


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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VALTO = FEEST 
 
Het is niet voor niets dat de kaarten waren uitverkocht, dat er op de dag zelf nog veel naar kaarten werd 
gevraagd, dat iedereen er weken naar uitkijkt en dat iedereen super enthousiast weer naar huis ging (in ik 
kan het weten). Het VALTO feest van afgelopen zaterdag was weer één groot succes. 
 
Het affiche kon al niet op, met 3 Meter Peter, DJ Robbie en DJ Partybart, maar op de avond zelf hebben ze 
zich wederom bewezen. In een volle zaal speelden ze de sterren van de hemel en vermaakten oud & jong. 
Dit was de voortzetting van de dag waarop VALTO 1 de derby tegen ODO 1 wist te winnen die op hun beurt 
ook de zaal plat kregen. 
 
Zo blijkt maar weer dat we als vereniging op alle gebieden werken aan ons doel om dé sportvereniging van 
het Westland te worden. Niet alleen sportief, maar zeker ook qua gezelligheid. Dat hebben we hiermee maar 
weer bewezen. Een klein stukje van het succes van VALTO, maar wel een hele belangrijke, dat tot nu toe 
iedere twee jaar terug komt. Omdat er heel veel mensen hebben geholpen om deze avond geweldig te 
maken, bij deze namens de vereniging enorm bedankt voor jullie inzet. Hulde! 
 
Bijzondere aandacht ook voor onze gastheren, omdat zij echt verschil maken. Nog zo’n stukje van het 
succes van onze vereniging. Het is voor scheidsrechters van buitenaf heel fijn om ontvangen te worden in 
een sporthal waar ze moeten fluiten. Naast het feit dat het goed is om te doen, staat het ook professioneel, 
kijken onze gasten met een positief gevoel naar VALTO en vertellen ze dat misschien nog door ook. Zou jij 
het ook leuk vinden om op deze manier bij te dragen aan ons succes? Of weet je iemand die dat zou willen 
doen? Meldt dit dan aan Bart van Muyen! 
 
Tenslotte iets over de grote clubactie. De trekking daarvan is op donderdag 27 november. Nu hebben we 
zo’n beetje alle loten verkocht, echter nog niet iedereen heeft het geld aan Rosanne gegeven. Het is wel 
belangrijk dat dit gebeurt, dus daarom vraag ik aan alle A en B spelers om dit alsnog te doen. Rosanne komt 
deze week bij de trainingen langs om het op te halen! 
 
      Namens het bestuur, 
        Jan Jaap Elenbaas 
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Uitslagen zaterdag 18 oktober 
VALTO 1 ODO 1 20 - 18 
VALTO 2 Oranje Wit 2 14 - 14 
VALTO A1  Oranje Wit A1 14 - 17 
RWA A1 VALTO A1 13 - 12 
VALTO B1 KVS / Maritiem B1 13 -   6 
ONDO 3 VALTO 3 21 - 15 
VALTO 4 ODO 4 15 - 10 
VALTO 5 GKV 4 10 -   9 
ONDO 6 VALTO 7  
VALTO 6 Tempo 12 12 -   8 
ALO A1 VALTO A2 14 -   8 
VALTO A3 VEO A4 10 -   5 
Refleks B2 VALTO B2 2 -   5 
De Meervogels C2 VALTO C1 2 -   8 
Avanti C4 VALTO C3 10 -   5 
Fortuna / My Collections D2 VALTO D1 6 -   5 
VALTO D2 HKV / Ons Eibernest D2 2 -   1 
VALTO D3 De Meervogels D3  
Phoenix D2 VALTO D4 8 -   4 
VALTO D5 HKV / Ons Eibernest D3 2 -   4 
KVS / Maritiem E1 VALTO E1 10 - 15 
Futura E1 VALTO E2 14 - 11 
Crescendo E4 VALTO E3 1 -   5 
Phoenix E3 VALTO E5 7 -   4 
ODO E3 VALTO E4 1 -   7 
Phoenix E4 VALTO E6 4 -   2 
VALTO F1 ONDO F2 19 -   8 
VALTO F2 Achilles F1 9 -   4 
VALTO F3 Lynx F1 9 - 12 
Sporting Trigon F2 VALTO F4 7 -   9 
 
