


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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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 
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Oefenprogramma komende week 
Datum	   Dag	   Tijd	   Thuis	   Uit	   Lokatie	   Scheidsrechter	  
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	  
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	  
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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	  

 
Opstellingen 1 november 
 
Selectie Aanwezig 16:30 uur 
Dames:  Ellen, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, 
Sharon 
Heren:  Chris, Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Thom 
 
VALTO 3 Aanwezig 19:00 uur 
Dames:  Aileen, Antoinette, Denise, Laura R, Petra D 
Heren:  Daniël K, Jeroen, Steven, Kevin, Hans  
 
VALTO 4 Vertrek 13:45 uur 
Dames:  Esther, Hellen, Annemiek, ? 
Heren:  Arnold P, Hans, Marco, Martin W, ? 
 
VALTO 5 Aanwezig 17:45 uur 
Dames:  Imke, Mariska M, Ryanne, ?, ?  
Heren:  Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent 
 
VALTO 6 / Valto 7 Aanwezig 19:00 uur  
Dames:  Marije, Martine, Petra J, Fiona, Helma, Marleen, Gerda  
Heren:  Frank P, Jelle, Rinze, Niels B, Wilco, Arie, Bart M, Martin B, Michiel B, Peter, Sjors 
 
Komende zaterdag zullen we weer beginnen met het mooie All Day Valto waar bijna alle teams thuis zullen 
spelen, een mooi begin van het zaalseizoen dus.  
Voor de rest van het seizoen zijn er alweer een hoop afmeldingen binnen, de teamplanningen zijn daardoor 
ook gemaakt en dit helpt de vereniging, dank hiervoor!  
Mocht het nu in het seizoen gebeuren dat je een blessure op loopt of er iets anders gebeurd wat invloed 
heeft op de wedstrijden, meld dit dan direct via onderstaand mail adres.  
Als het nu gebeurd dat jij er toch een keer niet bent of iemand anders binnen het team, dan hopen we dat 
jullie misschien eerst zelf kunnen nadenken over een oplossing m.b.t. de invaller. Misschien weet je nog 
iemand te vinden die geen spelend lid meer is maar nog wel graag een wedstrijd wil spelen bijvoorbeeld.  
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
 
Bart Versteegen, Wedstrijdsecretaris Zaal, wsz@ckv-valto.nl  
 
Uitslagen oefenwedstrijden 
Valto 1 won van ALO 1 met 14-6 en Valto A1 kreeg korfballes van Tempo A1 24-8. Verder weet ik ze niet. 
-red- 
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Nabeschouwingen Senioren 
 
Selectie 
Alleen de selectie kwam dit weekend in actie, dit was tegen ALO tijdens de Haagse Korfbal Dagen, waar 
wordt gestreden om de titel beste ploeg van de regio Haaglanden (en meer). 
De wedstrijd werd om 19:15 gespeeld in de Houtrust hal in Den Haag afgelopen zaterdag, een mooi moment 
om een wedstrijd te spelen dus! De toegestroomde toeschouwers konden zien dat Valto toch een maatje te 
groot was voor ALO, waardoor er een mooie 6-14 overwinning werd geboekt. 
Komende maandag avond wordt thuis in de Vreeloo hal de tweede wedstrijd van Valto 1 gespeeld om 20:20 
in hal 1 tegen Weidevogels, kom Valto 1 hier steunen naar de tweede overwinning!  

Nieuws van het bestuur : 
 
Rustweek, opladen voor het zaalseizoen 
Afgelopen week was het even rust voor veel teams. Voor sommigen stond er nog een 
wedstrijd op het programma, anderen waren een weekje weg in de herfstvakantie. 
 
Inmiddels is het oefenprogramma gestart, VALTO 1 heeft de eerste wedstrijd in de 
Haagse Korfbal Dagen gespeeld. Dat is nu niet direct oefenen, maar 2 x 20 minuten volle strijd en een 
goede krachtmeting met andere ploegen. Afgelopen zaterdag werd ruim gewonnen van ALO onder toeziend 
oog val een goed gevulde tribune. Leuk om te zien dat al die VALTO supporters naar Den Haag zijn 
gekomen! Uiteraard hopen we iedereen weer te zien op maandagavond, wanneer we tegen Weidevogels 
aantreden. VALTO A1 speelt aanstaande woensdag tegen De Meervogels haar eerste wedstrijd in sporthal 
Essesteyn (Voorburg). Ook jullie veel succes gewenst! 
 
