


CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.
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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

Zijtwende 41
De Lier

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
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2678 SZ  De Lier�
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Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

duurzaam ondernemend

uw partner in communicatie
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Uitslagen wedstrijden 5 oktober 2013

Thuis UIt Uitslag
Maassluis 1 Valto 1 14 - 16
Maassluis 2 Valto 2 13 - 13
Valto 4 Pernix 4 9 - 9
Valto 3 VEO 4 13 - 9
Valto 5 Achilles 4 5 - 8
Madjoe 7 Valto 8 8 - 9
DES 7 Valto 7 8 - 6
Valto 7 KVS 7 11 - 6
Ons Eibernest A2 Valto A1 5 - 22
Valto A2 ONDO A2 9 - 9
Valto B1 Maassluis B1 8 - 6
Dijkvogels B2 Valto B2 6 - 9
Valto B3 Avanti B6 9 - 1
Meervogels C4 Valto C2 7 - 4
Valto C3 Excelsior C3 8 - 0
Valto D1 ALO D1 17 - 4

ODO D1 Valto D2 4 - 5
Valto D3 ONDO D4 6 - 1
ODO E1 Valto E1 0 - 6
Valto E2 Dijkvogels E1 3 - 0
ODO E2 Valto E3 0 - 4
Valto E4 Refleks E2 0 - 6
ONDO F3 Valto F1 3 - 2
Dijkvogels F2 Valto F2 1 - 5

Programma 8 en 12 oktober

8 okt 13
6872 A2G 20:45 De Meervogels A2 Valto A1 A Kgr

9 okt 13
931 R5E 19:30 KVS 6 Valto 6 B Kgr 1

12 okt 13
661 1F 15:30 Valto 1 Swift (M) 1 A Kgr

3621 R2N 17:00 Valto 2 Albatros 3 A Kgr
3607 R3P 12:30 ZKC '31 3 Valto 4 A Kgr

891 R5F 12:00 Madjoe 5 Valto 5 B Kgr
1582 R5E 12:30 Valto 6 GKV (H) 3 A Kgr Pieter
2359 R6D 09:30 ODO 7 Valto 7 A Kgr
7194 A2G 14:00 Valto A1 ALO A1 A Kgr
7191 A2H 15:30 KVS A2 Valto A2 A Kgr
2999 A4D 15:30 ALO A2 Valto A3 A Kgr
2035 B3D 12:40 DES (D) B2 Valto B2 A Kgr
2265 B5E 10:00 Valto B3 DES (D) B3 B Kgr Thomas
9489 C1H 12:45 ALO C1 Valto C1 A Kgr
1951 C4E 11:30 ALO C2 Valto C2 A Kgr
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3073 D2L 10:00 ONDO (G) D3 Valto D2 B Kgr
630 D3R 11:15 Valto D3 ODO D2 A Kgr Thijs

2609 E8-2H 09:00 DES (D) E1 Valto E1 B1 (Kgr exc)
361 E8-3K 09:00 Valto E2 Excelsior (D) E1 A Kgr Petra D

1150 E8-3P 10:30 ONDO (G) E4 Valto E3 C gras
1084 E4-3J 10:00 Valto E4 ODO E3 A Kgr Bart V.

332 F2I 11:00 Futura F1 Valto F1 A
2838 F3L 10:40 Fortuna/MHIR F5 Valto F2 C

19 okt 13
2040 R5F 14:00 Valto 5 De Meervogels 6 B Kgr Twan

460 R5E 09:30 Pernix 6 Valto 6 B Kgr
1097 R6D 12:30 Valto 7 Excelsior (D) 6 B Kgr Laurens M

729 R6B 14:00 De Meervogels 9 Valto 8 A Kgr
570 A4D 15:00 Valto A3 Refleks A3 A Kgr Kees

2952 C5L 14:00 Valto C3 Avanti (P) C5 A Kgr Mellanie
489 D1C 12:30 Valto D1 Ons Eibernest D1 A Kgr Steven

Opstellingen Woensdag 9 oktober

Team Opstelling

Valto 6
Dames Gerda, Mandy H., Mariska, Nathalie,

Ryanne
Heren Bart V, Daniël K, Daniël V, Jesper,

Laurens V, Vincent
Vertrek 18:00 uur

Opstellingen Zaterdag 12 oktober

Team Opstelling
Valto 1
Dames Ellen v.d. H., Laura, Petra D., Sharon
Heren Frank de R., Niels K, Rob, w.a.
Reserve Valto 2
Aanwezig 14:30 uur
Valto 2
Dames Antoinette, Daniela, Mellanie, Manon,

Nia
Heren Lennart, Luuk, Niels v.d. L, Pieter,

Ron
Reserve Twan, Valto 1
Aanwezig 15:30 uur

Valto  4

Dames Denise, Esther, Hellen, Mariska v. G.
Heren Arnold K., Arnold P, Hans, Marco,

Martin W.
Reserve Dame A2
Vertrek 11:00 uur
Valto  5
Dames Chantal, Ellen V, Lieselotte, Mariëlle

P.
Heren Arco, Johan, Laurens M, René,

Roland
Reserve Dame A2
Vertrek 10:30 uur
Valto  6
Dames Gaby, Mariska, Ryanne, Reserve

dame A2
Heren Bart V, Daniël K, Daniël V, Jesper,

Laurens V, Vincent
Reserve Dame A2
Aanwezig 12:00 uur
Valto 7
Dames Helma, Gerda, Petra, Ria, Rosanne
Heren Frank P, Gert-Jan, Jelle, Niels B,

Rinze
Vertrek 09:30 uur

Nabeschouwing wedstrijden senioren
De eerste speelweek oktober.  Altijd lastig wat voor weer het is. Wellicht moet je je thermoshirt aan of heb je
het liefste zonnebrand bij de hand. Dat laatste was gisteren het geval. Heerlijk korfbal weer vanaf vroeg in de
ochtend.

Selectie
Deze week had de selectie de competitiewedstrijden beide bij Maassluis. Dit seizoen komen beide teams
Maassluis vijf keer tegen. Uit vorige wedstrijden weten wat we deze dag kunnen verwachten. Valto 2 bijt het
spits en al snel blijkt dat de ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Toch is het ons tweede dat als eerste de
touwtjes een klein beetje laat vieren, waardoor Maassluis uit kan lopen naar een voorsprong. In de loop van
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de wedstrijd komt het tweede terug en in de laatste vijf minuten weten ze de achterstand van twee punten
nog om te buiten naar een gelijkspel. Valto 1 mag om vier uur van start en een overwinning is noodzakelijk
vandaag. Ook bij deze wedstrijd is het spannend en gaat het gelijk op.  Maassluis loopt uit tot een
voorsprong van drie doelpunten.  In de loop van de wedstrijd komt Valto terug en gaat over Maassluis heen.
Een sterk eerste op deze zaterdag en daarmee een verdiende overwinning.
Wedstrijdsport
Voor het derde en vierde begint de tijd te dringen en zullen er meer punten gepakt moeten gaan worden
voor een verblijfsvergunning in de derde klasse.  Beiden moeten vandaag tegen de nummer laatst, dus
mogelijkheden al om op papier. Om twee uur speelt Valto 4 op eigen gras tegen Pernix. Een lastige
wedstrijd. Valto is de betere ploeg met betere aanvallen en slimmer korfbal, maar helaas worden er niet
genoeg doelpunten gemaakt voor de overwinning en is gelijkspel de uitkomst. Valto 3 speelt vandaag tegen
VEO. Vooraf gedacht een bekende ploeg, want het derde speelt al drie jaar op rij tegen VEO 4. Dit jaar zijn
de ploegen veranderd en stond er dus een keer een ander VEO op het veld. Het derde speelde een
zakelijke wedstrijd en kwam al snel op voorsprong. Deze is niet meer uit handen gegeven en daardoor een
zeer verdiende en welkome overwinning geboekt.
Breedtesport
Om 12:15 speelt Valto 5 tegen Achilles. Een aantal van deze tegenstanders zijn vorig jaar gespot bij de
kampioenswedstrijd van het zevende in de zaal. Enfin. De wedstrijd van het vijfde. Een goede wedstrijd met
leuk korfbal, veel plezier en goed gevulde tribunes. Er werden veel kansen gecreëerd maar helaas gingen
deze er niet in. Wil het vijfde aansluiting houden met de top, dan moet er aanstaande zaterdag gewonnen
gaan worden bij Madjoe. Valto 7 heeft deze week twee wedstrijden gespeeld. De wedstrijd tegen DES op
dinsdag was zoals van horen zeggen: “Heel erg leuk, maar helaas niet gewonnen”. Het zevende is een
echte zaterdagploeg, want vandaag stonden ze met hulp van Simone te vlammen op het veld.  Grote
glimlachen op het gezicht en het vieren van de doelpunten. Met de teamspirit zit het wel goed. Nu op naar
de koppositie, er is nog een punt in te halen! Zaterdag staat alvast de kraker tegen ODO op het programma!
Valto 8 had vandaag de eer om de afsluiten in Rijnsburg te zijn. Onze bronto’s houden van spannende
wedstrijden en vooral om deze dan net aan te winnen, dat geeft een extra lekker gevoel. Zo ook vandaag
werd er nipt gewonnen van Madjoe met 8-9. Het achtste heeft met deze overwinning een mooie tweede plek
in de poule bemachtigd.

