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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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ckv VALTO De Lier 
tel. kantine: 0174-516690 
www.ckv-valto.nl 
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Uitslagen 12 oktober 
VALTO 1 - Swift 1 7 - 16 

VALTO 2 - Albatros 3 14 -   6 

Zkc '31 3 - VALTO 4 21 - 17 

KVS  6 - VALTO 6 11 - 10 

VALTO 6 - GKV 3 3 - 11 

Madjoe 5 - VALTO 5 10 -   7 

ODO 7 - VALTO 7 10 -   5 

VALTO A1 - ALO A1 10 -   5 

Meervogels A2 - VALTO A1 7 - 19 

KVS  A2 - VALTO A2 12 -   3 

ALO A2 - VALTO A3 10 -   5 

DES B2 - VALTO B2 5 - 12 

VALTO B3 - DES B3 8 -   3  

ALO C1 - VALTO C1 6 -   4  
ALO C2 - VALTO C2 4 -   4  
ONDO D3 - VALTO D2 3 -   5  
VALTO D3 - ODO D2 1 -   1  
DES E1 - VALTO E1 2 -   7  
VALTO E2 - Excelsior E1 4 -   1  
ONDO E4 - VALTO E3 1 -   5  
VALTO E4 - ODO E3 0 -   5  
Futura F1 - VALTO F1 4 -   8  
Fortuna / MHIR F5 - VALTO F2 2 -   6  

 
 
Nabeschouwing wedstrijden senioren 
Deze week was geen vruchtbare week voor de senioren. Van alle gespeelde wedstrijden werd er slechts één 
gewonnen, dat was het tweede. Daarnaast waren veel teams helaas onderbezet waardoor het lastig was om 
alle zeilen bij te zetten. Voor de selectie en wedstrijdsport was het alweer de laatste veldwedstrijd en zij 
krijgen een week vrijaf en gaan dan starten met de voorbereidingen voor het zaalseizoen.  De breedtesport 
krijgt nog een competitiewedstrijd en hebben volgende week dus de kans om  nog wat recht te zetten 
voordat we de zaal ingaan.  
 
Selectie  
Voor het eerst sinds lange tijd speelde het tweede deze week na het  eerste.  VALTO 1 speelde deze week 
tegen een titelkandidaat en een oude bekende, namelijk Swift uit Middelburg.  Aan het begin ging de 
wedstrijd nog gelijk op, maar al snel werd duidelijk dat Swift deze dag de betere ploeg was en niet van plan 
was VALTO nog een kans op overwinning te geven. Het eerste werd met 7  tegen 16 afgetroefd.  VALTO 2  
staat door het gelijkspel van vorige week op een tweede plaats, met drie punten achterstand op de koploper. 
Er mogen geen punten meer weggegeven worden dus om nog een strohalm voor het kampioenschap te 
kunnen gaan pakken. Op volle toeren werd er gestart en met een prima wedstrijd werd de overwinning 
binnengehaald.   
 
Wedstrijdsport 
VALTO 4 mocht vertrekken richting Zaandam midden op de dag. Een wedstrijd met veel doelpunten en een 
wedstrijd die gelijk op ging. Tot 10 minuten voor tijd stond het vierde nog op een voorsprong. Helaas gaf 
ZKC toen nog een klein beetje gas en werd er met 21-17 verloren.  Eindelijk weer veel doelpunten van ons 
vierde zoals we gewend zijn, alleen mocht dat deze week nog niet baten helaas.  
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Breedtesport 
Bij Madjoe speelde VALTO 5.  Van dit seizoen was dit de minst leuke wedstrijd. Met veel beuken heeft 
Madjoe zich door de wedstrijd heen geknokt en het vijfde werd zonder punten naar huis gestuurd.  Volgende 
week nog één keer thuis en dan gaat het vijfde met een sabbatical om zich op te laden voor de tweede helft 
van het veldseizoen.  VALTO 6 speelde deze week twee wedstrijd. Op woensdag tegen KVS en op zaterdag 
tegen GKV. Tegen KVS werd het een nek aan nek race en kon het zesde net aan geen stempel drukken. 
Deze zaterdag was een beetje een zwarte zaterdag voor het zesde, zij speelden namelijk maar met drie 
dames. Hierdoor is het lastig korfballen en mede daardoor kon er ook geen overwinning worden geboekt. 
VALTO 7 speelde tegen mede-concurrent ODO in de vroege morgenstond. Het zevende is niet op hun best 
zo vroeg in de ochtend en moest het dan ook afleggen tegen een veel beter ODO.   
 
