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Terugblikken en vooruitkijken 
Er wordt wel eens gezegd dat je niet teveel achterom moet kijken, maar vooral de blik naar voren moet 
richten. Dat is zeker waar, maar ook weer niet altijd. Soms is het goed om ook even terug te blikken, om te 
zien wat je hebt bereikt en leren van de fouten die je hebt gemaakt. Maar ook weer niet te lang, want het 
verleden kun je niet veranderen, de toekomst daarentegen wel. Vanavond is de Algemene 
Ledenvergadering en ik nodig jullie hierbij uit om mee te doen en mede te bepalen hoe die toekomst er uit 
gaat zien.  
 
Vorig jaar is het voorstel om de contributie te verhogen goedgekeurd en die is dus vanaf dit seizoen van 
kracht. Samen met de kantine- en sponsorinkomsten zorgt de contributie ervoor dat we kunnen blijven doen 
wat we zo graag willen. Oók in een veranderende wereld, waarbij verenigingen meer op zichzelf 
aangewezen zijn, dan te steunen op bijdragen van de gemeente. Dit jaar blikken we terug hoe we het 
sportief en financieel hebben gedaan en hoe het komende jaar en de opvolgende jaren er uit gaan zien. 
 
Ondertussen gaat het (sport)leven gewoon door en zijn we als vereniging volop bezig in het seizoen. Er zijn 
dit weekend weer een aantal herfstkampioenen bijgekomen, dus VALTO B2, C1 en D4 gefeliciteerd. VALTO 
D1 is hard op weg om bovenaan de hoofdklasse te eindigen voor de zaal, succes in jullie laatste 
veldwedstrijd van dit jaar! Helaas waren er afgelopen zaterdag ook wat tegenvallers. Niet alleen de paar 
verlieswedstrijden, maar ook een aantal blessures. Voor de mensen die het betreft, veel beterschap en 
succes bij het herstel gewenst. 
 
Aan de andere kant zijn er ook activiteiten aanstaande die mij weer vrolijk stemmen. Ik noem een 
pokertoernooi op 16 oktober, maar ook  een Wintertijd Challenge Waterkorfbal, waarin we als vereniging 
weer kunnen laten zien dat we samen strijden met Spieren voor Spieren. Geef je op met een team om in de 
nacht van 24 op 25 oktober in Sportcentrum Vreeloo mee te doen. Het beloofd erg gezellig te worden! Een 
maand later is er weer het VALTO feest, waarvan de voorbereidingen in volle gang zijn. De kaarten gaan 
hard en om teleurstellingen te voorkomen ... ik zou ze snel kopen! 
 
Dit alles maakt ons steeds meer dé sportvereniging van het Westland. Vind je dat we dit nu al zijn? Of in 
ieder geval de leukste sportclub? Laat het dan weten door te stemmen via http://val.to/deleukste. We kunnen 
nog wel wat stemmen gebruiken om boven de andere clubs uit te komen, dat moet toch wel lukken? Je kunt 
3x stemmen: via Facebook, Twitter en SMS. Het zou wel erg gaaf zijn als we dit met z’n allen kunnen doen. 
 
Tot vanavond! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Programma komende zaterdagen 
 

 
 
Opstellingen 10 oktober 
 
VALTO 1 Vertrek: in onderling overleg 
Dames: Ellen, Naomi, Manon, w.a. 
Heren:  Frank, Niels, Rob, Bart 
 
VALTO 2 Vertrek: in onderling overleg 
Dames: Lotte, Nikki, Mariska, Laura, Lisanne 
Heren:  Niels, Laurens, Pieter, Ruben, Kees, Thom 
 
VALTO 3 Vertrek: in onderling overleg 
Dames: Denise, Aileen, Lysanne, Joyce, Manon, Mandy 
Heren:  Jeroen, Dennis, Steven, Michiel, Ron 
 
VALTO 4 Aanwezig: 14.30 uur 
Dames: Anne-Roos, Antoinette, Lisa van S., Petra D., Lisa de R, Laura H 
Heren:  Luuk, Roland, Thomas, Ruben L, Laurens M  
 
VALTO 5 Aanwezig: 11.45 uur 
Dames: Nia, Hellen, Annemiek, Sharon, Petra D? 
Heren:  Marco, Martin, Hans, Arnold, Laurens M? 
 