Nabeschouwing wedstrijden junioren
Midden op de middag mocht Valto A1 aantreden tegen HKV/Eibernest A2. De opdracht was winnen en
goed. Deze opdracht werd goed uitgevoerd. Met veel kansen, goed spel en de mogelijkheid om nieuwe
dingen uit te proberen werd er een mooie wedstrijd neergezet. Met een geweldige 22-5 overwinning op het
scorebord. Valto A2 speelt deze week tegen ONDO A2. Beide ploegen hebben de punten hard nodig en
bleken dan ook erg aan elkaar gewaagd. De overwinning kon dan ook net niet binnengehaald worden, maar
er werd zeker een zeer belangrijk punt binnen gehaald.

Nabeschouwingen jeugdwedstrijden
Afgelopen zaterdag een goede dag voor de jeugd van VALTO. Van de 14 wedstrijden werden er maar liefst
11 gewonnen! Verder ook weer twee kampioenen erbij: VALTO B1 en VALTO E3 en nog een paar teams die
op weg zijn naar het kampioenschap!

B-jeugd
VALTO B1 speelde thuis hun laatste wedstrijd tegen Maassluis B1 om het kampioenschap. Uit werd gelijk
gespeeld, 5-5, en verder hadden beide teams hun wedstrijden vrij makkelijk gewonnen. De B1 ging goed
van start en stond na vijf minuten spelen 3-1 voor. Hierna volgde een moeizame periode, waarbij Maassluis
steeds meer in het spel kwam en vertrouwen kreeg. Gelukkig hield de verdediging het goed dicht. Met rust
stond het 3-2. Na rust was het Maassluis die sterk begon en ineens op een 3-4 voorsprong kwam. Gelukkig
herstelde VALTO zich net op tijd om uiteindelijk weer een voorsprong van twee doelpunten te pakken en die
niet meer weg te geven. Eindstand 8-6 en dus een verdiend kampioenschap. Op naar de zaal waar de B1
uitkomt in de 1e klasse. VALTO B2 speelde uit tegen Dijkvogels B2. Thuis werd onnodig verloren van deze
ploeg met een nipt verschil, 3-4. Dit keer was VALTO duidelijk sterker en nam de punten weer mee naar
huis, 6-9. Samen met DES B2 staat de B2 nu bovenaan met 6 punten uit vier wedstrijden. Beide ploegen
mogen nog twee keer tegen elkaar spelen en gaan samen uitmaken wie er kampioen wordt in de poule.
VALTO B3 speelde thuis tegen Avanti B6. Uit werd er al makkelijk van deze ploeg gewonnen (1-5) en dat
was dit keer ook het geval, 9-1. Ook de B3 gaat op naar het kampioenschap, want zij spelen aankomende
zaterdag hun laatste wedstrijd thuis tegen DES B3 en hebben aan een punt genoeg om alleen kampioen te
worden in de poule. Aangezien er de vorige keer uit met 1-17 gewonnen is van DES, moet dit geen
probleem zijn.
C-jeugd
VALTO C1 was vrij en mag aankomende zaterdag hun laatste wedstrijd uit spelen tegen ALO C1. VALTO
C2 was één van de weinige ploegen die afgelopen zaterdag hun wedstrijd verloor. Zij speelden uit tegen
Meervogels C4. Thuis werd er nog 3-3 gelijk gespeeld tegen deze ploeg. Dit keer had de C2 het moeilijker,
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er werd met 7-4 verloren. Aankomende zaterdag speelt de C2 hun laatste wedstrijd uit tegen ALO C2. Thuis
werd er met 5-0 gewonnen, dus het moet lukken om het veldseizoen winnend af te sluiten! VALTO C3
speelde thuis tegen Excelsior C3 en boekte een gemakkelijke overwinning waarbij Excelsior er niet aan te
pas kwam: 8-0. Zaterdag 19 oktober speelt de C3 hun laatste wedstrijd op het veld, thuis tegen Avanti C5.
D-jeugd
VALTO D1 speelde thuis tegen ALO D1. In het begin leek het er nog even op dat het een redelijk gelijk
opgaande wedstrijd zou worden, maar niets was minder waar. De D1 kwam na tien minuten goed op gang
en scoorde er lustig op los! Het ene doelpunt was nog mooier dan de andere. Uiteindelijk werd er met 17-4
gewonnen. Zaterdag 19 oktober speelt de D1 hun laatste veldwedstrijd thuis tegen koploper HKV/OE D1.
Grote kans dat dit team aanstaande zaterdag kampioen wordt, maar misschien weet VALTO er toch een
spannende wedstrijd van te maken. VALTO D2 speelde uit tegen ODO D1. Thuis werd er kansloos verloren,
1-7. Dit keer werd het een heel spannende wedstrijd, waarbij het lange tijd gelijk op ging. Op het laatst kwam
VALTO met 4-5 voor en kreeg ODO vlak voor tijd nog een strafworp. Gelukkig voor VALTO ging deze mis en
dus konden de punten mee naar huis. De D2 speelt de komende twee zaterdagen nog twee keer tegen de
onderste uit de poule: ONDO D3. In deze poule spelen ODO D1 en Avanti D3 aanstaande zaterdag tegen
elkaar en als ODO wint, zijn beide ploegen kampioen met 8 punten. Als VALTO twee keer wint van ONDO
kunnen ze ook nog op 8 punten komen, dus wie weet…….
E-jeugd
VALTO E1 was vorige week natuurlijk al kampioen geworden, maar gaat voor de volle winst. Afgelopen
zaterdag speelde ze uit tegen ODO E1. Thuis werd er met 4-0 gewonnen, dit keer was het 0-6. Aanstaande
zaterdag de laatste veldwedstrijd uit tegen DES E1. VALTO E2 speelde thuis tegen Dijkvogels E1. Uit werd
het gelijk, 2-2. Dit keer was de E2 veel sterker en wist de verdediging het goed dicht te houden. Er werd met
3-0 gewonnen. Aanstaande zaterdag speelt de E2 hun laatste wedstrijd thuis tegen de onderste uit de poule:
Excelsior E1. Er is nog een kleine kans op het kampioenschap, maar dan moet koploper DKC verliezen van
Dijkvogels. VALTO E3 speelde al vroeg hun kampioenswedstrijd uit tegen ODO E2. Thuis werd het een nipte
overwinning, 4-3. Dit keer was VALTO gewoon sterker en werd er gewonnen met 0-4 en dus is de E3
kampioen! Aanstaande zaterdag nog een wedstrijd tegen de onderste uit de poule: ONDO E4 en dan op
naar de zaal. VALTO E4 had het ook dit keer weer moeilijk thuis tegen Refleks E2. Er werd met 0-6 verloren.
Het valt ook niet mee met allemaal nieuwe kinderen, die het spel nog moeten leren! Aanstaande zaterdag
nog een wedstrijd thuis tegen ODO E3, waar de vorige keer ook ruim van verloren werd. Daarna gaan we
lekker de zaal in, waar de E4 ook als achttal gaat spelen en ze hopelijk in een poule geplaatst worden met
gelijkwaardige tegenstanders.
F-jeugd
VALTO F1 speelde uit tegen ONDO F3. Thuis werd er met 0-1 verloren. Ook dit keer helaas weer een nipte
overwinning voor ONDO, maar gelukkig wist VALTO wel te scoren, einduitslag: 3-2. Aanstaande zaterdag
als afsluiter nog een uitwedstrijd tegen Futura F1, waar thuis met 7-2 van werd gewonnen. Dus hier
verwachten we wel dat de punten mee naar huis genomen worden! VALTO F2 speelde uit tegen Dijkvogels
F2. De allereerste echte wedstrijd voor de kinderen uit de F2 was ook tegen Dijkvogels en toen werd er met
1-4 verloren. Maar de F2 is de afgelopen weken goed vooruit gegaan en leert elke week om beter te
korfballen. Dat was afgelopen zaterdag wel te zien, want nu werd er met 1-5 gewonnen van Dijkvogels.
Aanstaande zaterdag speelt de F2 uit tegen Fortuna F5. Thuis werd er nipt gewonnen, 4-3. Het is spannend
in de poule van de F2, want VALTO heeft nu 8 punten en de nummers twee (Dijkvogels) en drie (Fortuna)
kunnen ook nog op 8 punten komen. Als dat zo is, zijn alle drie de ploegen kampioen. Als VALTO
aanstaande zaterdag gelijk speelt of wint, is alleen VALTO kampioen. Spannend dus!!

