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Verwachtingen en verrassingen 
Wellicht hadden jullie mijn eerste stukje van het seizoen vorige week al verwacht. Ik moet eerlijk bekennen, 
ik heb iets meer tijd genomen voor de opstart van het nieuwe seizoen. Een druk seizoenseinde voor de 
zomervakantie, de eerste bestuursvergadering afgelopen week en het mooie weer van de laatste weken 
lagen daar aan ten grondslag. Het is net als wakker worden op een zaterdagmorgen: je blijft zolang mogelijk 
liggen, tot je er echt uit moet. 
 
Het is overigens niet zo dat we een sportloze vakantie hebben gehad. In tegendeel. Het kon niet op deze 
zomer. Ik denk dat jullie er allemaal wel wat van hebben meegekregen. Het wielrennen, het voetbal, het 
tennis en vele sporten gecombineerd op de Olympische Spelen. Geen grote dopingzaken bij in de Tour de 
France, geen Nederlands Elftal bij het EK en Kiki Bertens in de kwartfinale van Roland Garros … je verwacht 
het allemaal niet. De topfavorieten bij de Olympische Spelen zouden het wel even gaan doen, maar niets 
was minder waar. Op een paar sporters na, greep de één na de ander mis of was het 'slechts' zilver. 
 
Een tendens die ik maar niet kon begrijpen was de primaire reactie van de media. Waar had het aan 
gelegen? Er werden openlijk vraagtekens gezet bij de prestaties, de inzet en het achterliggende beleid. 
Onbegrijpelijk en soms vernederend. Het gaat vaak om honderdsten, soms duizendsten van seconden en 
dan liggen winst en verlies erg dicht bij elkaar. Hoe anders konden deze Spelen lopen. Het was deze editie 
veel leuker om je te laten verrassen door de onverwachte winst en de intens blije sporters die daar 
verantwoordelijk voor waren. Dat is ook sport én entertainment én emotie. Mensen die soms tegen alle 
verwachtingen in, toch keihard hebben getraind en er voor zijn gegaan. Alles of niets. En ineens was daar 
alles. 
 
Ondanks dat korfbal nog niet Olympisch is, kan er in ons nieuwe seizoen weer van alles gebeuren. Iedereen 
zal zijn of haar verwachtingen hebben en daar is helemaal niets mis mee. Dat hoort er bij. Misschien dat je 
zelfs met genoeg inzet en training die verwachtingen kunt overtreffen en voor de buitenwereld kunt omzetten 
in verrassingen. Dat zou mooi zijn! Maar bedenk daarbij dat het plezier in de sport en binnen de club niet 
verloren moet gaan. 
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Wat ik van het nieuwe seizoen verwacht? Genoeg! Flauw, hoor ik je denken. En terecht. Ik heb wel degelijk 
verwachtingen, maar misschien wat minder concreet dan je zou willen. Ik verwacht dat we een mooi seizoen 
tegemoet gaan. Dat we met alle leden en vrijwilligers weer een hoop mooie dingen doen die de club weer 
een stukje mooier maken. Hele zichtbare dingen, zoals de vlaggenmasten, de dug-outs en het speeltoestel. 
Maar ook de activiteiten die tot mooie herinneringen leiden. Ik verwacht dat we een stevige fundering leggen 
voor de komende jaren met de nieuwe en nog jonge selectie. En dat we met de jeugd, scheidsrechters en 
trainers weer een stap gaan maken. Tenslotte verwacht ik een nieuwe samenstelling van het bestuur. We 
zullen afscheid nemen van Chris en Rosanne die na een lange staat van dienst te kennen hebben gegeven 
het stokje te willen overdragen als respectievelijk Penningmeester en bestuurslid Marketing & PR. Benieuwd 
naar deze functies en waar jij daar in zou kunnen betekenen? Lees dan verder in de Bijblijver. 
 