VALTO 6 Aanwezig: 10.15 uur 
Dames: Inge, Imke, Mariska, Ryanne, Lysanne  
Heren:  Vincent, Laurens E., Jesper, Bart V, Nick, Wouter 
 
VALTO 7 Aanwezig: 12.45 uur 
Dames: Petra J., Gerda, Marije D., Nathalie, Dame V6? 
Heren:  Jelle, Rinze,  Fril, Heer V6, Heer V6 
 
VALTO 8 Vertrek: 12.45 uur  
Dames: Helma, Leonie O, Marleen S, Rosanne, Fiona 
Heren:  Michiel B, Bart M, Peter, Martin B, Heer V6? 
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Uitslagen 3 oktober 
 

 
 
Nabeschouwingen 
 
VALTO 1 wist de ongeslagen status in thuiswedstrijden niet te behouden tegen Telstar. In een doelpuntrijke 
wedstrijd was het Telstar dat de mand het vaakst wist te vinden: 21-24. 
VALTO 2 wist wel te winnen van Telstar. Na een reeks van 3 nederlagen was het afgelopen zaterdag nodig 
om weer eens de volle buit te pakken, aangezien er anders te veel naar beneden gekeken moest gaan 
worden. Na een moeizame wedstrijd lukte dit wel: 12-11. 
VALTO 3 had een off-day tegen de buren van Dijkvogels. De ervaren Maasdijkers waren vanaf minuut één 
scherper en het derde kon niet volgen: 8-16. 
VALTO 4 speelde ook een derby. In Maasland voltrok zich een zelfde scenario als bij het derde, alleen stond 
het vierde wel aan de juiste kant van de score: 8-15.  
VALTO 5 deed goede zaken in de strijd om de bovenste plaatsen. Tegen koploper DKC wist het vijfde een 
overtuigende 10-15 overwinning te behalen, waardoor het vijfde nog maar één punt achterstaat op eerder 
genoemd DKC. 
VALTO 6 was vrij. 
VALTO 7 wist ook weer eens te winnen. De ploeg wist een mooi aantal doelpunten te maken en dit was dan 
ook genoeg voor de overwinning: 13-17. 
VALTO 8 kon het niet bolwerken tegen Tempo. Als afsluiter van de dag kon het achtste Tempo niet 
beteugelen. Het werd 9-18. 
VALTO A1 speelde ook een derby. Thuis tegen de junioren van ONDO uit ’s-Gravenzande werd er wederom 
gewonnen. Het werd 15-12, waardoor de A1 de weg naar boven weer heeft ingeslagen. 
VALTO A2 speelde een gelijk opgaande wedstrijd tegen GKV A1, de koploper uit de poule. Het werd een 
gelijkspel (5-5). Een prima resultaat, alleen het is toch jammer dat er net niet gewonnen kon worden van de 
koploper.  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen de koploper Deetos B1. Al gauw werd duidelijk dat hier sprake was van een 
flink klassenverschil. Deetos maakte het ene na het andere mooie doelpunt en VALTO had er weinig tegen 



Op zoek naar een mooie decoratie met bloemen?
Wij verzorgen uw bloemwerk op bestelling!

Bruidswerk, rouwwerk, bedrijfswerk, workshops
of een persoonlijk boeket of bloemstuk.

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

 www.facebook.com/bongaardsbloemwerk
of informeer naar de mogelijkheden:

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

Een nieuw interieur scoren? Maak er  

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-
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bij Lagerwerf Wonen!
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in te brengen. Uiteindelijk werd het maar liefst 30-9. Gauw vergeten en op naar a.s. zaterdag, wanneer de 
voorlopig laatste veldwedstrijd op het programma staat. Er wordt dan thuis gespeeld tegen Sporting Delta 
B1. Deze ploeg heeft ook pas 2 punten behaald (net als VALTO) en dus zal hier toch een beter resultaat 
tegen gehaald kunnen worden. 
VALTO B2 speelde haar kampioenswedstrijd, thuis tegen ALO B2. Er moest gewonnen worden, om alleen 
kampioen te worden en daar ging de B2 natuurlijk voor. Het werd een leuke wedstrijd met aardig wat 
doelpunten. De overwinning kwam eigenlijk geen moment in gevaar, en met een 9-5 einduitslag was het 
kampioenschap een feit. Uiteraard werd dit gevierd met een lekker stukje taart. Nu op naar het zaalseizoen. 
VALTO B3 speelde thuis tegen Excelsior B3. Uit werd er met 2-7 van deze ploeg gewonnen, dus het moest 
mogelijk zijn om te winnen om zo nog kans te maken op het kampioenschap. VALTO deed wat het moest 
doen en won de wedstrijd met 8-4. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen Avanti B7. Hier moet minimaal een 
punt gehaald worden om op gelijke hoogte te komen met ONDO B4 en zo kampioen te worden. We gaan 
natuurlijk voor de volle winst, want als er twee punten gehaald worden, is VALTO B3 alleen kampioen!! Uit 
werd er met 1-10 gewonnen, dus dat moet lukken! 
  