Nieuws van het bestuur

Uitnodiging najaarsvergadering
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse
Algemene Najaarsvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 9 oktober 2013.
Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar in Villa Valto  en om 20.15 begint de vergadering.
We willen benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn
om hun kinderen op deze vergadering te vertegenwoordigen.

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen Voorjaarsvergadering
3. Terugblik Seizoen 2012-2013
4. Verslag Kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie
5. Vaststellen jaarrekening 2012-2013
6. Vaststellen begroting 2013-2014 en blik op langere termijn
7. Verdere toelichting Focus – programma
8. Status trainingsaccommodatie / verdeling trainingsuren sporthal
9. Uitreiking ere-kleinood
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10. Plannen en mededelingen bestuur, met name aandacht voor “De aanbouw”
11. Rondvraag, punten hiervoor kunnen uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij een

bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuursoverleg
nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden gesteld.

De jaarrekening en begroting kunnen vanaf 4 oktober bij de penningmeester worden opgevraagd.

Namens het bestuur,
Hans Ridder

Fit & Fun bij Valto
In het kader van het FOCUS-programma komt Valto met iets nieuws: Fit & Fun. Een wekelijks sportief uur
met een lage drempel maar een hoge dosis fun.

Wat houdt het in?
Iedere week willen we met een groep enthousiaste mensen gaan bewegen. Het doel is om fit te worden of te
blijven en om plezier te hebben. Het sportuur wordt opgedeeld in twee delen: een half uurtje Fit en een half
uurtje Fun. Vooraf doen we een warming-up en na afloop een cooling-down. Wekelijks zal de inhoud van
zowel Fit als Fun verschillen. Bij Fit kun je denken aan conditietraining, krachttraining, Core & Stability, Yoga,
enzovoorts. Bij Fun gaat het juist om het spelelement waarbij volleybal, basketbal, badminton, hockey,
enzovoorts in de orginele of een aangepaste vorm aangeboden wordt. Ook kan het zijn dat er een partijtje
korfbal gespeeld wordt. Tijdens de veldperiode kan ook gedacht worden aan een (hard)looptraining, actief
wandelen, bootcamp of andere specifieke buitenactiviteiten.

Wie, wat, waar?
In het zaalseizoen willen we starten met deze leuke manier van actief bezig zijn. Op maandagavond om
19:30 uur hebben we een deel van de Vreeloo-hal tot onze beschikking. Het zaalseizoen willen we vooral
gebruiken als proefperiode en daarom richten we ons in die periode vooral op mensen die al betrokken zijn
bij Valto. Spelende leden, overige leden, ouders van leden en overige mensen die regelmatig bij Valto te
vinden zijn. Na deze proefperiode zullen we kijken of het initiatief verder uit kunnen rollen met als doel extra
leden voor Valto. Gedurende de proefperiode hopen we ook op input van (mogelijke) deelnemers zodat we
een programma kunnen maken wat voor iedereen aantrekkelijk is.
Tijdens de proefperiode is deelname aan Fit & Fun gratis.

Kom ook!
Op maandagavond 4 november om 19:30 uur starten we met de eerste Fit & Fun. Zet deze datum alvast in
je agenda. Binnenkort kunnen jullie in de Bijblijver het schema met activiteiten voor de eerste paar weken
terugvinden.

Tot ziens bij Fit & Fun,
Marleen en Bart

Agenda
De agenda is ook online te vinden:
http://www.ckv-valto.nl/agenda/

Datum Tijd Wat Plaats
Zaterdag 2 november Hele dag ALL DAY VALTO DAG Sporthal
Vrijdag 8 november 19.00 uur

tot 20.45 u.
Filmavond voor D-teams en E-teams VILLA VALTO

Zaterdag 9 november 21.00 uur Filmmarathon voor B-teams en C-teams VILLA VALTO
Vrijdag 29 november 17.30 uur Sinterklaas voor F-jes en Welpen
Vrijdag 27 december 20.30 uur VALTO aGoGo VILLA VALTO
Woensdag 1 januari 19.00 uur VALTO Nieuwjaarsborrel VILLA VALTO
7 maart Bowlen
14, 15 en 16 maart Trainingsweekend Emst
Donderdag 29 mei VEO Hemelvaartstoernooi Voorburg
20, 21 en 22 juni Jeugdweekend
Zaterdag 5 juli 08.30 uur VALTO EINDDAG
13 juli We love korfbal

_______________ Einde Bestuursnieuws __________________
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Nieuws van PR&S
Promotie & Sponsorcommissie

Help Valto met de Grote Clubactie en de AH Koornneef
Sponsoractie!
De komende maanden doet Valto mee aan twee acties waarmee we extra
geld voor de club kunnen verdienen: de Grote Clubactie en de
sponsoractie van Albert Heijn Koornneef.

Grote Clubactie
Er zijn nog een aantal loten over. Deze zijn op zaterdag te koop in de Villa. De loten kosten € 3 per stuk en
van elk verkocht lot gaat € 2,40 rechtstreeks naar Valto.

Albert Heijn Koornneef Sponsoractie
De Albert Heijn Koornneef Sponsoractie loopt van maandag 16 september
t/m zondag 24 november. Het is de eerste keer dat Valto aan deze actie
mee doet. Tien weken lang ontvang je bij iedere € 10,00 aan
boodschappen één sponsorpunt t.w.v. € 0,10. Mocht je toevallig bij Albert
Heijn Koornneef boodschappen gaan doen (bijvoorbeeld omdat de C1000
in De Lier momenteel dicht is), dan ontvangt Valto graag de punten! Maar het kan ook zijn dat je vrienden of
familie in Naaldwijk, Honselersdijk, Kwintsheul of Wateringen hebt wonen die bij Albert Heijn Koornneef
boodschappen doet en hun punten graag aan Valto willen geven. Wij ontvangen ze graag! Er zal een doos
achter de bar in de kantine komen te staan waar de punten in ingeleverd kunnen worden.

We houden jullie de komende weken op de hoogte van de tussenstand van deze actie!

Teamfoto’s seizoen 2013-2014 – we zijn er bijna!
Er moeten nog een paar teams op de foto.
Graag even zorgen dat je een keer compleet bent (of zo goed als…..) en een belletje of mailtje naar ons!
Wie moeten er nog op de foto:

- VALTO 2, VALTO 6 en VALTO 8
- A2 en A3

Arie en Petra Dijkstra
Tel. 06 21 40 90 23 of mail: familiedijkstra@caiway.nl

_________________ Einde PR&S nieuws _________________

Nieuws van de AC

Trainingsweekend
Beste senioren en Junioren en overige leden.
Zet het in je agenda 14 t/m 17 maart 2014 is de datum van het
trainingsweekend.
Dit jaar is er nieuw officiële oefenwedstrijden voor:
Valto 1, Valto 2, Valto 3en4, Valto 5 t/m 8 en de A selectie .
We gaan volgend jaar naar het plaatsje Erm vlak bij Emmen.
We zijn al weer volop bezig met super activiteiten en natuurlijk een geweldige thema voor de bonte avond.
Voor  het mega super gezellige sportieve weekend. Wat je niet mag missen als valto lid.
En je kunt je opgeven vanaf nu, de kosten blijven het zelfde als vorig jaar € 85,- .
Je kunt je opgeven bij het comité. Verdere  infobrief volgt daar in komt te staan thema, bankreknr en andere
info.

