd mee begonnen is….. 
Vlak na rust wist VALTO gelukkig een voorsprong van drie doelpunten te pakken, 7-10 en vervolgens daalde 
het niveau tot ver beneden nul. Iedereen was zeiknat, de bal was nat, zwaar en glad en de kansen wilde er 
gewoon niet meer in. Laurens V en Antoinette kwamen er nog in, om een verandering tot stand te brengen, 
maar ook zij kregen het niet voor elkaar. Zo eindigde de wedstrijd in een 7-10 overwinning. Geen wedstrijd 
om over naar haar huis te schrijven, maar wel de volle twee punten. Een positief punt was wel, dat Jeroen 
weer in de basis kon starten en ongeveer ¾ wedstrijd wist te spelen. Dat gaat dus weer de goede kant op! 
En zo staat VALTO 3 na 7 wedstrijden met 7 punten keurig in de middenmoot, waarbij aangetekend moet 
worden dat in de laatste drie wedstrijden 6 punten zijn behaald. Voorzichtige conclusie: sinds het team 
compleet is, loopt het goed en dat geeft vertrouwen voor de zaalcompetitie. 
Laurens V, Ruben K en Lisanne B bedankt voor het reserve zitten en invallen! 
  
Groetjes VALTO 3 
 
Valto 7 
Na een aantal weken hier toch een stukje van Valto 7. Voordat we naar de wedstrijd van afgelopen zaterdag 
gaan, eerst nog een korte samenvatting van de afgelopen wedstrijden. De 1e 3 wedstijden weet de schrijver 
van dit stuk niet zoveel van, hij was namelijk afwezig door vakantieperikelen. 
Even eerst nog het team, het vaste clubje is bij elkaar gebleven, Linda is na een jaartje afwezigheid weer 
terug. Martine vervangt Jeannette nog even in het buitenseizoen en voor de verjonging van ons team zijn 
Marije en Wilco toegevoegd.  
 
Valto 7 – Madjoe 5 (7-11) 
Het enige wat ik hierover gehoord heb, een typische 1e wedstrijd van het seizoen.  
 
Avanti 11 – Valto 7 (7-11) 
Avanti 11 is een oude bekende, waar we het over het algemeen gezien altijd lastig tegen hebben. Door een 
snelle voorsprong van een verschil van 4 punten, kwam het 7e niet echt in gevaar en kon de 1e overwinning 
pakken van het seizoen.  
 
Valto 7 – Meervogels 9 (4-4) 
Meervogels 9 is ook een oude bekende, een team wat makkelijk scoort maar ook verdedigend veel ruimte 
geeft. Over deze 4-4 met een 1-0!! ruststand  worden dan ook niet veel woorden meer vuil gemaakt. 
Valto 7 – Weidevogels 4 (9-10) 
De wedstrijd tegen de koploper van onze poule, tevens de terugkeer van GJ en Fril in het team na hun 
tourtje door de USA. Een andere bijkomstigheid was de bruiloft van Laurens en Laura de avond ervoor.  
Een aantal stonden niet helemaal fris in het veld, door jetlag of kater. GJ had het allebei en besloot nog wat 
langer in zn bed te blijven liggen. Dus we begonnen met de volgende mensen, aanval (Gerda, Petra, Niels 
en Ruud), verdediging (Martine, Marije, Jelle en Fril). Helma was gelukkig bereid gevonden om reserve te 
zitten.  
De wedstrijd ging gelijk op, wat zelfs nog resulteerde in een 5-4 voorsprong voor het 7e met de rust. 
GJ was intussen wakker en kwam erin voor Jelle. De scores gingen over en weer en 5 minuten voor tijd had 
Weidevogels een 9-7 voorsprong genomen. Valto kwam nog terug tot 9-9 (bedankt Helma) en iedereen had 
zich bij een punt neergelegd, totdat een heer van Weidevogels in de allerlaatste seconden nog 9-10 maakte.  
Ondanks de jetlag en de katers werd er toch een goede wedstrijd gespeeld, waar we Weidevogels door 
fouten van ons in de wedstrijd hebben gehouden en daardoor de deksel op de neus kregen.  
Scores: Ruud 4x, Martine 2x, Niels, Fril en Helma 1x 
 
