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Een frisse start
Waar te beginnen? De beste wensen natuurlijk, al had je die ook kunnen innen op de nieuwjaarsreceptie en
daar en passant Michiel Cornelisse kunnen zien winnen in de 'blijf-je-bij' of 'haak-je-af' quiz. Met een mooie
opkomst was het een leuk avondje bijpraten, terugblikken en vooruitkijken. Het grote Bijblijver jaaroverzicht
maakte duidelijk dat 2015 wederom een jaar was, waarin er veel is gebeurd. Van sportieve hoogtepunten tot
geweldige evenementen, waar je als vereniging erg trots op kunt zijn.
Op diezelfde nieuwjaarsreceptie is de overeenkomst getekend voor het plaatsen van 76 zonnepanelen op
het dak van de kantine en daarmee een mooie start van het nieuwe jaar. Willem Ditewig en zijn bedrijf WD
Solar draagt de zorg voor kwalitatief prima panelen, met een mooi rendement voor VALTO. De
sponsorcommissie heeft hierin bijzonder goed werk verricht door te zorgen voor zowel de selectie, als de
financiering. Als het allemaal loopt volgens plan, kunnen we in maart al profiteren van de eerste
zonnestralen!
Een dag later was het voor sommige teams alweer de sportieve start van het nieuwe jaar. Een (naar ik heb
begrepen) creatief sportief begin voor de selectie, hier en daar een reguliere competitiewedstrijd voor de
jeugd en een bijzondere dag voor onze beachkorfbal-helden. Vanuit de jeugd is er namelijk een behoorlijke
delegatie naar de clinics en het toernooi gegaan dat werd gehouden in het Rijswijkse La Playa. Een indoor
centrum voor verschillende beach sporten. De D1 speelde mee in het beachkorfbaltoernooi en eindigde op
een mooie vierde plek!
De korfbalmotor begint dus al weer aardig te warm te draaien. Met aanstaande zaterdag een vol
programma! Ook de verenigingsmotor loopt. De installatie van zonnepanelen is één, maar er staat nog meer
op de lijst voor 2016. Een upgrade van Villa VALTO, zichtbaar en niet zichtbaar, echter altijd merkbaar! Er
komen nog veel leuke evenementen en dus mooie momenten aan! Genoeg om naar uit te kijken. Met een
frisse blik!
En voor iedereen die ik nog niet heb kunnen bereiken: een mooi, bijzonder en vooral sportief 2016 gewenst!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Uitslagen 2 januari 2016
VEO 5
ONDO A2
Phoenix C2
ONDO D3
ONDO E2

VALTO 7
VALTO A2
VALTO C3
VALTO D3
VALTO E2

15 - 10
28 - 5
7- 2
2- 3
8 - 11

Zaterdag 9 januari 2016
16:20
15:00
13:45
17:10
16:35
15:30
18:35
17:00
14:15
12:30
13:00
15:30
14:00
12:15
13:15
11:20
11:15
12:00
10:55
11:45
14:00
09:15
10:15
10:15
09:00
09:15
09:00

12290
14579
16096
17260
17818
4347
4629
18431
5858
19679
6251
6675
21092
6872
6810
21764
8226
8318
8243
11453
11659
9932
9922
9917
10567
9916
11818

VALTO 1 - DES 1
VALTO 2 - DES 2
VALTO 3 - Albatros 4
GKV 3 - VALTO 5
ODO 4 - VALTO 4
VALTO 7 - Meervogels 6
KVS 8 - VALTO 8
Rohda A1 - VALTO A1
VALTO A2 - Refleks A3
VALTO B1 - Nieuwerkerk B1
Phoenix B1 - VALTO B2
Avanti B7 - VALTO B3
Korbis C1 - VALTO C1
VALTO C2 - VEO C2
VALTO C3 - Phoenix C2
VALTO D1 - ONDO D1
VALTO D3 - Weidevogels D1
Excelsior D1 - VALTO D4
ONDO D4 - VALTO D5
Avanti E1 - VALTO E2
TOP E1 - VALTO E1
VALTO E3 - Avanti E3
VALTO E4 - ONDO E5
VALTO E6 - ONDO E6
Meervogels E4 - VALTO E7
VALTO E8 - Avanti E9
Phoenix E4 - VALTO E5

Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Overbosch in Den Haag
De Hofstede in Maasland
Vreeloo-hal in De Lier
De Blinkerd in Scheveningen
Ookmeer in Amsterdam
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Oosterpoort in Zoetermeer
Emerald in Delfgauw
De Dreef in Waddinxveen
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
De Buitenhof in Delft
De Hoekstee in Hoek van Holland
De Viergang in Pijnacker
De Wasbeek in Sassenheim
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
De Veur in Zoetermeer
Vreeloo-hal in De Lier
Oosterpoort in Zoetermeer

Rijders zaterdag 9 januari 2016
16:35 15:45 VALTO 4
Antoinette Hanemaaijer
17:00 15:10 VALTO A1 Lisanne van den Berg
13:00 12:05 VALTO B2 Iris van Paassen
14:00 13:00 VALTO C1 Jan Pieter Vermeer
12:00 11:10 VALTO D4 Marleen Poot
11:45 10:55 VALTO E2 Brecht van der Meer
09:00 08:15 VALTO E7 Tess Lochmans

Opstellingen 9 januari 2016
VALTO 1
Vertrek: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 2
Vertrek: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
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Roland v.d. Ende
Lisa van Wingerden
Luuk van den Nouweland
Luca Hagemans
Dione van Weele
Milan Lansbergen
Lotte Vermeer

G. Kelder
J. Bruins
G. Auwerda
clubsr Achilles
W. Watermulder
Jeroen Voskamp
W. Klompmaker
Marije van Dalen
R. Peters

Niels vd Lingen
Lisa v Staalduine
clubsr KVS
Anne-Roos v Geest

Marja de Jong
Joyce Meijer
Rick van Dasler
Simon Kok

Thomas Ris
Rosanne Staalduinen
Cock Matthijsse
Wouter Dijkstra
Sven Donker

VALTO 3
Vertrek: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 4
Vertrekken: 15.30 uur
Dames: Anne-Roos, Antoinette, Lisa van S., Petra D., Lisa de R, Laura H,
Heren: Luuk, Roland, Thomas, Ruben L, Laurens M, Kees V
VALTO 5
Vertrekken: 16:00 uur
Dames: Nia, Hellen, Annemiek, Sharon, Anna, Esther
Heren: Marco, Hans, Mark, Frans?, w.a.
VALTO 6

Vrij

VALTO 7
Aanwezig: 15:00
Dames: Petra J., Gerda, Marije D., Linda V, w.a.
Heren: Jelle, Rinze, Frank, Ruud, Laurens E,
VALTO 8
Vertrekken: 17:30
Dames: Helma, Leonie B, Marleen S, Rosanne, Fiona,
Heren: Michiel B, Bart M, Peter, Martin B, Arie, Sjors