 
Nabeschouwing wedstrijden junioren 
In deze week heeft VALTO A1  twee wedstrijden gespeeld. Op dinsdag  werd er in Zoetermeer gespeeld 
tegen de kandidaat voor degradatie Meervogels A2. Het krachtsverschil werd goed duidelijk in deze 
wedstrijd en de A1 won met ruime cijfers. Op zaterdag werd er tegen de nummer 3 van de Poule gespeeld, 
Alo A1. Een wat matige wedstrijd tegen deze nummer drie bracht voor de positie van de A1 geen gevaar,  er 
werd nog steeds gewonnen met dubbele cijfers.  Tegen een fit en fanatiek KVS A2 speelde VALTO A2 in 
Scheveningen  om 16:15. Dit KVS was moelijk bij te benen met een negatief resultaat voor onze A2 tot 
gevolg.  Na de zaal moet de A2 punten gaan pakken voor lijfsbehoud in deze klasse. VALTO A3 doet dit 
seizoen hele goede zaken en liggen goed op koers. Deze zaterdag was er echter alleen een off-day, 
waardoor er met ruime cijfers helaas werd verloren van ALO.   
 
 
 
Nabeschouwingen jeugdwedstrijden 
Afgelopen zaterdag kwam niet iedereen meer in actie, maar de ploegen die een wedstrijd mochten spelen, 
konden gelukkig genieten van prachtig weer! Al was het vroeg in de ochtend nog wel fris!! Er werden 12 
wedstrijden gespeeld, waarvan er 8 werden gewonnen, twee werden er verloren en dus twee gelijk 
gespeeld. Ook weer kwamen er kampioenen bij: VALTO B3, VALTO E2 en VALTO F2. Daarmee komt de 
stand op vijf kampioenen! En daar kunnen er a.s. zaterdag nog twee bijkomen: VALTO B2 en VALTO D2. 
Dat zou betekenen 7 teams van de 15, dat is een succesvolle start van het seizoen!  
Aankomende week de laatste trainingen op het veld en dan gaan we lekker de zaal in! 
B-jeugd 
Nadat vorige week de B1 al kampioen geworden was, deden de overige B-teams dit weekend ook goede 
zaken. VALTO B2 speelde uit tegen DES B2 en wist vrij makkelijk te winnen, 5-12. Aankomende zaterdag 
speelt de B2 thuis tegen hetzelfde team en bij winst is de B2 dan ook kampioen. VALTO B3 was eigenlijk 
ook al kampioen, maar had nog wel een punt nodig om als enige kampioen te worden en dat is natuurlijk wel 
zo leuk. De B3 speelde thuis tegen DES B3. De vorige keer werd er met 17-1 van dit team gewonnen, dus 
dat moest een makkie worden. Er stond dit keer echter wel een ander DES B3 en VALTO had het er lange 
tijd moeilijk mee. (ruststand 1-2) De stand ging ook in de 2e helft lang gelijk op, maar bij een 3-3 stand vond 
de B3 het mooi geweest en nam een eindsprint en besliste de wedstrijd met een 8-3 overwinning. En dus 
ook kampioen! 
C-jeugd 
VALTO C1 speelde uit tegen ALO C1. De wedstrijd ging lange tijd gelijk op, waarbij VALTO wel de betere 
aanvallen en kansen had. ALO was echter beter in de afronding. Ruststand was 2-1 voor ALO. In de 2e helft 
ging het ook gelijk op, maar het was ALO die op het laatst net nog even een voorsprong nam en zo werd de 
wedstrijd met 6-4 verloren. VALTO C2 speelde uit tegen ALO C2 en ook die wedstrijd ging gelijk op. Ook aan 
het eind van de wedstrijd was de stand gelijk, 4-4. (en dat terwijl er de vorige keer met 5-0 van dit team 
gewonnen werd!!) VALTO C3 was vrij. Zij mogen aanstaande zaterdag nog een wedstrijd spelen, thuis tegen 
Avanti C5. Het is in deze poule nog behoorlijk spannend en er is zelfs nog een heel klein kansje dat de C3 
kampioen wordt, maar dan zijn ze wel afhankelijk van wat de overige teams doen. Dan moeten Fortuna en 
Ready allebei hun wedstrijd verliezen en moet de C3 van Avanti winnen. En dat terwijl Avanti bij winst zelf 
kampioen wordt….. Maar wie weet! 
D-jeugd 
VALTO D1 was zaterdag vrij en zij mogen aanstaande zaterdag nog een wedstrijd spelen, thuis tegen 
HKV/OE D1. HKV heeft alles nog gewonnen en is al kampioen, dus dat zal geen makkelijke wedstrijd 
worden! VALTO D2 speelde uit tegen ONDO D3. Een spannende, gelijk opgaande wedstrijd, die uiteindelijk, 
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door een goede 2e helft van VALTO, werd gewonnen met 3-5. ODO D1 en Avanti D3 zijn al kampioen in 
deze poule met 8 punten.  
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VALTO D2 speelt aanstaande zaterdag nog hun laatste wedstrijd thuis tegen ONDO D3 en kan bij winst ook 
op 8 punten komen. Dat betekent dat de D2 dus nog op gelijke hoogte kan komen en daarmee dus ook 
kampioen kan worden. Zet hem op!! VALTO D3 speelde thuis tegen ODO D2. De vorige keer werd er met 2-
0 van deze ploeg verloren. Dit keer ging de wedstrijd gelijk op en eindigde ook in een gelijke stand met een 
magere score, 1-1. Hiermee eindigt de D3 op een keurige tweede plek achter het veel te sterke Dijkvogels, 
die alles makkelijk wist te winnen.  
E-jeugd 
VALTO E1 speelde uit tegen DES E1 en ook dit werd weer een ruime overwinning, 2-7. Hiermee is de E1 
dus ongeslagen kampioen, met 50 doelpunten voor en maar 5 doelpunten tegen. Netjes gedaan! VALTO E2 
speelde thuis tegen Excelsior E1 hun kampioenswedstrijd. VALTO was de betere ploeg, maar toch was het 
Excelsior dat het eerst wist te scoren. Gelukkig ging het steeds beter lopen met de E2 en lukte het ook nog 
om te scoren. De eindstand was uiteindelijk 4-1 en dus was ook de E2 kampioen! VALTO E3 speelde thuis 
tegen ODO E3. Uit werd er met 9-0 verloren, dit keer ging het gelukkig wel iets beter, want de eindstand was 
0-5. Helaas heeft de E4 al hun wedstrijden verloren, maar het is wel leuk om te zien hoeveel plezier de 
jongens en meiden met elkaar hebben. Hopelijk komt de E4 binnen in een poule met wat meer 
gelijkwaardige tegenstanders en gaat het steeds wat beter, dan gaat het vast wel een keer lukken om te 
winnen! 
F-jeugd 
VALTO F1 speelde hun laatste wedstrijd uit tegen Futura F1 en dat werd een ruime overwinning, 4-8. 
VALTO F2 speelde hun kampioenswedstrijd uit tegen Fortuna F5. Dat is natuurlijk wel spannend als je pas 
net op de korfbal zit en dan al kampioen kan worden, maar de F2 had helemaal geen last van zenuwen, 
want er werd gewoon prima gekorfbald en gewonnen met 2-6. En dus zijn ook onze jongste talenten 
kampioen. Gefeliciteerd!  
 