C-jeugd 
VALTO C1 speelde haar kampioenswedstrijd uit tegen Weidevogels C1. Er moest minimaal een punt 
gehaald worden om kampioen te worden. Weidevogels had ook nog wat om te strijden, want als ze zouden 
winnen, zouden zij kampioen zijn. Het werd een heel spannende wedstrijd, die in de 1e helft gelijk op ging. 
Halverwege de 2e helft nam Weidevogels een voorsprong van twee doelpunten en leek het moeilijk te 
worden. Maar de C1 gaf zich niet gewonnen en knokte zich terug. Het bleef tot het einde toe spannend, 
maar uiteindelijk was de einduitslag 7-7 en dat was genoeg voor VALTO om kampioen te worden. 
VALTO C2 speelde uit tegen ONDO C3. Thuis werd er met 2-0 gewonnen en gezien de stand moest het 
mogelijk zijn om ook nu weer de punten binnen te halen. Het werd een wedstrijd met lekker veel doelpunten 
over en weer, waarbij VALTO de kansen netjes afmaakte, en na afloop was de winst voor VALTO, 7-9. 
Hiermee eindigt de C2 op een keurige tweede plek, drie punten achter kampioen ODO C1. Ook voor de C2 
zit het veldseizoen er op en gaan we ons richten op de zaalcompetitie. 
VALTO C3 speelde uit tegen ALO C2. Vorige week was het kampioenschap al gevierd, maar natuurlijk ging 
de C3 voor het ongeslagen kampioenschap en dus waren ze gebrand om te winnen. ALO had nog geen 
punten gehaald, dus dat moest zeker mogelijk zijn. Maar ALO maakte het VALTO niet gemakkelijk! 
Uiteindelijk werd er met 6-9 gewonnen en daarmee heeft de C3 dus 12 punten gehaald uit 6 wedstrijden. 
Goed gedaan! En nu op naar het zaalseizoen! 
  