Nabeschouwingen
VALTO 7 speelde in dit oliebollen weekend de wedstrijd tegen Veo 5 en ging weer voor de volle 2 punten na het verlies
tegen ODO in de laatste competitieronde van 2015. Veo bleek echter scherper te zijn in de afronding en won met 15-10
van VALTO 7.
VALTO A2 verloor de vorige wedstrijd tegen HKV/Ons Eibernest en dit weekend beloofde de wedstrijd tegen (ruim)
koploper ONDO A2 uit ‘s Gravenzande dan ook een moeilijke pot te worden. VALTO kwam deze zaterdag niet in de
buurt van het spel van ONDO en er werd verloren met ruime cijfers, uitslag 28-5.
Er kwamen (gelukkig) maar een paar teams afgelopen zaterdag in actie:
VALTO C3 speelde uit tegen één van de koplopers: Phoenix C2. VALTO wist pas één wedstrijd te winnen, dus zou het
geen makkelijke opgave worden. Al snel bleek dat Phoenix inderdaad een maatje te groot was voor VALTO, er werd met
2-7 verloren. A.s. zaterdag staat gelijk de returnwedstrijd op het programma, want dan komt Phoenix naar De Lier. Op
naar een beter resultaat!
VALTO D3 speelde uit tegen ONDO D3. ONDO stond zonder punten onderaan en VALTO had al zes punten gehaald.
Appeltje eitje zou je zeggen?! Maar misschien was er sprake van onderschatting van de tegenstander? Of lag het
gewoon aan het feit dat het 2 januari was en de oliebollen nog in de benen zaten? Het werd in ieder geval geen beste
wedstrijd van de D3. Gelukkig was het wel gezellig en werd er toch nipt gewonnen: 2-3.
VALTO E2 moest al om 9 uur (!!) uit spelen tegen ONDO E2. Ook hier een verschil in stand: ONDO staat ergens
onderaan en VALTO doet mee om de eerste plek. Het begin was voor ONDO, want zij wisten het eerste doelpunt te
scoren, daarna nam VALTO het initiatief over en gaf de voorsprong niet meer uit handen: 8-11. Ook hier dus een goed
begin van 2016!!

Help CKV VALTO aan zonnepanelen!
Wat is de bedoeling?
VALTO wil graag maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Hierbij hebben we onder andere het idee gelanceerd om de
stroom die we als vereniging verbruiken via zonnepanelen op te wekken.
Bijkomend voordeel zijn de lagere energielasten die we daarbij realiseren. En daar hebben we als vereniging wel 20 tot
25 jaar voordeel van! VALTO bespaart hiermee ca. € 3.000,= per jaar.
Wat kosten die panelen?
De eenmalig aanschaf kost ca. 21.000 euro. We kunnen hiervoor een subsidie van 6.000 euro krijgen, dus heeft VALTO
nog 15.000 euro nodig.
Hiervoor heeft VALTO een plan opgesteld. We zoeken 15 mensen die € 1.000,= aan VALTO willen uitlenen. Na 5 jaar
heeft iedere deelnemer de € 1.000,= weer terug gekregen. Inmiddels zijn er 9 toezeggingen binnen, dus dat is al een
goede start, maar we hebben dus nog wel een aantal mensen nodig. Schroom niet en help VALTO aan de
zonnepanelen!
We leggen graag het een en ander nader uit.
De sponsorcommissie:
Marco Stolze, Michiel van den Bos, Dennis Voskamp, Hans Ridder
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Creating
a climate
for growth

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 betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

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
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens
de showroom van Multi Keuken & Bad!
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Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
U vindt ons boven
Karwei op:

ELEKTRAWEG

7

MAASSLUIS
T.

010-5922411

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U | IN DE AVONDUREN
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

multikeukenenbad.nl

Team(s) van de week
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 een team van de week aanwezig
zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit jaar zal dit zijn de teams uit de D/E
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de de wedstrijden van VALTO 1 intenser wordt en de kinderen, ouders
en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO 1 tijdens de training voorafgaand aan de
wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn.
Tijdens de wedstrijd van VALTO 1 zal er een speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan het team van de
week met elkaar zitten om VALTO 1 aan te moedigen.
Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan gebruikt worden om
VALTO 1 aan te moedigen.
In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week.
Tijdens elke thuiswedstrijd van VALTO 1 wordt er een taart verloot. De supporters mogen de eindstand proberen te
raden,diegene die er het dichtst bij zit,wint de taart. De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de
supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de wedstrijd
bekend gemaakt worden.
Het team van de week gaat de loten voor de taart verkopen.
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de tijd voor de
verkoop van de loten en het verkleden met de t-shirts. Aan de coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun
team van de week.
Datum
09-01

Wedstrijd
VALTO1-DES 1

Team week
E3/E4/E5

Speler 1e
Ellen

Videocrew
B2

Tijdstip
16.20

Omroep VALTO 1
Steven+Manon v.G

16-01
23-01
06-02
13-02
05-03

VALTO 1-RWA 1
VALTO A1-Weidevogels A1
VALTO1 - Achilles 1
VALTO A1-Top A2
VALTO 1- Roda 1