 
Nabeschouwingen 
Na de goede start van ons vlaggenschip met daarin een kleine hobbel vorige week stond deze week de derby tegen 
ODO op het programma.  
Dat beloofd natuurlijk vanaf het begin een spannende en zwaar bevochten wedstrijd te gaan worden en die voorspelling 
kwam dan ook goed uit. Na een moeilijk begin kwam ons eerste op stoom en kon in een goedgevulde sporthal een 
sterke en sportieve wedstrijd neer zetten tegen ODO 1. Een 20 - 18 overwinning was dan ook het resultaat, waarmee we 
hoogstwaarschijnlijk de derde plek weer mee verlaten!  
VALTO 2 trof deze zaterdag Oranje Wit 2, de ploeg waar ons tweede vorige keer van verloren had. Na een hele sterke 
eerste helft met een voorsprong van 12-5 was de magie in de tweede helft weg bij het tweede en werd de voorsprong te 
makkelijk uit handen gegeven. Einduitslag 14-14 en de punten werden gedeeld, terwijl de volledige 2 punten toch echt 
ons tweede toebehoorden.  
Met een sterk gewijzigde opstelling stond de wedstrijd van VALTO 3 tegen ONDO 3 op het programma, een echte avond 
wedstrijd om 19:50. Tot aan de rust werd er goed meegespeeld met het niveau van ONDO en kwam het derde tot een 8-
6 ruststand. In de tweede helft begon ONDO steeds verder uit te lopen en ook al kon VALTO 3 nog eenmaal aansluiten, 
ONDO trok toch aan het laatste eind. Einduitslag een geflatteerde 21-15 overwinning voor ONDO. 
VALTO 4 had deze zaterdag de wedstrijd tegen ODO 4, een geduchte tegenstander voor ons 4e op de zaterdagmiddag. 
Deze zaterdag was het 4e wel duidelijk een stapje te groot voor ODO en de winst is eigenlijk niet in gevaar geweest, 
einduitslag 15-10. 
VALTO 5 speelde deze zaterdag tegen GKV 4, een tegenstander van formaat en waarschijnlijk de grootste concurrent 
van VALTO 5. Door sterk spel en hard werken kwam het 5e op een ruststand van 8-5 die in de tweede helft verder 
uitgebouwd kon worden. In de slotfase werd het helaas nog onnodig spannend gemaakt maar de winst kon behouden 
worden, uitslag een 10-9 overwinning!  
VALTO 6 speelde deze zaterdag tegen Tempo 12, een wedstrijd in de middenmoot van de poule. Het 6e begon sterk 
aan de wedstrijd en dat kon simpel niet belopen worden door de tegenstander waardoor VALTO de hele wedstrijd 
sterker was in de duels. Einduitslag een terechte 12-8 overwinning!  
Afgelopen dinsdagavond stond de eerste wedstrijd van de A1 op het programma, tegen RWA A1. Volgens eigen zeggen 
moest deze wedstrijd zeker gewonnen kunnen worden maar helaas liep het anders in het Rhoonse. Een voorsprong van 
9-12 werd uit handen gegeven en VALTO ging met lege handen naar huis, einduitslag 13-12.  
Afgelopen zaterdag moest er dan ook revanche worden behaald tegen Oranje Wit A1, een tegenstander van een groter 
formaat en dus een mooie uitdaging! Met verzorgd spel en strak verdedigen werd geprobeerd Oranje Wit uit het spel te 
houden maar VALTO slaagde er niet in om dit vol te houden. Oranje Wit bleef op voorsprong en speelde zo de wedstrijd 
uit, einduitslag 14-17. 
Voor de A2 stond deze zaterdag de wedstrijd tegen ALO A1 op het programma in Den Haag, ook in de A selectie waren 
er deze week een hoop veranderingen door blessures en afwezigen. De A2 begon sterk aan de wedstrijd en probeerde 
het gebrek aan ervaring van het met elkaar spelen goed te maken door hard te blijven werken alleen kon het niet 
doordrukken in cijfers, einduitslag 14-8. 
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Voor de A3 stond de wedstrijd tegen VEO op het programma in De Lier, ook een wedstrijd in de middenmoot 
van de poule. Met een paar mooie afstandschoten en korte kansen kon VEO zo op zij worden gezet en 
kwam de winst niet in gevaar, einduitslag was dan ook een terechte 10-5 overwinning!  
VALTO B1 speelde thuis tegen KVS B1. Beide ploegen hadden hun eerste twee wedstrijden verloren en dus 
erop gebrand om de eerste overwinning binnen te slepen. Al gauw werd duidelijk dat VALTO op alle fronten 
de betere ploeg was. Een voortvarende start resulteerde in een 6-3 ruststand. Na rust schakelde VALTO een 
tandje bij en liep uit naar een 11-3 voorsprong. Hierna verslapte het spel een beetje en uiteindelijk werd het 
een 13-6 overwinning. Lekker om op deze manier de eerste twee punten binnen te halen in de hoofdklasse. 
A.s. zaterdag tegen Avanti B1 liggen er ook zeker kansen. 
VALTO B2 speelde uit tegen Refleks B2. Na twee prima wedstrijden, die helaas nipt verloren werden, ging 
het afgelopen zaterdag tegen Refleks een stuk beter. Er werden niet heel veel doelpunten gemaakt, maar 
het waren er een paar meer dan de tegenstander en dus werd er gewonnen. Eindstand 2-5 en dat 
betekende de eerste twee punten voor VALTO B2. A.s. zaterdag speelt VALTO B2 thuis tegen ONOD B2. 
VALTO C1 mocht al vroeg op pad om uit te spelen tegen Meervogels C2. Het eerste aanvalsvak wist kans 
op kans te creëren en  was overwegend in balbezit, maar het duurde vrij lang voordat het eerste doelpunt 
gemaakt werd. Ook het tweede doelpunt liet op zich wachten, maar daarna ging het steeds beter lopen. 
VALTO was een stuk sterker, maar verzuimde om een grote uitslag neer te zetten. Uiteindelijk werd het 2-8 
en werden de punten mee naar huis genomen. A.s. zaterdag speelt de C1 thuis tegen ONDO C1. 
VALTO C2 was vrij. A.s. zaterdag spelen ze thuis tegen Avanti C3, die nog met nul punten onderaan staat. 
VALTO C3 speelde uit tegen Avanti C4. Helaas was Avanti een maatje te groot voor VALTO C3, er werd 
met 10-5 verloren. A.s. zaterdag speelt de C3 thuis tegen ONDO C5. Beide ploegen staan onderaan en 
hebben tot nu toe nog geen punten gehaald. Hier liggen dus kansen om de eerste zaal-overwinning binnen 
te halen! 
VALTO D1 speelde uit tegen Fortuna D2. Een wedstrijd waarin beide ploegen aan elkaar gewaagd waren en 
VALTO helaas aan het kortste eind trok. Er werd met 6-5 verloren. Hierdoor staat VALTO D1 nog altijd 
zonder punten onderaan in de poule. A.s. zaterdag speelt de D1 uit tegen GKV D1 en wordt het tijd om de 
eerste punten te gaan pakken. 
VALTO D2 speelde thuis tegen HKV/OE D2. VALTO was een stuk sterker en had vooral in de 1e helft heel 
veel kansen, maar ze wilde er maar niet in. In de 2e helft was het spel wat minder, maar juist toen lukte het 
wel om te scoren. In de laatste minuut werd de verdiende overwinning binnen gehaald, 2-1. A.s. zaterdag is 
de D2 vrij. 
VALTO D3 speelde thuis tegen Meervogels D3. De eerste wedstrijd werd een gelijkspel, de tweede wedstrijd 
werd verloren, dus was het nu tijd voor een overwinning. De wedstrijd ging gelijk op en dus was het tot de 
laatste seconde spannend of het ging lukken, maar uiteindelijk werd het een nipte overwinning voor VALTO, 
6-5. A.s. zaterdag speelt de D3 weer thuis, dit keer tegen Weidevogels D2. 
VALTO D4 speelde uit tegen Phoenix D2. Net als vorige week begon de D4 heel sterk aan de wedstrijd en 
al snel stond er een 1-3 voorsprong op het scorebord. Helaas was hierna de koek op en verslapte het spel. 
Hierdoor kon Phoenix het initiatief overnemen en uitlopen naar een makkelijke overwinning, 8-4. A.s. 
zaterdag speelt de D4 thuis tegen ODO D2. 
VALTO D5 speelde thuis tegen HKV/OE D3. HKV was net even wat sterker dan VALTO, maar het was leuk 
om te zien hoe de spelers en speelsters van de D5 tot het eind toe bleven knokken. Op die manier wist de 
D5 de stand te beperken. Uiteindelijk werd er met 2-4 verloren. A.s. zaterdag speelt de D5 thuis tegen 
ONDO D5. 
Deze week waren er door blessures en ziekte veel invallers nodig bij de E en de F. Iedereen bedankt 
voor de extra inzet! 
VALTO E1 vetrok met 4 fitte spelers naar KVS in Scheveningen. De E1 kwam goed uit de startblokken. Bij 
een 1-11 voorsprong viel er een van onze spelers uit en was er geen reserve voorhanden. Met 3 tegen 4 
kwam KVS binnen 10 minuten snel dichtbij tot 8-12. Gelukkig kon de wedstrijd uitgespeeld worden met 4 
tegen 4 en werd de uitslag uiteindelijk 10-15 in het voordeel van VALTO. VALTO E2 heeft het lastig in de 
tweede klasse. Ook deze week werd er verloren. Niet met grote cijfers maar niet voldoende voor de winst. 
Lekker blijven ballen meiden, dan komen de punten hopelijk vanzelf! VALTO E3 heeft de smaak te pakken. 
Na het gelijkspel van vorige week werd er deze week met 1-5 gewonnen van Crescendo. VALTO E4 vertrok 
zaterdag in alle vroegte in een heel bijzondere opstellling. Gelukkig hadden de spelers hier geen last van en 
werd er ruim gewonnen: 1-7. VALTO E5 en E6 mochten allebei naar Phoenix. En beide lukte het niet om de 
punten mee naar De Lier te nemen. De E5 verloor met 7-4 en de E6 met 4-2. Volgende week een nieuwe 
kans! 
VALTO F1 speelde thuis tegen ONDO en wist wederom ruim te winnen: 19-8. Volgende week staat Refleks 
op  het programma. VALTO F2 speelde tegen Achilles F1 en boekte een derde overwinning op rij. Deze 
week werd het 9-4. VALTO F3 won de eerste wedstrijd en haalde de twee wedstrijden erna helaas geen 
punten. Zaterdag werd er in een goede wedstrijd met 9-12 verloren. Hopelijk lukt het volgende week tegen 
DES wel. VALTO F4 speelde haar tweede competitiewedstrijd. Deze nieuwste spelers wisten 9 keer de korf 
te raken deze wedstrijd!!! En de tegenstander maar 7 keer. Dus de punten gingen met VALTO mee terug 
naar De Lier. 
  