D-jeugd 
VALTO D1 speelde thuis tegen Nieuwerkerk D1. Doordat Albatros en Maassluis vorige week gelijkgespeeld 
hadden, ligt de weg naar het kampioenschap open. Maar dan moest er nog wel twee keer gewonnen 
worden, te beginnen tegen Nieuwerkerk. De 1e helft was er geen vuiltje aan de lucht: een prima spelend 
VALTO zorgde voor een comfortabele 7-2 voorsprong met rust. Na rust was er echter weinig over van het 
goede spel en kwam Nieuwerkerk meer en meer in de wedstrijd. Gelukkig duurde de tweede helft niet langer 
dan 25 minuten, want anders was het waarschijnlijk mis gegaan. Nu bleef VALTO net aan de goede kant 
van de score, 7-6. A.s. zaterdag speelt de D1 uit tegen KCC D1 en zal er ook weer gewonnen moeten 
worden. 
VALTO D2 speelde uit tegen koploper ODO D1. Thuis werd er met 1-7 verloren, dus dat zou geen 
makkelijke wedstrijd worden. Zeker ook niet omdat ODO kampioen kon worden. Maar VALTO gaf zich niet 
zomaar gewonnen en maakte er een spannende wedstrijd van, die uiteindelijk een betere uitslag opleverde 
dan de vorige keer. Er werd wel weer verloren, maar dit keer werd het ‘maar’ 6-4. Helaas geen punten 
gehaald, maar jullie hebben wel laten zien dat jullie de afgelopen weken gegroeid zijn. In de zaal gaan jullie 
een klasse lager spelen en zullen jullie zeker punten gaan pakken. 
VALTO D3 speelde thuis tegen Avanti D5. Uit werd er met 1-5 gewonnen, dus dat moest nu toch ook zeker 
lukken? Weet niet of de D3 ook met die gedachte het veld in ging, maar al gauw bleek dat er geknokt moest 
worden voor de punten. Avanti nam brutaal een 0-2 voorsprong en VALTO moest alle zeilen bij zetten om 
deze achterstand weg te werken. Uiteindelijk lukte dat en stond het lange tijd 2-2. Dit had gezien de wedstrijd 
een terechte uitslag geweest, maar VALTO nam er geen genoegen mee en scoorde in de laatste minuut het 
winnende doelpunt, 3-2. Hiermee eindigt de D3 op een keurige tweede plek. 
VALTO D4 was vrij en speelt a.s. zaterdag haar kampioenswedstrijd thuis tegen VEO D3. VALTO kan al niet 
meer ingehaald worden en is dus al kampioen, maar we gaan natuurlijk voor het ongeslagen 
kampioenschap en dan zal er wel gewonnen moeten worden. 
VALTO D5 speelde thuis tegen Avanti D6. Uit werd er met 0-8 van deze ploeg gewonnen en aangezien 
Avanti verder ook nog geen punt gehaald had, moest het mogelijk zijn om ook nu weer een ruime 
overwinning neer te zetten. En dat lukte met gemak: er werd gewonnen met 10-1. A.s. zaterdag speelt de D5 
haar laatste veldwedstrijd thuis tegen Dijkvogels D2. De vorige keer werd er met 10-1 van deze ploeg 
verloren, maar het moet mogelijk zijn om het Dijkvogels moeilijker te maken, dus zet hem op! 
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E-jeugd 
Valto E1 speelde thuis tegen KVS. De uitwedstrijd werd met twee doelpunten verschil gewonnen en ook 
deze wedstrijd waren de teams aan elkaar gewaagd. Het verschil was deze keer nog kleiner, namelijk 1 
doelpunt. Gelukkig wel in het voordeel van Valto. Er werd met 9-8 gewonnen. Hiermee is de E1 tweede 
geworden in de poule tegen de ongeslagen Die Haghe E1. Valto E2 speelde tegen koploper Fortuna E2. Bij 
winst kon de E2 nog naast dit team eindigen. Vorige wedstrijd werd 13-5 in het voordeel van Fortuna, dus 
het was bekend dat het niet makkelijk zou worden. De E2 heeft er wel hard voor gevochten, maar het zat er 
helaas niet in. Er werd met 4-16 verloren. Hierdoor is de E2 2e geworden in de poule. Valto E3 moest ook 
tegen Fortuna en wel tegen de E3. Het was een gelijk opgaande wedstrijd en dat bleek ook wel uit de 
uitslag. Die was 7-7. Hiermee is de E3 3e geworden in de poule. In de zaal gaan we proberen meer 
wedstrijden te winnen! Valto E4 speelde tegen Futura E1. De vorige wedstrijd werd met het kleinst mogelijke 
verschil gewonnen en ook dit keer lukte dat. De uitslag was 3-2 en daarmee eindigt de E4 3e in de poule. Bij 
Valto E5 wilde het allemaal niet zo lukken deze zaterdag. Werd er uit bij Ondo nog gewonnen met 1-8, thuis 
bleek Ondo toch te sterk voor de E5. Er werd met 2-6 verloren. Valto en Ondo eindigen hierdoor op een 
gedeelde 2e plek in de poule. Valto E6 speelde tegen de kampioen uit de poule, Odo. Deze waren een 
maatje te groot voor Valto en ze wonnen met 5-0. Volgende week mag dit team nog een keer buiten een 
wedstrijd spelen. Dit keer tegen Excelsior, de onderste uit de poule. Misschien dat hier nog wat punten weg 
te slepen zijn! Valto E7 wist te winnen van Fortuna, met 2-5. Dit team kon het vorige wedstrijd ook niet 
bolwerken tegen Valto. Hierdoor heeft Valto 4 punten gehaald en zijn ze 3e geworden in de poule. Valto E8 
ging ook op bezoek bij Fortuna. Hier lukt het niet om de punten mee naar De Lier te nemen. Er werd met 4-2 
verloren. Helaas heeft de E8 deze competitie geen punten gehaald maar wel heel veel geleerd. Hopelijk lukt 
het in de zaal wel om ook wedstrijden te winnen! 
 
F-jeugd 
Valto F1 speelde uit bij ODO in Maasland. Vorige week waren deze kanjers al kampioen geworden, maar 
ongeslagen kampioen is natuurlijk nog veel leuker! Dus werd ook deze wedstrijd gewonnen en wel met 3-10. 
Op naar de zaal waar de tegenstanders echt wel wat pittiger zullen worden! De kanjers van Valto F2 zijn nog 
maar net aan het korfballen, maar het gaat al heel leuk. Ook deze zaterdag werd de wedstrijd winnend 
afgesloten. Het werd 2-3 voor Valto, uit tegen ODO. iis de F2 tweede geworden in haar poule. 
 
Barbezetting komende week 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema 
voor het najaar kunnen jullie vinden op de site. 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (9.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 10.15 
uur beginnen. 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (9.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren 
de sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van 
tevoren even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders 
ophaalt ook even een berichtje naar Teun. 

• 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. 
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966  
 
Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

8 okt Do 19.00-23.30 Jelle Boeters     

        

10 okt Za 9.15-12.00 Sandra 
Kortekaas 

Helma Stolze Claudia 
Duijnisveld 

  

10 okt Za 12.00-15.00 Marco 
Lansbergen 

Johan van 
Eendenburg 

Anne Marie 
Barendse 

  

10 okt Za 15.00-18.00 Claudia vd 
Voorn 

Marjo 
Hoogerbrugge 

   

10 okt Za 17.30-20.30 Rinze 
Noordam 

Gerda vd Wel   Jolanda Koole 
Arie Hoogerbrugge 

 
Schoonmaken Villa 
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij Valto 
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd.  
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Per week is een ander jeugdteam aangewezen, zodat de ouders  maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar 
aan de beurt komen.  Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een uur klaar. Dus is het van belang 
dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.   
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
 