Groetjes het Comité + ( VALTO TC )
Ellen Varekamp, Manon vd Ende, Arco Poot, GJ Stolk
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Filmavond E en D

We willen graag andere kinderen ook kennis laten maken met hoe leuk Valto is. Natuurlijk kan iedereen
kennismaken met het spelletje tijdens Schoolkorfbaltoernooi. Heb je vriendjes of vriendinnetjes die jij graag
laat kennismaken met de gezelligheid bij Valto en die misschien wel korfbal willen gaan spelen, nodig ze
dan uit voor de filmavond en informeer het AC hierover door te mailen naar activiteiten@ckv-valto.nl. Dan
kunnen we er rekening mee houden met chips en limonade en ze later benaderen om eens te komen
trainen.

Valto feestje
Beste Dames & Heren!
Zaterdag 14 December 2013 hebben wij een bus gehuurd naar het o-zo leuke Time Out in Gemert.
Dit is geen ''normale avond'' in time out.. Het is een speciale avond want ze zijn namelijk JARIG!!!

Dit leuke uitje is bedoelt voor (ex)korfbal-leden uit het Westland en regio Haaglanden.
Als jij vrienden/vriendinnen mee wilt nemen die NIET op korfbal zitten zou je dit bij ons moeten melden via
Facebook of via de Email (een mailtje sturen naar valtofeestje@hotmail.com).
Heb jij niks te maken met korfbal en wil je wel mee? Stuur dan alsnog een berichtje naar ons en dan nemen
wij contact met je op. Wie weet zou je dan alsnog mee kunnen.
- OVERIGE INFO -
* Leeftijd: Je moet minimaal 16 jaar of ouder zijn om mee te gaan
* Vertrek en aankomst: Nog onbekend
- HOE MELD IK ME AAN? -
* € 27,50 (Busreis heen en terug + entree Time Out) overmaken naar rekeningnummer: 124771408 (ter
name van R. Kester)
* Bij omschrijving je voor + achternaam en club vermelden
* Wanneer je geen lid bent van een korfbalclub vermeld je de club van je vriend/vriendin
LET OP DE AANMELDINGEN GAAN BEST HARD, DUS MELD JE SNEL AAN!!!
Voor verdere vragen kun je een berichtje sturen via Facebook (valtofeestje) of via de mail
(valtofeestje@hotmail.com)

Dit uitje is georganiseerd door: Pieter van Muyen, Ruben Kester en Laurens Verbaan.
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Filmmarathon B en C

_________________ Einde AC Nieuws ____________________

Nieuws van de KantineCommissie (KC)

Barbezetting komende 2 weken
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2
weken.
 Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde

genoemd staat mag om 9.15 uur beginnen.
 Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste

genoemd staat moet van tevoren de sleutel en kas ophalen bij Teun
Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596.

 Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit
moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen
met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de
volgende dag!!

 Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op
jbridder@caiw.nl

 Alvast bedankt voor jullie hulp.
 LET OP: OP ZATERDAG 19 OKTOBER ZIJN DE TIJDEN IETS AANGEPAST

Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966, jbridder@caiw.nl

Datum Dag Tijds
duur

Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken

10-okt Do 19.00-23.30 Jelle Boeters

12-okt Za 08.15-12.00 Anja vd Eijk Melanie Solleveld Helma vd Berg door Bar

12-okt Za 12.00-15.00 Coby vd Kruijk Simone Aarts Anita Herbert door Bar
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Datum Dag Tijds
duur

Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken

12-okt Za 15.00-18.00 Herma v
Venetien

Trude Veerhoek Antoinette
Saarloos

door Bar

12-okt Za 17.30-20.30 Chantal Stolze Melanie Stolze Marjo
Hoogerbrugge

Ellen
Varekamp

Teun Voskamp,
Willem Ditewig

17-okt Do 19.00-23.30 Patrick
Boeters

19-okt Za 10.15-13.30 Lieselotte
Koole

Sandra Boekestijn geen keuken

19-okt Za 13.30-17.00 Mariëlle Poot Yvonne vd Stok geen keuken

_________________ Einde KC Nieuws ________________

Nieuws van de Technische Commissie

Kampioenen bij de jeugd, winst voor A1 en Valto 1, één punt voor
Valto 2. Het was weer een goed weekend.

Blessure voorbij!
Mirjam is hersteld en zal met Valto 2 starten aan het
oefenprogramma voor de zaal. Hierdoor zijn er 6 dames in Valto 2.
Voor de eerste zaalcompetitiewedstrijd zal er een dame naar Valto 3
over gaan.

Medische ondersteuning (herhaling)
Voor de volledigheid hierbij de procedure voor medische ondersteuning.

Valto heeft een vaste afspraak met John Prins, sportmasseur voor ondersteuning bij blessures. John heeft
een vast spreekuur op maandagavond. Dan is hij rond kwart over negen in Villa Valto.
In geval van nood kan je hem ook bellen op 06-5590 4628. Alleen als de blessure veroorzaakt wordt door
korfbal worden de initiële kosten door Valto vergoed.
Is verdere ondersteuning nodig dan zal John verwijzen naar een fysiotherapeut. Deze kosten zijn voor de
speler zelf (of wellicht voor zijn verzekering).
Daarnaast is Willy van der Akker bezig met een opleiding sportmasseur. Willy ondersteunt de selectie
inmiddels al met haar inzet en kennis en is natuurlijk niet te beroerd om hier en daar eens een tip over wat
hulp te bieden. Maar in principe verzoek ik spelers buiten de selectie om (indien nodig) contact met John te
zoeken.
Tenslotte heeft Valto ook wat tape op voorraad. Willy beheert deze voorraad en wie nodig heeft kan hier
(tegen inkoopsprijs, geldt voor iedereen) een rolletje kopen (ook als je door Willy ingetapet wordt). Let op:
Willy is niet altijd aanwezig dus bel of SMS (06-5156 2330) even als je hiervan gebruik wil maken. De tape
voorraad is bij afwezigheid van Willy niet bereikbaar!
Op deze manier probeert Valto bij te dragen aan blessure preventie en behandeling. Maar primair ben je hier
als speler zelf voor verantwoordelijk! Doe dus een goede warming-up en wees zuinig op je lijf! Heb je hier
vragen over kan je ook bij Willy terecht.

Toptrainers
Dit jaar zijn er wederom diverse toptrainers bereid gevonden om trainen te geven. Geweldig dat jullie je de
senioren van Valto af en toe trainen willen geven.

Toptrainers Valto 3/4
Datum Dag Tijd Toptrainer

1e dinsdag van de maand Dinsdag 19:30 Marco Swikker
2e dinsdag van de maand Dinsdag 19:30 Mark van Geest
3e dinsdag van de maand Dinsdag 19:30 Johan van der Meer
4e dinsdag van de maand Dinsdag 19:30 Rob van der Stelt
5e dinsdag van de maand Dinsdag 19:30 Bart van Muyen
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Toptrainers Valto 5/8
Datum Dag Tijd Toptrainer

8 oktober Dinsdag 20:30 Martin van der Wel
15 oktober Dinsdag 20:30 Arnold Kok
22 oktober Dinsdag 20:30 Martin van der Wel
29 oktober Dinsdag 20:30 Voskamp&Voskamp

5 november Dinsdag 20:30 Michiel Cornelisse
12 november Dinsdag 20:30 Martin van der Wel
19 november Dinsdag 20:30 Arnold Kok
26 november Dinsdag 20:30 Michiel Cornelisse

3 december Dinsdag 20:30 Voskamp&Voskamp
10 december Dinsdag 20:30 Martin van der Wel
17 december Dinsdag 20:30 Arnold Kok

Specialismetraining
Dit jaar wordt er op woensdagen een specialismetraining georganiseerd. Lennart van der Lingen zal in
overleg met de trainers en coaches spelers selecteren die dan een aantal weken achtereen extra getraind
worden op diverse specialismen. Lennart bedankt en veel succes met dit prima initiatief.