Afgelopen weekend is er, in de nacht van 25 op 26 oktober, ook nog gekorfbalt in De Lier. Het blijkt dat deze 
sport nog veelzijdiger is dan ik dacht. Speciaal voor de Wintertijd Challenge opende het zwembad haar 
deuren voor de waterkorfballers die daar hun best deden voor de wedstrijden en de actie waar het om draait: 
Spieren voor Spieren. Ik hoop dat iedereen het leuk heeft gevonden en niet onbelangrijk: dat er veel geld is 
opgehaald voor dit goede doel. Lotte, Nikki en ook Michiel bedankt voor het organiseren van dit evenement. 
Ik heb begrepen dat er al meer dan het doel is opgehaald, hulde! 
 
Tot slot nog de herinnering voor aanstaande zaterdag, All Day Valto! Het beloofd weer een mooi en gezellig 
programma te worden met alle teams die hun laatste oefenwedstrijd thuis spelen. Laten we het zaalseizoen 
goed beginnen, tot dan! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Rouwkaart Johan de Meulmeester 
Dat er onverwachte dingen gebeuren in het leven, werd vorige week tragisch bevestigd. De vader van Noa, 
speelster van de C2, is plotseling en veel te jong overleden. We wensen Jolanda, Mink, Lode, Noa en familie 
veel sterkte toe met het verlies van Johan en weet dat we er voor jullie zijn. 
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Iedereen kan communiceren! 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Zo, iedereen weer terug van de herfstvakantie! We gaan ons 
volledig op de zaal werpen. We beginnen gelijk goed met een volle 
All-Day-Valto dag. Bekijk het oefenprogramma goed! En dan daarna 
weer spannende wedstrijden, volle sporthallen en veel sfeer. Ik heb 
er zin in!!! 
 
Huldiging veldkampioenen 
Aanstaande zaterdag is er weer een kampioenenparade. Deze zal plaatsvinden om 18.40 uur voor de 
wedstrijd van Valto 1 in hal 1. 
De teams die gehuldigd worden zijn: 
Valto B1 
Valto D1 
Valto D3 
Valto F1 
Jullie zijn allemaal van harte welkom om bij deze huldiging aanwezig te zijn! 
  
Valto 3 heeft een coach! 
Met groot genoegen kan ik aankondigen dat Michiel Cornelisse zich opgeworpen heeft als coach van Valto 
3. Het team heeft hem enthousiast ontvangen! Michiel succes! 
 
Valto 4 oefent in Hoogvliet op 1 november 
Nikantes speelt sinds vorig jaar in sportcomplex Campus aan het Campusplein 8. Deze straat bestaat sinds 
vorig jaar en staat waarschijnlijk niet in de meeste navigatiesystemen. Als je de Lampreistraat doorrijdt tot 
aan het einde, rijd je tegen een groot scholencomplex aan. Hier vindt je genoeg parkeerplaatsen. Wanneer 
je het plein over loopt zie je een grote trap, bovenaan is de ingang van de sporthal.  
 
Trainingen Valto ¾ 
 
Donderdagen: 

November, Januari, Maart 20:30: Valto 3 21:30: Valto 4 

December Februari 20:30: Valto 4 21:30: Valto 3 

 
Dinsdagen:  
Valto 3 Afspraak: iedereen aanwezig op donderdagen en op dinsdag 2 en 4 van elke maand. Valto 4 is ook 
van harte welkom. Natuurlijk is het op oneven weken ook mogelijk om te trainen. 
 
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 21:00 uur Rob van der Stelt  

2e dinsdag vd maand 21:00 uur Arnold Kok 

3e dinsdag vd maand 21:00 uur Mark van Geest 

4e dinsdag vd maand 21:00 uur Johan van der Meer 

5e dinsdag vd maand 21:00 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. 
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Valto breidt uit: Nieuw F team 
Er komt ook een nieuw F-team. De volgende spelers gaan in Valto F4 spelen: 

• Lotte	  Vermeer	  
• Daan	  van	  Seters	  
• Tobias	  van	  Vliet	  
• Yara	  van	  Baarle	  
• Rosanne	  van	  den	  Beukel	  

Heel veel plezier bij het korfballen in Valto F4 ! 
 