Voor nu een geweldig mooi en sportief seizoen gewenst. Met ontzettend veel plezier! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
 
Dinsdag 30 augustus 
20:45 HKV / Ons Eibernest 3 - VALTO 4 HKV/Ons Eibernest 

 
 
Woensdag 31 augustus 
20:00 Weidevogels 4 - VALTO 4 Merenveld 

 
 
 
Zaterdag 3 september 2016 
15:30 VALTO 1 - WION 1 De Zwet veld 1 (40*20) RJH. van Leeuwen 

14:00 VALTO 2 - PKC / SWK 4 De Zwet veld 1 (40*20) AJ. van Vliet 

16:05 Vriendenschaar 4 - VALTO 3 Sluisweg veld 1 (60*30) W. Kool 

17:30 Avanti 5 - VALTO 4 De Groene Wijdte veld 1 (40*20) M. Bommelé 

14:15 VALTO 5 - ALO 3 De Zwet veld 2 (40*20)  
15:45 VALTO 6 - ODO 5 De Zwet veld 2 (40*20) Hans Ridder 

17:05 VEO 5 - VALTO 7 Westvliet veld 2 (60*30)  
17:00 VALTO 8 - Futura 6 De Zwet veld 1 (40*20) Mark van Geest 

12:50 DeetosSnel A2 - VALTO A1 Vorrinklaan veld 1 (60*30) H.C. Otterman 

12:30 VALTO A2 - Korbatjo A1 De Zwet veld 1 (40*20) Max Hulsebosch 

10:00 VALTO B1 - ONDO B1 De Zwet veld 2 (40*20) M. van Buren 

14:00 ODO B1 - VALTO B2 De Commandeur veld 1 (40*20)  
09:30 KVS / Marit B2 - VALTO B3 Cas van Dijkpark veld 1 (40*20)  
11:30 VALTO C1 - Avanti C1 De Zwet veld 1 (40*20)  
09:30 Avanti C3 - VALTO C2 De Groene Wijdte veld 4 (gras)  
11:00 DKC C1 - VALTO C3 Biesland veld 5 (40*20)  
13:15 VALTO C4 - Fortuna C5 De Zwet veld 2 (40*20) Rob de Ruiter 

10:30 KOAG D2 - VALTO D2 Driekamp veld 2 (40*20)  
10:00 VEO D1 - VALTO D1 Westvliet veld 1 (40*20)  
11:15 VALTO D3 - Dijkvogels D1 De Zwet veld 2 (40*20) Jesper Valstar 

12:15 VALTO D4 - Excelsior D1 De Zwet veld 2 (40*20) Jeroen Voskamp 

09:30 Die Haghe E1 - VALTO E1 Baambruggestraat 10 veld 2a (24*12)  
10:30 VALTO E2 - Avanti E3 De Zwet veld 1b (24*12) Marja de Jong 

10:00 ONDO E3 - VALTO E3 Juliana Sportpark veld 3 (gras)  
09:30 VALTO E5 - ONDO E5 De Zwet veld 1b (24*12) Alex Kok 

09:30 VALTO E4 - Die Haghe E4 De Zwet veld 1a (24*12) Antoinette Haneijer 

11:00 ODO E4 - VALTO E6 De Commandeur veld 2 (gras)  
10:00 ODO E3 - VALTO E7 De Commandeur veld 2 (gras)  
10:30 VALTO F1 - ONDO F1 De Zwet veld 1a (24*12) Esther de Jong 

09:30 VALTO F2 - ONDO F4 De Zwet veld 1c (24*12) Aileen Willemse 
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Opstellingen zaterdag 3 september 
VALTO SELECTIE IN ONDERLING OVERLEG 
 
VALTO 3 Vertrek: 14.45 uur 
Heren:   Michael, Daniel, Thomas, Derk, Reserve WA. 
Dames:  Rosalie, Romy B, Aileen, Manon G, Joyce 
 
VALTO 4 Vertrek: 16.15 uur 
Heren:   Roland, Niels K, Ruben L, Laurens M, kees, Frank M, Rob 
Dames:  Mirjam, Antoinette, Denise, Laura H, Laura M, Lisa V, Lisa R, Ellen R 
 
VALTO 5 Aanwezig: 13.30 uur 
Heren:   Marco, Mark, Dennis, Hans, Heer V4  
Dames:  Petra, Helma, Annemiek, Hellen, Anna, Ilse, Nia, Esther 
 
VALTO 6 Aanwezig: 15.00 uur 
Heren:   Laurens, Jesper, Wouter, Nick, Bart V, Daniel V 
Dames:  Ryanne, Inge, Nanne, Lysanne, Mandy B 
 
VALTO 7 Vertrek: 16.00 uur 
Heren:   Rinze, Frank P, Ruud, Bo, Wouter 
Dames:  Linda, Petra, Ria, Marije, Dame V4 
 