Video-opnames
Alle wedstrijden van Valto 1 maar op verzoek ook van andere teams, kunnen worden gefilmd. De
wedstrijden worden hierna op een website geplaatst zodat je die gezamenlijk, of individueel, kan bekijken.

Oefenprogramma
Datum Dag Tijd Thuis Uit Lokatie Scheidsrechter

26-okt zaterdag 09:20 Alo A1 Valto A1 Schilp / 1 HKD
26-okt zaterdag 10:40 Valto A1 Fiks A1 Schilp /1 HKD
26-okt zaterdag 13:00 Valto A2 Velocitas A2 Vreeloo/1 Wim van Dalen
26-okt zaterdag 14:30 Valto 3 Valto 4 Vreeloo/1 Cock Mathijssen
26-okt zaterdag 16:00 Valto 2 Fortuna 5 Vreeloo/1 Pierre van V
26-okt zaterdag 17:30 Valto 1 KOAG 1 Vreeloo/1 Rick Voskamp

28-okt maandag 20:45 Crescendo 1 Valto 1 Vreeloo HKD
29-okt dinsdag 19:15 Valto 1 Ready 1 Zuidhage HKD
30-okt woensdag 19:15 Valto A1 ?halve finale? Houtrust/Essensteijn HKD

01-nov Vrijdag 19:15 Valto 1 ?halve finale? HKV/OE Hal HKD
02-nov Zaterdag ?? Valto A1 ?finale? HKV/OE Hal HKD
02-nov Zaterdag ?? Valto 1 ?finale? HKV/OE Hal HKD

02-nov Zaterdag 09:00 Valto E1 HKV/OE E1 Vreeloo/2
02-nov Zaterdag 10:00 Valto E3 Valto E4 Vreeloo/2
02-nov Zaterdag 11:00 Valto E2 Ondo E2 Vreeloo/2
02-nov Zaterdag 12:00 Valto C3 Excelsior C3 Vreeloo/2
02-nov Zaterdag 13:00 Valto C2 Excelsior C2 Vreeloo/2
02-nov Zaterdag 14:00 Valto C1 ALO C1 Vreeloo/2
02-nov Zaterdag 15:00 Valto A3 Ondo A3 Vreeloo/2
02-nov Zaterdag 16:10 Valto 7 ONDO 6 Vreeloo/2 Niels Koole
02-nov Zaterdag 17:20 Valto 4 Nio 3 Vreeloo/2 Wim van Dalen
02-nov Zaterdag 18:30 Valto 3 ONDO 3 Vreeloo/2 Rob de Ruiter
02-nov Zaterdag 19:45 Valto 6 Olympia 5 Vreeloo/2 Arnold Kok
02-nov Zaterdag 20:00 Valto 5 KOAG 5 Vreeloo/2 Cock Matthijsen

02-nov Zaterdag 09:00 Kangoeroes - Vreeloo/1
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02-nov Zaterdag 09:00 Valto F1 Ondo F1 Vreeloo/1
02-nov Zaterdag 10:00 Valto F2 GKV F1 Vreeloo/1
02-nov zaterdag 10:00 Valto F3 Ondo F5 Vreeloo/1
02-nov Zaterdag 11:00 Valto D3 Eureka D1 Vreeloo/1 Cock Matthijsen
02-nov Zaterdag 12:00 Valto D2 GKV D1 Vreeloo/1
02-nov Zaterdag 13:00 Valto D1 Maassluis D1 Vreeloo/1 Thijs Dijkstra
02-nov Zaterdag 14:00 Valto B3 GKV B1 Vreeloo/1
02-nov Zaterdag 15:00 Valto B2 Excelsior B2 Vreeloo/1
02-nov Zaterdag 16:00 Valto B1 Excelsior B1 Vreeloo/1
02-nov Zaterdag 17:00 Valto A2 Futura A1 Vreeloo/1 Frank de Rijcke
02-nov Zaterdag 18:15 Valto A1 ???? Vreeloo/1 Rick Voskamp
02-nov Zaterdag 19:30 Valto 2 Fluks 2 Vreeloo/1 Pierre van V
02-nov Zaterdag 20:45 Valto 1 Fluks 1 Vreeloo/1 Jan Korteland

Tot zaterdag op het veld!

Namens de TC,
Bart van Muyen
06-27024 902 / bart@vanmuyen.nl

_________________ Einde TC Nieuws ____________________
Wedstrijdverslagen

Valto 1 doet goede zaken door van Maassluis 1 te
winnen sponsor: Martin Stolze bv.
Afgelopen zaterdag stond er een belangrijke wedstrijd voor
VALTO 1 op het programma. Er moest uit gespeeld worden tegen
Maassluis en na twee nederlagen op rij was het tijd voor een
overwinning en zeker omdat Maassluis pas twee punten wist te
behalen en dus onder VALTO stond dat voorafgaand aan deze
wedstrijd vier punten had behaald. VALTO 2 speelde ook uit
tegen Maassluis en wist een achterstand om te buigen tot een
gelijkspel. Hierna was het vlaggenschip aan de beurt. Het was
heerlijk korfbalweer en in de basis stond deze week wederom
Luuk van Staalduine op de plek van de geblesseerde Thom
Voskamp. De openingstreffer was voor VALTO: Laura de Rijcke
maakte met een afstandsschot 0-1. In dezelfde minuut maakte
Maassluis de gelijkmaker en al snel gevolgd door de 2-1. Hierna
was het Niels Koole die vanuit een vrije bal een korte kans
scoorde en dus de stand weer gelijk trok, 2-2. Slordig
verdedigingswerk zorgde ervoor dat Maassluis uit kon lopen naar een 4-2 voorsprong. Gelukkig had
datzelfde vak van VALTO meer succes in de aanval, want via twee afstandsschoten van Rob de Ruiter was
de stand halverwege de eerste helft weer gelijk, 4-4. In korte tijd liep Maassluis weer uit naar een
voorsprong, 7-4 en later zelfs gevolgd door de 8-4. Nog tien minuten te spelen in de eerste helft en de
hoogste tijd voor VALTO om iets terug te doen. Dit lukte, want met een korte kans en een afstandsschot van
Frank de Rijcke werd het 8-6 en vlak voor rust bracht Petra Dijkstra met een afstandsschot de score weer tot
één verschil: 8-7. In de rust was coach Marco Swikker duidelijk: hier moest gewonnen worden. Na rust was
het Maassluis die het eerst wist te scoren, 9-7, gevolgd door de 10-7. Hierna was het Frank de Rijcke die
met een afstandsschot weer voor de aansluiting zorgde, 10-8. VALTO kwam steeds meer en meer in haar
spel, maar toch bleef Maassluis mee scoren. Via twee doelpunten van Maassluis en een afstandsschot van
Rob de Ruiter stond het na ruim tien minuten spelen in de tweede helft 12-9 voor Maassluis. Hierna volgde
een sterke periode van VALTO. Via een afstandsschot van Ellen vd Haagen, een korte kans van Niels Koole
en een korte kans van Rob de Ruiter was de stand weer gelijk, 12-12. En nog een kwartier te spelen! Het
werd duidelijk dat er meer overtuiging kwam in het spel van VALTO en Maassluis steeds verder weg zakte.
Dit was het moment om toe te slaan en dat deed VALTO ook. Via een korte kans van Frank de Rijcke en
een doorloopbal van Ellen vd Haagen werd het 12-14. Mede door goed verdedigingswerk door datzelfde vak
kreeg het andere aanvalsvak ruim de tijd om tot scoren te komen en via twee afstandsschoten van Niels
Koole werd de stand 12-16 met nog drie minuten te spelen. Jammer genoeg zorgde wederom een paar
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slordigheden in de verdediging er nog voor dat Maassluis nog wat terug wist te doen, maar verder dan 14-16
kwam het niet. Belangrijke punten voor VALTO, waardoor de stand er nu als volgt uit ziet:

KNKV klasse 1F
1 Pernix 1 6 4 1 1 9 84 52 (32)
2 Swift 1 5 4 0 1 8 76 68 (8)
3 KOAG 1 6 3 1 2 7 88 80 (8)
4 RWA 1 6 3 0 3 6 86 84 (2)
4 Fortis 1 6 3 0 3 6 80 83 (-3)
4 Valto 1 6 3 0 3 6 89 96 (-7)
7 Maassluis 1 5 1 0 4 2 52 65 (-13)
8 Kinderdijk 1 6 1 0 5 2 79 106 (-27)

Aankomende zaterdag de voorlopig laatste veldwedstrijd thuis tegen Swift 1. Een bekende tegenstander
voor VALTO, waar we zeker kansen tegen hebben, maar dan zullen we wel een zeer goede wedstrijd
moeten spelen. Daarbij kunnen we de steun van het publiek goed gebruiken! We spelen thuis om 15.30 uur
en u bent van harte welkom!