Tempo 10 – Valto 7 (12-14) 
Na vorige week tegen de koploper gespeeld te hebben, mochten we nu tegen de nummer laatst in onze 
poule. Voor de wedstrijd werd er al gemeld dat het 7e vaak goed speelt tegen koplopers en altijd slecht 
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tegen de nummer laatst, hopelijk kwam daar vandaag verandering in. Een ander aspect wat een rol zou 
kunnen spelen, is dat ze bij Tempo al op de kleine veldmaten (40x20) spelen.  
Nadat 3 van onze teamleden een kwartier te laat kwamen gingen we op weg naar Alphen a.d. Rijn. Door dit 
oponthoud kwamen we 5 minuten voor de wedstrijd aan. Gelukkig was de scheidsrechter bereid om 5 
minuutjes later te beginnen.   
Opstelling: Aanval (Gerda, Linda, Wilco en Rinze), verdediging (Ria, Marije, Jelle en GJ), Reservebank 
(Martine, Ruud en Fril).  
Door de verandering in veldgrootte was het even zoeken voor het 7e, maar we konden toch mee blijven 
scoren, GJ en Rinze waren zeer scherp, met de tegenstander.  De ruststand was 8-8. In de rust werd de 
reservebank leeggehaald om de 2e helft te starten. Martine voor Ria, Ruud voor Wilco en Fril voor Jelle. De 
scores in de 2e helft gingen niet zo vloeiend als de 1e helft, maar uiteindelijk kon er toch een gat geslagen 
worden van 2 punten.  De tegenstander ging er steeds meer een fysiek potje van maken, gelukkig bleef het  
7e rustig en haalde zo een 14-12 overwinning binnen. 
Scores: Rinze 4x, GJ 3x, Ruud en Gerda 2x, Jelle, Martine en Ria 1x 
 
Valto 7 – Fluks 3 (7-12) 
Vandaag de wedstrijd tegen Fluks uit Noordwijk. Door afwezigheid van enkele spelers werden de vakken 
een beetje gehusseld. Misschien kwam het daardoor dat het aanvalsvak veel moeite had om de korf te 
vinden. Gelukkig stond de verdediging goed, maar kon niet voorkomen dat we met 2-0 achterkwamen. Door 
een snel doelpunt van Jelle en van de tegenstander stond het 1-3. Intussen kwam de regen ook steeds 
harder naar beneden, wat het spelletje niet makkelijker maakte. Dit had tot gevolg dat er een 2-5 ruststand 
op het bord stond. Door het inbrengen van Rinze en later Mandy probeerden we het tij te doen keren, maar 
dit mocht niet baten. Wat in een eindstand van 7-12 resulteerde. Scores: Jelle 2x, Inge, Petra, Marije, Rinze 
en Fril 1x.  
Nu op naar de laatste wedstrijd van dit blok van het veldseizoen, uit tegen Fiks, op gras. Hopelijk is het beter 
weer als afgelopen zaterdag. 
 
