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Uitslagen zaterdag 20 december 
Fortis 1 - VALTO 1 16 - 15 
Nieuwerkerk 3 - VALTO 2 25 - 17 
TOP A1 - VALTO A1 11 - 23 
Nieuwerkerk / Trekvogels B1 - VALTO B1 21 -   8 
DES 3 - VALTO 3 15 - 15 
VALTO 4 - KCC / Delta Logistiek 6 15 -   8 
ODO 6 - VALTO 5 11 -   9 
VALTO 6 - Velocitas 7 13 - 13 
DKC A1 - VALTO A2 27 - 11 
Dubbel Zes A1 - VALTO A3 4 - 10 
VALTO B2 - Fortuna / My Collections B2 4 -   5 
VALTO C1 - KVS / Maritiem C1 3 - 14 
VALTO C2 - ALO C1 7 - 11 
VALTO C3 - Futura C1 6 -   6 
VALTO D3 - DKC D1 6 -   4 
ONDO D3 - VALTO D4 0 -   4 
VALTO D5 - KZ Danaiden D4 5 -   5 
De Meervogels E1 - VALTO E1 3 -   5 
VALTO E2 - Weidevogels E1 11 -   5 
VALTO E3 - Sporting Trigon E2 3 -   1 
VALTO E5 - Dijkvogels E2 2 -   8 
VALTO E4 - Avanti E7 4 -   6 
VALTO E6 - Madjoe E5 2 -   0 
VALTO F1 - VEO F1 7 -   9 
VALTO F2 - ALO F1 10 -   5 
VALTO F3 - Futura F1 15 -   2 
VALTO F4 - HKV / Ons Eibernest F2 18 -   3 
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Nabeschouwingen 
Vorige week stond de thuiswedstrijd tegen KCR op het programma en dit weekend mocht VALTO 1 afreizen 
naar Fortis om daar de punten binnen te halen. VALTO 1 begon deze week al in een gewijzigde opstelling, 
na het ongeluk van Ellen Varekamp is Manon weer aangesloten bij 1. Ons vlaggenschip heeft het Fortis niet 
de gehele wedstrijd lastig kunnen maken, maar het leek erop dat VALTO naar huis kon met minimaal punt in 
de slotfase van de wedstrijd. Helaas bleek dit meer een kerstwens te zijn dan de realiteit, einduitslag werd 
16-15 in het voordeel van Fortis.  
Waar vorige week met 14-10 werd gewonnen van Vriendenschaar met 14-10 stond deze week Nieuwerkerk 
3 op het programma voor VALTO 2. Na een vertraging van een half uur kon dan eindelijk ook voor het 2e de 
wedstrijd beginnen. Het werd snel duidelijk dat Nieuwerkerk scherper aan de wedstrijd begon na de 
vertraging en zij liepen dan ook verder uit van ons 2e. Einduitslag werd 25-17 in het voordeel van 
Nieuwerkerk.  
Na het verlies van vorige week van VALTO 3 stond deze week de middernacht wedstrijd tegen DES op het 
programma, VALTO 3 mocht aantreden in Den Hoorn om 21.20. De wedstrijden tegen DES kunnen altijd 
vergeleken worden met het opgooien van een muntje, de ene keer valt de winst de ene kant op en de 
andere keer…  
Waar VALTO 3 vorige wedstrijden niet in staat was om mee te scoren met de tegenstander lukte dat 
vandaag wel, maar het muntje viel niet om. De punten werden gedeeld in Den Hoorn, einduitslag 15 - 15.  
Na vorige week vrij te zijn mocht VALTO 4 deze week spelen tegen KCC 6 in de Vreeloo hal, om zo te 
bewijzen dat een weekje vrij geen invloed heeft op de resultaten! VALTO 4 kon vanaf de eerste minuut 
duidelijk maken wie er de baas was in De Lier en er was dan ook geen twijfel wie deze wedstrijd de punten 
in de tas zou krijgen. Einduitslag was een terechte overwinning op KCC met 15-8 voor ons 4e.  
Vorige week werd er met een slechte tweede helft nog een verlies partij neergezet door VALTO 5, maar 
deze week waren de kansen op de overwinning nog een stukje groter. De “diner” wedstrijd om 17.30 werd in 
Maasland tegen ODO gespeeld maar het viel moeilijk door te slikken voor het 5e. In een wedstrijd waar meer 
behaald kon worden trok ODO aan het langste eind door met 11-9 te winnen.  
Na de verliespartij van vorige week was het deze week weer tijd voor VALTO 6 om minimaal een punt te 
behalen in de wedstrijd tegen Velocitas 7. Dit streven werd dan ook behaald in een uiterst gelijk opgaande 
wedstrijd, de punten werden gedeeld in een 13-13 gelijkspel. 
 
Vorige week was het tegen de koploper PKC dat VALTO A1 2 punten in de tas kon stoppen, deze week 
moest er iets verder gereden worden om de punten veilig te stellen. KV Top in Arnemuiden was deze week 
de tegenstander, een wedstrijd die volgens insiders “een kat in het bakkie” moest zijn. Dit werd dan ook 
benadrukt door de einduitslag die de A1 neerzette, een 11-23 overwinning was het resultaat van deze mooie 
wedstrijd.  
De afgelopen weken heeft de A2 nog niet het geluk aan haar zijde gehad waardoor zij regelmatig met lege 
handen stonden, door blessures en afwezigen is het elke week voorlopig nog puzzelen. Deze week was het 
helaas nog geen ander verhaal, de wedstrijd tegen DKC A1 ging verloren met 27-11.  
Na de winst op TOP en GKV van de afgelopen weken mocht de A3 deze week beginnen tegen Dubbelzes 
A1, een tegenstander die verslagen kon en moest worden. De A3 zette dan ook het verwachtte resultaat 
neer en pakte deze A1 ploeg de punten af door met 4-10 te winnen, een mooi resultaat om de winterstop 
mee in te gaan!  
 
VALTO B1 speelde uit tegen koploper Nieuwerkerk/Trekvogels B1. VALTO kon aan het begin aardig 
bijblijven en halverwege de 1e helft stond het 5-4. Hierna kwam Nieuwerkerk/Trekvogels steeds meer in de 
wedstrijd en werd wel duidelijk dat zij de betere ploeg waren. Tot het eind toe werd er geknokt en gestreden 
om de achterstand te beperken. Helaas zat het op bepaalde momenten niet mee, waardoor de eindstand 
ietwat vertekend was: 21-8. Halverwege de competitie doen er vier ploegen mee om de 1e plek en de 
overige vier ploegen, waaronder VALTO, strijden tegen degradatie. 
VALTO B2 speelde thuis tegen koploper Fortuna B2. VALTO B2 staat onderaan in de poule, maar dit 
verschil in de stand was in de wedstrijd niet terug te zien. Even leek het er op dat er een stunt in zat tegen 
de koploper, maar helaas trok Fortuna toch aan het langste eind: 4-5. Halverwege de competitie staat de B2 
met twee punten onderaan, maar daar gaat na de winterstop zeker verandering in komen. 
 
VALTO C1 speelde thuis tegen koploper KVS C1. KVS C1 wint alle wedstrijden met gemak, scoort 
regelmatig meer dan 20 doelpunten en heeft al meerdere keren de nul gehouden, dus het was voor VALTO 
vooral zaak om de schade te beperken. In het begin ging het hard met de score, maar VALTO kwam steeds 
meer in de wedstrijd en eigenlijk was het verschil helemaal niet zo groot. Alleen VALTO verzuimde af te 
ronden. Met rust stond het 1-9 en uiteindelijk werd het 3-14, dus een prima 2e helft. Halverwege de 
competitie staat de C1 op een keurige 4e plaats en dat zal ook het streven zijn richting het einde van de 
competitie. 
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Koploper VALTO C2 speelde thuis tegen middenmoter ALO C1. Vanaf het begin was ALO een stuk feller 
dan VALTO. Het 1e doelpunt was nog wel voor VALTO, maar daarna nam ALO het initiatief over en gaf dat 
niet meer uit handen. En zo werd voor het eerst deze zaalcompetitie een wedstrijd verloren: 7-11. 
Concurrent ONDO C2 won wel haar wedstrijd en zo staan beide ploegen halverwege de competitie met 10 
punten bovenaan. 
VALTO C3 speelde thuis tegen Futura C1. Een gelijk opgaande wedstrijd, die uiteindelijk in een gelijke stand 
eindigde: 6-6. De C3 heeft nog één tegenstander in de poule niet gehad (Die Haghe C2) en staat nu met drie 
punten op de één na laatste plaats. Hopelijk kunnen er in het nieuwe jaar een paar punten meer gepakt 
worden. 
 