E1/E2
F1/F2
D3
Welpen
D1

Frank

B1

Stevem+Manon v.G

Naomi

B2

Thom

B1

16.20
12.20
19.40
13.30
16.15

Thijs+Ruben
Steven+Manon v.G

Noteer dit vast in je agenda.
Supportersvereniging VALTO.
Anja van der Eijk
Fiona Rijsdijk
Janine Stolk

Even voorstellen! Team van de week VALTO E3
Wie spelen er allemaal in dit team?
Heren: X
Dames: Jonne, Luna, Estelle, Christy
Wie zijn de trainers/coaches?
Femke Stolze
Wat kan dit team erg goed?
Het team kan heel goed omschakelen als ze de bal hebben
afgepakt, en ze kunnen ook aardig wat doelpunten scoren.
Wat vindt het team nog moeilijk?
de
Het team vindt het nog moeilijk om de 2 actie te verdedigen
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Onze eerste overwinning in het binnen seizoen tegen meervogels
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag?
23-18 voor VALTO
Tegen wie speelt de E3 zaterdag 9-1 ?
De E3 speelt tegen Avanti E3
Wat zou de E3 willen leren van Ellen als zij langs komt op jullie training?
Van Ellen zouden ze willen leren om van veraf te schieten en een goede doorloop te kunnen maken en om goed te
kunnen afvangen.
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Even voorstellen! Team van de week VALTO E4
Wie spelen er allemaal in dit team?
Heren: Igor en Sven
Dames: Maartje, Maaike en Yara
Wie zijn de trainers/coaches?
Coach Petra en trainers Rianne K., Thijs, Vera E., Femke,
Sheila, Maaike, Joyce, Romy B., Ruben H., Rick D, Lisette
Wat kan dit team erg goed?
Samenspelen
Wat vindt het team nog moeilijk?
Goed gooien en vangen
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Dobbelen in de kerstvakantie
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag?
22-19
Tegen wie speelt de E4 zaterdag 9-1 ?
ONDO E5
Wat zou de E4 willen leren van Ellen als zij langs komt op jullie training?
Beter gooien en vangen

Even voorstellen! Team van de week VALTO E5
Wie spelen er allemaal in dit team?
Heren: Tristan Hagemans, Daan van Seters en Lucas Elgersma
Dames: Iris Staats en Isabel van de Berg
Wie zijn de trainers/coaches?
Erik Elgersma, Helma Hagemans en Leonie van Oosterhout
Wat kan dit team erg goed?
Strafworpen, meestal winnen ze namen het nemen van de
strafworpen aan het einde van de wedstrijd.
Wat vindt het team nog moeilijk?
Goed verdedigen blijft een lastig puntje al hebben ze het wel
erg zwaar gehad in de zaal, vandaar dat ze een andere
poule hebben gekregen.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
De winstpartijen tegen streekgenoten als ONDO, ODO en
Maassluis
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag?
19-14 in het voordeel van VALTO
Tegen wie speelt de E5 zaterdag 9-1 ?
Uit in Zoetermeer tegen Phoenix E4
Wat zou de E5 willen leren van Ellen als zij langs komt op jullie training?
Het goed verdedigen van doorloopballen

De Bijblijver, 4 januari 2016

5

Opz
oeknaareenmooi
edecor
at
i
emetbl
oemen?
Wi
jv
er
z
or
genuw bl
oemwer
kopbes
t
el
l
i
ng!
Br
ui
ds
wer
k
,
r
ouwwer
k
,
bedr
i
j
f
s
wer
k
,
wor
k
s
hops
ofeenper
s
oonl
i
j
kboek
etofbl
oems
t
uk
.
Al
l
esopmaatgemaak
t
metv
er
s
ek
wal
i
t
ei
t
s
bl
oemen!
www.
f
acebook
.
com/
bongaar
ds
bl
oemwer
k
ofi
nf
or
meernaardemogel
i
j
k
heden:
s
i
mone@bbl
oemwer
k
.
nl
06-549052 26

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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
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 vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl

Na het terugblikken tijd om weer vooruit te kijken

Sponsor Martin Stolze B.V.