Herhaling berichten 
 
Invulling jeugdtrainers 
Door de groei van onze vereniging en de veranderingen bij de E teams van 8-tallen naar 4-tallen hebben we 
heel wat meer teams gekregen. Om iedereen genoeg aandacht te geven en goed te leren korfballen hebben 
we uiteraard trainers nodig. Vanaf deze week zijn we de zaal in gegaan en het is dan ook flink puzzelen 
geweest met de uren en teams die we hebben. 
Vanuit de TC hebben we meerdere malen navraag gedaan bij leden, spelers om te helpen met trainen 
geven en coachen. Doordat we nog steeds een groot aantal trainers nodig hebben, hebben we spelers 
vanuit de junioren bij een aantal jeugdteams ingedeeld, zodat de gaten opgevuld zijn.  We zitten met de 
trainingsavonden over de gehele week verspreid, het komt dan ook voor dat sommigen drie avonden in de 
week op het veld staan. We hebben geprobeerd dit te vermijden, maar dat is niet altijd mogelijk, helaas. 
Maak met je medetrainers een groepje, je kunt dan door wisselen, zodat je elkaar ontlast en dus niet altijd 
drie keer in de week op het veld staat. En het blijft dan ook leuk, dat is ook niet onbelangrijk. 
Je kunt altijd voor ondersteuning vragen bij ons. Voor verder vragen kan je bij de TC terecht en bij Johan van 
der Meer. 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen 
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
Schoonmaken Villa 
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO 
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd. Per week is een ander jeugdteam 
aangewezen, zodat de ouders  maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar aan de beurt komen. Daarbij 
verzoeken we om bij verhindering te ruilen met een ouder uit een ander team.  Met een groepje van 7 a 8 
mensen is alles binnen het uur klaar. Dus is het van belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op 
vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.  Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld.  
 
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 
Maandag 10 november 20.00 uur Communicatie Villa VALTO 
Vrijdag 21 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 
Zaterdag 27 december 20.00 uur VALTO AGoGO Villa VALTO 
Vrijdag 2 januari 20.00 uur Nieuwjaarsreceptie en VALTO AGoGo Villa VALTO 
Vrijdag 6 maart 16.00 uur Bowlen voor de jeugd  
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Wedstrijdverslagen 
 
Valto 3 
Zaterdag 25 oktober jl. begon Valto 3 om 13:15 aan haar eerste 
wedstrijd in de zaal. Het betrof een oefenwedstrijd tegen de 
supersterren van DES 4. In de aanval begonnen Denise, top 
invaller Inge (nogmaals bedankt), Jeroen en Daniel. Het vak 
speelde een goed spelletje, maar zoals wel eens vaker gebeurde 
dit seizoen, kon het veldoverwicht niet in een voorsprong worden 
omgezet. Doordat het verdedigingsvak met Petra, Laura, Dennis en 
voormalig captain Steven, het echter goed dicht hielden, werd er 
maar weinig gescoord. Met rust stond het daardoor slechts 3-1. Het 
hoogtepunt van deze helft was het doelpunt van Dennis die tijdens 
een duel onder de paal onbewust met 1 handje de bal binnen tikte. 
 
 
De tweede helft was een slechtere versie van de eerste helft waarin 
de aanvallen te vaak niet goed uit de verf kwamen en waarin veel 
te weinig gescoord werd om het kwaliteitsverschil tussen Valto en DES eer aan te doen. Toen er in de 
laatste minuten ook nog eens onverschillig werd verdedigd kon DES zelfs tot 6-5.  
 
Al met al was het een wedstrijd met twee gezichten en een blamerende uitslag waarmee Valto het debuut 
van haar nieuwe coach niet bepaald heeft opgeluisterd. Voordat er aan de competitie zal worden begonnen 
zal er nog wel aan de vorm gewerkt moeten worden, maar met nog 2 oefenwedstrijden en enkele trainingen 
voor de boeg, moet dat zeker goed komen. Hopelijk kunnen we op all-day Valto al verbetering laten zien, we 
spelen dan om 20:00 in een hopelijk gezellig volle zaal. 
 