VALTO D1 was vrij. VALTO D1 heeft tot nog toe nog geen punten gehaald, maar heeft ook veel 
uitwedstrijden gespeeld. In het nieuwe jaar gaan er zeker nog punten gepakt worden! 
VALTO D2 was ook vrij. VALTO D2 draait keurig mee in de middenmoot. 
Koploper VALTO D3 speelde thuis tegen DKC D1. Beide ploegen hadden voorafgaand aan de wedstrijd 7 
punten gehaald en stonden daarmee op de 1e plaats, dus er zou gestreden worden om de koppositie in de 
poule. Het werd een spannende wedstrijd, waarbij een paar minuten voor tijd DKC de aansluitingstreffer 
maakte: 5-4. Vanaf dat moment kon het nog alle kanten op, maar gelukkig voor VALTO ging het de goede 
kant op, want met een mooie doorloop werd de eindstand bepaald op 6-4. Hiermee staat de D3 dus 
halverwege de competitie, met twee punten voorsprong, op de 1e plek. Hopelijk kan deze plaats vast 
gehouden worden! 
VALTO D4 speelde uit tegen ONDO D3. Het werd een keurige overwinning: 0-4 en dus konden de punten 
mee naar huis genomen worden. De D4 heeft halverwege de competitie 7 punten gehaald uit net zoveel 
wedstrijden en draait daarmee bovenin de poule mee, al staat de nummer één met een wedstrijd minder 
gespeeld al op een ruime voorsprong van vier punten. 
VALTO D5 speelde thuis tegen KZ Danaïden D4. Gezien de stand in de poule waren er kansen voor de D5 
om de eerste punten van het zaalseizoen binnen te halen. Aan het begin van de wedstrijd ging de D5 goed 
van start en werd er een voorsprong genomen. Helaas kwam de tegenstander terug in de wedstrijd en werd 
het uiteindelijk een gelijkspel: 5-5. Daarmee werd wel het eerste punt binnen gehaald! En aangezien het 
spelen met de week beter gaat, verwachten we in het nieuwe jaar zeker nog meer punten! 
 
VALTO E1 mocht naar Zoetermeer om tegen De Meervogels te spelen. In de eerste helft wist Meervogels 
onze E1 goed klem te zetten. De coaches kwamen in de rust echter met een oplossing welke goed 
uitgevoerd werd waardoor er alsnog een 3-5 overwinning uitgesleept werd. De E2 gaat op een mooie 
tweede plaats de feestdagen tegemoet. 
VALTO E2 speelde thuis tegen Weidevogels E1. Onze E2 ging fel uit de startblokken en stonden al snel op 
een ruime voorsprong. Deze voorsprong wisten ze vast te houden tot het einde toen er 11-5 op het 
scorebord stond. Door deze overwinning staat de E2 op de 4e plaats in de poule, precies in het midden dus. 
Bij VALTO E3 geen grote uitslagen maar wel een mooie overwinning op Sporting Trigon E2. Er werd 3-1 
gewonnen. Ook de E3 staat hierdoor op een 4e plaats in de poule. 
VALTO E4 speelde om de eerste plaats tegen Avanti E7. Lange tijd zag het er naar uit dat de punten in De 
Lier zouden blijven maar in de laatste 10 minuten trok Avanti een eindsprint en werd het 4-6. Hierdoor staat 
de E4 op een mooie tweede plek. Speciale dank voor onze ervaren scheidsrechter Jan Korteland die bij 
gebrek aan scheidsrechter wilde fluiten en voor het eerst een wedstrijd 4-Korfball floot! 
VALTO E5 moest het opnemen tegen onze buren Dijkvogels E2. Zij waren helaas een maatje te groot voor 
onze E5 waardoor wij verloren met 2-8. VALTO deelt nu met Dijkvogels de 6e plek in de poule. 
VALTO E6 speelde tegen Madjoe E5. Een stugge tegenstander die goed kon verdedigen. Gelukkig lukt het 
VALTO om er toch twee in te gooien. Madjoe kreeg nauwelijks kansen en bleef op nul doelpunten hangen. 
De E6 gaat met een derde plaats in de poule kerst vieren. 
 
VALTO F1 speelde tegen VEO F1. Een ploeg die net als VALTO bovenin de poule meedraait. De F1 kreeg 
flink tegenstand en moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in VEO. Het werd 7-9. VALTO staat hierdoor 
2e in de poule. Na het verlies van vorige week wilde de VALTO F2 weer punten binnenhalen. En dat lukte 
dit keer tegen ALO F1 prima. Er werd met 10-5 gewonnen waardoor ze nu tweede staan in de poule. VALTO 
F3 was deze wedstrijd goed op dreef en gaf Futura F1 nauwelijk kansen. Hierdoor werd de einduitslag 15-2 
in ons voordeel. 
VALTO F3 staat hierdoor eerste in de poule halverwege de competitie! VALTO F4 wist zelfs nog meer 
doelpunten te scoren: met 18-3 werd er overtuigend van HKV/Ons Eibernest gewonnen. Hierdoor staat de 
F4 op een knappe 2e plek in de poule. 
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Sporten in een veilige omgeving 
Er zijn heel veel redenen te bedenken waarom ik korfbal de leukste sport vind die er bestaat. In de 25 jaar 
als actief speler, de jaren daarna wat meer van de zijlijn en de laatste tijd weer actief betrokken, heb ik de 
sport erg leren waarderen. Het is een sport waar je uiteraard leert winnen en verliezen, maar ook leert 
samenwerken, respect en waardering voor elkaar hebt zonder grove overtredingen en een sport waarbij 
jongens en meisjes samen spelen, in een veilige en beschermde omgeving. 
 
Dat laatste kan helaas wel eens een schijngedachte zijn. We kennen daarvan het recente voorbeeld 
uit Wassenaar waar, bij hockeyclub HGC, een 45 jarige jeugdtrainer in het geheim beelden maakte van de 
dameskleedkamer. En zo zijn er nog meer voorbeelden, onder andere uit De Lier zelf. En ook bij het regio 
overleg van korfbalverenigingen uit de buurt speelt dit onderwerp. Je hoort en ziet dat iedereen er mee bezig 
is en de veilige, beschermde omgeving voor kinderen wil behouden. 
 
Uiteraard willen we dit bij VALTO ook en we gaan hier dan ook beleid op maken. Er bestaat al wel een 
protocol, echter we vinden dat dit aangepast moet worden en bijvoorbeeld uitgebreid zou kunnen worden 
met een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), iets wat veel verenigingen nu invoeren. Het bestuur gaat 
daarom met dit onderwerp aan de slag, om in de ledenvergadering komend voorjaar de plannen voor te 
leggen aan de leden. Daarnaast is van belang dat iedereen onze vertrouwenspersonen weet te vinden. Veel 
leden en ook ouders weten wel dat dit Marja Varekamp en Peter van Duin zijn, hun gegevens staan immers 
op de website (onder organisatie), maar niet iedereen is hiervan op de hoogte. En ook niet iedereen weet 
waarvoor je ze kunt benaderen. 
 
Misschien is het goed om dat laatste eens toe te lichten. Mocht het namelijk zo zijn dat je ongewenst gedrag 
ziet of, vervelender nog, zelf meemaakt dan kun je contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen. 
Ongewenst gedrag gaat bijvoorbeeld over pesten, vernielen en discriminatie. Maar ook over ongewenste 
intimiteiten, zoals seksueel getinte opmerkingen, onnodige aanrakingen of aanranding. Dit kan overigens 
tussen leeftijdgenoten zijn, maar ook van volwassene naar kind en van trainer/coach naar een pupil. Je kunt 
in deze gevallen een melding doen bij de vertrouwenspersoon, een advies vragen of je kunt gewoon je 
verhaal kwijt. Zij behandelen alle zaken met uiterste zorgvuldigheid en in alle vertrouwen. Mocht er 
aanleiding toe zijn, dan kunnen zij het bestuur inlichten over misstanden die er binnen de vereniging 
plaatsvinden, zonder details vrij te geven. Ze hebben namelijk ook echt een geheimhoudingsplicht, voor 
altijd. Maar ze kunnen er wel voor zorgen dat er iets aan de ongewenste situatie wordt gedaan. 
 