09-10  B3 
16-10  C3 
23-10  C2 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Kopij vanuit de arbitrage commissie… 
 
De week van de scheidsrechter 
 
Deze week was het de week van de scheidsrechter. Ook vanuit Valto 
zijn we altijd weer blij dat er vrijwilligers zijn die onze wedstrijden willen fluiten, welk niveau dan ook. Met de 
omvang die was als vereniging inmiddels hebben, is het best pittig om elke week al die wedstrijden weer te 
fluiten. Gelukkig lukt dat nog steeds. Allemaal dank hiervoor. 
Het doel van de Week van de Scheidsrechters is dat sportbonden (KNKV), verenigingen en sporters hun 
waardering laten blijken aan scheidsrechters, en andere officials. Zij zetten zich vaak belangeloos in voor de 
sport en hun vereniging. Daar mogen ze ook voor in het zonnetje worden gezet” 
 
Daarom ontvingen alle scheidsrechters van Valto wedstrijden afgelopen zaterdag deze roos. Op het kaartje 
was te lezen dat deze roos een boodschap was uit teken van Vriendschap, Verbond, Waardering en 
Respect. De actie werd door de scheidsrechters zeer gewaardeerd. 
 

 
 
Korfballen doen we samen. Samen willen wij een prettig en veilig sportklimaat. Een korfbalwedstrijd kan niet 
zonder een scheidsrechter, dat weten wij allemaal. De scheidsrechter oefent zijn of haar hobby niet uit in 
teamverband maar vaak alleen. Helaas wordt de scheidsrechter nog veel te vaak vergeten als het gaat om 
waardering. Met deze roos laten we die waardering deze week extra zien. 
 



meliormakelaar.nl

UW WONING 
VERKOPEN?

0174 540654

HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
 

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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Verzoek: laat die waardering wat vaker zien. Schud de scheidsrechter de hand voor en na de wedstrijd. 
Bedank hem voor zijn inspanning. Ga er alsjeblieft van uit dat elke scheidsrechter integer is en objectief 
probeert te leiden. Zelfs als dat vanuit de kant van de spelers soms niet herkend wordt.  
 
Tenslotte onze bijzondere aandacht voor de KNKV-bondsscheidsrechters die altijd ergens in den lande 
fluiten in het belang van onze vereniging. Hierdoor vaak belangrijke wedstrijden van Valto niet kunnen zien 
en minder vaak te signaleren zijn op ons veld. 
 
 SCHEIDSRECHTERS BEDANKT! 
 
Blessures…. Helaas 
Bijna waren we binnen de selectie weer op orde met een aantal mensen die het seizoen met blessures 
begonnen. 
Helaas was het zaterdag raak voor Ruben Kester (enkel) en Judith (pols gebroken). Zeker voor Judith gaat 
dit een poosje duren. Sterkte allebei! 
 
Video analyse, ook van jouw wedstrijd? 
Bij Valto is de mogelijkheid om je wedstrijd te filmen. Er is een camera aanwezig die (in overleg) geleend kan 
worden. We hebben ook mogelijkheden om de wedstrijd via internet te tonen aan het team. Neem contact op 
met ondergetekende indien je interesse hebt. 
 
Cursusavond voor bedienen schotklok 
Zoals eerder aangekondigd, er komt een opleiding voor het bedienen van de schotklok. Deze avond is 
gepland op 20 oktober om 19:00 uur. Diverse mensen hebben zich al opgegeven. Ook geïnteresseerd? 
Meldt je aan bij ondergetekende. 
 
Video-crew 
 

Dag Video’ers 
 Voor de zaal wordt weer een schemaatje gemaakt. 

Overige teams op afspraak en zelf camera bediening regelen. 
 
Top trainers Valto 6/7/8 
 
Week vd maand Trainer 

1e  Jeroen Voskamp 
2e  Arnold Kok 
3e  Mark van Geest 
4e  Dennis Voskamp 
5e  Johan van der Meer 

 
Aanloop zaal 
 
Om vast rekening mee te houden: 
Team: Di 

20-10 
Do 

22-10 
Za 

24-10 
Ma 

26-10 
Ma/Di/Wo/Do 
26/27/28/29 

All-Day- 
Valto 31-10 

Valto 1 Trainen Oefen Oefen / HKD HKD Trainen Oefen 
Valto 2 Trainen Oefen Oefen  Trainen 

(oefen op 29) 
Oefen 

Valto 3 / B1 / C1 Trainen Oefen Oefen  Trainen Oefen 
Valto A1 Trainen Trainen HKD HKD Trainen Oefen 
Valto D1   Oefen  Trainen Oefen 