 
 
 
Zaterdag 19 oktober 

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 

1685 B3D 11:00 VALTO B2 DES (D) B2 A Kgr Mellanie 
2952 C5L 14:00 VALTO C3 Avanti (P) C5 A Kgr Steven 

489 D1C 12:30 VALTO D1 HKV/Ons Eibernest D1 A Kgr Ruben K 
160 D2L 11:00 VALTO D2 ONDO (G) D3 A Kgr Sharon 

 
 
 
Opstelling zaterdag 19 oktober 
VALTO 5    Aanwezig: 13.30 uur 
Dames:  Chantal, Ellen,  Lieselotte, Mariëlle 
Heren:  Arco, Johan, Laurens,  René, Roland 
Reserve: Ria, Kevin 
 
VALTO 6    Vertrek: 08.15 uur 
Dames:  Mariska, Ryanne, w.a., w.a., w.a. 
Heren:  Bart V, Daniël K, Daniël V, Jesper, Laurens V, Vincent 
 
VALTO 7    Aanwezig: 15.00 uur 
Dames:  Jeanette, Gerda, Petra J, Ria 
Heren:  Frank, Gert-Jan, Jelle, Niels B, Rinze, Ruud 
Reserve: Dame VALTO 5, Arco 
 
VALTO 8    Vertrek: 14.00 uur 
Dames:  Helma, Leonie, Marja, Petra J, Rosanne 
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Heren:  Bart, Hans, Martin B, Rico, Wilco 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
 

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	  

 
Toptrainers VALTO 5/8: 
Datum	   Dag	   Tijd	   Toptrainer	  

15	  oktober	   Dinsdag	   20:00	   	  Arnold	  Kok	  
22	  oktober	   Dinsdag	   22:00	   	  Martin	  van	  der	  Wel	  
29	  oktober	   Dinsdag	   22:00	   	  Voskamp&Voskamp	  
5	  november	   Dinsdag	   22:00	   	  Michiel	  Cornelisse	  

12	  november	   Dinsdag	   22:00	   	  Martin	  van	  der	  Wel	  
19	  november	   Dinsdag	   22:00	   	  Arnold	  Kok	  
26	  november	   Dinsdag	   22:00	   	  Michiel	  Cornelisse	  	  
3	  december	   Dinsdag	   22:00	   	  Voskamp&Voskamp	  

10	  december	   Dinsdag	   22:00	   	  Martin	  van	  der	  Wel	  
17	  december	   Dinsdag	   22:00	   	  Arnold	  Kok	  

 

Starten zaaltrainingen 
De zaaltrainingen starten in de week van 21 oktober!!! De indeling van de zaaltraining haalt wellicht net niet 
deze bijblijver. In dat geval wordt deze gepubliceerd op de website. Hou het in de gaten! 
 