Misschien niet het meest gezellige onderwerp om het jaar mee af te sluiten in deze laatste Bijblijver van 
2014, maar wel een belangrijke in onze ogen. We vinden het van belang dat alle leden als ook de ouders en 
verzorgers het moeten kunnen aangeven als er iets niet klopt. Zo houden we onze club namelijk wél 
gezellig.  
 
En laten we dan afspreken dat we het oude jaar goed afsluiten, met VALTO-A-GOGO op 
zaterdag 27 december. En het nieuwe jaar goed beginnen, met een nieuwjaarsborrel op 1 
januari 2015. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd, leden en ouders, vanaf 19.00 uur in 
onze VILLA VALTO. 
 
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
 
Zaterdag 3 januari 2015 
6547 14:45 Avanti (P) 9 VALTO 7 Veld 1 De Viergang Pijnacker 
11948 17:20 Weidevogels A3 VALTO A3 Veld 1 Rijneveen  Bleiswijk 
5479 14:00 DES (D) C1 VALTO C2 Veld 1 De Hoornbloem Den Hoorn 
5164 16:30 ONDO (G) C5 VALTO C3 Veld 1 Westlandhal Gravenzande 
8747 11:45 Avanti (P) D3 VALTO D3 Veld 1 De Viergang Pijnacker 
8519 12:00 ONDO (G) D5 VALTO D5 Veld 1 De Hoekstee H v Holland 
12242 10:15 ALO F1 VALTO F2 Veld 1 Ons Eibernesthal Den Haag 
9939 12:15 Weidevogels F2 VALTO F3 Veld 1 Rijneveen  Bleiswijk 
 
Opstellingen 3 januari  
VALTO 7  
Vertrekken om 13:30 
Dames: Fiona, Helma, Rosanne, Marleen, Leonie 
Heren: Arie, Bart M, Martin B, Michiel B, Peter, Sjors 
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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.  
Ik wil jullie via deze weg bedanken voor jullie inzet het eerste gedeelte van de zaalperiode en laten we 
hopen dat de mooie resultaten de rest van de zaalperiode doorgezet kunnen worden!  
 
Bart Versteegen, Wedstrijdsecretaris Zaal, wsz@ckv-valto.nl 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Het was voor de selectie een gemend weekend. De wedstrijden verliepen niet 
goed genoeg waardoor we zonder punten uit Zeeland (via Nieuwerkerk) 
terugkwamen. A1 deed wel goede zaken en staat momenteel op de 3e plek in de 
overgangsklasse. Selectie en A1 hebben desondanks een gezellig uitje gehad in Middelburg. 
 
Het volgende seizoen 
De periode van november en december is meestal een hele fijne voor de Technische Commissie. Er nadert 
nog geen seizoenswisseling dus we hebben eventjes geen stress van indeling, trainingstijden, trainers 
vinden etc.  
Maar stil zitten is er niet bij. We gebruiken die tijd om vooruit te kijken naar het komend seizoen. Misschien 
wel aardig om jullie hiervan een indruk te geven: 

- Indelingen 
We kijken alvast vooruit naar de jeugdindeling voor komend jaar. Hoeveel teams gaan we krijgen per 
laag (we stevenen af naar een nieuw record) en kunnen we onze jeugdteams op de huidige niveaus 
laten blijven spelen? 

- Trainingstijden 
We proberen momenteel al de trainingen in te delen voor volgend seizoen. We hanteren daarbij een 
andere aanpak dan voorheen om er voor te zorgen dat de belasting voor VALTO trainers lager 
wordt. Door trainingstijden tussen senioren en jeugd te koppelen moeten trainers zo vaak als maar 
mogelijk trainen geven op de dag van hun eigen training. 

- Trainers en coaches 
En natuurlijk zijn we in bespreking met trainers en coaches voor komend jaar. Hierover hopen we 
jullie snel meer te kunnen zeggen. 

Kortom, minder operationele stress, maar des te meer vooruit kijkend. We zijn lekker bezig! 
 
Extra ruimte in sporthal Vreeloo 
Goed nieuws voor ons sportvrienden van SV De Lier. De nieuwe TurnHal Westland 
(www.turnhalwestland.nl) is bijna klaar. In januari verhuizen een aantal SV De Lier activiteiten naar 
deze nieuwe locatie waardoor VALTO op donderdagavond de lang verwachte extra ruimte krijgt voor korfbal! 
 
Evaluatie 4Korfball 
De leiders van onze E en F pupillen zijn hier al over ingelicht, maar wie zich geroepen voelt kan mee doen 
aan de evaluatie ronde over 4Korfball die de KNKV momenteel laat uitvoeren door een onafhankelijk bureau. 
Via www.evaluatie4Korfbal.nl kan je aangeven hoe jij deze nieuwe vorm van korfbal ervaart.. Dat biedt een 
prima gelegenheid om (wederom) jullie opvattingen over 4Korfbal (zoals de regel dat niet meer gefloten 
wordt voor verdedigd schieten in de F-klassen) kenbaar te maken. Graag dus zorgen voor zo veel mogelijk 
ingevulde enquêtes door betrokkenen (bestuurders, trainers, ouders etc.) zodat de macht van het getal ook 
invloed heeft om volgend voorjaar verstandige beslissingen te kunnen nemen over het vervolg van de 
pilot 4Korfbal. 
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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: 

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. 
 
Volgend jaar 3 selectieteams? 
Deze donderdag plaatste het AD een stuk over het voornemen van VALTO om de seniorenselectie komend 
seizoen uit te breiden met een 3e team. Hierbij wat meer informatie.  
De selectie van VALTO presteert de laatste jaren uitstekend. Er wordt door spelers en staf veel tijd en 
emotie geïnvesteerd om te komen tot steeds betere prestaties. Dat heeft inmiddels geleid tot een prima 
positie in veld en zaal in de eerste klasse (VALTO 1) en reserve eerste klasse (VALTO 2). Blijkbaar loopt dit 
goed. Waarom dan toch verandering? Ten eerste zit er momenteel een flink gat tussen selectie en VALTO 3. 
Zowel in prestaties als in aanpak en voorzieningen lukt het ons niet de lijn van VALTO 1 en 2 door te trekken 
naar VALTO 3. Voor onze lange termijn visie vinden we dat echter wel van belang. 
Daarnaast komen er volgend seizoen flink wat junioren over naar de senioren. Naar onze mening voldoende 
mankracht en power aanwezig om 3 teams in de selectie op te nemen. Bovendien geeft ons dat meer 
mogelijkheden om de juiste mensen bij elkaar te plaatsen: jeugd en ervaring. 
Steeds meer jeugdspelers kloppen dus op de deur van VALTO 1 en 2. En lukt het niet dit seizoen dan zullen 
ze toch zeker in de komende jaren doordringen tot VALTO 1 en 2. We zitten dus ook in een soort 
overgangsfase. In die fase willen we vanuit VALTO graag iedereen voldoende middelen en mogelijkheden 
bieden om korfbal bij VALTO op hun wensen aan te bieden. 
Is het daarmee zeker dat er volgend jaar een selectie van 3 teams staat? Nee. Er is daar immers veel voor 
nodig. Denk aan trainers, coaches, begeleidingsstaf, financiën, voorzieningen in de zaal etcetera. Hierover 
komt hopelijk in de komende periode duidelijkheid. Trouwens, dat moet ook wel. In januari wil je als club toch 
wel weer graag duidelijkheid hebben over het komende seizoen. We houden u op de hoogte! 
 
Trainen in de kerstvakantie 
Van 21 december tot 2 januari zijn alle teams vrij. Enkele teams spelen op 3 januari een uitwedstrijd. 
 
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 hebben inmiddels een nieuwe gegadigde. Wie voegt zich hierbij? 
  
We zoeken nog 4 gastheren en vooral vrouwen! Wie wil zich melden bij ondergetekende? 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen (06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl) 
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Kangoeroe-instuif 
Op zaterdag 11 januari a.s. organiseert VALTO weer een Kangoeroe-instuif. Van 10.00 tot 11.00 uur staat er 
een leuk spellencircuit klaar waarbij op een speelse manier kennis gemaakt wordt met korfbal, bewegen en 
sport in het algemeen. Alle kinderen uit De Lier en omstreken die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten, 
zijn deze ochtend van harte welkom! Nodig dus je broertjes/zusjes, vriendjes/vriendinnetjes of buurkinderen 
uit! 
 