Groetjes VALTO 1

Maassluis 2 – Valto 2 Sponsor:  Martin Stolze
Afgelopen zaterdag stond voor Valto 2 de wedstrijd Maassluis op het programma. Het was een mooie
zonnige herfstdag. Aanvallend begonnen we goed maar verdedigend was het minder. Er werden foutjes
gemaakt die ons doelpunten hebben gekost. Gedurende de eerste helft heeft Maassluis op voorsprong
gestaan en kregen wij steeds meer moeite bij te blijven. In de rust was het gat 3 punten verschil. 7-4.
Na het praatje en een paar goede aanwijzingen van Teun ging de tweede helft van start. Er werd met meer
energie gekorfbald bij ons en Maassluis leek iets te verslappen. Wij bleven meescoren maar het lukte ons
niet om het gat te dichten en op voorsprong te komen. Ongeveer tien minuten voor tijd werd het nog erg
spannend. De stand was 13-11, maar door een mooie bal van Twan en een schot van Pieter was het
opeens gelijkspel. Daarna hadden we nog een paar kansjes om het winnende doelpunt te maken maar dit
lukte uiteindelijk niet. De hele wedstrijd hebben we achter gestaan maar we zijn gelukkig wel met 1 punt naar
huis gegaan! We hebben als team gestreden en gevochten voor dit puntje. Volgende week spelen we om
17:00 thuis tegen Albatros.

Groetjes Valto 2

De avonturen van Valto 3
Hoofdstuk 6: het einde van het veld.
Alweer de laatste wedstrijd op jet veld voor Valto 3. Als het dan toch de laatste is, dan maar tegen VEO.
Jarenlang spelen wij al tegen VEO 4 en altijd zitten die oude rotten er in. Oud en versleten denk je dan, maar
nog altijd geslepen en gemeen. Altijd als we tegen VEO moeten denk ik terug aan die keer dat Bart wat
herrie kreeg met zijn tegenstander (2 a 3 jaar geleden in de zaal). Maar tot ieders verbazing was dit een
compleet ander team. Sterk verjongd en dus veranderd qua speelstijl.
Na een gedegen voorbereiding konden wij de wedstrijd starten. Zoals velocitas vorige week meemaakte was
nu VEO aan de beurt om de wederopstanding van Valto 3 mee te maken. Tegen VEO gaven wij het signaal
af dat we echt op de weg terug zijn. Laten zien dat we beter zijn dan de ranglijst doet vermoeden en zo
geschiedde het.
Vanaf de eerste minuten klapten wij er bovenop, hard strijdend, werkend en vooral positief naar elkaar
maakte een sterk collectief van ons. Wij bereikte de rust met een minieme voorsprong van 2 punten, 7-5. In
de tweede helft kwam VEO sterk terug en naderde ons tot op een punt. Gelukkig hervonden we ons zelf snel
konden zo uitlopen naar een mooie en degelijke 13-9 overwinning.
Op deze manier konden wij de eerste helft van het veld toch goed afsluiten. 3 overwinningen en 3 maal
verlies brengen ons in de grijze middenmoot, warm gedraaid en wel zijn we klaar om in de zaal te knallen.
En als het meezit zit er een heel mooi zaalseizoen voor ons in waarin we zo maar een van de
kampioenskandidaten zijn.
Iedereen bedankt voor de support van afgelopen zaterdag!
Wij pakken het balletje op 26 oktober weer op om een oefenwedstrijd in de zaal te spelen.

Valto 3
Geen stukje ontvangen.

Valto 4
Geen stukje ontvangen.
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Valto 5 – Achilles 4
Afgelopen zaterdag stonden we weer klaar met het sterrenteam Valto 5. Iedereen was reuze zenuwachtig
want dit was dan toch echt onze eerste thuiswedstrijd. Zouden wij deze druk wel aankunnen? We begonnen
met een ‘goede’ warming up en een fotomomentje om dit team voor eeuwig vast te leggen. Daarna ging het
fluitsignaal en moesten we toch echt aan de bak. We speelden de sterren van de hemel, met vele prachtige
kansen, helaas gingen ze er alleen niet in. Misschien ligt dit aan het feit dat we amper trainen? Of was het
dan toch de druk om te presteren voor publiek? In ieder geval, de ruststand was 1 – 4.
Met een opzwepend praatje in de rust gingen we er weer honderd procent voor. Het goede nieuws is dat we

de tweede helft gelijk gespeeld hebben, met 4 doelpunten voor onszelf en 4 voor de tegenstander. Helaas
was dit niet genoeg om puntjes te halen en was de eindstand 5 – 8. We hebben alles gegeven en we blijven
een sterrenteam, alleen zou het goed zijn om onze kansen iets beter te benutten de volgende keer.
Aankomende zaterdag gaan we er weer helemaal voor en zullen we ons weer van onze beste kant laten
zien! Groetjes, Valto 5

Valto 6
Was vrij afgelopen zaterdag.

Valto 7
Geen stukje ontvangen.

Valto 8
De competitie is inmiddels 5 weken van start en tot mijn grote verdriet heeft er nog geen stukje van Valto 8 in
de Bijblijver gestaan dit seizoen. Tijd dus om zelf de pen (of laptop) ter hand te nemen en wat op papier te
zetten. De eerste twee wedstrijden van het jaar werden helaas verloren. De eerste 9-12 tegen Weidevogels,
de tweede (met schaamrood op de kaken) 8-2 van Fiks. Gelukkig is hier vanaf de 3e wedstrijd verandering in
gekomen al is het wel iedere keer het dubbeltje op zijn kant. Het begon thuis tegen Fluks 3 waarin het tot in
de laatste seconden spannend bleef omdat wij in de laatste minuten, bij een 8-6 en 8-7 voorsprong, het toch
voor elkaar kregen om meerdere keren de bal te verliezen. Bij de 8-7 rook Fluks de gelijkmaker. Gelukkig
floot de scheids tijdig af zodat de punten in De Lier bleven. Dit zouden we de volgende keer anders doen!
Vorige week zaterdag mocht het 8e afreizen naar Leiden om tegen Pernix 7 aan te treden. Ik ben zelf niet bij
deze wedstrijd geweest. Het enige (misschien ook belangrijkste) was dat Peter in de laatste minuut het
winnende doelpunt maakte en wij een 6-7 overwinning in onze zak konden steken.
Afgelopen zaterdag mochten we weer uitspelen. Dit keer in Rijnsburg tegen Madjoe 7. Meerdere bekende
gezichten in het veld bij de tegenstander. Het was heerlijk windstil korfbalweer en de wedstrijd ging
voortvarend van start. Na 10 minuten stond het 3-3 en daar viel de stand een beetje stil. Valto kon de korf
niet vinden en Madjoe nog sporadisch waardoor we tijdens de limonade tegen een 6-3 achterstand aan
keken. Gelukkig hadden wij nog 3 man/vrouw vers bloed langs de kant staan. Direct na rust werden de
geheime wapens Peter en Arie ingezet. Al heel snel wisten we de stand op 6-5 te brengen. Na nog wat
tactische wissels van onze kant door wat meer lengte in het ene vak te zetten en een vermoeide speler voor
een weer uitgerust exemplaar te verwisselen in het andere vak wisten we de stand om te buigen naar een 8-
9 voorsprong voor Valto. Het lukte ons om de wedstrijd uit te spelen met deze stand en wederom een ruimte
overwinning te behalen. Komende week zijn we vrij en op 19 oktober spelen we onze laatste veldwedstrijd
uit tegen Meervogels. Het zou leuk zijn om het veldseizoen af te sluiten met een overwinning.
En indien mogelijk een iets ruimere dan de afgelopen weken.
Marleen