Indeling zaal 
Let op: in de zaal speelt het huidige VALTO 5 niet. 
Hierdoor schuiven de teams VALTO 6 t/m VALTO 8 een plaatsje op en heten nu VALTO 5 t/m VALTO 7. Dat 
geldt dus ook al voor het oefenprogramma hieronder.  
 

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	  
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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	   19:40	   VALTO	  6	   Weidevogels	  3	   Vreeloo/2	   Arnold	  Kok	  
02-‐nov	   Zaterdag	   20:50	   VALTO	  5	   KOAG	  5	   Vreeloo/2	   Cock	  Matthijsen	  

	   	   	   	   	   	   	  
02-‐nov	   Zaterdag	   09:00	   Kangoeroes	   -‐	   Vreeloo/1	   	  
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	   Avanti	  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 
 
 
 
Nieuws van het bestuur  
 
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 
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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.  
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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 
 

           _______________  Einde Bestuursnieuws  __________________ 
  
 
 
 
 
 
 
Nieuws van de AC  
	  
 
 
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 - 20.45  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  
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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 
€ 85,00. 
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 
 
 
 
 
 
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 
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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.  
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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. 
 
 
 
Filmmarathon B en C 

 

    _________________ Einde AC Nieuws ____________________ 
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Nieuws van de Kantine Commissie (KC)  
 

 
 
 
 
BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende week. 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (10.15-13.30) 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  
 
 
Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

            

17-okt Do 19.00-23.30 Patrick Boeters         

19-okt Za 10.15-13.30 Lieselotte Koole Ellen Varekamp     geen keuken 

19-okt Za 13.30-17.00 Sandra 
Boekestijn 

Yvonne vd Stok     geen keuken 

 
 
 
 
VALTO 1 komt tekort tegen het sterkere Swift                    sponsor: Martin Stolze bv.  
 Afgelopen zaterdag stond de laatste wedstrijd van de 1e helft veld op het programma voor VALTO 1. 
Swift uit Middelburg was de tegenstander. Een bekende tegenstander voor VALTO, waar nog niet 
vaak van gewonnen werd. Ook dit keer kwam VALTO er niet aan te pas en was het vooral Swift dat 
het spel maakte en uiteindelijk een ruime overwinning behaalde.  
 In tegenstelling tot de dag voor de wedstrijd en de dag na de wedstrijd, was het zaterdag heerlijk weer 
om een lekker potje te korfballen. Het vlaggenschip had er dan ook zin in om een goede pot neer te 
zetten. Het eerste doelpunt was voor VALTO en viel in de 3e minuut: Niels Koole rondde een korte 
kans af, 1-0. Een goed begin, maar helaas voor VALTO was dit niet het halve werk, want hierna was 
het Swift die maar liefst 7 keer op rij wist te scoren. En zo stond het met nog 10 minuten te spelen, 1-
7. Coach Marco Swikker greep in en met een vroege wissel probeerde hij het tij te keren: Niels vd 
Lingen kwam er in voor Frank de Rijcke. Via een doelpunt van Rob de Ruiter en een afstandsschot 
van Luuk van Staalduine deed VALTO iets terug en uiteindelijk gingen beide ploegen de rust in met 
een 3-8 tussenstand. In de rust liet coach Marco Swikker duidelijk zijn ongenoegen blijken over het 
spel van VALTO en hij probeerde zijn team weer op scherp te zetten om zo in de 2e helft weer aan te 
klampen. Het eerste doelpunt na rust was voor Swift, al snel gevolgd door een doorloopbal van 
Sharon Prins en een afstandsschot van Niels Koole, 5-9. Het andere aanvalsvak moest er nu voor 
zorgen dat het gat verkleind werd tot twee doelpunten, maar Swift zorgde gelijk voor de 5-10 en zo’n 
vijf minuten later zelfs voor de 5-11. Rob de Ruiter verzilverde een vrije bal, 6-11 en Swift maakte 
vervolgens de 6-12. Halverwege de tweede helft scoorde Niels vd Lingen van afstand de 7-12 en dat 
bleek het laatste doelpunt voor VALTO te zijn. Swift ging nog wel even door en bepaalde de eindstand 
op 7-16. Geen beste wedstrijd voor VALTO, al moet ook aangetekend worden dat Swift een sterke 
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ploeg is, die over verschillende schijven wist te scoren en met name sterke dames, die goed waren 
voor de helft van de doelpunten.  
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Halverwege de veldcompetitie is de stand in de competitie als volgt:  
 
 
1 Pernix 1 7 5 1 1 11 105 67 (38) 
2 Swift 1 6 5 0 1 10 92 75 (17) 
3 KOAG 1 7 3 2 2 8 100 92 (8) 
3 Fortis 1 7 4 0 3 8 97 91 (6) 
5 RWA 1 7 3 0 4 6 94 101 (-7) 
5 VALTO 1 7 3 0 4 6 96 112 (-16) 
7 Maassluis 1 6 1 1 4 3 64 77 (-13) 
8 Kinderdijk 1 7 1 0 6 2 94 127 (-33) 
  
De conclusie is dat VALTO het niet slecht doet in de 1e klasse, maar ook zeker dat er meer in had 
gezeten. Zaak dus om dat na de zaal te laten zien en ervoor te zorgen dat handhaven in de 1e klasse 
met gemak wordt behaald.  
De komende weken gaat het vlaggenschip zich opmaken voor de zaalcompetitie, waar ze uitkomen in 
de 2e klasse en waar het doel duidelijk is: kampioen worden en zo ook promotie naar de 1e klasse in 
de zaal te bewerkstelligen. We houden u op de hoogte.  
  