Voor deze ochtend zoeken we nog mensen die willen helpen bij het begeleiden van een groepje. Vind je dit 
leuk en heb je tijd? Meld je dan aan bij Aileen Willems of ondergetekende.  
Met de drukke decembermaand en het beperkt aantal actieve Kangoeroes op dit moment, is er besloten dat 
er tot aan de Kangoeroe-instuif van 11 januari tijdelijk geen  Kangoeroe-training is op zaterdagochtend. 
Vanaf 11 januari gaan we er weer vol energie en hopelijk met een heleboel nieuwe Kangoeroes tegenaan! 
 
Marleen Slaman, 
marleenslaman@gmail.com 
 
 
Kwijt 
Afgelopen zaterdag is Nova haar VALTO trainingsbroek kwijtgeraakt in de Vreeloo. 
Heeft toevallig iemand haar broek gevonden, haar naam staat er in zijn geheel op.  
Ze zat in kleedkamer 3 van de nieuwe zaal, wie maakt me blij. 
        Monique 06-46343757 
 
 
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 

Datum Tijd Wat Plaats 
Zaterdag 27 december 20.00 uur VALTO AGoGO Villa VALTO 
Donderdag 1 januari 19.00 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  
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Nieuws van de AC  
 
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  ____________________ 
 
 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 
VALTO 1 kan de punten niet meenemen naar huis!  Sponsor: Martin Stolze b.v. 
Zaterdag 20 december mocht het eerste team van VALTO de lange reis naar Zeeland maken, omdat er een 
wedstrijd tegen Fortis op het programma stond. Op het veld hebben is er ook tegen Fortis gespeeld en toen 
werd het in een spannende slotfase 18-18. De wedstrijd werd niet in Oost-Souburg zelf gespeeld, maar in 
een sporthal in Vlissingen. Helaas was teambegeleider Patrick Boeters er niet bij, omdat hij ziek was. 
Vorige week had VALTO 1 veel moeite om scherp aan de wedstrijd te beginnen, waardoor er al snel tegen 
een achterstand werd aangekeken tegen Vriendenschaar. Deze wedstrijd wilde het team uit De Lier 
scherper aan de wedstrijd beginnen zodat er kon worden voorkomen waar het vorige week mis ging. Helaas 
was dit niet het geval en was VALTO 1 zelfs nog minder scherp dan vorige week. Door deze zwakke eerste 
fase van de wedstrijd stond er na 15 minuten een 8-2 achterstand op het scorebord. Hierna werd het ook 
nog 10-4 voordat VALTO eindelijk eens ging korfballen. De laatste 10 minuten van de eerste helft werd er 
veel beter verdedigd en werd er aanvallend gedaan wat er gedaan moest worden. Zodoende stond er een 
12-8 ruststand op het scorebord.  
Coach Marco Swikker probeerde het team op te peppen zodat het in de tweede helft de schade kon 
herstellen en alsnog de wedstrijd kon winnen. 
De tweede helft ging vele malen beter. Er werd nog steeds scherp verdedigd en in de aanvallen werden er 
goede kansen gecreëerd, maar was de afronding nog steeds niet heel goed. Wel werd het gat verkleind naar 
2 doelpunten; 13-11. Nu moest VALTO 1 zien door te drukken, omdat het bij Fortis niet meer lukte. Dit kon 
helaas niet worden gedaan. Twee wissels aan de kant van VALTO moesten het team weer nieuwe energie 
geven; Niels van der Lingen en Lotte van Geest kwamen in het veld. De aansluiting werd gemaakt; 13-13. 
Helaas kon er op dit moment niet worden doorgedrukt en beloofde het een spannende slotfase te worden, 
waar beide teams nog konden winnen. Helaas was het Fortis die met de 16-15, 3 minuten voor tijd de 
wedstrijd besliste. 
  

   VALTO 
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Een erg zure nederlaag, omdat VALTO de tweede helft wel degelijk beter was, maar omdat er de eerste helft 
dramatisch werd gespeeld staat de ploeg nu met 6 punten gelijk met 3 andere teams.  
1 KCR 1 7 5 1 1 11 144 119  
1 Swift 1 7 5 1 1 11 132 118  
3 Vriendenschaar 1 7 3 2 2 8 115 105  
4 VALTO 1 7 3 0 4 6 132 134  
4 Tilburg 1 7 2 2 3 6 103 107  
4 ODO 1 7 3 0 4 6 116 123  
4 Fortis 1 7 3 0 4 6 108 120  
8 KOAG 1 7 0 2 5 2 112 136  
Hierboven is ook het probleem van VALTO 1 te zien. Er wordt net zo veel gescoord als de koploper. Maar er 
wordt veel en veel te veel doorgelaten. In 2015 zijn er dus twee opties; 1: Zelf nog meer scoren of 2: minder 
doorlaten. Als VALTO 1 één van de twee opties kan realiseren, dan zullen er weer wedstrijden worden 
gewonnen. 
Na de wedstrijd is het  korfbaljaar 2014 wel goed afgesloten. Met de hele selectie en de A1 werd een hotel in 
Middelburg opgezocht en zijn we naar een barretje gegaan.  
 
Doelpuntenmakers: Thom 6, Rob 5, Frank 2, Lisanne 1 en Niels 1 
 
Als laatste willen wij, de spelers en begeleidingsstaf van VALTO 1, iedereen fijne kerstdagen wensen en een 
prettige jaarwisseling. Hopelijk zitten ook in 2015 de tribunes weer vol, zowel thuis als uit, om het 1ste team 
van VALTO aan te moedigen! 

Tot in 2015 
        Groeten VALTO 1 
 
 
 
 
Nieuwerkerk 3 – VALTO 2 
Afgelopen zaterdag mocht het tweede team van VALTO aantreden tegen Nieuwerkerk 3. Deze ploeg uit 
Zuidplas had vorige week zaterdag verloren van KCR en was op zoek naar revanche. VALTO had vorige 
week twee broodnodige punten gepakt tegen Vriendenschaar en uiteraard wilde we dit goede resultaat een 
vervolg geven.  
De start van de wedstrijd was direct voor Nieuwerkerk en na een verdedigende onoplettendheid stonden we 
binnen een minuut met 1-0 achter. Het zuiver schietende Nieuwerkerk liep en VALTO bleef achter in de 
score. Dit leidde tot een ruststand van 14-9. Helaas verloren we voor de rust Mirjam met een enkelblessure. 
Lisanne nam haar plaats in.  
In de rust gaf Teun tips en benadrukte dat we het niet slecht deden, maar dat zij beter schoten. Dus meer 
verdedigende druk en beter afronden was het recept voor de tweede helft. De tweede helft was beter dan de 
eerste, maar uiteindelijk bleef Nieuwerkerk doorgaan waar ze mee gestart waren; zuiver schieten. Dit 
resulteerde in een eindstand van 25-17. Helaas, balen maar zeker niet slecht gespeeld en aardig wat 
gescoord. Na de feestdagen pakken we hem weer op en gaan we weer vol goede moed verder! 
 
    Namens VALTO 2, iedereen fijne feestdagen! 
 
 
 
VALTO C1 – KVS C1 
VALTO C1 had een lastige taak op het programma staan, want we moesten tegen de nummer 1 van de 
poule. Maar wij lieten ons niet afschrikken. We gingen vol goede moed het veld in en we probeerden er het 
mooiste van te maken. Helaas kwamen we al snel achter. Door wegtrekballen, korte kansen en schoten 
scoorde KVS maar liefst 9 keer! Vera maakte gelukkig toen een goal, doormiddel van een wegtrekbal. Stand 
bij rust was dus niet heel goed, namelijk 1-9. Na een goed praatje besloten we om ervoor te zorgen dat wij 
de tweede helft gingen winnen. Er werd 3 keer door KVS gescoord. Daarna scoorde Martijn een strafworp en 
Jan-Pieter een schot. KVS scoorde er toen ook nog 2 en daarmee was de wedstrijd afgelopen bij een 
eindstand van 3-14. Verloren dus, maar we hebben een goede wedstrijd gespeeld. Voor nu 2 weken 
vakantie, maar daarna weer goed trainen en kijken wat we er de volgende keer van gaan maken. 10 januari 
moeten we thuis tegen VEO C1 om 11:15. 
      Groetjes, Luca Hagemans 
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VALTO C3 – KZ Danaiden C3 
We begonnen goed, Vera scoorde al vrij snel. Daarna scoren binnen 5 minuten Joost met een penalty, Inge, 
Thijs, Vera en Luuk . Maar toen scoorden de tegenstanders er een het stond 6-1. Wat gebeurde er al veel in 
die eerste 5 minuten!  Maar toen kregen de tegenstanders een strafworp, maar die ging er gelukkig niet in. 
Jimmy scoorde 7-1.  Wat speelden we goed, en toen kwam de 2de helft. En de 2de helft ging weer heel goed, 
Luuk had wel 3 keer gescoord en Inge, Rolf, Vera, Richelle hadden een keer gescoord. Het was een super 
leuke wedstrijd. De eindstand werd 15-1. Inge, Rolf, Thijs bedankt dat jullie kwamen invallen.  
 