De Bijblijver, 24 november 2014 4 

 
Zaterdag 29 november 
12068 19:45 Swift (M) 1 VALTO 1 Hal 1 De Sprong Middelburg   
15526 18:25 Swift (M) 2 VALTO 2 Hal 1 De Sprong Middelburg   
15536 18:00 VALTO 3 Tempo 4 Hal 1 Vreeloo-hal De Lier   
15598 14:10 ONDO (G) 4 VALTO 4 Veld 1 De Hoekstee H v Holland   
7413 18:25 DES (D) 7 VALTO 5 Veld 1 Hoornbloem Den Hoorn   
6542 20:30 TOP (S) 8 VALTO 6 veld 1 De Korf Sassenheim   
7455 15:45 VALTO 7 DES (D) 8 Hal 1 Vreeloo-hal De Lier   
18118 15:20 Albatros A1 VALTO A1 Veld 1 Develsteinhal Zwijndrecht   
17522 12:15 VALTO A2 ODO A2 Hal 2 Vreeloo-hal De Lier   
19417 14:45 Avanti (P) B1 VALTO B1 Veld 1 De Viergang Pijnacker   
4456 14:30 VALTO B2 ONDO (G) B2 Hal 1 Vreeloo-hal De Lier Thomas 
20453 17:00 VALTO C1 ONDO (G) C1 Hal 1 Vreeloo-hal De Lier   
5496 11:15 VALTO C2 Avanti (P) C3 Hal 2 Vreeloo-hal De Lier Marije 
5225 15:30 VALTO C3 ONDO (G) C5 Hal 2 Vreeloo-hal De Lier Lysanne v V 
8528 15:00 GKV (H) D1 VALTO D1 Veld 1 Transvaal  Den Haag   
8783 13:30 VALTO D3 Weidevogels D2 Hal 2 Vreeloo-hal De Lier Steven 
8733 14:30 VALTO D4 ODO D2 Hal 2 Vreeloo-hal De Lier Sharon 
8700 16:30 VALTO D5 ONDO (G) D5 Hal 2 Vreeloo-hal De Lier Antoinette 
9319 12:15 VALTO E1 Avanti (P) E1 Hal 1 Vreeloo-hal De Lier Petra D 
10713 11:15 VALTO E2 VEO E3 Hal 1 4-talveld Vreeloo-hal De Lier Esther 
11311 13:25 VALTO E3 VEO E2 Hal 1 Vreeloo-hal De Lier Martijn K 
11305 12:15 VALTO E4 VEO E5 Hal 1 4-talveld Vreeloo-hal De Lier Nikki 
11302 13:25 VALTO E5 ONDO (G) E3 Hal 1 Vreeloo-hal De Lier Rik W 
11301 13:25 VALTO E6 Pernix E4 Hal 1 4-talveld Vreeloo-hal De Lier Alex  K 
9784 09:10 Refleks F2 VALTO F1 Veld 1 De Schilp  Rijswijk   
10127 12:15 VALTO F2 Die Haghe F3 Hal 1 Vreeloo-hal De Lier Ria 
10000 11:15 VALTO F3 DES (D) F1 Hal 1 Vreeloo-hal De Lier Marja 
10461 11:15 VALTO F4 Fiks F1 Hal 1 Vreeloo-hal De Lier Julia 
 