VALTO 8 Aanwezig: 16.15 uur 
Heren:   Martin B, Michiel B, Arie, Sjors, Peter R 
Dames:  Jolanda, Fiona, Marleen, Rosanne, Dame V6 
 
 
Na een succesvol oefenweekend met verschillende nuttige oefenwedstrijden en veel zon is het komend 
weekend weer tijd voor de eerste competitiewedstrijden. Vrijwel iedereen heeft dit weekend geoefend, 
behalve VALTO  8. Door een last-minute afzegging van de tegenstander konden zij niet oefenen dit 
weekend. Zeer vervelend, zeker omdat het zo op het laatste momenten doorgegeven werd.  
 
Helaas kom ik dit zelf ook nog wel eens tegen, dat mensen op het laatste moment afzeggen. Dit bezorgt mij 
een hoop moeite, maar nog veel erger; je teamgenoten kunnen dan ook niet compleet spelen. Uiteraard 
begrijp ik dat wellicht niet iedereen ieder weekend aanwezig kan zijn, maar zodra je dit weet meld je dan 
direct af via wsv@ckv-valto.nl. Ook wanneer je in een groot team speelt, waar het misschien geen gevolgen 
heeft als je er niet bent, zou ik toch graag je afmelding ontvangen, zodat ik hier rekening mee kan houden. 
Afmeldingen dus bij voorkeur per mail, Mocht je je toch op het allerlaatste moment moeten afmelden, graag 
even een app’je of een belletje naar mij (0613235155).  
 
Groeten,  
Thom Voskamp 
 
 
 
 
 
 
 
Gezocht: Financiële bestuurder (m/v) 
Voor ons bestuur zijn we op zoek naar een nieuwe Penningmeester. Chris heeft na meerdere 
bestuursfuncties en dus na een lange tijd in het bestuur aangegeven dat hij zich wil richten op het 
trainen/coachen van VALTO 2 en andere activiteiten buiten de vereniging en ook dat kunnen we volledig 
begrijpen. Ook hij laat een lege stoel achter, die we als overgebleven bestuur weer graag gevuld zien. Want, 
zonder penningmeester, geen bestuur en ook geen club. 
 
Wat doe je dan als Penningmeester hoor ik je denken. 
  



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
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Kort gezegd het volgende: 

• Je zorgt voor de boekhouding van de club. Je zorgt er voor dat de inkomsten en uitgaven netjes 
worden geadministreerd, houdt het bestuur hiervan op de hoogte en zorgt voor financieel realisme 
bij besluiten. 

• Eens per jaar maak je de balans op met daarbij een analyse van hoe het seizoen verlopen is. We 
zijn een mooie vereniging in een solide financiële situatie. 

• Je maakt een begroting, welke gebaseerd is op het voorgaande jaar, maar ook de toekomstige 
omstandigheden en plannen voor de komende jaren. 

• Tenslotte ben je verantwoordelijk voor de exploitatie van de kantine en alles wat met materiaal en 
onderhoud te maken heeft. Hiervoor zijn commissies ingesteld met veel kennis en ervaring, dus 
aansturen is de opdracht. 

 
Je doet dus de administratie zoveel mogelijk zelf en op de uitvoering van exploitatie en onderhoud zie je toe. 
Dat is het doel. Maar denk je mee als bestuurslid over alle onderwerpen die binnen de vereniging spelen. Je 
vergadert één keer per maand met het bestuur en zo af en toe zit je bij andere besprekingen met de 
commissies die je onder je hoede hebt. 
 
Wat je er voor terug krijgt? Dat is meer dan marktconform. De beloning bestaat uit een ontzettend leuke en 
leerzame tijd. Een kijkje achter de schermen van een groeiende en bloeiende vereniging. Een mooie 
vermelding op je CV, veel energie en vier andere enthousiaste bestuursleden. Kortom, een fantastische tijd 
bij dé sportvereniging van het Westland! Daarnaast krijg je ondersteuning van Chris waar nodig, je staat er 
dus in het begin zeker niet alleen voor! 
 