       Groetjes Vera 
 
 
Ondo D3 - VALTO D4 
We begonnen lekker fel het eerste punt was van Ilse ze scoorden de eerste en de tweede 
Justin scoorden de derden en ik de vierden het werd 0-4 we hadden een wissel dat was kim 
uit de D2 Ze ging er in voor laura Kim bedankt voor het in vallen. 
 

Groetjes Daan van Oudheusden. 
 
 
 
 
Meervogels E1 – VALTO E1 
Het was een spannende wedstrijd tegen Meervogels. Sanne kon helaas nog niet meedoen door haar 
blessure daarvoor ging Elise invallen. De tegenstander scoorde al snel 2 doelpunten en stonden al snel 2-0 
achter. David scoorde er 2 , Emma 2 en Niels 1. De stand was uiteindelijk 3 – 5 voor VALTO. 
Het was moeilijk en we stonden gelijk achter en hadden toch gewonnen. 
  
       Groetjes Sanne v O. 
 
 
 
VALTO E2 – Weidevogels E1 
De eerste 10 min speelde Nouky, Brecht, ik & Marith. Elise en Alicia stonden langs de lijn. 
De tweede 10 min speelde Nouky, Brecht, Elise en Alicia. Marith en ik stonden langs de lijn. 
De derde 10 min speelde Marith, Elise, Alicia en ik. Brecht en Nouky stonden langs de lijn. 
De vierde 10 min speelde Alicia, Elise, Brecht en Nouky. Ik en Marith stonden langs de lijn. 
En uiteindelijk speelde we 11-5. 
     Groetjes Lisa van Oudheusden 
 
 
 
 
 
VALTO E3 – Sporting Trigon E2 
Na een mooi gelijk spel tegen de koploper vorige week mochten we nu tegen nummer 6 in de lijst, nl. 
Sporting Trigon E2. 
Wat zou deze wedstrijd brengen? De E3 is de laatste tijd écht een team geworden en dit is goed te zien in 
het spel! Het fluitsignaal klinkt. VALTO is aan de bal en blijft de meeste tijd aan de bal. Er wordt goed heen 
en weer gespeeld en er volgen mooie kansen. 
Yes! Mette schiet op afstand en het is 1-0. Er wordt lekker ingezet op de doorloopjes en dit gaat goed. Er 
volgt een mooie doorloop door Luke en Mette en het staat 2-0! 
Even rust. Even een praatje van de coach. Kunnen ze dit volhouden deze wedstrijd? Bas schiet, net er 
naast. Estelle schiet, net ernaast, Dara schiet, net ernaast. 
Mogen ze er nog in? Ja, alleen….. van de tegenstander! Het wordt 2-1. Maar… daar laat VALTO het niet bij 
zitten natuurlijk. 
Mette scoort het laatste doelpunt en met een mooie overwinning van 3-1 klinkt het eindsignaal. 
Leuk hoor, dit team groeit aan alle kanten, de punten stromen binnen en het korfbalplezier straalt er vanaf. 
Fijne vakantie allemaal en hele gezellige dagen! 
  
       Groetjes, Bas en Chantal   
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VALTO E5 – Dijkvogels E2 
Voor de wedstrijd kregen we van Michiel nieuwe (tijdelijke) shirts. In maart krijgen we dan echt nieuwe shirts. 
Michiel vertelde ons dat het dan wel erg leuk zou zijn als er een sponsorplaatje op onze buik zou staan. Dus 
kregen we allemaal de opdracht op zoek te gaan naar een shirtsponsor. Dus… mocht u interesse hebben 
om het leukste team van VALTO te sponsoren, de E5 houdt zich aanbevolen ☺! (Voor meer informatie: 
Michiel van den Bos, sponsors@ckv-valto.nl). De overwinning van vorige week smaakte naar meer. Dus 
gingen we deze week met volle moed weer aan de bak. En jullie gingen lekker van start. Er werd snel en 
goed overgegooid. Er werd zelfs al een beetje rond gespeeld bij de korf. Dus er kwamen kansen genoeg. 
Helaas lukte het ons niet om de kansen af te maken. Dijkvogels had het daar wat makkelijker mee. Zij wisten 
wel te scoren. Yara ging met een klap naar de grond. Maar stoer als ze is, ging ze gewoon door. En of het 
nou door de klap kwam (ik hoop het niet), maar ze scoorde gelijk een mooi doelpunt. Dat bracht de stand op 
1-4. Iris wist voor de rust ook nog te scoren en zo stond het bij rust 2-6. De tweede helft wisten we niet meer 
te scoren. Maar ook Dijkvogels lukte het nog maar 2x. Dus dat bracht de eindstand op 2-8. 
Het blijft belangrijk de bal snel rond te laten gaan. Korte afstanden gooien en dan vooral in handen van een 
andere VALTOspeler! Ik vind dat jullie deze wedstrijd goed met elkaar hebben gespeeld. Iedereen deed mee 
en dat is bij een teamsport heel belangrijk. Zo komen de kansen. Als het de volgende keer ook nog lukt alle 
kansen af te maken, dan… 

Groetjes, Helma 
 
 
VALTO F1 – Veo F1 
Na een weekje rust mochten we afgelopen zaterdag er weer tegen aan. Nadat er 2 teams uit de poule zijn 
verdwenen, blijven er nu nog de betere over. Er stond ons dus geen makkelijke wedstrijd te wachten. Tot 
aan de rust stonden wij voor, dacht met 3-1. Maar na de rust kwam Veo op voorsprong en gingen het met 
ons iets minder, maar we blijven er voor vechten. Af en toe mocht er een super speler in en kwamen we 
weer dichter bij. Uiteindelijk is de stand 7-9 geworden. Onze eerste wedstrijd verloren. Maar wel met een 
super spannende wedstrijd. Ga zo door dan is het de volgende keer misschien 9-7 voor ons. 
      Groetjes Tim  
 
 
VALTO F1 – Excelsior F1 
We moesten afgelopen zaterdag thuis spelen tegen Excelsior F1. Na kampioen geworden te zijn in de 2e 
klasse buiten, zijn we nu gepromoveerd naar de 1e klasse binnen. Dus we zullen het nu wat moeilijker 
krijgen. De spanning begon al vroeg met de intocht van Sinterklaas. We waren met het hele team compleet. 
We scoorde al snel de 1-0. Maar er werd ook weer door de andere partij gescoord. Uiteindelijke bleven we 
voorstaan, dus de tegenstander had regelmatig een superspeler binnen de lijnen. Het was wel een 
spannende wedstrijd tot het einde. Maar gelukkig werd het voor VALTO 11-9. Het is ons toch weer gelukt, 
maar we moesten er wel wat meer moeite voor doen!  