Valto 8- Velocitas 9 (8-10-2014) 
Maandagavond 9 Oktober was Veilingweg 18 het strijdtoneel van de wedstrijd Valto 8 tegen Velocitas 9. 
Beide ploegen hadden drie van de vier gespeelde wedstrijden gewonnen en stonden op 6 punten. Van te 
voren wisten we dat de winnaar van deze wedstrijd op gelijke hoogte zou komen met koploper VEO 6. De 
verliezer zou de aansluiting bovenin de poule kwijt raken en op een derde plek terecht komen. De wedstrijd 
begon om  half 9 en werd gefloten door Cock . Met veel geluk konden we de eerste helft zonder regen 
spelen. Helaas was de wind niet gaan liggen. Bij veel wind is het altijd lastig schieten. Ook dit keer was dat 
zo. Ondanks dat gegeven bleven beide ploegen de eerste helft volharden in het schieten. Het resultaat: 
weinig doelpunten en een ruststand van 3-2. In de rust werd de eerste helft besproken. Minder snel schieten 
en beter afvangen was de conclusie. In de tweede helft werd minder snel geschoten wat resulteerde in 
langere aanvallen en betere kansen. Ondanks het creëren van betere kansen en het goed afvangen van de 
ballen lukte het niet echt om het verschil veel verder te vergroten. Op 15 minuten voor het eindsignaal was 
de tussenstand dan ook maar 5-3. We stonden 2 doelpunten voor, maar Velocitas was nog niet verslagen en 
maakte dus nog alle kans. De opdracht: Zo snel mogelijk het verschil van 2 naar 4 doelpunten verschil 
brengen. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd gebeurde dit. Met een rebound en een mooi 
afstandsschot zorgde Arie er hoogstpersoonlijk voor dat de 5 op het scorebord een 7 werd en het verschil op 
4 kwam. Verder dan 7 kwamen we helaas niet meer. De Eindstand: 7 voor Valto 8 en 3 voor Velocitas 9. Na 
deze 4de overwinning op het veld staan we nu op doelsaldo 1ste. Met nog twee wedstrijden moet het zeker 
lukken deze plaats vast te houden en als koploper de zaal in te gaan.  Cock bedankt dat je ons op je vrije 
maandagavond wilde fluiten. Ook de supporters bedankt voor de support. Top dat jullie er waren. 
 
Groeten Valto 8 ☺ 
 
Dijkvogels 5 – Valto 8 
In de stromende regen vertrokken we vanuit De Lier naar Maasdijk waar het weer al niet veel beter was. De 
wedstrijd voor ons was een meer waterballet dan korfbal. Het veld was voor 50% bedekt met water en de 
onderbemalingspomp kregen ze in De Dijk helaas niet meer aan de praat. Hierop werd door Dijkvogels 
besloten om het veld af te keuren. Conclusie: omkleden en weer terug naar De Lier waar in een heerlijk 
zonnetje nog genoten kon worden van de kunsten van Valto 1. 
 
Valto D1- Weidevogels D1 
Zaterdag moesten wij spelen tegen de Weidevogels D1, de koploper. Zij hadden alle wedstrijden al 
gewonnen. En omdat wij het vorige week hadden laten liggen, hoopten zij zaterdag al kampioen te worden. 
Maar soms zijn er weleens verrassingen. Vanaf het begin van de wedstrijd speelden wij al beter en met de 
rust stond het al 5-1 voor ons! Drie van Koert in het ene vak en twee van Julia in het andere. Bij de 
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Weidevogels en supporters bleef het stil. Na de rust speelden we goed verder en scoorden Koert en Julia er 
allebei nog één! Dus de uitslag was 7-1!! 
Na afloop waren we natuurlijk super trots maar het was ook een dubbel gevoel want als we nu verleden 
week hadden gewonnen dan... 
Maar er is nog een hele kleine hoop... Volgende week moeten de Weidevogels nog spelen tegen de 
Dijkvogels en als ze dan verliezen?? Wie weet worden we dan nog kampioen... 
Mogen we nu dan voor één keer voor de Dijkvogels zijn, Frank?? 
 
O ja, nog bedankt voor de lekkere cake Koert! 
 