Na een korfbal pauze van twee weekenden gaan Chris, Teun en Marco de selectiespelers deze week weer
klaarstomen voor de volgende competitiewedstrijd. Vanaf deze plaats wil ik iedereen de aller beste wensen
doen voor het nieuwe jaar met nieuwe (sportieve) uitdagingen en mogelijkheden. Na het terugblikken van de
afgelopen dagen is het tijd om nu de blik weer te verleggen naar wat nog komen gaat. De VALTO selectie
staat na zes wedstrijden in de zaalcompetitie nog niet op de plaatsen die we gehoopt hadden. VALTO 3 is
na vijf wedstrijden terug te vinden op een vierde plaats met twee gewonnen wedstrijden. In deze poule lijken
Fortis 3 , KCR 4 en KCC 5 een gaatje te hebben geslagen en onderling uit gaan maken wie er de
champagne gaat openen. Zaterdag kan VALTO 3 zich echt los maken uit het rechter rijtje als het weet te
winnen van Albatros 4, wat ook tweemaal heeft gewonnen maar door punt aftrek een puntje minder heeft als
VALTO.
e
VALTO 2 zit als promovendus goed op koers voor behoud in de 1 klasse. Na zes wedstrijden staan zij
lekker op een vierde plaats met een gat van vijf punten op de rode lantaarndrager HKC 3. Als de oliebollen
er deze week goed afgetraind worden kunnen we zaterdag weer een plaatsje stijgen door de punten te
pakken tegen DES 2. Zij staan slechts één puntje boven VALTO, maar weten een stuk minder vaak de korf
te vinden. Verdedigend doen zij het echter een stuk beter, dus zal VALTO het vizier op scherp moeten
zetten om er een Liers feestje van te maken.
Dan het vlaggenschip, wat we eigenlijk na zes wedstrijden graag hoger op de ranglijst hadden gezien. Voor
de Zuid Holland beker laat VALTO louter geslagen teams achter zich, maar laat dan helaas in de competitie
wel steken vallen. Vriendenschaar, Weidevogels en WION waren tijdens de bekerwedstrijden kanon voer
voor VALTO. In de wedstijden erna werd er toch vaak geen goede wedstrijd neergezet. Tegen Merwede
werd er nog een punt gepakt door in de laatste minuut de gelijkmaker binnen te schieten, maar na de
wedstrijden tegen Weidevogels en WION werden kostbare punten verloren. Zowel tegen Excelsior als tegen
RODA zat VALTO 1 niet lekker in haar vel. Beide wedstrijden werden dan ook verloren. Dit alles resulteert er
e
in dat VALTO op een gedeelde 5 plaats staat met RWA en, de tegenstander van a.s. zaterdag, DES 1. Ook
voor het vlaggenschip is het dus belangrijk om de oliebollen uit de benen te trainen en zaterdag de punten te
pakken. Waar we gehoopt hadden om bovenin mee te doen voor de hoofdprijs, wordt het nu eerst zaak om
weer wedstrijden te gaan winnen en los te komen van de degradatie plaatsen. Met de wedstrijden tegen
DES en RWA in het verschiet moet dit te doen zijn, maar daar zit wel weer een bekerwedstrijd tussen tegen
Velocitas in Leiderdorp. Uw support is dus de komende weken weer hard nodig om de punten veilig te
stellen. De kelen zijn denk ik wel genoeg gesmeerd de afgelopen dagen, dus dat moet goed komen.
Tot zaterdag dus allemaal, Arno van Leeuwen.

VALTO E2
VALTO heeft zaterdag met 11-8 gewonnen.