     Groetjes Milan en Agnes Lansbergen  
 
 
 
VALTO F3 – Futura F1 
Afgelopen zaterdag moesten we thuis tegen Futura F1. Het was de eerste keer dat we Futura troffen in deze 
poule. We wisten dus niet wat we moesten verwachten. Maar we hadden zin in de laatste wedstrijd van 
2014. Iedereen was in vorm en zoals de laatste wedstrijden helemaal in de winningmoot.  
Als snel scoorde VALTO maar kwam Futura terug met een goal. Daarna werd er weer gescoord door 
VALTO en kwam Futura weer terug met een punt.   
Het was even spannend. Maar er werd goed verdedigd en over gespeeld. Er ging een knop om bij VALTO 
want we gingen natuurlijk voor de winst. Als koploper van de poule moesten we onze naam hoog houden J  
(Ook al hebben we wat meer wedstrijden dan anderen gespeeld, begint het toch een beetje spannend te 
worden) Het stond dus even 2-2 maar daarna werd er niet 1x, niet 2x, niet 3x maar 13x door VALTO 
gescoord!!!!  En daar hebben we er allemaal in ieder geval 1 van gescoord dus ook dat was super leuk. Na 
deze behoorlijke overwinning 15-2 gaan we lekker uitrusten in de Kerstvakantie want er staat ons 3 januari 
een pittige wedstrijd te wachten tegen Weidevogels uit. Maar de kansen zijn er. De eerste wedstrijd van het 
seizoen hebben we thuis tegen Weidevogels verloren. Maar toen waren we misschien nog wel nog niet zo 
goed aan elkaar gewend en met verloop van tijd worden we allemaal steeds beter, dus kom maar op 
Weidevogels…. op naar een volgende winst!!! 
Wij wensen iedereen een prettige feestdagen en een gezellig en sportief 2015. 
        Groetjes Luna en Irma Koornneef 
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Zaterdag 10 januari 2015 
12454	   21:15	   KOAG	  1	   VALTO	  1	   KOAG	   De	  Boog	   Krimpen	  ad	  Yssel	  
16175	   19:55	   KOAG	  2	   VALTO	  2	   KOAG	   De	  Boog	   Krimpen	  ad	  Yssel	  

14367	   16:50	   ODO	  3	   VALTO	  3	   Veld	  1	   De	  Hofstede	  	   Maasland	  
16241	   13:15	   VALTO	  4	   IJsselvogels	  4	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

6434	   18:30	   De	  Meervogels	  7	   VALTO	  5	   Veld	  1	   De	  Veur	   Zoetermeer	  
7025	   19:45	   Achilles	  (Hg)	  5	   VALTO	  6	   Veld	  1	   Ockenburgh	  	   Den	  Haag	  

7454	   15:45	   VALTO	  7	   Paal	  Centraal	  3	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

18359	   10:00	   VEO	  A1	   VALTO	  A1	   Veld	  1	   Essesteyn	   Voorburg	  
22446	   14:30	   VALTO	  A2	   KZ	  Danaïden	  A2	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

19583	   15:30	   Oranje	  Wit	  (D)	  B1	   VALTO	  B1	   Hal	  1	   Oranje	  Withal	   Dordrecht	  
4572	   12:15	   VALTO	  B2	   DES	  (D)	  B2	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

20632	   11:15	   VALTO	  C1	   VEO	  C1	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

5420	   15:00	   VALTO	  C2	   ONDO	  (G)	  C2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
5270	   14:00	   VALTO	  C3	   Die	  Haghe	  C2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

8885	   11:00	   ALO	  D2	   VALTO	  D2	   Veld	  1	   Ons	  Eibernesthal	   Den	  Haag	  
8901	   16:00	   VALTO	  D3	   KVS/Maritiem	  D3	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

9228	   15:00	   GKV	  (H)	  D3	   VALTO	  D4	   Veld	  1	   Overbosch	  	   Den	  Haag	  
10590	   10:30	   ODO	  E1	   VALTO	  E2	   Veld	  1	   De	  Hofstede	  	   Maasland	  

10928	   11:00	   Die	  Haghe	  E2	   VALTO	  E3	   viertallenveld	   Gaslaan	   Den	  Haag	  

11428	   13:05	   VALTO	  E4	   ALO	  E4	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
11973	   12:10	   VALTO	  E5	   Excelsior	  (D)	  E4	   Hal	  1	  4-‐talveld	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

11425	   11:15	   VALTO	  E6	   Avanti	  (P)	  E9	   Hal	  1	  4-‐talveld	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
9608	   12:10	   VALTO	  F1	   KVS/Maritiem	  F1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

10083	   12:10	   VALTO	  F2	   Dijkvogels	  F1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

10084	   11:15	   VALTO	  F3	   Avanti	  (P)	  F4	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
10260	   13:05	   VALTO	  F4	   Die	  Haghe	  F4	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
Opstellingen 10 januari 
Selectie  
Vertrekken om 18:15  
Dames : Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Nikki, Sharon, Naomi, Lisanne B 
Heren: Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Thom 
 
VALTO 3 
Vertrekken om 15:45 
Dames: Antoinette, Denise, Petra D, Laura R, Inge 
Heren: Daniël K, Steven, Dennis, Jeroen, Kevin 
 
VALTO 4  
Aanwezig om 12:30 
Dames: Esther, Hellen, Annemiek, Laura H, Sandra 
Heren: Hans, Mark, Marco, Laurens M, Michiel C 
 
VALTO 5 
Vertrekken om 17:30 
Dames: Mariska, Imke, Ryanne B, wnb 
Heren: Bart V, Daniël V, Jesper, Patrick, Vincent, Nick, Laurens  
 
VALTO 6  
Vertrekken om 18:30 
Dames: Gerda, Linda, Jeanette, Petra J, Ria 
Heren: Frank P, Jelle, Rinze, Wilco, Ruud 
 
VALTO 7  
Aanwezig om 15:00 
Dames: Fiona, Helma, Rosanne, Marleen, Leonie 
Heren: Arie, Bart M, Martin B, Michiel B, Peter 
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Zaterdag 17 januari 2015 
12641	   19:00	   VALTO	  1	   Tilburg	  1	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
16513	   17:45	   VALTO	  2	   Kinderdijk	  2	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
14510	   20:10	   VALTO	  3	   VEO	  4	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
14491	   19:30	   Avanti	  (P)	  5	   VALTO	  4	   Veld	  1	   De	  Viergang	   Pijnacker	  
7322	   14:20	   VALTO	  6	   Pernix	  9	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
7004	   18:20	   Dijkvogels	  5	   VALTO	  7	   Veld	  1	   Sporthal	  Maasdijk	   Maasdijk	  

18480	   16:30	   VALTO	  A1	   RWA	  A1	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
18448	   14:15	   Fortuna	  A2	   VALTO	  A2	   Veld	  1	   Fortuna-‐hal	   Delft	  
6210	   13:10	   VALTO	  A3	   KZ	  Danaïden	  A3	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

19668	   15:30	   VALTO	  B1	   Vitesse	  (Ba)	  B1	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
7970	   12:00	   Phoenix	  B2	   VALTO	  B2	   veld	  1	   Oosterpoort	  	   Zoetermeer	  

20664	   13:50	   KZ	  Danaïden	  C1	   VALTO	  C1	   Veld	  1	   5	  Mei-‐hal	   Leiden	  
5552	   17:00	   VEO	  C2	   VALTO	  C2	   Veld	  1	   Essesteyn	  	   Voorburg	  
5281	   11:00	   ODO	  C2	   VALTO	  C3	   Veld	  1	   De	  Hofstede	  	   Maasland	  
8488	   12:10	   VALTO	  D1	   Avanti	  (P)	  D1	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
8921	   14:45	   Avanti	  (P)	  D5	   VALTO	  D5	   Veld	  1	   De	  Viergang	   Pijnacker	  

11690	   10:00	   Fortuna	  E1	   VALTO	  E1	   Veld	  1	   Fortuna-‐hal	   Delft	  
10602	   11:15	   VALTO	  E2	   ONDO	  (G)	  E6	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
11231	   11:15	   VALTO	  E3	   KVS/Maritiem	  E3	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
11453	   10:45	   Avanti	  (P)	  E6	   VALTO	  E5	   Veld	  2	   De	  Viergang	   Pijnacker	  
11458	   09:30	   Weidevogels	  E2	   VALTO	  E6	   Veld	  1	   Oostmeerhal	   Bleiswijk	  
9572	   10:00	   Excelsior	  (D)	  F1	   VALTO	  F1	   Veld	  1	   De	  Buitenhof	   Delft	  

10397	   09:00	   KVS/Maritiem	  F3	   VALTO	  F4	   Veld	  1	   De	  Blinkerd	   Den	  Haag	  
 