Zaalwacht Hal 1 

 
Zaalwacht Hal 2 

11.00-12.15  
 

Ouder F3 11.00-12.15 Ouder C2 
12.15-13.25 

 
Ouder F2 12.15-13.20 Wilco V 

13.25-14.25 
 

Ouder E5 13.20-14.30 Ouder D3 
14.25-15.45 

 
Linda V 14.30-15.30 Ouder D4 

15.45-16.45 
 

Reserve V7 15.30-16.30 Ouder C3 
16.45-18.00 

 
Ouder C1 16.30-17.30 Ouder D5 

18.00-19.10 
 

Niels van B 
   

 
Opstellingen 29 november 
Selectie  
Vertrekken 16:45 
Dames : Ellen, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Nikki, Sharon, Naomi 
Heren: Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Thom 
 
VALTO 3 
Aanwezig 17:00  
Dames: Aileen, Antoinette, Denise, Petra D, Laura R 
Heren: Daniël K, Jeroen, Dennis, n.t.b.  
 
VALTO 4  
Vertrekken 13:00 
Dames: Esther, Hellen, Annemiek, Laura H, Sandra, 
Heren: Hans, Mark, Marco, Laurens M, Michiel C 
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VALTO 5 
Vertrekken 17:30 
Dames: Ryanne, Mariska, Imke, Inge  
Heren: Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent, Nick  
 
VALTO 6  
Vertrekken 19:15  
Dames: Gerda, Jeanette, Petra, Marije, Linda 
Heren: Frank P, Jelle, Ruud, Niels B, Rinze  
 
VALTO 7  
Aanwezig 15:00 
Dames: Fiona, Helma, Marleen, Mariska M 
Heren: Arie, Bart M, Martin B, Michiel B, Sjors, Peter 
 
Voor het zaalseizoen 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 wij 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 wilt spelen bijvoorbeeld.  
Bedankt voor jullie inzet! 
 
    Bart Versteegen, Wedstrijdsecretaris Zaal, wsz@ckv-valto.nl 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
Spannende zaterdag weer. VALTO 1 scoorde de volle winst. VALTO 
2 gaf een punt weg na een comfortabele voorsprong. VALTO A1 
verloor maar speelde desondanks een goede pot. B1 haalde een 
stoere overwinning binnen. 
Het is duidelijk dat we met onze bovenste ploegen een stuk hoger zijn 
gaan spelen. De wedstrijden zijn pittig. Toch is het spel over het 
geheel genomen erg goed. We gaan als VALTO echt gestaag vooruit! 
 
 
Gastheren bij VALTO, aanvulling gezocht. 
Nog steeds complimenten van onze scheidsrechters en beoordelaars. Onze gastheren Frans van 
Staalduinen, Huib van Dorp, Ad van Muyen en Peter de Rijcke zorgen ervoor dat ze gastvrij ontvangen 
worden bij VALTO. 
We zoeken nog 4 gastheren en vooral vrouwen! Wie wil zich melden bij ondergetekende? 
 
 
Trainingen VALTO 3/4 
Dinsdagen:  
Iedereen is welkom op de training van de dinsdagavond. VALTO 3 heeft de afspraak: iedereen aanwezig op 
donderdagen en op dinsdag elke 2e training verplicht !  
 
Donderdagen: 

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

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

 
Toptrainers 5/8 
Onze toptrainers gaan weer van start. Elke dinsdag gaan zij onze senioren 5-8 trainen. 
Hieronder het schema: 
  



De Bijblijver, 24 november 2014 6 

 

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. 

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

 
 
 
Kwijt  
Ik heb mijn kniebandjes in de sporthal laten liggen vorige week. Donderdag zijn ze nog gezien in de sporthal 
(hal 1) bij de brandslang.  Weet iemand waar ze zouden kunnen zijn? 
 
        Lisette van Dijk (C1) 
 
 
 
 
FIT en FUN heeft nog ruimte, doe jij mee? 
Elke donderdag zijn ongeveer 15 enthousiaste mensen lekker aan het sporten en bewegen. 
Een half uur worden zij door een instructeur begeleid in pittige oefeningen voor buikspieren conditie. 
Vervolgens wordt er een half uur gedold met een leuk spel. 
Iedereen kan meedoen. 
Heb jij zin om deze leuke sportieve activiteit uit te proberen? Kom dan gewoon langs. 
Donderdagavond half 9, hal 1. 
 
     Namens Fit&Fun, Jessica, Lotte, Marije, Bart  
 
 
 
 
Hallo allemaal, 
Inmiddels zijn we met 10 VALTOners die deze wedstrijd gaan bijwonen. Zorg dat je er bij bent, het wordt erg leuk. 
 
Van ijshockeyvereniging HIJS (spelend in de Uithof) ontvingen we onderstaande uitnodiging. Zijn er mensen 
geïnteresseerd, geef je dan op bij ondergetekende (via bart@vanmuyen.nl) en ik regel de kaarten. Uiterlijke datum om 
aan te melden: 1 december 2014. 
 