Groetjes, Rosanne 
 
Valto D2- Des D1 
De wedstrijd begon om 9:00, het was een beetje regenachtig. 
Al gauw schoorde Des twee keer. 
Wissel van helft. 
Toen scoorde Annelie de 1-2. 
en nog een doelpunt van Des. 
Met 1-3 gingen we de rust in. 
Het bleef een tijdje 1-3 totdat David scoorde. 
Wissel van helft. 
toen scoorde ik (Tessa) de 3-3. 
Des met de 3-4. 
Daarna scoorde Annelie de 4-4. 
Helaas scoorde Des de 4-5, en dat is ook de eindstand. 
Het was een zenuwslopende wedstrijd. 
Ik hoop dat we in de volgende poule iets meer kans maken op een kampioenschap... 
Tessa 
 
DKC D3 –Valto D3   
Daan van de D2 kwam invallen 
Het was een soort van kampioenswedstrijd. 
1e helft: 
Bart heeft een strafworp gescoord 0-1 
Toen de tegenpartij 1-1 
Daarna ging het goed bij Bart hij scoorden   er nog 2 en de tegenstander nog een toen was het 2-3 
Toen was het wissel en de tegenpartij scoorde er gelijk 1 en toen stond het gelijk 3-3 
En wij gingen weer aan de slag en Sanne scoorde er weer een 3-4 
Toen was het rust 
2e helft: 
De tegenpartij scoorde het gelijk makende punt weer 4-4 
En toen scoorde Ivar de laatste  4-5 
En tegenpartij sloot het af met nog een dus 5-5 gelijk gespeeld 
En nu nog afwachten op de uitslag van de kampioenen . 
Daan bedankt voor het invallen . 
Marit Valto D3 
 
Meervogels E1 – Valto E1 
Afgelopen zaterdag  speelde Valto E1 tegen Meervogels E1. De wedstrijd was bij Meervogels en we 
begonnen om 12:00 uur. Ik kon zelf niet spelen, want ik ging donderdag met mijn voet tussen de spaken. 
Lisa van Oudheusden ging mee als reserve.  Sanne, Sanne, David en Niels begonnen de wedstrijd. De 
volgorde van het scoren is als volgt : Niels, David, Niels, Niels, David, helaas toen de tegenstander. Toen 
was het rust. 
Na de rust kwam Lisa er voor 10 minuten in. De volgorde van het scoren na de rust is als volgt: David, Niels, 
David, David, deze keer hebben alleen de jongens gescoord. De eindstand was : 1 - 10 voor       Valto E1 
!!!!!!! 
 
Groetjes, Emma. 
 
We hebben er een mooie veld competitie op zitten. Valto E1 heeft laten zien in de eerste klasse thuis te 
horen. Waar we eerst met snel counteren de wedstrijden wisten te winnen hebben we gaande het seizoen in 
4Korfball ook een spel leren op zetten. We kijken uit naar een leuk en uitdagend zaalseizoen! 
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Groetjes, Michiel. 
 
Valto E4 – Futura E1 
Zaterdag 11 oktober, donkere wolken pakken zich samen boven De Lier. Na zo veel mooie competitie-
zaterdagen in de zon, ziet het er nu dan toch echt uit dat we in de regen moeten korfballen. Het voordeel van 
dit weer is dan weer wel dat we niet kunnen zeggen dat we het te heet hebben om nog te kunnen rennen ;-). 
Om exact 10.00 uur fluit scheidsrechter Ria in om de wedstrijd te kunnen starten. Zij weet echter niet dat de 
E4 nog een aardigheidje voor haar in petto heeft. Het is tenslotte de week van de scheidsrechter en daarom 
worden alle scheidsrechters in het zonnetje gezet. Alle meiden geven de scheids netjes een hand en 
wensen haar een prettige wedstrijd. Daarna kan de wedstrijd echt beginnen. Vooraf hadden we al besproken 
dat het geen makkelijke wedstrijd zou worden. Vorige keer verloren we met 24-2 van deze ploeg. Maar zo 
ver zouden we het deze zaterdag niet laten komen! Uiteindelijk werd de uitslag 1-22, een doelpunt beter dan 
vorige wedstrijd. Vooral in de eerste en laatste tien minuten hebben we de doelpunten om onze oren 
gekregen. In de middelste 20 minuten hielden we onszelf goed staande door fel en alert te reageren. Met 
dank aan Pieter die coach Marleen langs de kant hielp om de meiden bij de les te houden. En eigenlijk is dat 
ook het belangrijkste wat we zaterdag weer gezien hebben: snel schakelen. Van aanval naar verdedigen en 
andersom. En jezelf laten zien! Laat de tegenstander maar merken dat jij ook de bal wil hebben. Maak je 
groot en laat je zien! Daar hebben we zaterdag veel ballen mee onderschept. 
Het veldseizoen is nu voorbij. Helaas hebben wij geen ene wedstrijd kunnen winnen. In de zaal gaan we 
gewoon weer lekker korfballen en komen we bij teams die het op het veld ook moeilijk hebben gehad. 
Hopelijk vinden we hier dan ook tegenstand waar we ook van kunnen winnen! 
 