 
Zaterdag 24 januari 2015 
12744	   19:15	   ODO	  1	   VALTO	  1	   Veld	  1	   De	  Hofstede	   Maasland	  
16684	   18:00	   Oranje	  Wit	  (D)	  2	   VALTO	  2	   Hal	  1	   Oranje	  Withal	   Dordrecht	  
16623	   15:30	   VALTO	  3	   ONDO	  (G)	  3	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
16537	   15:30	   ODO	  4	   VALTO	  4	   Veld	  1	   De	  Hofstede	   Maasland	  
7403	   17:30	   Tempo	  12	   VALTO	  6	   Hal	  2	  (rechts)	   Limeshallen	   Alphen	  ad	  Rijn	  
7394	   16:10	   ONDO	  (G)	  6	   VALTO	  7	   Hal	  1	   De	  Hoekstee	   H	  v	  Holland	  

18541	   16:45	   Oranje	  Wit	  (D)	  A1	   VALTO	  A1	   Hal	  1	   Oranje	  Withal	   Dordrecht	  
18538	   14:15	   VALTO	  A2	   ALO	  A1	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
6211	   10:00	   VEO	  A4	   VALTO	  A3	   Veld	  1	   Essesteyn	   Voorburg	  

19738	   13:00	   KVS/Maritiem	  B1	   VALTO	  B1	   Veld	  1	   De	  Blinkerd	  	   Den	  Haag	  
4631	   13:15	   VALTO	  B2	   Refleks	  B2	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

20723	   16:05	   VALTO	  C1	   De	  Meervogels	  C2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
5572	   12:15	   VALTO	  C2	   DES	  (D)	  C1	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
5294	   11:15	   VALTO	  C3	   Avanti	  (P)	  C4	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
8997	   14:05	   VALTO	  D1	   Fortuna	  D2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
9011	   13:00	   HKV/	  Eibernest	  D2	   VALTO	  D2	   Veld	  1	   Ons	  Eibernesthal	   Den	  Haag	  
8974	   10:00	   De	  Meervogels	  D3	   VALTO	  D3	   Veld	  1	   De	  Veur	  	   Zoetermeer	  
8996	   15:05	   VALTO	  D4	   Phoenix	  D2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
8597	   13:05	   VALTO	  D5	   KVS/Maritiem	  D4	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
9462	   11:15	   VALTO	  E1	   KVS/Maritiem	  E1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
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10832	   12:10	   VALTO	  E2	   Futura	  E1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
11173	   09:00	   VEO	  E2	   VALTO	  E3	   Veld	  1	   Essesteyn	  	   Voorburg	  
11491	   11:15	   VALTO	  E4	   ODO	  E3	   Hal	  1	  4-‐talveld	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
11488	   12:10	   VALTO	  E5	   Phoenix	  E3	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
11487	   12:10	   VALTO	  E6	   Phoenix	  E4	   Hal	  1	  4-‐talveld	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
9680	   09:00	   ONDO	  (G)	  F2	   VALTO	  F1	   viertalveld	   De	  Hoekstee	   H	  v	  Holland	  

10162	   10:00	   Achilles	  (Hg)	  F1	   VALTO	  F2	   Veld	  1	   Ockenburgh	   Den	  Haag	  
10103	   10:00	   LYNX	  F1	   VALTO	  F3	   veld	  1	   British	  Jr	  School	   Den	  Haag	  
10415	   11:15	   VALTO	  F4	   Sporting	  Trigon	  F2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

 
 
 
Zaterdag 31 januari 2015 
11630	   15:50	   VALTO	  1	   Swift	  (M)	  1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
14763	   14:30	   VALTO	  2	   Swift	  (M)	  2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
14716	   17:50	   Tempo	  4	   VALTO	  3	   Hal	  1	  (links)	   Limeshallen	   Alphen	  ad	  Rijn	  
16829	   15:45	   VALTO	  4	   ONDO	  (G)	  4	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
7321	   14:30	   VALTO	  6	   TOP	  (S)	  8	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
7519	   21:45	   DES	  (D)	  8	   VALTO	  7	   Veld	  1	   De	  Hoornbloem	   Den	  Hoorn	  

17834	   13:15	   VALTO	  A1	   Albatros	  A1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
17780	   17:50	   ODO	  A2	   VALTO	  A2	   Veld	  1	   De	  Hofstede	  	   Maasland	  
19180	   12:15	   VALTO	  B1	   Avanti	  (P)	  B1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
4324	   14:55	   ONDO	  (G)	  B2	   VALTO	  B2	   Veld	  1	   De	  Hoekstee	   H	  v	  Holland	  

20247	   13:55	   ONDO	  (G)	  C1	   VALTO	  C1	   Veld	  1	   De	  Hoekstee	   H	  v	  Holland	  
5578	   12:45	   Avanti	  (P)	  C3	   VALTO	  C2	   Veld	  1	   De	  Viergang	   Pijnacker	  
8734	   12:15	   VALTO	  D1	   GKV	  (H)	  D1	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
9124	   11:15	   VALTO	  D2	   GKV	  (H)	  D2	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
9044	   13:25	   VALTO	  D3	   Avanti	  (P)	  D3	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
8539	   12:40	   ODO	  D2	   VALTO	  D4	   Veld	  1	   De	  Hofstede	  	   Maasland	  
9351	   10:45	   Avanti	  (P)	  E1	   VALTO	  E1	   Veld	  1	   De	  Viergang	   Pijnacker	  

10622	   09:15	   VEO	  E3	   VALTO	  E2	   Veld	  1	   Essesteyn	  	   Voorburg	  
12108	   11:15	   VALTO	  E3	   Crescendo	  E4	   Veld	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
11167	   11:15	   VEO	  E5	   VALTO	  E4	   Veld	  1	   Essesteyn	  	   Voorburg	  
11165	   09:55	   ONDO	  (G)	  E3	   VALTO	  E5	   Veld	  1	   De	  Hoekstee	   H	  v	  Holland	  
11169	   10:00	   Pernix	  E4	   VALTO	  E6	   viertalveld	   De	  Zijl	   Leiden	  
10062	   10:00	   KVS/Maritiem	  F2	   VALTO	  F2	   Veld	  1	   De	  Blinkerd	   Scheveningen	  
10467	   09:00	   Fiks	  F1	   VALTO	  F4	   Veld	  1	   Sporthal	  De	  Cuyl	   Oegstgeest	  

 
 
 
Zaterdag 7 februari 2015 
11757	   17:15	   KCR	  1	   VALTO	  1	   KCR	   De	  Fakkel	   Ridderkerk	  
14969	   16:00	   KCR	  2	   VALTO	  2	   KCR	   De	  Fakkel	   Ridderkerk	  
14877	   20:00	   VALTO	  3	   KVS/Maritiem	  4	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
16938	   15:30	   Oranje	  Nassau/Spirit	  4	   VALTO	  4	   Westwijk	  2	  	   Westwijk	   Vlaardingen	  
7214	   16:10	   Excelsior	  (D)	  6	   VALTO	  5	   Veld	  1	   De	  Buitenhof	  	   Delft	  
7103	   16:30	   Fiks	  5	   VALTO	  6	   Veld	  1	   Sporthal	  De	  Cuyl	   Oegstgeest	  
7450	   21:15	   VALTO	  7	   Avanti	  (P)	  9	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
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17889	   14:45	   KCR	  A1	   VALTO	  A1	   KCR	   De	  Fakkel	   Ridderkerk	  
18620	   20:00	   VALTO	  A2	   Avanti	  (P)	  A2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
6204	   15:10	   TOP	  (S)	  A4	   VALTO	  A3	   veld	  1	   De	  Korf	   Sassenheim	  
19237	   12:05	   PKC/SWKGroep	  B1	   VALTO	  B1	   Hal	  1	   PKC-‐hal	   Papendrecht	  
20291	   19:00	   VALTO	  C1	   Fortuna	  C1	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
5445	   14:00	   Dijkvogels	  C2	   VALTO	  C2	   Veld	  1	   Sporthal	  Maasdijk	   Maasdijk	  
8574	   19:00	   VALTO	  D1	   Weidevogels	  D1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
8590	   12:00	   Dijkvogels	  D2	   VALTO	  D2	   Veld	  1	   Sporthal	  Maasdijk	   Maasdijk	  
8484	   11:10	   VEO	  D3	   VALTO	  D3	   Veld	  1	   Essesteyn	   Voorburg	  
8382	   11:00	   Dijkvogels	  D3	   VALTO	  D5	   Veld	  1	   Sporthal	  Maasdijk	   Maasdijk	  
12228	   10:00	   ONDO	  (G)	  F2	   VALTO	  F1	   Veld	  1	   De	  Hoekstee	   H	  v	  Holland	  
10128	   10:00	   Phoenix	  F2	   VALTO	  F3	   veld	  1	   Oosterpoort	   Zoetermeer	  
10284	   10:00	   Tempo	  F2	   VALTO	  F4	   Hal	  1	  (links)	   Limeshallen	   Alphen	  ad	  Rijn	  
 