        Groetjes VALTO 1  
 
 
 
 
VALTO 2 – Albatros 3                                    Sponsor: Martin Stolze bv. 
Afgelopen zaterdag speelde we alweer onze laatste veldwedstrijd van dit jaar. Deze wedstrijd mochten 
we thuis aantreden tegen Albatros. Het weer was niet heel lekker, wanneer het kleine beetje zon wat 
we hadden weg was, was het toch aardig koud.  
Na een toch wat rommelige voorbereiding en een verlies voor VALTO 1, waren we klaar om ons 
thuispubliek te trakteren op een winst voor VALTO 2.   
Vanaf minuut een gingen we er allemaal voor de volle honderd procent voor en werd er een goede pot 
gespeeld. We kwamen snel op een voorsprong van 1-0, al wist Albatros deze vlak daarna alweer 
gelijk te maken. Ondanks dat we aan het eind van de eerste helft een beetje verslapte, wisten we 
gedurende de 1e helft een voorsprong in ons voordeel te creëren. We gingen dan ook de rust in met 
een voorsprong van 4 punten, 7-3.   
Na wat goede aanwijzingen van Teun in de rust, waren we klaar om aan de tweede helft te beginnen.  
Met  hier en daar wat slordigheden en miscommunicaties, wisten we onze voorsprong te behouden en 
verder uit te bereiden. Uiteindelijk hebben we de wedstrijd gewonnen met een eindstand van 14-6. 
Mooi om het veld tot zover mee af te sluiten en ons klaar te maken voor de zaal.  
Publiek, invallers en reserves bedankt voor jullie bijdragen en tot in de zaal!  
  
      Groetjes VALTO 2 
 
 
Madjoe 5 - VALTO 5 
De septemberkampioen VALTO 5 had afgelopen zaterdag de eer om op het 2de veld van de 
korfbalvereniging KV Madjoe Rijnsburg aan te treden tegen het 5de team van de eerder genoemde 
vereniging. 
Na een vroeg vertrek en goede warming-up, werd de wedstrijd om 12.00 u ingefloten! Ik wil over de 
wedstrijd eigenlijk weinig woorden kwijt.. Het was een kolderieke, comedyachtige en chagrijnige 
vertoning! Van ons zelf, maar ook van een scheidsrechter die beter een wedstrijd kan fluiten op het 
niveau van een ganzen uit het sprookjesboek van de gebroeders Grimm! 
Maar na 65 minuten korfbal werd er afgefloten en was de eindstand 9-6... Gelukkig scheen de zon en 
hebben we na afloop gezellig een biertje gedronken.. As zaterdag is onze laatste wedstrijd voor de 
winterstop, waar we hard aan toe zijn! Aanvang 14.00 u. Dus komt allen en moedig ons voor de 
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laatste keer in 2013 aan!  
       Gegroet, VALTO 5 
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VALTO 6 – GKV 3 
We begonnen de wedstrijd vandaag al niet echt soepel. Met maar 4 heren en 3 dames hebben we 
gelukkig in overleg met de tegenstander en de scheidsrechter kunnen regelen om de wedstrijd zo te 
spelen. Iedereen was dus al licht gefrustreerd en dat merkte je vooral aan het begin van de wedstrijd. 
Er was veel balverlies en er werden al veel doelpunten doorgelaten. Al gauw stonden we met 1-7 
achter. Uiteindelijk hebben we de moed bij elkaar geraapt en gedaan wat we konden. We scoorde in 
de 2e helft nog 2 doelpuntjes waardoor de uiteindelijke stand kwam op 3-11. 
Alsnog zijn we positief gebleven, want ja, het is niet makkelijk om met 7 man te spelen. 
Met een ervaring rijker gaan we daarom a.s. zaterdag met een goed gevoel onze laatste 
buitenwedstrijd van dit jaar spelen! Team, ik zie jullie zaterdag om 8.15 uur bij de Villa! 
      Groetjes Ryanne 
 
 
KVS A2 - VALTO A2 
Zaterdag 12 oktober moesten we uit bij KVS. Dit is onze laatste wedstrijd van t buiten seizoen en wilde 
de punten mee naar huis nemen. Helaas is dit niet gelukt. Anna, Martijn en Inge hebben gescoord. 
Over de rest van de wedstrijd zullen we t maar niet hebben. De uiteindelijke uitslag is 12-3 geworden.  
  