Lijkt het je leuk om eens wat verder te praten over deze functie of ken je iemand waarvan je denkt dat het 
wel iets voor hem of haar is? Laat het ons dan weten. Schiet Chris even aan of één van de andere 
bestuursleden en vraag ons het hemd van het lijf. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
 
 
Gezocht: Creatieve bestuurder (m/v) 
Voor ons bestuur zijn we op zoek naar een nieuw lid met Marketing & PR in de portefeuille, zoals dat zo 
mooi wordt genoemd. Rosanne heeft na een meer dan verdienstelijke termijn aangegeven dat ze meer tijd 
wil besteden aan haar bloeiende onderneming en dat kunnen we volledig begrijpen. Ze laat echter wel een 
lege stoel achter, die we graag weer gevuld zien. Want, ieder bestuurslid is belangrijk en heeft zo zijn of haar 
eigen gebied. 
 
Wat doe je dan als bestuurslid Marketing & PR hoor ik je denken. 
 
Kort gezegd het volgende: 

• Je zorgt dat alle communicatie goed verloopt, van persberichten tot social media, maar ook de 
interne communicatie. Dit voer je zo min mogelijk zelf uit, maar zorgt dat de mensen die dit doen, het 
goed kunnen doen. 

• Je zorgt voor de sponsoring en acties die vanuit de club worden georganiseerd. De uitvoering 
hiervan ligt voornamelijk bij de sponsorcommissie, maar je bent goed op de hoogte en zorgt dat 
deze commissie goed kan functioneren en weet waar de prioriteiten liggen. 

• Je zorgt er voor dat alle jeugdactiviteiten kunnen worden georganiseerd, maar ook de einddag, het 
jeugdkamp en het trainingsweekend. Ook hier zijn weer aparte commissies voor. 

• Je zorgt er voor dat zoveel mogelijk mensen VALTO zó leuk vinden, dat ze meteen lid willen worden. 
Hiervoor zijn onder andere de AdFysio Giga Kangoeroedag, het Priva Schoolkorfbaltoernooi en de 
Sportmarathon voor en ook daar zijn het weer de leden die deze evenementen organiseren. 

 
Je doet dus eigenlijk niet zo veel … nou ja, zo weinig mogelijk in de uitvoering dan. Dat is het doel. Soms is 
het leuk om juist wél zelf mee te doen en vooral mee te denken. Vanuit het beleid van VALTO op jouw 
terrein. Maar ook als bestuurslid over de andere onderwerpen die binnen de vereniging spelen. Je vergadert 
één keer per maand met het bestuur en zo af en toe zit je bij andere besprekingen met de commissies die je 
onder je hoede hebt. 
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Wat je er voor terug krijgt? Dat is meer dan marktconform. De beloning bestaat uit een ontzettend leuke en 
leerzame tijd. Een kijkje achter de schermen van een groeiende en bloeiende vereniging. Een mooie 
vermelding op je CV, veel energie en vier andere enthousiaste bestuursleden. Kortom, een fantastische tijd 
bij dé sportvereniging van het Westland! 
 
Lijkt het je leuk om eens wat verder te praten over deze functie of ken je iemand waarvan je denkt dat het 
wel iets voor hem of haar is? Laat het ons dan weten. Schiet Rosanne even aan of één van de andere 
bestuursleden en vraag ons het hemd van het lijf. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
De oefenwedstrijden zitten er bij op en we kijken terug op een geslaagd 
toernooi bij Excelsior (voor de jeugd) en bij Fortis (voor onze selectie). 
Komend weekend gaat het dan echt gebeuren! De competitie gaat van start. Iedereen veel succes! 
 
We hebben nog steeds wat hulp nodig. Kan jij helpen een team te coachen? Kijk even hieronder. 
We hebben je nodig! 
 
Overzicht trainers en coaches 
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Kan jij helpen dat de teams niet in de kou staan? Meld je aan voor één van de vacatures! 
 
Extra training VALTO 3 
VALTO 3 traint natuurlijk op dinsdag samen met VALTO 4 en 5, maar gaat met ingang van deze week ook 
trainen op donderdag van 19:00 tot 20:00 uur. VALTO 3 deelt het veld met C1 en C2. Beetje inschikken, 
maar het moet lukken. 
 
Dames bij VALTO 5 
Anna, Ilse en Nia worden toegevoegd aan VALTO 5. Welkom meiden en veel succes! 
 
Toptrainers 
De toptrainers gaan onze senioren trainen geven. Geweldig mannen. Denk voor jullie hulp. Hieronder het 
schema. 
 