Alle teams     Trainen Oefen 
 
Oefenprogramma 
 
Datum	   Dag	   Tijd	   Thuis	   Gasten	   Lokatie	   Scheidsrechter	  

19-‐10	   Maandag	   18:30	   Fit&Fun	   Training	   Vreeloo/1	  2/3	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

20-‐10	   Dinsdag	   18:30	   Valto	  D1	   Training	   Vreeloo/1	  2/3	  	   	  	  
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20-‐10	   Dinsdag	   18:00	   Valto	  C1	   Training	   Vreeloo/2	   	  	  

20-‐10	   Dinsdag	   19:00	   Valto	  B1	   Training	   Vreeloo/2	   	  	  

20-‐10	   Dinsdag	   19:00	   Valto	  A1	   Training	   Vreeloo/2	   	  
20-‐10	   Dinsdag	   20:30	   Selectie	   Training	   Vreeloo/1	   	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
22-‐10	   Donderdag	   18:30	   Valto	  C1	   ALO	  C1	   Vreeloo/2	   Valto	  

22-‐10	   Donderdag	   18:30	   Valto	  B1	   Nieuwerkrk	  B1	   Vreeloo/1	   Valto	  

22-‐10	   Donderdag	   19:30	   Valto	  3	   ODO	  3	   Vreeloo/1	   Valto	  
22-‐10	   Donderdag	   20:30	   Valto	  2	   Danaïden	  2	   Vreeloo/1	   Danaïden	  

22-‐10	   Donderdag	   21:30	   Valto	  1	   Danaïden	  1	   Vreeloo/1	   Valto	  

	         24-‐10	   Zaterdag	   12:00	   Valto	  C1	   Maassluis	  C1	   Vreeloo/1	   Valto	  
24-‐10	   Zaterdag	   17:45	   Valto	  B1	   Excelsior	  B1	   Vreeloo/1	   Valto	  

24-‐10	   Zaterdag	   16:45	   Valto	  D1	   Maassluis	  D1	   Vreeloo/1	   Valto	  

24-‐10	   Zaterdag	   19:15	   Valto	  A1	   Veo	  A1	   Houtrust	   HKD	  
24-‐10	   Zaterdag	   13:00	   Valto	  3	   WION	  3	   Vreeloo/1	   Valto	  

24-‐10	   Zaterdag	   14:15	   Valto	  2	   WION	  2	   Vreeloo/1	   Valto	  
24-‐10	   Zaterdag	   15:30	   Valto	  1	   WION	  1	   Vreeloo/1	   Valto	  

24-‐10	   Zaterdag	   20:50	   Weidevgls	  1	   Valto	  1	   Houtrust	   HKD	  

	         26-‐10	   Maandag	   20:45	   Valto	  1	   Excelsior	  1	   Vreeloo/1	   HKD	  

26-‐10	   Maandag	   19:15	   Valto	  A1	   Achilles	  A1	   Vreeloo/1	   HKD	  

	         29-‐10	   Donderdag	   ??	   Valto	  1	   ??	   De	  Veur	  /	  Z'meer	   HKD	  	  
29-‐10	   Donderdag	   20:30	   Excelsior	  2	   Valto	  2	   Buitenhof	   Excelsior	  

	         30-‐10	   Vrijdag	   21:00	   Valto	  A1	   ??	   HKV/OE	   HKD	  	  

	         31-‐10	   zaterdag	   10:00	   Kangoeroes	   -‐	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   10:00	   Valto	  F1	   Meervogels	  F1	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   10:00	   Valto	  F2	   Maassluis	  F2	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   12:00	   Valto	  E1	   Meervogels	  E1	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   12:00	   Valto	  E2	   Meervogels	  E2	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   11:00	   Valto	  E3	   Meervogels	  E3	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   09:00	   Valto	  E4	   Meervogels	  E4	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   11:00	   Valto	  E5	   Maassluis	  E3	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   09:00	   Valto	  E6	   OranjeWit	  E5	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   11:00	   Valto	  E7	   OranjeWit	  E6	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   09:00	   Valto	  E8	   OranjeWit	  E7	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   13:00	   Valto	  D1	   TOP	  D1	   Vreeloo/2	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   12:00	   Valto	  D2	   Maassluis	  D2	   Vreeloo/2	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   11:00	   Valto	  D3	   Meervogels	  D2	   Vreeloo/2	   MV	  