Valto E5 
Hallo allemaal, 
Op zaterdag 11 oktober speelden wij onze laatste wedstrijd van de veldcompetitie tegen Futura. Uit hadden 
we van hen verloren maar we gingen vol goede moed de wedstrijd in. De eerste helft speelden we heel goed 
naar elkaar over en na 10 minuten stonden we 2-0 voor door doelpunten van Yara en Mike. Tijdens de 
volgende 10 minuten werd Futura sterker en scoorde twee keer, maar Marit scoorde nog een keer voor 
Valto. Met 3-2 voorsprong gingen we wat drinken. Bij de limonade ook de peptalk van Helma en Leonie: we 
zijn heel goed bezig, maar we moeten beter kijken als we de bal naar elkaar gooien want we verliezen te 
vaak de bal doordat de tegenstander er nog tussen staat. 
Vlak na de rust scoorde Futura de 3-3 en dat bleef een hele tijd zo. Er kwamen nog een paar kansen voor 
beide teams, die er net niet in gingen maar vlak voor tijd scoorde Futura helaas het winnende punt... We 
waren er dichtbij en jullie gaan echt steeds beter spelen! We hoorden dat Futura nu kampioen geworden is, 
dus dan is het ook geen schande om te verliezen, toch? 
  
groetjes, Ineke, de moeder van Yara. 
 
Valto E6 
11 oktober 2014 de dag van de waarheid 
Het is een regenachtige dag die zaterdag de 11 oktober 2014. De dag dat Valto E6 naar Pijnacker reist om 
tegen Avanti te spelen. Het veld is glad en nat, maar de kids hebben er weer zin in. 
In de eerste helft komt de stand na enige tijd op 1-0 voorsprong voor Valto E6 door een goal van Christy. 
Vlak daarna volgt alweer de gelijkmaker door Avanti. 
In de tweede helft vergist Avanti zich in korf en maakt een doelpunt die meetelt voor het doelsaldo van Valto. 
Valto krijgt de strategie van Avanti door en weet door snel samenspel de voorsprong binnen enkele minuten 
te vergroten. Alhoewel ook Avanti nog een keer weet te scoren, blijft Valto scherp en weet de winst vast te 
houden tot het slotsignaal klinkt. Wat een super inzet van het hele team weer. Rosanne mag drie goals op 
haar lijstje schrijven (en drie Euro innen!) De allereerste overwinning voor de E6 is binnen: 5-2! Wat een 
werelddag! 
Groetjes van Guillermo en zijn moeder 
 