      Groeten de A2 
 
 
 
De meiden van de B2 geven niet op! 
Afgelopen zaterdag stond in principe de laatste wedstrijd op het programma van de meiden van de 
B2. Maar zoals de meeste wel hebben kunnen lezen, heeft de B2 nogal wat last van blessures. Romy, 
Romy en Kirsten hebben een blessure aan de hand en Rosalie heeft last van haar voet. Gezien deze 
blessures moet er volgende week nog een wedstrijd gespeeld worden en dit wordt een belangrijke,  
later leest u waarom.... Gelukkig zijn er diverse VALTO spelers die bereid zijn om in te vallen of 
reserve te staan/zitten bij de B2. Afgelopen zaterdag werden 3 talenten van de B1 ingezet.  
De wedstrijd van zaterdag was tegen DES B2. Dus op pad naar Delft. Tijdens deze rit zagen we toch 
echt een stukje blauwe lucht en dat werd eigenlijk alleen maar groter!! Dus het weer zag er goed uit, 
nu de wedstrijd nog. De vakken waren als volgt: aanval -> Manon, Julia, Daphne en Thijs, verdediging 
-> Joyce, Esmee, Angelique en Lisa. Des ging voortvarend van start en maakte al snel het eerste 
doelpunt. Gelukkig maakte Thijs snel gelijk door een afstandSSchot, maar Des kwam weer op 
voorsprong, ook door een afstandSSchot. Gelukkig maakte Lisa weer gelijk en nu door een doorloop. 
Toen kwam de Thijs/Lisa trein op gang: Thijs 3-3, Lisa 3-4, Lisa 3-5 (mooie combinatie met 
Joyce),Thijs 3-6 en de 3-7. Belangrijk is wel dat deze trein alleen maar kan rijden door het juiste 
samenspel en het doorzettingsvermogen van het gehele team!! Tijd voor een bakkie limonade.                                                                                                 
De 2e helft hield de B2 hun concentratie vast en liepen uit naar een eindstand van 5-12 (inclusief een 
prachtig kort afstandSSchotje van Angelique!!) 
De overwinning betekent dat VALTO B2 op koers ligt voor hun kampioensschap. Volgende week 
zaterdag moet er de laatste wedstrijd gespeeld worden en die is weer tegen DES. Als deze meiden 
hun talenten bundelen en uitgaan van hun eigen kracht dan weet ik zeker dat de taart volgende week 
zeker gaat smaken!!! Thijs, Daphne en Vera top dat jullie meegedaan hebben! 
Duss aanstaande zaterdag is de kampioenswedstrijd van VALTO B2. De wedstrijd begint om 11.00 
uur (10.15 uur verzamelen). De wedstrijd speelt zich af op ons eigen VALTO veld, dus iedereen is van 
harte welkom om ons sterrenteam aan te komen moedigen!!  
         Groetjes, de B2 
 
 
Alo C2- VALTO C2 
Afgelopen zaterdag speelden wij uit tegen Alo. We begonnen in de aanval met Nick,Twan,Kitty en 
Inge. In de verdediging stonden Rolf,Fabian,Iris en Romy. Al snel scoorde Inge de 0-1. Maar helaas 
scoorde Alo daarna al snel. Iris maakte er 1-2 van. En toen scoorde Alo de 2-2 en de 3-2. Wij maakte 
er weer 3-3 van. In de rust stonden we 3-3.  
Na de rust werd het 4-3 voor hun. Noa ging erin voor Romy en Joost voor Nick. Na de wissel scoorde 
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Rolf het laatste punt. Het was 4-4 geworden. Noa en Joost bedankt voor het invallen! 
                                                                                           Groetjes Romy,Kitty en Iris. 
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ONDO D3 – VALTO D2  
Na een moeizame start aan het begin van het seizoen is de D2 in een stijgende lijn. In het begin 
moest men nog aan elkaar wennen en een aantal punten zoals gooien en vangen moest goed onder 
de loep worden genomen in de trainingen. De stijgende lijn die de D2 heeft doorgemaakt heeft zo 
positief uit gepakt dat VALTO D2 aanstaande zaterdag zijn kampioenswedstrijd speelt.  
VALTO D2 heeft namelijk afgelopen zaterdag van ONDO D3 gewonnen met 5-3. En de tegenstander 
die op nummer 1 stond heeft verloren waardoor we met 3 teams kampioen kunnen worden. 
Afgelopen zaterdag speelde VALTO D2 een hele goede tweede helft. De eerste helft was minder, 
omdat er slordig werd gegooid en gevangen, er werden geen goede kansen gepakt en er werd niet 
goed genoeg verdedigd. Maar in de tweede helft heeft VALTO D2 goed van zich laten zien. Er werd 
goed gegooid en gevangen, goede kansen benut en ook gescoord en het was kortom een goed spel.  
A.s zaterdag spelen we weer tegen ONDO maar dan voor het kampioenschap.  VALTO D2 is 
genoodzaakt gelijk de eerste helft goed te beginnen en om dan met de winst er van door te gaan 
alleen dan kan VALTO D2 kampioen worden.  
Het is a.s zaterdag erop of eronder dus ik nodig iedereen uit om VALTO D2 aan te 
moedigen naar de overwinning en het kampioenschap in de wacht te slepen!! De 
wedstrijd start 11.00 uur in eigen huis.  
        Trainer/coach Ilse  
 