31-‐10	   zaterdag	   10:00	   Valto	  D5	   Meervogels	  D3	   Vreeloo/2	   MV	  

31-‐10	   zaterdag	   09:00	   Valto	  D4	   OranjeWit	  D4	   Vreeloo/2	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   14:00	   Valto	  C1	   OranjeWit	  C2	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   14:00	   Valto	  C2	   Meervogels	  C3	   Vreeloo/2	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   13:00	   Valto	  C3	   Meervogels	  C4	   Vreeloo/2	   MV	  
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31-‐10	   zaterdag	   15:00	   Valto	  B1	   TOP	  B1	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   16:10	   Valto	  B2	   Meervogels	  B2	   Vreeloo/2	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   17:10	   Valto	  B3	   Meervogels	  B4	   Vreeloo/2	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   17:20	   Valto	  A1	   Meervogels	  A1	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   15:00	   Valto	  A2	   Meervogels	  A2	   Vreeloo/2	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   16:40	   Valto	  1	   ??	   HKV/OE	   HKD	  	  

31-‐10	   zaterdag	   19:40	   Valto	  1	   Die	  Haghe	  1	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   18:30	   Valto	  2	   Die	  Haghe	  2	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   19:40	   Valto	  1	   Phoenix	  1	   Vreeloo/1	   Reserve	  wedstrijd	  

31-‐10	   zaterdag	   18:30	   Valto	  2	   Phoenix	  2	   Vreeloo/1	   Reserve	  wedstrijd	  

31-‐10	   zaterdag	   16:10	   Valto	  3	   Meervogels	  3	   Vreeloo/1	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   18:10	   Valto	  4	   Meervogels	  4	   Vreeloo/2	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   19:20	   Valto	  5	   Meervogels	  5	   Vreeloo/2	   MV	  

31-‐10	   zaterdag	   20:30	   Valto	  6	   Meervogels	  6	   Vreeloo/2	   MV	  

31-‐10	   zaterdag	   21:30	   Valto	  7	   ONDO	  6	   Vreeloo/2	   Valto	  

31-‐10	   zaterdag	   20:50	   Valto	  8	   Meervogels	  8	   Vreeloo/1	   Valto	  
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 

________________ Einde TC nieuws  ___________________ 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
5 oktober 2015 Algemene Najaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
21 november 2015 Schuurfeest 
1 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie, 19.00 uur VILLA 
11 april 2016 Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
 
Wintertijd Challenge Waterkorfbal 
In de nacht van 24 op 25 oktober is er de Wintertijd Challenge, een actie van Spieren voor Spieren. 
Sportcentrum Vreeloo en CKV VALTO organiseren gezamenlijk Waterkorfbal! Vorig jaar was de eerste editie 
tijdens de Wintertijd Challenge, dit jaar willen wij er een groter evenement van maken.  
Waarom organiseren wij Waterkorfbal? Niet alleen voor de gezelligheid maar ook op geld op te halen voor 
Spieren voor Spieren. Dit goede doel heeft als slogan ‘Gezonde spieren sporten voor Zieke spieren’. Om 
een duidelijk beeld te krijgen waarom het geld hard nodig is voor onderzoek en behandelingen van 
spierziektes bij kinderen, adviseren wij jullie om even de tijd nemen voor het verhaal van Bram: 
https://www.youtube.com/watch?v=qASpbaa7P10&feature=youtu.beWTC  
Wat is nu precies Waterkorfbal? 
Dit is korfbal in het water! Het spel wordt gespeeld met teams van maximaal 6 personen, waarvan er 4 
tegelijk in het water mogen liggen. Het speelveld is het halve zwembad, waarin de eigen korf en de korf van 
de tegenstander staan opgesteld. De wedstrijdjes zullen 10 minuten duren en je mag natuurlijk gewoon 
wisselen. Net als bij waterpolo moet er met de bal overgegooid worden, maar er mag niet met de bal worden 
gezwommen. De bal mag niet worden afgepakt als iemand deze vast heeft.  
Het toernooi 
23.00   De deuren van de sporthal gaan open. 
23.00-00.00  Mogelijkheid om een drankje te doen, om te kleden en te oefenen voor het toernooi. 
00.00-02.00 Het toernooi zal gespeeld worden. 
02.00-02.00  De klok zal een uur terug gaan, tijdens dit uur zal de finale gespeeld worden. 
02.00-03.00 Prijsuitreiking, douchen en nog een hapje en drankje na afloop. 
* tijden kunnen nog veranderen 
 
Lijkt het jullie leuk om met een team mee te doen? Geef je dan nu op via: 
https://optisport.wintertijdchallenge.nl/challenge/vreeloo-voor-spieren-voor-spieren 
Omdat we natuurlijk zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor Spieren voor Spieren vragen we per 
team €30,- inschrijfgeld. Als jullie je hebben ingeschreven, kunnen jullie via de wintertijd challenge site je 
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eigen sponsorpagina aanmaken. Op deze pagina kunnen andere vrienden en familie donaties doen, 
waardoor we met zijn allen zoveel mogelijk geld op kunnen halen voor kinderen met een spierziekte.  
Heb je geen zin om te sporten of ben je geen nachtmens, dan kan je ook altijd een donatie doen via 
bovenstaande link. 
Vorig jaar deden er een paar teams mee van VALTO en wij zouden het heel leuk vinden als dat er dit jaar 
nog meer zijn! Dus heb het er over met je team of vrienden en schrijf je in! 
      Lotte van Geest en Nikki van Spronsen 
	  