Let op: dit is niet door VALTO georganiseerd, dus je dient zelf voor vervoer te zorgen en (indien jeugd) begeleiding. 
————- 
Beleef een spectaculaire ijshockeywedstrijd en kom naar De Uithof! 
Binnen de ijshockeyvereniging Hijs Hokij Den Haag doen we er alles aan om het ijshockey in de regio te promoten. Om 
het seizoen 2014 – 2015 een flinke boost te geven hebben wij de mogelijkheid om een aantal bedrijven/verenigingen uit 
te nodigen om een wedstrijd van het Eerste Divisie Team van Hijs Hokij Den Haag GRATIS bij te wonen. Aan mij de eer 
om jullie, dus bestuur, teams, individuele sporters, trainers, coaches, junioren, senioren, met of zonder partner en met of 
zonder kinderen/broertjes/zusjes van Korfbalvereniging VALTO uit te nodigen om op vrijdag 12 december aanstaande 
een wedstrijd van deze geweldige sport bij te komen wonen! 
Tegenstander die avond is Amstel Tijgers uit Amsterdam. Alles en iedereen is welkom! Laten we ervoor zorgen dat de 
Uithof uit zijn voegen barst!!!! De wedstrijd begint om 20.15 uur. Vanaf 19.30 uur zijn jullie van harte welkom! 
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Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 

Datum Tijd Wat Plaats 
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 Villa VALTO 
Vrijdag 6 maart 16.00 uur Bowlen voor de jeugd  
13 maart t/m 16 maart  Trainingsweekend  Ermelo 
21 maart  VALTO Summer Here We Come  
24 april  Giga Kangoeroe Dag Koningsspelen  
 
 
 

Nieuws van de AC  
Sinterklaas 
De goede oude man is sinds zaterdag weer in het land en zoals jullie in de agenda hebben kunnen zien, 
komt hij vrijdag 28 november bij VALTO voor de  welpen en F-spelers. We beginnen om 17:00 uur in de 
Villa, waar we leuke sint-en-piet spelletjes gaan spelen en hopen dat de Sint nog langs komt. We gaan ook 
weer lekker uit ons dak tijdens de Pietendisco en jullie krijgen ook nog wat te eten. Tussen 18:45 uur en 
19:00 uur kunnen de ouders de kinderen weer ophalen. 
       Vriendelijke groeten, Activiteiten Commissie 
 
 
 
VALTO AGoGo 

 
Voor het derde jaar op rij organiseert de AC VALTO A GOGO! Dit keer in samenwerking met Rob en 
Laurens. Kom ook nu weer je muziekkennis testen in een spannende, uitdagende quiz. Het belooft weer een 
bloedstollende, maar bovenal gezellige avond te worden.  
 
Wanneer: Zaterdag 27 december 2014 
Waar: Villa VALTO 
Tijd: 20.00 aanwezig, 20:30 start quiz  
Voor wie: VALTO-leden en hun vrienden en familie, ouders van VALTO-leden, overige VALTO-leden 
(leeftijd minimaal 16 jaar) 
Teams: Een team bestaat uit max. 4 personen 
 
Geef je nu op! Stuur een mail naar activiteiten@ckv-valto.nl en vermeld daarin je teamnaam en de 
teamleden.  
 
Tot zaterdag 27 december.  

________________ Einde AC nieuws  ____________________ 
  

   VALTO 
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Wedstrijdverslagen 
 
 
VALTO trekt aan het langste eind in een spannende wedstrijd! Sponsor: Martin Stolze b.v. 
In een goed gevulde sporthal stond al weer de tweede thuiswedstrijd van het 
zaalseizoen op het programma voor VALTO 1. Deze zaterdag was het ODO 
dat op bezoek kwam in de Vreeloohal. VALTO had de eerste wedstrijd 
gewonnen en daarna verloren van Tilburg, ODO wist in de zaal nog geen 
wedstrijd te winnen; VALTO had dus iets goed te maken na vorige week en 
ODO wilde de eerste punten van het seizoen binnenslepen. Zo als wel vaker 
tegen ODO, beloofde dit weer een spannende wedstrijd te worden, waarin 
iedereen vol er in ging en voor elke bal knokte. 
De wedstrijd begon erg goed, want na 7 seconden was het Lisanne Onck die 
direct de 1-0 voor VALTO scoorde. ODO kon wel de aanval daarna iets 
terugdoen waardoor de stand weer gelijk was. Daarna werd er in hoog tempo 
door beide teams evenredig de korf gevonden waardoor het eigenlijk de hele 
eerste helft gelijk op ging. ODO wist wel bij 4-4 het verschil naar twee 
doelpunten te brengen(de enige keer in de eerste helft dat er een verschil van 
twee doelpunten was) maar Thom Voskamp schoot met twee afstandsschoten de stand weer gelijk. 
Vervolgens wisselden VALTO en ODO elkaar af in het nemen van de voorsprong tot de ruststand van 11-11. 
Vlak voor rust kwam Manon van der Ende er in voor Ellen van der Haagen, die door persoonlijke 
omstandigheden het veld moest verlaten. 
In de rust was coach Marco Swikker tevreden over de inzet van de eerste helft en de strijd die er werd 
geleverd. Wel was het noodzakelijk om dit in de tweede helft door te zetten en zo snel mogelijk een gat 
slaan met de tegenstander. 
Vlak na rust was het ODO die voor de laatste keer in de wedstrijd de voorsprong kon pakken, 11-12. Hierna 
was het VALTO dat door doelpunten van Rob de Ruiter, Thom Voskamp en Naomi Grootscholten voor het 
eerst een verschil van twee doelpunten in het voordeel van VALTO op het scorebord zette, 15-13. Nu moest 
VALTO doordrukken en het initiatief blijven houden in de wedstrijd. Dit werd nog verstevigd doordat Sharon 
Prins haar derde schot door de korf zag vallen, 16-13. Helaas werden er in de verdediging fouten gemaakt, 
waardoor ODO weer op gelijke hoogte kon komen, waardoor de spanning weer helemaal terug was in de 
wedstrijd. Gelukkig werd het verschil direct weer twee doelpunten, doordat Niels Koole en Rob de Ruiter 
binnen 2 minuten allebei scoorden. Vervolgens brak de eindfase aan, kon VALTO de voorsprong behouden 
en of uitbreiden of kon ODO nog een laatste keer aanhaken en of eroverheen knallen. Gelukkig gebeurde 
het eerste, VALTO had wel nog moeite om de voorsprong uit te breiden, maar de verdediging functioneerde 
prima waardoor ODO niet meer tot een goede aanval kon komen. Uiteindelijk werd er aan weerszijde nog 
tweemaal gescoord wat zorgde voor een 20-18 eindstand. 
VALTO had de tweede overwinning van het zaalseizoen binnengesleept in een spannende, gelijk opgaande 
wedstrijd, waarin het publiek zich ook goed had laten horen. Altijd leuk als de zaal helemaal gevuld is! 
Volgende week staat de verre uitwedstrijd tegen Swift op het programma in Middelburg, daar moeten de 
eerste punten in een uitwedstrijd maar worden gehaald! 
Doelpuntenmakers: Thom 7, Sharon 3, Lisanne 3, Rob 3, Frank 2, Niels 1 en Naomi 1 
           Groeten VALTO 1 
 