 
 VALTO E2 KAMPIOEN!   
Zaterdag hadden wij onze kampioenswedstrijd tegen Excelsior E1. 
Freek deed niet mee en Niels ging het proberen want die waren beide een beetje ziek. Freek kwam 
gelukkig wel aanmoedigen en nog veel meer familieleden. Dat konden we goed gebruiken! 
Iedereen was zenuwachtig met name de coaches/trainers. Positieve zenuwen die we moesten 
omzetten in concentratie en het willen winnen, we moesten er meteen fel ingaan. Eerst hielden we 
een praatje en gingen we de haren oranje spuiten. We waren zo lang bezig met de haren oranje 
spuiten, want iedereen wilde maar meer en meer. Ze wilden zelfs zoveel dat de bussen helemaal leeg 
waren. VALTO had hierdoor nog niet eens warm gelopen met dit koude weer, maar de scheidsrechter 
(Petra) floot de wedstrijd al in. We startte de wedstrijd slap. De eerste bal ging gelijk in de handen van 
de tegenstanders, dit was natuurlijk geen goed begin. Door dit begin stonden we al snel 0-1 achter. Dit 
maakte het extra spannend voor ons, want we moesten winnen een gelijkspel zou niet genoeg zijn. 
Excelsior had maar één heel goed heertje en we hadden moeite om dit heertje met zijn vieren uit te 
spelen. Individueel waren we allemaal veel beter dan onze tegenstanders, dus deze wedstrijd 
moesten we kunnen winnen. We kregen 2 strafworpen vlak achter elkaar, de eerste ging er helaas 
overheen en de tweede ging er gelukkig in. Sanne maakte de strafworp mooi af, de stand was 1-1. 
Deze wedstrijd mocht het vooruit een keer bovenhands, volgende keer doen we het gewoon weer op 
de normale manier. Al snel daarna scoorde Jordan een korte kans/doorloop door goed vrij te lopen, 2-
1. Op dat moment zag je iedereen even lachen en denken: “We staan voor, we kunnen nog winnen!”. 
Helaas voelde Niels zich niet helemaal fit, en kwam zijn zus Marit uit de D3 erin als heertje. We gingen 
de rust in met 2-1, dit was matig want we hadden zoveel kansen gekregen. Helaas maakte we deze 
kansen niet af, zonde. Na de rust ging het beter we waren fel, David en Jordan haalde er veel ballen 
uit. We speelde wat beter over, hier en daar lieten we de bal vallen wat natuurlijk niet nodig was. 
Sommige miste de felheid. We hadden nog erg veel moeite met het uitspelen van de bal naar de 
aanval doordat het heertje van Laura overal tussen sprong. De bal kwam niet zo makkelijk meer in het 
aanvals-vak. Toen de bal eindelijk in het aanvals-vak kwam scoorde Marit een bovenhandse doorloop 
3-1. Super goed dit puntje hadden we echt nodig, want het werd nog even héél spannend. Vlak 
daarna scoorde Daan de 4-1. Nu wisten we het zeker, wij worden kampioen en niemand kon dit maar 
afpakken!  Hierna hebben we lekker taart gegeten met zijn allen en heeft o.a. Freek de taart van héél 
dichtbij geroken. Mmm lekker zeg, haha! Marleen, Thijs en Mandy  zijn super trots op jullie, en hebben 
al zin in het zaal seizoen! We gaan in de zaal ook derde klasse spelen, dus verwachten veel van jullie. 
Dit moet makkelijk lukken, maar dit vraagt wel concentratie en inzet op de trainingen. Het is nu nog 
iets teveel lachen, gieren en brullen. We moeten in de zaal uitkijken dat we niet meegaan in het 
niveau van de tegenstanders want dan krijgen we het nog moeilijk. We hebben nu ook heel veel 
meiden doelpunten wat erg goed is maar de jongens mogen ook wel wat meer mee doen in het 
spelletje.  We gaan er weer alles aan doen om kampioen te worden, maar vooral om beter te worden.  
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Marit bedankt voor het meespelen, super! Iedereen goed gespeeld en op naar de zaal, 
KAMPIOENEN! Groetjes de trotse coaches/trainers, Marleen, Thijs en Mandy. 
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VALTO E2 – Excelsior E1   
De E2 is Kampioen geworden.  
Het was een spannende wedstrijd zaterdag, het was namelijk de kampioenswedstrijd. Dus de 
spanning zat er goed in.  
De wedstrijd die ze vorige keer speelde tegen exelsior hadden ze gewonnen met 3-0, maar dat is niet 
te zeggen dat ze nu dus ook zouden winnen. 
De eerste helft begon goed de bal bleef aardig aan de kant van de aanval, ook nog een aantal 
pogingen gemaakt helaas allemaal mis. 
De bal kwam toch ook bij Excelsior en die scoorde een punt, 0-1. Oeh dat hadden we niet verwacht 
maar daar bleef het dan ook bij. De rest van de wedstrijd liep gesmeerd. 
De eerste helft werd het 2-1 en in de tweede helft werd het 4-1. 
Jongens en meiden jullie hebben prachtig gespeeld. Gefeliciteerd met dit kampioensschap. 
  