HKV/Ons Eibernest A2 - Valto A1 Sponsor: Hemelraad & Keijzer
We moesten afgelopen zaterdag tegen het Haagse HKV/Ons Eibernest A2. We wisten dat dit een mindere
tegenstander was en dat we gemakkelijk de 2 punten naar huis zouden meenemen. Maar we moesten zoals
altijd geconcentreerd blijven en gewoon ons spelletje blijven spelen volgens Chris.
En dat deden we ook, we kwamen goed uit de start blokken en we scoorde al snel. HKV bleef op het begin
een beetje mee scoren, maar wij gingen er daarna dik overheen en dat betekent duidelijke cijfers op het
scorebord in de rust: 12-5. De 2e helft was pas net een paar seconden oud en Laurens kreeg hem alweer
door de korf. Daarna ging het weer soepel zoals in de 1e helft, de aanvallen gingen goed en de doelpunten
vielen achter elkaar door. De uiteindelijke eindstand is dan ook maar liefst 22-5 in ons voordeel!
We staan nu nog steeds ongeslagen aan kop en hopen dit vast te houden t/m de laatste speeldag!
Alex, Thomas en Nikki bedankt voor het reserve zitten en spelen.
A.s dinsdag spelen we om 20:45 uit bij De Meervogels. Zaterdag spelen we om 14:00 (voor het 1e) thuis
tegen ALO!
Jullie zijn van harte uitgenodigd om deze wedstrijden te bewonderen.

Groetjes, Valto A1.
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Valto A2
Geen stukje ontvangen.

Valto A3
Was vrij afgelopen zaterdag.

Valto B1 - Maassluis B1
Zaterdag 5 Oktober, de kampioenswedstrijd van de B1. Een prima weertje was het: beetje zon, geen regen
en geen wind. Dat was maar mooi meegenomen, want dit seizoen hebben we wel erger gekend. Het vak
dat in de aanval begon waren: Rick, Thijs, Esmee en Femke. Het verdedigende vak bestond uit:Simon,
Ruben, Daphne en Vera. Reserve waren: Lisanne, (helaas geblesseerd) Julia (haar eigen wedstrijd missend
om bij ons reserve te staan) en Michael.
Al inschietend stroomde het publiek van zowel Valto als Maassluis toe en zodra het fluitsignaal was gegeven
was de wedstrijd begonnen. En die begon al vrij snel met de 1-0 voor Valto. Helaas snel gevolgd door de 1-
1. En nog steeds in zeer korte tijd schoot de stand van 1-1 naar 3-1. 2 punten verschil in het voordeel van
Valto! De lange tijd die we nog hadden voor de rust, werd helaas alleen door Maassluis benut. Zij scoorden
namelijk de 3-2. Met deze stand gingen we de rust in.
Al kort na de rust scoorde Maassluis de 3-3 en hiermee nam de paniek onder vele van ons toe. Nadat
Maassluis 3-4 maakte werden we niet meer paniekerig, maar negatief en zelfs agressief. Er werd dan ook
gedreigd met een wissel, maar dit bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Er werd namelijk 4-4 gemaakt en er
kwam weer wat meer vertrouwen onder de spelers. Maar toen maakte Maassluis handig gebruik van een
van de vele strafworpen die zij meekregen en was de stand 4-5. We stonden dus weer achter. De vraag was
of we nu weer negatief gingen spelen of dat wij nu eens de leiding namen. Gelukkig gebeurde dat laatste,
want ook wij kregen een strafworp en maakten hier goed gebruik van. Daarna vloog de stand omhoog van 5-
5 naar 7-5! Maassluis die toch nog probeerde terug te komen scoorde de 7-6, maar daar had Valto geen zin
in en maakte dus nog de 8-6. Met dit laatste schot was de wedstrijd beslist. Valto had gewonnen en was
kampioen geworden! Nog steeds in de spanning van de wedstrijd werd de taart opgegeten en bleef alles
wonder boven wonder netjes. Het is weer gelukt om een spannende kampioenswedstrijd neer te zetten
en het publiek zal er ongetwijfeld van genoten hebben. Deze spannende wedstrijd bestond uit ups en downs.
We waren onszelf namelijk helemaal kwijtgeraakt, maar hebben het spel en onszelf ook weer terug kunnen
vinden. En dat is belangrijk!
Julia, bedankt voor het reserve zitten en voor jouw en je hele team veel succes met de 2 komende
wedstrijden. De B2 heeft namelijk ook nog kans om kampioen te worden. Lisanne is gelukkig weer in staat
de volgende wedstrijd te spelen. Een goed begin van dit jaar kan het seizoen zeker genoemd worden. De
volgende stap is om ons beste beentje voor te zetten in de zaal. Hier gaan we namelijk 1ste klasse spelen.
Voor volgende week staat er geen wedstrijd op de planning, nog even nagenieten van de wedstrijd en het
kampioenschap dan maar.

De B1

Dijkvogels B2 - Valto B2
Zaterdag moesten we tegen Dijkvogels B2. Om 11.15 uur begon de wedstrijd. In de aanval stonden Joyce,
Max, Angelique en Lisa. In verdediging stonden Esmee, Martijn, Kirsten en Manon. De wedstrijd begon al
gelijk goed! Een heel mooi afstandsschot van Joyce en daarna nog eentje van Lisa. 0-2. Jammer genoeg
maakte de tegenstander een doorloop. Maar wij kwamen gelukkig terug met een mooi afstand schot van
Esmee. Voor dat we de rust in gingen scoorde de tegenstander nog een en wij scoorde nog een mooie
doorloop die  Angelique maakte. Na een praatje van Luuk en Sharon gingen we er weer hard tegen aan. 2-5
was de stand voor de rust. De tweede helft begon ook al lekker! Kirsten schoot de bal draaide in de korf...
Spannend of hij er wel hij zou gaan en ja wel hoor hij ging erin! We kregen nog twee doorlopen tegen en een
afstand schot van Lisa en nog een doelpunt tegen. De stand was nu 5-6. Het was spannend want het was
voor allebei de teams een belangrijke wedstrijd. Maar gelukkig schoot Martijn nog een mooi schot. We
kregen een korte kans tegen en dat maakt de stand 6-7 . We moesten nog ongeveer 10 minuten dus alles
kon nog. De wedstrijd sloot af met nog 2 mooie schoten van Angelique en Martijn. En dus we wonnen met 6-
9  van Dijkvogels! Het was een leuke en spannende wedstrijd. Martijn, Maaike en Max bedankt voor het
invallen! De Laatste 2 wedstrijden moeten we winnen en dan zijn we kampioen! Volgende week en die week
daarna moeten we tegen Des B2!

Groetjes Manon :)

Valto B3
Geen stukje ontvangen.
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Valto C1
Was vrij afgelopen zaterdag.

Valto C2
Geen stukje ontvangen.

Valto C3 – Excelsior C3
Valto c3 moest tegen Excelsior c3  uit delft. Eerst gingen we warmlopen en team bespreking. We misten een
meisje dus daarom kwam Julia van Geest uit de d1 invallen. De wedstrijd verliep goed. Na 5min scoorde
Julia een mooie doorloop. En toen na 10min 4-0 spelen scoorde Noa ook een doorloop. In het andere vak
was er alleen nog niet gescoord, maar toen  scoorde Kevin een afstand schot precies voor de rust. Toen was
het rust. Na een peptalk van onze coach Peter gingen we wat drinken en naar de ouders toe. In de tweede
helft  ging het steeds beter. Na 10min scoorde Richelle met een schot. Toen kwam Julia in het spel en
scoorde na 15min een doorloop. Toen scoorde Julia weer met een schot. Na 22min scoorde Kevin door een
domme fout van de tegenstander ook een schot. Toen als slot schoot Richelle nog een mooi schot. Natuurlijk
deed het publiek en de coach lekker mee. De eindstand was uiteindelijk 8-0!!
Goed gedaan, Groetjes Kevin.