 
 
VALTO 2 – Oranje Wit 2      Sponsor: Martin Stolze 
Na een geslaagd feestje, georganiseerd door GJ en Ben, denk ik terug aan de wedstrijd van gisteren. Wat 
mij bijstaat van de tegenstander is dat zij de favoriet waren van deze partij. Echter, lieten wij in de eerste 
helft zien dat wij zeer goed kunnen korfballen. De stand 12-5 in ons voordeel zegt hierover genoeg. Helaas 
ben ik door het feest een klein beetje vergeten hoe de rest van deze wedstrijd is verlopen. Ik kan mij nog iets 
herinneren van een 13-12 voorsprong en wonderbaarlijk ook de eindstand van 14-14. Kwam het dat wij deze 
grote voorsprong weggaven doordat sommige al bij het feest waren met hun hoofd? En andere misschien 
dachten dat de buit al binnen was? Helaas hielden wij maar 1 punt aan deze wedstrijd over, waarin het er 
twee hadden moeten zijn. Het mooie van deze zaterdag was dat wij als VALTO 2 nog steeds bovenaan 
staan (Dat dit met twee andere teams is,baat voor nu even niet). Dit is ook goed gevierd ’s avonds bij het 
schuurfeest. 3 Meter Peter zetten de zaal echt op zijn kop. Ik denk dat dit een mooie afsluiting was van een 
heerlijk korfbalweekend. Op naar volgende week, wij spelen dan tegen Swift 2 in Zeeland om 18:25. Wij 
gaan hier proberen onze ongeslagen status te behouden en 2 punten mee te nemen naar huis. Een hele 
fijne week en tot zaterdag!  
    Met vriendelijke groeten, Lotte, Namens VALTO 2  
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VALTO A3 tegen VEO A4 
Als eerste bedankt Max voor het reserve zitten! De 1e helft was een echt zooitje in ons team met de rust 
stond het 3-3. De 2e helft waren wij een stuk fanatieker dan VEO, dus konden wij er een paar meer bij 
scoren de eindstand is geworden 10-5 voor VALTO A3. 
         Wouter uit A3 
 
 
 
Meervogels C2 – VALTO C1  
Afgelopen zaterdag moest VALTO C1 al vroeg in de benen om naar Meervogels C2 te vertrekken. Vorige 
week werd er gewonnen KZ Danaïden. Maar nu weer even over afgelopen zaterdag. De opstelling: Bas, 
Martijn,Tessa en Sheila begonnen in de aanval en met in de verdediging Lisette, Jan-Pieter,Laura en Max. 
Deze week zaten Luca en Vera op de bank. Het doel van deze wedstrijd was winnen want we hadden wel 
het idee dat we deze ploeg konden hebben en dus konden winnen. Al snel maakte Bas de 0-1. In de 
verdediging werd het goed dicht gehouden en daarom kwamen we op 0-2 voorsprong. Ook het andere vak 
wist te scoren en zo gingen we met 1-4 de rust in. Een mooie stand dus. Na een praatje van Thom en 
Sharon gingen we er weer vol tegen aan. Het ging ook weer erg goed in de tweede helft en eindigde met het 
dubbele van de rust, 2-8! Weer punten meegenomen naar De Lier. 
Volgende week speelt VALTO C1 thuis om 17:00 uur. 
         Groetjes de C1 
 
 
 
 
VALTO C3 
Op deze zonnige zaterdag vertrokken wij richting Avanti in Pijnacker. Helaas hadden wij drie afmeldingen. 
Gelukkig was Nick bereidt om in te vallen. In de eerste helft kregen we een strafworp tegen, helaas gemist. 
Het ging gelijk op, eerst stonden we 2 punten achter, dit werd snel hersteld. Uiteindelijk gingen we de rust in 
met 4-4. Hier volgde wat pep talk van Martin. Vol goede moed gingen we van start voor de tweede helft. 
Door veel slordig balverlies stonden we snel achter. De tegenstander verraste ons met een aantal 
afstandsschoten. De uiteindelijke eindstand werd 10-5. 
  
     Groetjes Richard en Richelle 
  
 
 
 
VALTO D3 - Meervogels D3 
We speelden thuis tegen Meervogels. Het was een spannende wedstrijd. Eerst stonden we 3-1 voor.  
Maar nog voordat de eerste helft was afgelopen stond het 3-3. In de tweede helft werd er maar niet 
gescoord door beide ploegen. In de laatste 5 minuten werd er pas weer gescoord. Het was spannend tot de 
laatste minuut. De eindstand was 6-5 voor VALTO. 
        Groetjes van Bart 
 
 
 
 
KVS maritiem - VALTO E1 
Sanne van Oudheusden speelde niet mee ze was geblesseerd aan haar voet. 
De eerste deel ging goed we stonden 1-4 voor. Het was een beetje een makkelijke wedstrijd. 
De tweede deel kreeg David last van zijn keel. Met de rust stonden we 1-11 voor. 
Na de rust kon David 10 minuten niet meespelen, dus toen moest ik 2 heertjes verdedigen. Dat was heel erg 
lastig. Michiel vond dat ik het goed deed. 
Als je 4 tegen 3 speelt, dan scoren de tegenstanders veel punten . Opeens was de stand 8-12. 
David ging het weer proberen en toen scoorde de tegenstander er nog 2 en wij 3. 
Het resultaat is 10-15, gelukkig gewonnen. 
Ik vond het een moeilijk wedstrijd, omdat ik 2 heertjes moest verdedigen. 
Het was wel leuk dat we wonnen. 
Leon Simons heeft ons geleerd dat je plezier mag maken en dat hebben we gedaan. 
 