 
Valto A2 – Tempo A2 
Zaterdag hadden we onze eerste oefenwedstrijd in de zaal. Romy was nog geblesseerd en Alex moest bij de 
A1 spelen daarom hadden wij Thijs en Rosalie als reserve/invallers.  De vakken waren: in de aanval: 
Thomas, Martijn, Julia en Manon. In de verdediging stonden: Rick, Thijs, Joyce en Mandy. We hadden al in 
de zaal getraind maar een hele wedstrijd spelen hadden we nog niet gedaan Een mooi moment voor een 
oefenwedstrijd dus! We zagen al snel dat Tempo een goede ploeg was. We gingen met 9-10 de rust in. Alles 
kon nog gebeuren na de rust. Na een praatje van Niels gingen we er weer tegen aan. De tweede helft was 
niet al te best. We hebben er maar 1 gescoord en de tegen partij 12. De eindstand dus 10-22 voor Tempo. 
We gaan er volgende week gewoon weer tegen aan! Dinsdag en donderdag weer volle bak trainen in de 
zaal dan kunnen we zaterdag weer knallen. Volgende week is het ALL DAY VALTO! De A2 speelt om 15.00 
in hal 2 tegen RWA A2. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om te komen kijken!  
Groetjes de A2 
 
Fortuna B2 - Valto B2 
Zaterdag speelden wij een oefenwedstrijd uit tegen Fortuna B2. Marije  
was deze wedstrijd onze coach. Tijdens de wedstrijd werd er gewisseld 
door de dames zodat die allemaal even lang konden spelen. De 1e helft  
ging goed, alleen scoorde Fortuna vaker dan wij. Daarom gingen we de 
rust in met een achterstand van 5-0. In de 2e helft kwam Bo erin voor Twan. 
Samantha scoorde 1 keer en Amber scoorde 2 keer voor ons, maar Fortuna  
scoorde ook nog 5 keer. We verloren dus met 10-3.  
Bo bedankt voor het invallen en Marije bedankt voor het coachen. 
 
                                                    Groetjes, Romy. 
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Valto FEEST 
 
Zorg dat je er bij bent !!!! en koop de kaartjes op = op 
 
OP ZOEK naar hulp. 
Om het feest goed te regelen zijn we op zoek naar hulp, voor het feest en tijdens en erna. 
 
Geef je op voor: 
- Vrijdag  21 nov. opbouwen  
- Vrijdagavond opbouwen 
- Zaterdag opbouwen 
- Zaterdag tijdens het feest. 
- Barmensen  
- Achter de jassen  
- Munten balie  
- Zondag opruimen  
- Catering personeel 
 
Geef je op bij GJ : 06-41317088 of pgjstolkdelier@gmail.com 
En tijdens het helpen wordt je goed verzorgt door drankje en hapje. 
En natuurlijk een gezellige afterparty. 
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Trainingsweekend 
 

 
 

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 
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Zaalprogramma 
8	  november	  2014	  

	   	   	   	  10837	   17:25	   Valto	  1	   KOAG	  1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
13375	   16:05	   Valto	  2	   KOAG	  2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
13194	   13:30	   Valto	  3	   ODO	  3	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
15416	   19:50	   IJsselvogels	  4	   Valto	  4	   IJsselvogels	   Zuidplas	   Moordrecht	  
7192	   13:30	   Valto	  5	   De	  Meervogels	  7	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
7323	   16:00	   Valto	  6	   Achilles	  (Hg)	  5	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
7500	   19:25	   Paal	  Centraal	  3	   Valto	  7	   Veld	  1	   TU-‐Delft	   Delft	  

17329	   14:45	   Valto	  A1	   VEO	  A1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
22439	   18:30	   KZ	  Danaïden	  A2	   Valto	  A2	   veld	  1	   Drie	  Oktoberhal	  	   Leiden	  
11942	   12:15	   Valto	  A3	   Weidevogels	  A3	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
18794	   12:15	   Valto	  B1	   Oranje	  Wit	  (D)	  B1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
4103	   16:00	   DES	  (D)	  B2	   Valto	  B2	   Veld	  1	   De	  Hoornbloem	   Den	  Hoorn	  