  Toptrainers schema Toptrainers schema 
  Training VALTO 3/4/5 Training VALTO 6/7/8 

  Dinsdags 19.00 - 20.00 Dinsdags 21:00 - 22:00 
16-Aug Martin vd Wel XX 

23-Aug Kevin Barnhard Trainer 3 

30-Aug VALTO 4 Johan vd Meer 
06-Sep Martin vd Wel Michael Dissel 

13-Sep Kevin Barnhard Trainer 3 

20-Sep VALTO 4 Johan vd Meer 

27-Sep Martin vd Wel Michael Dissel 
04-Okt Kevin Barnhard Trainer 3 

11-Okt VALTO 4 Johan vd Meer 

18-Okt Martin vd Wel Michael Dissel 
 
 
KorfbalMasterz 
We willen graag dat alle spelers van selectie en VALTO A1 KorfbalMaster worden. Als je KorfbalMaster bent, 
betekent dit dat je de spelregels van korfbal beheerst. Hieronder de huidige status, alle mensen die nog 
geen korfbalmaster zijn hebben nu een uitnodiging gehad om het examen op internet te doen. Check: 
http://ckv-VALTO.nl/VALTO-doet-mee-aan-korfbalmasterz/ 
 
Herhaling berichten 
Nou, we hebben nog wel wat hulp nodig en links en rechts. Zie hieronder overzicht van alle trainers en 
coaches. Vele mensen helpen al, maar we kunnen nog wel wat hulp gebruiken! Schroom niet en meldt je bij 
Johan van der Meer!!! De jeugd zal het waarderen en wij ook! 
 
Scheidsrechters 
Goed nieuws vanaf het scheidsrechtersfront. Dit seizoen fluiten voor VALTO: Cock Matthijssen, Tijs Dijkstra, 
Pierre van Venetien, Rick Voskamp, Thom Voskamp en Ruben Kester (hoewel hij grotendeels in buitenland 
verkeert). Maar ook Jan Korteland gaat dit jaar weer voor VALTO fluiten. Hulde mannen en dank voor jullie 
inzet. 
 
Gastdame en heren 
De Nederlandse scheidsrechtersvereniging heeft VALTO een oorkonde gegeven omdat we hoog 
gewaardeerd worden in de beoordelingen van de scheidsrechters. Hulde heren en dame, jullie inzet wordt 
gewaardeerd. 
 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
  



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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We gaan weer wandelen! 
De selectie en A1 zijn op 6 augustus al weer begonnen met trainen, vorige week is de overige wedstrijdsport 
begonnen met trainen en vanaf deze week gaat ook de breedtesport weer aan de slag. Aangezien alle 
teams weer bezig zijn, gaan we ook weer starten met wandelen. 
Vanaf donderdag 1 september verzamelen we elke week om 19.00 uur bij de Villa. Om 19.15 uur 
vertrekken we en gaan we een uur ‘aan de wandel’. In dat uur lopen we gemiddeld 5,5 km, meestal in De 
Lier, maar komend seizoen gaan we ook af en toe een uitstapje maken. Achteraf is er gelegenheid om in de 
Villa nog wat te drinken. 
In een groep wandelen is een goede stok achter de deur om ’s avonds toch nog even van de bank af te 
komen en de benen te strekken. Alle VALTO-leden zijn van harte welkom, maar in het bijzonder ook de 
ouders, opa’s, oma’s, vrienden en buren van VALTO-leden.  
 
Wat:   wandelen 
Wanneer:  vanaf donderdag 1 september elke donderdagavond 
Hoe laat:  19.00 uur verzamelen in de Villa, 19.15 uur vertrekken 
Hoe lang:  ca. een uur / 5,5 km 
Kosten:  2x gratis meewandelen, daarna overig lidmaatschap (€ 25 per seizoen) 
 
Heb je zin om mee te wandelen? Stuur dan een mailtje of een appje, dan zorgen we dat we niet zonder je 
vertrekken. 
 