       Groeten, Niels 
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Futura E1 – VALTO E2 
Zaterdag moesten de meiden van E2 helaas zonder onze coach Thijs, maar gelukkig met Coach Sheilla 
naar Den Haag afreizen om een pot te spelen tegen Futura E1. 
Wij hadden er weer veel zin in, dus we gingen ervoor. 
De eerste kwart kwamen we twee keer achter te staan, maar konden wij met een gelijke stand afsluiten. 
Na de wissel ging Futura er snel vandoor met de scoren en kwamen wij met de rust 7-4 achter. 
Na de rust konden wij gelijk weer scoren, maar Futura bleef sterk en scoorde daarna ook weer een paar 
punten we gingen de laatste kwart in met een achterstand van 11-5. 
Maar wij wilde nog wel even laten zien wie wij zijn, dus hebben wij de laatste kwart nog even flink ons best 
gedaan en door het sterk overspelen hebben wij de eindstand kunnen zetten op 14-11. 
Dus het was weer een spannende en leuke pot, maar helaas verloren.  
 

 Groetjes Alicia en haar vader. 
 
 
 
 
 
ODO E4 – VALTO E4 
Zaterdagochtend 22 November wordt er in alle vroegte verzameld bij de sporthal in De Lier. VALTO E4 
maakt zich op voor een belangrijke wedstrijd tegen de tegenstander uit Maasland. In de basis staan Suus, 
Julia, Maaike en Jasper. Er wordt direct fanatiek gespeeld, de Maaslandse tegenstanders scoren binnen de 
1 minuut al een doelpunt. (Dit kan een moeilijke wedstrijd worden). VALTO speelt goed over, Lisa scoort de 
1-1. De eerste 10 minuten zitten erop. Coach Vera roept haar pupillen bij elkaar om de laatste tactieken door 
te nemen.  
De 2e 10 minuten begint VALTO weer vlot. Dit wordt vrijwel direct beloond met een treffer van Maaike, het is 
1-2. ODO blijft zijn best doen en houdt voorlopig stand. De nieuwe aanwinst Jasper doet ook poging na 
poging, de ballen vliegen langs de oren van de tegenpartij. VALTO blijft de druk opvoeren en Maaike scoort 
de 1-3. Suus, Jasper, Maaike en Julia spelen snel over, het loopt lekker. Vera blijft voor vuur aanwijzingen 
geven vanaf de zijlijn, tot nu toe wordt dit nog niet beloond met een extra doelpunt. Het is rust. 
De 3e periode is begonnen, het spel van VALTO is echt snel, er worden weinig fouten gemaakt. Vera draait 
door van enthousiasme over het goede spel van haar pupillen, het liefst zou ze zelf ook meedoen om het 
niveau nog hoger te maken. ODO blijft dapper weerstand bieden tegen de druk onze spelers. VALTO 
onderschept de bal. Jasper loopt helemaal vrij vlak voor de korf. Hij krijgt de bal aangespeeld van achteruit 
de verdediging en scoort zonder twijfel de 1-4. In de laatste periode wordt door Lisa en Jasper nog 2 mooie 
doelpunten gemaakt. De eindstand is 1-6. Goed gedaan Jongens! 
 
 
 
 
 
 
VALTO F1 - Ondo F1 
Vandaag volledig op oorlogssterkte en dat was te merken. 
Met de rust alweer met 6-1 voor. Ondo zowat de hele wedstrijd met een speler meer, maar met goed 
samenspel komen we daar elke keer weer goed uit. TOP!! 
Het werd uiteindelijk 19-8 met Mieke als uitblinker vandaag. Top gedaan VALTO F1, geweldig om jullie zo 
goed bezig te zien. Tot volgende week. 

 Fam. Stolk 
 
 
 
 
 
VALTO F2  
VALTO F2 ging tegen Achilles F1 afgelopen zaterdag. Maartje was er niet. We begonnen iets later, want de 
scheidsrechter was er niet. De eerste helft ging best goed en de tweede ging het wel beter, we hadden 9 – 4 
gewonnen. En het ging echt heel goed. 
        Groetjes van Jonne 
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VALTO F3 – Lynx F1 
Afgelopen zaterdag moesten we thuis tegen Lynx F1. Jammer genoeg was onze topscorer Kees ziek en 
moesten we het dus zonder hem doen. Maar we waren in vorm en lieten ons niet kennen. In het begin 
hadden we wat moeite om ons eigen team en de tegen partij uit elkaar te houden want Lynx had precies 
dezelfde kleuren als VALTO. De scheidsrechter stelde daarom voor dat Lynx hun shirt binnenste buiten ging 
dragen en zo was het probleem opgelost.   
Al snel scoorde Lynx maar wij kwamen direct terug met een raak schot van Fieke. Daarna scoorde Sven en 
stonden we lekker voor. Maar ook Lynx liet zich niet kennen en scoorde weer. Er werd zeer goed samen 
gespeeld en ook het afvangen bij de paal werd toegepast. Het was een spannende pot. Luna scoorde er een 
paar en zo stonden we voor de pauze eigenlijk voor. Na de pauze kwam Lynx weer terug en was het af en 
aan. We kregen versterking van afgewisseld Renske, Mieke en Tim. Er werden er nog meer gescoord door 
Luna, Sven en Tim maar steeds als wij scoorde kwam Lynx weer terug. Uiteindelijk hebben we de ster speler 
nog in gezet maar helaas Lynx was net aan de betere partij en heeft uiteindelijk met 12-9 
gewonnen.  Jammer dat het geen overwinning was maar we hebben wel een hele leuke wedstrijd gespeeld. 
 