19933	   11:00	   VEO	  C1	   Valto	  C1	   Veld	  1	   Essesteyn	  	   Voorburg	  
5342	   12:00	   ONDO	  (G)	  C2	   Valto	  C2	   Veld	  1	   De	  Hoekstee	   H	  v	  Holland	  
8206	   11:15	   Valto	  D2	   ALO	  D2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
8688	   13:00	   KVS/Maritiem	  D3	   Valto	  D3	   Veld	  1	   De	  Blinkerd	  	   Den	  Haag	  
9222	   11:15	   Valto	  D4	   GKV	  (H)	  D3	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
9806	   09:00	   VEO	  E1	   Valto	  E1	   Veld	  1	   Essesteyn	  	   Voorburg	  

10474	   14:45	   Valto	  E2	   ODO	  E1	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
11431	   14:45	   Valto	  E3	   Die	  Haghe	  E2	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
10920	   12:10	   ALO	  E4	   Valto	  E4	   Veld	  1	   Ons	  Eibernesthal	   Den	  Haag	  
11966	   10:00	   Excelsior	  (D)	  E4	   Valto	  E5	   Veld	  1	   De	  Buitenhof	  	   Delft	  
10918	   11:45	   Avanti	  (P)	  E9	   Valto	  E6	   Veld	  1	   De	  Viergang	   Pijnacker	  
10015	   09:45	   Dijkvogels	  F1	   Valto	  F2	   F-‐veld	  1	   Sporthal	  	   Maasdijk	  
10012	   12:45	   Avanti	  (P)	  F4	   Valto	  F3	   Veld	  1	   De	  Viergang	   Pijnacker	  

	  
15	  november	  2014	  

	   	   	   	  10966	   19:50	   Tilburg	  1	   Valto	  1	   Tilburg	   Westerwel	   Tilburg	  
13546	   17:40	   Kinderdijk	  2	   Valto	  2	   Kinderdijk	   Blokweer	   Alblasserdam	  
13621	   21:20	   VEO	  4	   Valto	  3	   Veld	  1	   Essesteyn	  	   Voorburg	  
13619	   15:25	   Valto	  4	   Avanti	  (P)	  5	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
6555	   16:10	   Pernix	  9	   Valto	  6	   Veld	  1	   De	  Zijl	   Leiden	  
7451	   14:15	   Valto	  7	   Dijkvogels	  5	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

17395	   13:45	   RWA	  A1	   Valto	  A1	   RWA	   Rhoon	   Rhoon	  
17363	   18:20	   Valto	  A2	   Fortuna	  A2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
6201	   16:15	   KZ	  Danaïden	  A3	   Valto	  A3	   veld	  1	   Drie	  Oktoberhal	  	   Leiden	  

18857	   10:10	   Vitesse	  (Ba)	  B1	   Valto	  B1	   Vitesse	  (Ba)	   Riederpoort	   Barendrecht	  
7965	   15:15	   Valto	  B2	   Phoenix	  B2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

19950	   16:15	   Valto	  C1	   KZ	  Danaïden	  C1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
5363	   17:20	   Valto	  C2	   VEO	  C2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
5089	   13:15	   Valto	  C3	   ODO	  C2	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
8275	   11:45	   Avanti	  (P)	  D1	   Valto	  D1	   Veld	  2	   De	  Viergang	   Pijnacker	  
8263	   11:05	   TOP	  (S)	  D3	   Valto	  D2	   De	  Wasbeek	   De	  Wasbeek	   Sassenheim	  
8281	   12:15	   Valto	  D3	   VEO	  D3	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
9214	   18:00	   SEV	  (L)	  D1	   Valto	  D4	   De	  Tas	   De	  Fluit	  	   Leidschendam	  
8219	   11:15	   Valto	  D5	   Avanti	  (P)	  D5	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