 
Zaterdag 14 februari 2015 
11856	   16:50	   Vriendenschaar	  (H)	  1	   VALTO	  1	   Veld	  1	   De	  Wielewaal	   H'veld-‐G'dam	  
15195	   19:05	   Vriendenschaar	  (H)	  3	   VALTO	  2	   Veld	  1	   De	  Wielewaal	   H'veld-‐G'dam	  
15009	   14:30	   Pernix	  4	   VALTO	  3	   Veld	  1	   De	  Zijl,	  Leiden	   Leiden	  
15940	   17:30	   Paal	  Centraal	  2	   VALTO	  4	   Veld	  1	   TU-‐Delft	   Delft	  
6909	   16:00	   Fluks	  4	   VALTO	  5	   Veld	  1	   De	  Overkant	  	   Noordwijk	  
17970	   11:05	   PKC/SWKGroep	  A2	   VALTO	  A1	   Hal	  1	   PKC-‐hal	   Papendrecht	  
18649	   17:30	   Weidevogels	  A2	   VALTO	  A2	   Veld	  1	   Rijneveen	  	   Bleiswijk	  
19308	   15:30	   KCC/Delta	  Logistiek	  B1	   VALTO	  B1	   KCC	   Schenkel	   Capelle	  ad	  Yssel	  
8863	   10:00	   Phoenix	  D1	   VALTO	  D1	   veld	  1	   Oosterpoort	   Zoetermeer	  
8635	   11:00	   ODO	  D1	   VALTO	  D2	   Veld	  1	   De	  Hofstede	   Maasland	  
8333	   13:50	   HKV/Ons	  Eibernest	  D3	   VALTO	  D5	   Veld	  1	   Ons	  Eibernesthal	   Den	  Haag	  
10653	   11:50	   ALO	  E3	   VALTO	  E2	   Veld	  1	   Ons	  Eibernesthal	   Den	  Haag	  
11716	   09:45	   Dijkvogels	  E3	   VALTO	  E4	   F-‐veld	  1	   Sporthal	  Maasdijk	   Maasdijk	  
9649	   09:00	   KVS/Maritiem	  F1	   VALTO	  F1	   Veld	  1	   De	  Blinkerd	   Den	  Haag	  
10062	   10:00	   KVS/Maritiem	  F2	   VALTO	  F2	   Veld	  1	   De	  Blinkerd	   Den	  Haag	  
 
 
Woensdag 18 februari 2015 
11449	   16:15	   Fortuna	  E8	   VALTO	  E3	   Veld	  1	   Fortuna-‐hal	   Delft	  

 
 
Zaterdag 21 februari 2015 
7197	   15:00	   VALTO	  5	   DES	  (D)	  7	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
7325	   16:15	   VALTO	  6	   VEO	  6	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
7453	   17:30	   VALTO	  7	   ODO	  7	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
5592	   14:10	   ALO	  C1	   VALTO	  C2	   Veld	  1	   Ons	  Eibernesthal	   Den	  Haag	  
5195	   14:00	   VALTO	  C3	   KVS/Maritiem	  C3	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
9474	   12:00	   VALTO	  E1	   Refleks	  E1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
11223	   13:00	   VALTO	  E5	   DES	  (D)	  E3	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
11222	   13:00	   VALTO	  E6	   Dubbel	  Zes	  E4	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
12230	   12:00	   VALTO	  F1	   KVS/Maritiem	  F1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
12244	   12:00	   VALTO	  F2	   Dijkvogels	  F1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
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Zaterdag 28 februari 2015 
15157	   16:00	   VALTO	  4	   Paal	  Centraal	  2	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
6921	   20:15	   GKV	  (H)	  4	   VALTO	  5	   Veld	  1	   Overbosch	   Den	  Haag	  
6205	   19:05	   GKV	  (H)	  A2	   VALTO	  A3	   Veld	  1	   Overbosch	   Den	  Haag	  
4386	   15:00	   VALTO	  B2	   DKC	  B1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

20344	   14:00	   VALTO	  C1	   Fiks	  C1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
5585	   13:00	   VALTO	  C2	   DKC	  C1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
5081	   16:30	   Die	  Haghe	  C2	   VALTO	  C3	   veld	  1	   Houtrust	  Sporthal	   Den	  Haag	  
8611	   10:00	   Tempo	  D1	   VALTO	  D1	   Hal	  1	  (links)	   Limeshallen	   Alphen	  ad	  Rijn	  
8802	   12:00	   VALTO	  D4	   Fortuna	  D5	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  

11262	   10:45	   Avanti	  (P)	  E7	   VALTO	  E4	   Veld	  1	   De	  Viergang	   Pijnacker	  
10184	   10:55	   Die	  Haghe	  F4	   VALTO	  F4	   Veld	  1	   Gaslaan	   Den	  Haag	  

 
 
 
Zaterdag 7 maart 2015 
13062	   18:10	   VALTO	  1	   Fortis	  1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
17244	   16:55	   VALTO	  2	   Nieuwerkerk	  3	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
17063	   12:15	   VALTO	  3	   DES	  (D)	  3	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
17154	   20:20	   KCC/Delta	  Logistiek	  6	   VALTO	  4	   KCC	   Schenkel	   Capelle	  Yssel	  
7196	   13:30	   VALTO	  5	   ODO	  6	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
6443	   21:15	   Velocitas	  7	   VALTO	  6	   Veld	  1	   De	  Does	   Leiderdorp	  
18748	   15:40	   VALTO	  A1	   TOP	  (A)	  A1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
17999	   13:20	   VALTO	  A2	   DKC	  A1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
6225	   14:45	   VALTO	  A3	   Dubbel	  Zes	  A1	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
19867	   14:35	   VALTO	  B1	   N'kerk/Trekvogels	  B1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
7985	   13:00	   Fortuna	  B2	   VALTO	  B2	   Veld	  1	   Fortuna-‐hal	   Delft	  
20384	   11:00	   KVS/Maritiem	  C1	   VALTO	  C1	   Veld	  1	   De	  Blinkerd	  	   Den	  Haag	  
8153	   16:10	   Futura	  C1	   VALTO	  C3	   Veld	  1	   Zuidhaghe	  	   Den	  Haag	  
9094	   12:15	   VALTO	  D1	   Phoenix	  D1	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
8857	   17:10	   GKV	  (H)	  D2	   VALTO	  D2	   Veld	  1	   Overbosch	   Den	  Haag	  
9102	   14:15	   DKC	  D1	   VALTO	  D3	   Veld	  1	   Wippolder	   Delft	  
9093	   11:15	   VALTO	  D4	   ONDO	  (G)	  D3	   Hal	  1	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
8651	   14:15	   KZ	  Danaïden	  D4	   VALTO	  D5	   veld	  1	   Drie	  Oktoberhal	   Leiden	  
9382	   11:15	   VALTO	  E1	   De	  Meervogels	  E1	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
11274	   10:00	   Sporting	  Trigon	  E2	   VALTO	  E3	   Veld	  1	   5	  Mei-‐hal	   Leiden	  
11188	   11:15	   VALTO	  E4	   Pernix	  E2	   Hal	  2	   Vreeloo-‐hal	   De	  Lier	  
11268	   09:45	   Dijkvogels	  E2	   VALTO	  E5	   F-‐veld	  2	   Sporthal	  Maasdijk	   Maasdijk	  
11260	   12:00	   Madjoe	  E5	   VALTO	  E6	   Veld	  1	   Middelmors	   Rijnsburg	  
9708	   10:00	   VEO	  F1	   VALTO	  F1	   Veld	  1	   Essesteyn	   Voorburg	  
10146	   11:15	   ALO	  F1	   VALTO	  F2	   Veld	  1	   Ons	  Eibernesthal	   Den	  Haag	  
10144	   13:00	   Futura	  F1	   VALTO	  F3	   Veld	  1	   Zuidhaghe	   Den	  Haag	  
10434	   11:15	   HKV/Ons	  Eibernest	  F2	   VALTO	  F4	   Ext	  viertal	   Ons	  Eibernesthal	   Den	  Haag	  
 
 