        Luna en Irma 
 
 
 
 
Zaterdag 6 december 
12179 17:10 VALTO 1 KCR 1 Hal 1 Vreeloo-hal   
15714 15:55 VALTO 2 KCR 2 Hal 1 Vreeloo-hal   
13984 15:00 KVS/Maritiem 4 VALTO 3 Veld 1 De Blinkerd    
15738 18:20 VALTO 4 Oranje Nassau/Spirit 4 Hal 1 Vreeloo-hal   
7195 15:10 VALTO 5 Excelsior (D) 6 Hal 2 Vreeloo-hal Thijs 
7324 16:20 VALTO 6 Fiks 5 Hal 2 Vreeloo-hal Marco B 
18182 14:40 VALTO A1 KCR A1 Hal 1 Vreeloo-hal   
18208 14:45 Avanti (P) A2 VALTO A2 Veld 1 De Viergang   
6207 13:30 VALTO A3 TOP (S) A4 Hal 1 Vreeloo-hal Bart V 
19443 11:15 VALTO B1 PKC/SWKGroep B1 Hal 1 Vreeloo-hal   
20099 14:00 Fortuna C1 VALTO C1 Veld 1 Fortuna-hal   
5396 12:30 VALTO C2 Dijkvogels C2 Hal 1 Vreeloo-hal Chris 
5131 16:00 Tempo C4 VALTO C3 Hal 2 (rechts) Limeshallen   
8365 14:25 Weidevogels D1 VALTO D1 Veld 1 Rijneveen   
8762 13:10 VALTO D2 Dijkvogels D2 Hal 2 Vreeloo-hal Kees 
9059 13:20 Weidevogels D2 VALTO D3 Veld 1 Rijneveen    
9219 14:10 VALTO D4 SEV (L) D1 Hal 2 Vreeloo-hal Mirjam 
9410 09:55 Refleks E1 VALTO E1 Veld 1 De Schilp    
10554 12:15 Weidevogels E1 VALTO E2 Veld 1 Rijneveen    
11057 12:00 Achilles (Hg) E2 VALTO E3 Veld 1 Ockenburgh    
11055 10:00 Pernix E2 VALTO E4 viertalveld De Zijl   
11056 10:00 ODO E2 VALTO E5 Veld 1 De Hofstede   
11047 10:00 Tempo E8 VALTO E6 4-talveld (links) Limeshallen   
9638 11:15 VALTO F1 DKC F1 Hal 2 Vreeloo-hal Bart v M 
9999 11:15 VALTO F2 KVS/Maritiem F2 Hal 2 Vreeloo-hal Inge 
10044 12:15 VALTO F3 Phoenix F2 Hal 2 Vreeloo-hal Nikki 
10238 12:15 VALTO F4 Tempo F2 Hal 2 Vreeloo-hal Laurens E 
 
Zaalwacht Hal 1 

 
Zaalwacht Hal 2 

11.00-12.30 
 

Wouter V 11.00-12.15 Ouder F1 
12.30-13.30 

 
Ouder C2 12.15-13.10 Ouder F4 

13.30-16.00 
 

Rinze N 13.10-14.10 Ouder D2 
16.00-18.00 

 
Bo 14.10-15.10 Ouder D4 

18.00-19.30 
 

Laura de R 15.10-16.20 Reserve V5 

   
16.20-17.30 Reserve V6 
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Zaterdag 13 december 
12347 15:50 VALTO 1 Vriendenschaar (H) 1 Hal 1 Vreeloo-hal   
16002 14:35 VALTO 2 Vriendenschaar (H) 3 Hal 1 Vreeloo-hal   
15824 13:30 VALTO 3 Pernix 4 Hal 2 Vreeloo-hal   
7193 15:50 VALTO 5 Fluks 4 Hal 2 Vreeloo-hal Martin B 
7298 21:40 VEO 6 VALTO 6 Veld 1 Essesteyn   
7407 13:00 ODO 7 VALTO 7 Veld 1 De Hofstede    
18290 13:25 VALTO A1 PKC/SWKGroep A2 Hal 1 Vreeloo-hal   
17602 12:15 VALTO A2 Weidevogels A2 Hal 1 Vreeloo-hal   
6208 11:15 VALTO A3 GKV (H) A2 Hal 2 Vreeloo-hal Hans 
19525 14:45 VALTO B1 KCC/Delta Logistiek B1 Hal 2 Vreeloo-hal   
4517 16:05 DKC B1 VALTO B2 Veld 1 Wippolder   
20532 12:00 Fiks C1 VALTO C1 Veld 1 Sporthal De Cuyl   
5401 17:00 DKC C1 VALTO C2 Veld 1 Wippolder   
5247 13:00 KVS/Maritiem C3 VALTO C3 Veld 1 De Blinkerd    
8803 11:15 VALTO D1 Tempo D1 Hal 1 Vreeloo-hal Thijs 
8832 12:30 VALTO D2 ODO D1 Hal 2 Vreeloo-hal Mariska 
8608 12:00 Fortuna D5 VALTO D4 Veld 1 Fortuna-hal   
8795 12:00 KVS/Maritiem D4 VALTO D5 Veld 1 De Blinkerd    
11378 09:00 KVS/Maritiem E3 VALTO E3 Veld 1 De Blinkerd    
11365 10:00 KVS/Maritiem E4 VALTO E4 Veld 1 De Blinkerd    
11377 12:00 DES (D) E3 VALTO E5 Viertalveld 2 De Hoornbloem   
11364 11:00 Dubbel Zes E4 VALTO E6 viertallenveld Gaslaan   
10060 11:00 DES (D) F1 VALTO F3 Viertalveld 2 De Hoornbloem   
11637 13:30 KIOS (N) F4 VALTO F4 Veld 1 Estafette   
 
 
 
Zaalwacht Hal 1 

 
Zaalwacht Hal 2 

11.00-12.15  
 

Ouder D1 11.00-12.30 Michiel C 
12.15-14.15 

 
Lotte v G 12.30-13.30 Ouder D2 

14.15-16.00 
 

Manon v G 13.30-15.50 Daniel K 
16.00-17.30 

 
Fiona 15.50-17.00 Reserve V5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sinterklaas 
De goede oude man is sinds zaterdag weer in het land en zoals jullie in de agenda hebben kunnen zien, 
komt hij vrijdag 28 november bij VALTO voor de  welpen en F-spelers. We beginnen om 17:00 uur in de 
Villa, waar we leuke sint-en-piet spelletjes gaan spelen en hopen dat de Sint nog langs komt. We gaan ook 
weer lekker uit ons dak tijdens de Pietendisco en jullie krijgen ook nog wat te eten. Tussen 18:45 uur en 
19:00 uur kunnen de ouders de kinderen weer ophalen. 
 
       Vriendelijke groeten, Activiteiten Commissie 
 
 