Groetjes, 
Marjo Hoogerbrugge | 06 38 71 89 72 | groen-en-bloem@live.nl 
Rosanne van Staalduinen | 06 14 37 81 15 | rosannevanstaalduinen@gmail.com 
 
 
 
 
Beste Coaches, 
Wil jij met je sportteam ook je gezonde spieren inzetten voor zieke spieren? Dat kan! Schrijf je in met je 
sportteam en scoor komend seizoen voor spieren en maak kans op de Spieren voor Spieren Bokaal. 
Elk wedstrijdpunt telt en helpt kinderen met een spierziekte aan een betere toekomst. 
Hoe werkt het? 
Zoek sponsoren die jouw willen sponsoren voor € 0,20, € 0,50 of € 1,- per behaald wedstrijdpunt. 
Omdat het aantal te spelen wedstrijden vastligt, ligt het maximale sponsorbedrag ook vast. 
Sponsoren kunnen ook kiezen voor een vast bedrag, los van de wedstrijdpunten. 
Sponsoren kunnen kiezen of ze de veldcompetitie, de zaalcompetitie of beide willen sponsoren. 
Lijkt het je leuk om dit met je team te doen of wil je meer informatie? Mail dan naar 
wtc.westland@gmail.com. 
Na aanmelden krijg je een sponsorformulier waar je de sponsors op kunt zetten. 
 
    Met vriendelijke groeten, Lotte van Geest & Nikki van Spronsen 
 
 
 
Te koop 
Zwart korfbalrokje (met broekje eraan vast) voor € 10,00. 
Te dragen vanaf maat 116/122, en nog helemaal netjes. 
Voor informatie: 
Melanie Stolze tel 06 - 4343 5252 
 
 
 
Schoonmaken Villa 
Het seizoen is weer begonnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij. 
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO 
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd. 
Per week is een ander jeugdteam aangewezen, zodat de ouders maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar 
aan de beurt komen. 
Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een uur klaar. Dus is het van belang dat iedereen 
aanwezig is. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur. 
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Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
02-09 B1 
09-09 D1 
16-09 D2 
23-09 D3 

30-09 D4 
07-10 B2 
14-10 B3 
21-10 C3 

 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
 
 
 

Westrijdverslagen 
 
 
 
E3 neemt de beker mee naar De Lier!! 
Zaterdag vertrokken we om half 10 naar het zonnige Delft en wat hadden we d'r allemaal weer zin in.. 
De eerste wedstrijd speelde we tegen ONDO, deze wonnen we zeer 
overtuigend met 13-1  
De tweede wedstrijd tegen Nio werd er met 6-1 gewonnen 
De derde wedstrijd tegen Excelsior werd het 6-2 voor ons!! Inmiddels was 
het flink warm geworden, dus een lekker watergevecht gaf wat 
verkoeling.... 
De laatste wedstrijd was een pittige, KZ Danaïden maakte het ons flink 
moeilijk! We stonden al snel 2-0 achter... 
Maar op jullie soppige schoenen wisten jullie toch terug te knokken en 
wonnen we met 6-3. 
Terecht met de mooie beker naar huis!! Jullie hebben knap samen 
gespeeld en top verdedigd. 
 
Ik ben een hele trotse coach!! 
Tot volgende week, ik heb d'r zin in... 
Groetjes Hèlen 
 
 
 
 
 
VALTO E4 pakt eerste hoofdprijs van het seizoen     (sponsor: Transportbedrijf H. Bouwmeester & 
Zn) 
Afgelopen zaterdag waren er weer de eerste wedstrijden van het seizoen. Oefenwedstrijden dan wel, maar 
toch. VALTO E4 is een nieuw team met daarin Lucas en Kevin uit de E + Finne en Lenne uit de F van vorig 
jaar. Vandaag deed ook Michel mee die helemaal nieuw is bij 
VALTO, maar meer dan welkom! Vooral bij de E5, omdat zij met 
z’n vieren waren. 
 
De E4 heeft vanaf dit jaar ook een nieuwe shirt-sponsor, de 
firma H. Bouwmeester & Zn, een transportbedrijf uit De Lier. 
Ontzettend bedankt! Zo staan wij er weer mooi op de komende 
seizoenen. We hebben de shirts meteen bij dit toernooi kunnen 
dragen. Of het geholpen heeft, dat weten we niet, maar we 
speelden goede wedstrijden en wonnen er 3 van de 4. Het werd 
achtereenvolgens: 4-1, 8-1, 2-2 en 10-1. Het was nog even 
spannend, want Weidevogels (het team waar we 2-2 tegen 
gespeeld hadden), had de rest ook gewonnen. Maar wij hadden 
uiteindelijk meer doelpunten gescoord en mochten dan ook de beker mee naar huis nemen. Op de foto is 
wel te zien hoe blij we waren! Tot volgende week! 
 
   Finne en interim coach Jan Jaap 