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
4 maart 2016
Bowlen met de jeugd
11 april 2016
Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA
24, 25 en 26 juni 2016
Jeugdweekend
2 juli 2016
VALTO EINDDAG
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Trainingsweekend 2016

“In het
Sprookjesbos…”
18 t/m 21 maart 2016, Ermelo
Junioren, Senioren en overige leden die gezellig een weekendje weg willen kunnen zich vanaf nu officieel opgeven!
Een slaapplaats in het bos kost € 85,- uiteraard zit daar ook tafeltje-dek-je bij en natuurlijk verschillende onwaarschijnlijke
avonturen! Er zijn 60 slaapplekken, dus zorg dat je er op tijd bij bent.
Inschrijven kan via NLRABO0340448296 t.n.v. CKV VALTO A.C. onder vermelding van Trainingsweekend 2016 en
daarbij of je tot zondag of maandag blijft. Net zoals andere jaren graag eigen vervoer regelen, wie weet kan je met een
ander sprookje carpoolen.

Schrijf je in en laat je betoveren!
Dinsdag 12 januari 2016
20:30

B22144

Velocitas 1 - VALTO 1

De Does in Leiderdorp

Bouke Velzen

Zaterdag 16 januari 2016
16:20
15:05
13:50
15:25
17:00
17:15
19:25
16:55
14:15
12:40
15:00
10:00
13:30
13:15
12:15
11:30
11:15
16:30
13:15
13:05
10:00
09:30
10:30
09:30
10:00
10:30
09:30
09:00
10:30

12452
14788
16665
17296
17293
4389
4632
18332
5856
19773
6223
6596
20913
6870
6808
21656
8101
8248
8166
7640
11663
11363
10618
11504
10613
10611
11824
11616
8613

VALTO 1 - RWA 1
VALTO 2 - RWA 2
VALTO 3 - Fortis 2
VALTO 5 - Reeuwijk 2
Paal Centraal 2 - VALTO 4
Tempo 10 - VALTO 6
Dijkvogels 5 - VALTO 8
Blauw-Wit A1 - VALTO A1
VALTO A2 - ONDO A2
VALTO B1 - Fortuna B1
DES B1 - VALTO B2
Meervogels B4 - VALTO B3
KOAG C1 - VALTO C1
VALTO C2 - DES C2
VALTO C3 - ONDO C3
VALTO D1 - KVS D1
VALTO D2 - Pernix D2
Fortuna D4 - VALTO D3
Die Haghe D3 - VALTO D4
Futura D1 - VALTO D5
Phoenix E2 - VALTO E1
VALTO E3 - ODO E3
VALTO E4 - DES E2
VALTO E6 - Avanti E7
Fortuna E8 - VALTO E7
VALTO E8 - Achilles E3
VALTO E5 - Excelsior E4
KZ Danaiden F1 - VALTO F1
VALTO F2 - Achilles F2
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Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
TU-Delft in Delft
Limmeshallen Alphen ad Rijn
Sporthal in Maasdijk
Blauw-Wit hal in Amsterdam
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
De Hoornbloem Den Hoorn
De Veur in Zoetermeer
Groene Wetering Krimpen ad IJssel
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Fortuna-hal in Delft
Gaslaan in Den Haag
Zuidhaghe in Den Haag
Oosterpoort in Zoetermeer
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Fortuna-hal in Delft
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
5 Mei-hal in Leiden
Vreeloo-hal in De Lier
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Stephan Evertsen
Patrick Fuchs
D. Overdulve
EJ. Mudde
clubsr Phoenix

R. Lanser
Kees Verkade
Cees Dekker

Hellen Korteland
Rob de Ruiter
Steven Vijverberg

Bart van Muyen
Max Hulsebosch
Kirsten Prins
Peter de Rijcke
Inge van Dalen
Mandy Boeters

Oproep sponsorcommissie:
De sponsorcommissie roept een ieder op, deze bijzondere nominatie van een van onze sponsoren te
steunen en daarmee iets terug te doen naar onze sponsors die van groot belang zijn om onze vereniging
draaiende te houden. Dus stem tussen 10 en 16 januari!!!!
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VERKOPEN?
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0174 540654