Valto D1 - Alo D1
Zaterdag moest Valto tegen Alo. De wedstrijd begon niet super goed, Eerst scoorde Jan-Pieter de 1-0 maar
even later scoorde Alo de 1-1 en ook de 2-1. Jan-Pieter scoorde even later gelukkig nog de 2-2. Daarna
wisselden we van vak en ging het opeens lopen. Bas en Wouter scoorden doorlopen en wat schoten en ook
nog een strafworp binnengehaald door Bas. Zo wam de D1 in de rust op een stand van 10-3. De wedstrijd
begon weer en nu ging het pas echt goed. We lieten er in de 2e helft maar eentje door en Valto scoorde er in
totaal nog 7, waarvan een strafworp die binnen werd gehaald door Luca hierdoor kwam Valto D1 op een
stand van 17-4. Valto D1 staat nu 4e in de poule. Julia

Valto D2
Geen stukje ontvangen.

Valto D3
Geen stukje ontvangen.

ODO E1 – Valto E1
De E1 is al kampioen geworden, maar vandaag proberen we toch weer te winnen! We moesten uit tegen
ODO E1 en we hadden lekker zonnig weer! De eerste tien minuten stonden we al met 2-0 voor. Daarna
hebben we lekker met z’n allen gespeeld en er scoorde verschillende mensen. In de rust kregen we uitleg
over de ja bal en binnen een minuut werd er heel knap door Koert en Kim de ja bal gescoord. Uiteindelijk
stonden we met 6-0 voor. Het lukte ODO maar niet om te scoren! Het was weer een geslaagde wedstrijd.
Groetjes van Romy en Agnes

Onze kanjers van de E2
Na het kampioenschap van de E1 vorige week en de E3 afgelopen week, kan ook Valto E2 aanstaande
zaterdag kampioen worden! Voor de zomervakantie zijn Mandy en Thijs begonnen met het trainen van deze
groep gezellige kinderen. Na de zomer begonnen de wedstrijden en is ook Marleen ingeschakeld om samen
met Mandy dit team te coachen. Sommige kinderen hadden vorig seizoen al met elkaar gespeeld en kenden
elkaar daardoor al. Maar er waren ook 'nieuwelingen' uit andere teams en zelfs een heel nieuw lid. Het was
dus belangrijk dat iedereen aan elkaar gewend raakte en wist wat hij of zij van de andere teamspelers kan
verwachten. Soms is het voor de E2 nog wel moeilijk om de concentratie erbij te houden en het niet te
gezellig te maken onderling. Hier is de afgelopen weken echter hard aan gewerkt en niet zonder resultaat.
De eerste wedstrijd speelden wel gelijk om vervolgens te winnen, te verliezen, weer te winnen en zaterdag
tegen de grootste concurrent Dijkvogels weer te winnen. Winst was deze wedstrijd noodzakelijk om in de
race te blijven voor het kampioenschap. Maar de grootste winst die zaterdag geboekt is, is dat iedereen fel
was, liet zien dat we wilden winnen en voor de bal ging! Alle neuzen stonden zeg maar 'dezelfde kant op'.
Hierdoor waren we ook gewoon beter dan Dijkvogels. Aankomende zaterdag spelen we tegen hekkensluiter
Excelsior. Dit betekent niet dat we 'zomaar' gaan winnen, maar als jullie met dezelfde instelling als zaterdag
in het veld staan, is de kans wel heel groot! En bij winst aankomende zaterdag, is de E2 dus kampioen!
Trommel dus allemaal je supporters op en nodig ze zaterdag om 09.00 uur uit op het Valto-veld om ons naar
de overwinning te schreeuwen! Deze kanjers hebben jouw/uw aanmoedigingen hard nodig!

De trotse coaches / trainers,
Mandy, Thijs en Marleen
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Valto E3 KAMPIOEN
Ja, ja de kanjers van Valto E3 zijn kampioen geworden door een klinkende overwinning van 4-0 op ODO E2.
Deze wedstrijd begon al op vrijdagavond, onder toeziend oog van Danny moesten de kinderen op tijd naar
bed. Er mochten geen logeerpartijtjes gehouden worden, verjaardagspartijtjes waren uit den boze en de
Voice of Holland mocht niet worden afgekeken..
De afspraak was dat de kinderen uiterlijk om 21.00 op bed moesten liggen, dit alles werd via de Whats Ap in
de gaten gehouden. Zodoende stonden de kinderen zaterdagochtend om 08.15u uitgerust en fit bij de Valto
om te vertrekken naar ODO.
Door de vele aantal toeschouwers waren we genoodzaakt om een bus te huren, nadat iedereen een plekje
had gevonden vertrokken we naar Maasland. We waren er ruim op tijd aanwezig en konden ons zo goed
voorbereiden op de alles beslissende wedstrijd van de E3.
09.00u start van de wedstrijd, we begonnen ietsepietsie zenuwachtig( Danny was het zenuwachtigst) maar
toen we de zenuwen eenmaal de baas waren volgde de ene na de andere vloeiende aanval en dit
resulteerde in een 0-1 voorsprong met de rust.
Na een paar goede tips van Danny begon de tweede helft, ODO wist niet waar ze het zoeken moesten, ze
werden helemaal gek gespeeld en onder toeziend oog van het massaal mee gekomen toeschouwers kregen
de spelers van de E3 vleugels en wisten zo de score op te voeren tot 0-4. Het publiek werd uitzinnig door het
getoonde spel en begon spontaan de polonaise te lopen. De feestvreugde na het laatste fluitsignaal was er
een waar nog lang wordt over nagepraat, de drank vloeide rijkelijk en de Chinese rijsttafel was voortreffelijk.
Wil je de E3 in levende lijve zien spelen kom dan zaterdag 12 oktober naar 's-Gravenzande, daar spelen
we zaterdag tegen Ondo. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken naar de talenten van Valto.
De wedstrijd begint om 10.30u.

Danny

Valto E4
Geen stukje ontvangen.

ONDO F1 - Valto F1
Het is zaterdag 5 oktober en we vergtrekken al vroeg naar ’s Gravenzande, waar we een wedstrijd tegen
ONDO gaan korfballen. De wedstrijd begint en Valto wordt al snel verrast met een doelpunt van ONDO: het
is 1 – 0. We zijn meteen goed wakker en proberen zelf ook te scoren, maar helaas valt er nog een doelpunt
aan de andere kant en staan we 2 – 0 achter. Na de time out en een wissel aan onze kant, worden wij
sterker en scoort Nouk een keer voor Valto: 2 – 1. Vlak na de rust heeft  ook Iris een mooie treffer in de korf
en staan we gelijk: 2 – 2! Dit weten we een tijdlang vast te houden en de meiden onderscheppen veel ballen.
We hebben een sportieve scheidsrechter, die stiekem ook een klein beetje voor Valto is… Vlak voor het
eindsignaal scoort ONDO helaas hun winnende doelpunt en de eindstand is dan ook 3 – 2. Het was een
spannende wedstrijd.
Natuurlijk mogen  we ook nog strafworpen nemen en daarmee wint  Valto met een mooie score: 6 tegen 4.
Goed gewerkt, meiden! Tot volgende week.
Groetjes van Ineke, de moeder van Yara.

Dijkvogels F2 – Valto F2
Met frisse moed gingen we om 8.45 uur richting de Maasdijk. Vorige keer met 4-1 van verloren, we hadden
dus nog wat goed te maken.
Het gras was nat en de bal glad. Het gooien en vangen ging vandaag iets minder goed dan anders. Maar
toch wisten jullie voor de rust nog de korf te raken. 0-1 voor Valto. Na lekker wat drinken gingen we weer
verder en waren jullie goed warm, want de bal wist nog 4 keer de korf te raken. Suzanne 2x, Brecht 1x en
Tim 1x. Anne Milan en Julia hebben hier zeker aan mee geholpen. Top Jongens. Na afloop was de opa van
Milan zo trots op jullie, dat jullie allemaal wat lekkers uit mochten zoeken.
Volgende week alweer de laatste wedstrijd buiten.
Let op dit wordt een hele belangrijke wedstrijd. Als we volgende week weten te winnen kunnen we
KAMPIOEN worden. Neem volgende week zoveel mogelijk supporters mee om jullie aan te moedigen.
Tot Volgende week.
Groetjes Tim en Janine