11684	   11:15	   Valto	  E1	   Fortuna	  E1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
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10513	   09:00	   ONDO	  (G)	  E6	   Valto	  E2	   viertalveld	   De	  Hoekstee	   H	  v	  Holland	  
10938	   13:15	   Valto	  E3	   Fortuna	  E8	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
11709	   14:15	   Valto	  E4	   Dijkvogels	  E3	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
10930	   11:15	   Valto	  E5	   Avanti	  (P)	  E6	   Hal	  1	  	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
10929	   14:15	   Valto	  E6	   Weidevogels	  E2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
9529	   11:15	   Valto	  F1	   Excelsior	  (D)	  F1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
9870	   13:15	   Valto	  F2	   Excelsior	  (D)	  F2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
9871	   12:15	   Valto	  F3	   Weidevogels	  F2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

10205	   12:15	   Valto	  F4	   KVS/Maritiem	  F3	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
	  
22	  november	  2014	  

	   	   	   	  11088	   18:20	   Valto	  1	   ODO	  1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
13813	   17:05	   Valto	  2	   Oranje	  Wit	  (D)	  2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
13712	   19:50	   ONDO	  (G)	  3	   Valto	  3	   Veld	  1	   Westlandhal	   'GRAVENZANDE	  
13835	   13:30	   Valto	  4	   ODO	  4	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
7194	   15:45	   Valto	  5	   GKV	  (H)	  4	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
7326	   14:30	   Valto	  6	   Tempo	  12	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
7394	   21:00	   ONDO	  (G)	  6	   Valto	  7	   Veld	  1	   Westlandhal	   Gravenzande	  

17488	   15:50	   Valto	  A1	   Oranje	  Wit	  (D)	  A1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
17469	   17:10	   ALO	  A1	   Valto	  A2	   Veld	  1	   Ons	  Eibernesthal	   Den	  Haag	  
6202	   12:15	   Valto	  A3	   VEO	  A4	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

18916	   14:40	   Valto	  B1	   KVS/Maritiem	  B1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
4193	   10:20	   Refleks	  B2	   Valto	  B2	   Veld	  2	   De	  Schilp	  	   Rijswijk	  

20053	   10:00	   De	  Meervogels	  C2	   Valto	  C1	   Veld	  1	   De	  Veur	  	   Zoetermeer	  
5115	   13:45	   Avanti	  (P)	  C4	   Valto	  C3	   Veld	  2	   De	  Viergang	   Pijnacker	  
8295	   14:00	   Fortuna	  D2	   Valto	  D1	   Veld	  1	   Fortuna-‐hal	   Delft	  
8310	   11:15	   Valto	  D2	   Ons	  Eibernest	  D2	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
8332	   13:25	   Valto	  D3	   De	  Meervogels	  D3	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
8297	   11:00	   Phoenix	  D2	   Valto	  D4	   veld	  1	   Oosterpoort	  	   Zoetermeer	  
8964	   12:20	   Valto	  D5	   Ons	  Eibernest	  D3	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
9312	   10:00	   KVS/Maritiem	  E1	   Valto	  E1	   Veld	  1	   De	  Blinkerd	  	   Den	  Haag	  

10527	   14:10	   Futura	  E1	   Valto	  E2	   Veld	  1	   Zuidhaghe	  	   Den	  Haag	  
11012	   09:00	   ODO	  E3	   Valto	  E4	   Veld	  1	   De	  Hofstede	  	   Maasland	  
11011	   10:00	   Phoenix	  E3	   Valto	  E5	   veld	  1	   Oosterpoort	  	   Zoetermeer	  
11005	   10:00	   Phoenix	  E4	   Valto	  E6	   viertalveld	   Oosterpoort	  	   Zoetermeer	  
9540	   11:15	   Valto	  F1	   ONDO	  (G)	  F2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

10156	   11:15	   Valto	  F2	   Achilles	  (Hg)	  F1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
9890	   11:15	   Valto	  F3	   LYNX	  F1	   Hal	  1	  	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

10321	   09:00	   Sporting	  Trigon	  F2	   Valto	  F4	   Veld	  1	   5	  Mei-‐hal	   Leiden	  
	  
Rest programma 
Geen ruimte meer voor de rest van het programma. Het is wel bekend.  
Zie http://www.antilopen.nl/competitie/  
 
Of de site van de bond: 
http://www.knkv.nl/competitie/algemene-info/competitie/club/  
 