Valto F1 
Afgelopen zaterdag was het dan zover. Wij konden met de F1 kampioen worden bij DKC in Delft. Met lekker 
veel supporters reisden wij af naar Delft. Na het omkleden , gingen we ingooien alvorens de wedstrijd begon. 
Renske haar broers hadden een mooi spandoek gemaakt die langs de kant van het veld hing . Als snel 
kwamen we op voorsprong door een doelpunt van Isa . Mieke gooide er ook nog een paar in en met de 
eerste pauze na 10 minuten stonden e met 1-5 voor.  In het tweede kwart scoorden we ook nog 2 
doelpunten , waarna er als ruststand 1-7 op het scorebord stond.  
Na de limonade en de rust begon de wedstrijd aan de 2 e helft. Toen scoorde DKC al vrij snel , maar wij 
konden hier ook weer wat doelpunten tegenover stellen. O.a Milan en Anne scoorden na de rust.  
Direct na de pauze scoorde Mieke weer een doelpunt alwaar we een show van Tim kregen te zien , die een 
aantal doelpunten achter elkaar scoorde. De eindstand was 4-17 geworden en we konden het 
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kampioenschap gaan vieren .  Direct na de wedstrijd zijn we terug naar Valto gereden om daar de taart 
lekker op te peuzelen. 
 
Groetjes van Mieke en de coach van de F1. 
 
DES F1 – Valto F2 (5-7) 
Afgelopen zaterdag mocht VALTO F2 lekker vroeg uit bed. Om 8 uur moesten we verzamelen bij de Villa 
voor het vertrek naar Delft. Daar zouden we onze laatste veldwedstrijd spelen tegen DES F1. Het was 
belangrijk dat we deze wedstrijd zouden winnen, om onze tweede plek veilig te stellen. In de eerste helft zat 
het helaas niet helemaal mee, vooral het scoren lukte niet. Net alsof we vorige week ons kruit hadden 
verschoten tijdens de megascore tegen Achilles. 
Zo kwamen we eerst 1-0 achter uit het allereerste schot van DES. Gelukkig kwamen we direct in de 
volgende aanval al weer terug naar 1-1. Helemaal wakker waren niet geschud door deze achterstand, wat 
weer scoorde DES. Zo werd het 2-1. Ook nu konden we snel weer herstellen en zo gingen we rusten met 2-
2. 
Na rust kwam DES weer voor, maar vlak voor de laatste pauze wisten wij weer gelijk te maken. In de laatste 
tien minuten kregen we het op de heupen. We liepen heel snel uit van 3-3 naar  3-6. Toen mocht DES de 
superspeler inzetten. Wij scoorden nog een keertje, maar daarna kwam DES – dankzij de extra speler – 
terug naar 5-7. Dit was ook onze eindstand. De strafworpen wonnen we vervolgens ook, 5-8. Coach Erik 
was heel tevreden dat we onze wedstrijd hadden gewonnen en zo tweede zijn geworden. 
Voor VALTO scoorden Maartje 3x, Lucas, Jonne, Noortje en Sanne 1x.  
Nu lekker de zaal in, kijken of we daar misschien wel mee kunnen doen om het kampioenschap! 
 
Lucas en z’n vader  
 
Trots op VALTO 
Zonder andere teams tekort te willen doen en omdat er nog een beetje ruimte over was vond ik dit een mooi 
plekje met 2 prachtige klasseringen. 

 
 

 
Afzender: iemand die met Valto nooit verder is gekomen dan de 3e klasse (en meer wedstrijden voor 
lijfsbehoud heeft gespeeld dan om promotie J  
Ga zo door Valto selectie! 
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HIPPIES 
13 t/m 16 maart 2015 in Ermelo 

 

Dit trainingsweekend gaan we terug naar de beginjaren van Valto, namelijk de jaren ’60! 

 

Junioren, Senioren en overige leden die gezellig een weekendje weg willen kunnen zich vanaf nu 

opgeven. Zoals de hippies al deden; vrijheid & blijheid!  

 
Voor het hippie weekend zijn 50 chille plaatsen beschikbaar, Kosten voor het hele weekend zijn € 90,- 

Opgeven kan t/m 31 december via NL91RABO0340455225 t.n.v. A.C. Poot. Daarbij graag je naam 

vermelden en of je tot zondag of maandag blijft. Net zoals andere jaren graag eigen vervoer regelen. 	  
 

PEACE!  
Gert-High, Elharmony, Rainbow Arco, Moonon 

 
 

  
 
	  