        Daan en Sandra Boekestijn 
 
 
 
 
 
 
Futura F1 – VALTO F1 
De laatste wedstrijd voor het zaalseizoen was in de Haagse Bloemenbuurt. Vol gezwinde spoed werd 
er om alle opbrekingen en wegomleggingen heen naar Futura gecrosst. Onder het genot van een 
warm herfstzonnetje werd de eerste helft begonnen met in het veld voor VALTO Sanne, Nouky, Isa en 
Yara. Dartelend over het reserveveld gingen Estelle en Iris inschieten op de altijd-raak-korf. 
Al snel werden de krachtsverhoudingen zichtbaar. Nouk scoorde zowel 1-0 als 2-0. Maar dat liet 
Futura niet op zich zitten. Eén jongen gooide zijn charmes in de strijd. De meiden van VALTO waren 
onder de indruk en leverde alle ballen bij hem in. Daarna volgde al snel de 2-1. Futura zat weer in de 
wedstrijd. Na de onderbreking kwamen Estelle en Iris in het veld. Samen met Isa en Sanne werd er 
weer flink goed gespeeld. Toch werd het 2-2. Het was een echte wedstrijd geworden. Futura geloofde 
er weer in. Dit werd in de kiem gesmoord door een flitsende aanval met aan het einde Sanne die de 3-
2 door de mand liet ploffen. Het thuispubliek viel stil en de meegereisde VALTO-supporters waanden 
zich weer veilig. 
En toch wist Futura nog haar laatste hoopje kracht op te brengen. Met behulp van de eerder 
genoemde charmes wist de beste man aan de kant van Futura de bal weer in zijn handen. Al 
combinerend namen ze het VALTO doel weer onder vuur. Schot na schot werd naar de korf gestuurd, 
al waren het poststukken. En na de zoveelste poging werd het pakketje bezorgd. 3-3 de rust in met 
psychologisch voordeel voor Futura, gesteund door het opgeleefde thuispubliek.  
Ondergetekende verslaggever kan natuurlijk alleen maar gissen wat er dan in de kleedkamer gebeurt 
en gezegd wordt. Ik vermoed dat het iets met limonade is geweest. Afijn, VALTO was klaar voor de 
tweede helft. 
Maar Futura ook en het vervolgde het voor de rust ingeslagen pad. Al snel stonden de Oranje-Zwarten 
(niet racistisch of pro-Sinterklaasfeest bedoeld) met 4-3 achter. Mouwen werden opgestroopt, in de 
handen gespuugd, de beste beentjes voor gezet, de bijltjes stevig vast gegrepen, de neuzen dezelfde 
kant op gezet, de gelederen gesloten en ook nog gescoord door Estelle. De wedstrijd kwam nu in een 
beslissende fase. Wie nu ging scoren, zou goede zaken doen. Futura spande zich nog één keer in, 
maar dat bleken de laatste stuiptrekkingen te zijn, met alle respect voor de inzet en beleving van 
Futura natuurlijk. Na de 5-4 van Nouky scoorde Estelle en kreeg Sanne nog een dubieuze strafworp. 
Sanne wist daaruit niet te scoren, maar het was wel het startpunt van een fijn eindspel, waarin Nouky 
voor de 4e maal en alsnog Sanne nog een keer wisten te scoren. 7-4! 
Nouky verdiende een publiekswissel, maar had daar nog een tand door haar lip voor nodig, om het 
verdiende applaus in ontvangst te mogen nemen.  
Namens het publiek wil ik dan ook alle speelster en de coaches bedanken voor deze topwedstijd. 
Allemaal heel veel plezier in de zaal!  

Theo Staats 
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Kangoeroes 
Hallo allemaal, afgelopen zaterdag was het alweer de laatste keer dat we met de kangoeroes buiten 
getraind hebben. We begonnen met 4 kinderen, maar we zijn nu vaak met al 6 kinderen. Dit is 
natuurlijk hartstikke leuk en gaaf dat het er steeds wat drukker word. Nu gaan we lekker de zaal in 
voor een lange tijd. We zouden het erg leuk vinden als er nog meer kangoeroes bij komen, want hoe 
meer kangoeroes, hoe leuker het is! Dit is elke zaterdag  om 10 uur 's ochtends in de sporthal vanaf 9 
november (behalve op 2 november, dan is het om 9 uur). Tot ziens in de zaal! 
 
       Groetjes, Melanie, Aileen, Floris 
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