 

Wedstrijdverslagen 
 
Valto 1 laat zich verrassen door Telstar 

Sponsor Martin Stolze B.V.. 
Na de overwinning op de koploper Pernix, werd er met vertrouwen naar de 
wedstrijd  van deze week uitgekeken. Hoewel Valto wel in een poule zit waar je 
van te voren nooit weet hoe het gaat lopen. Het verschil tussen de koploper en 
de rode lantaarndrager is slechts 5 punten waarvan er drie ploegen op zes 
punten staan. De ploeg uit Hoevelaken stond, met nog een uit te spelen 
wedstrijd tegen Victum , twee punten onder Valto. Weer een pittige pot dus in het verschiet. In de wedstrijd 
tussen de reserves werd de toon gezet, maar Valto 2 wist ternauwernood de belangrijke overwinning uit het 
vuur te slepen. Hierna was het aan één om dit voorbeeld een goed gevolg te geven. Na het eerste 
fluitsignaal van scheidsrechter van Meteren ging Valto onder toeziend oog van het opgekomen publiek op 
zoek naar de openingstreffer. Telstar liet ook direct zien dat zij niet van plan waren om helemaal met lege 
handen naar huis terug te keren. Met strak verdedigen wisten zij de Lierse aanvallen te ontregelen en zelf 
als eerste de nul van het bord te schieten. Via het schot van Niels werd dit weer recht gezet, maar niet voor 
lang. Uit een makkelijk gegeven vrije bal werd weer een voorsprong genomen door de gasten, maar ook 
deze keer werd er nog gepareerd door de thuisploeg. Valto kon echter nog geen grip krijgen op het spel van 
de gasten en keek even later tegen een 2-4 achterstand aan. Frank en Rob zorgden nog twee maal voor de 
aansluiting, maar halverwege de 1e helft stond er toch een 4-8 tussenstand op het bord. De Lierenaars 
toonde toen hun veerkracht en wisten met vier doelpunten op rij van Niels, Rob en Bart 2x weer op gelijke 
hoogte te komen. Met nog een kleine tien minuten te gaan tot de rust werd er door beide ploegen om en om 
gescoord met Telstar steeds aan de goede kant van de score. Bij 10-12 werden uiteindelijk de kleedkamers 
opgezocht.  
Bij het begin van het tweede deel leek Valto weer goed op weg door het doelpunt van Ellen en Bart die Valto 
voor de tweede keer op gelijke hoogte bracht. Helaas werd het spel er niet mooier op en werd het spel op 
het lichaam van de gasten niet bestraft, maar eerder beloond. Met twee wel héél gemakkelijk gegeven 
strafworpen werd het verschil weer naar drie gebracht en moest Valto weer in de achtervolging. Nadat Frank 
in 13e minuut het gaatje weer had verkleint naar 13-15 ging het andere vak weer vol voor de aansluiting. Bij 
een doelpoging van Rob wilde zijn tegenstander hem ten koste van alles verdedigen en liep hierbij Judith 
omver. Zij kwam hierbij ongelukkig ten val, waarna het even stil werd rond het veld. Zij had duidelijk veel pijn 
en helaas werd later in het ziekenhuis bevestigd waar menig Valto fan bang voor was. Een gebroken pols 
zal Judith voorlopig aan de kant houden. Lotte zou op haar plaats verder spelen en had gelukkig al ervaring 
met het spel van Telstar uit haar eigen wedstrijd. Licht aangeslagen ging de thuisploeg verder met de 
wedstrijd, maar wist het gaatje van drie niet meer te dichten. Marco bracht nog wel de nodige wissel binnen 
de lijnen, maar ook zij konden het tij niet keren. Het werd er zeker allemaal niet mooier op door de bikkel 
harde duels om de bal, waarbij de leidsman geen reden tot ingrijpen zag.  De wedstrijd werd uiteindelijk 
afgefloten bij 21-24, waarmee de eerste thuis nederlaag een feit is. Een nederlaag die wel extra hard 
aankomt door het verlies van Judith en de wetenschap dat door de uitslagen van de andere wedstrijden blijkt 
dat de competitie erg dicht tegen elkaar aanzit. Valto had een mooie stap kunnen maken als er gewonnen 
was, maar daar moeten we niet te lang bij stil staan. Volgende week alweer de laatste wedstrijd op het veld, 
waarna we de zaal weer in gaan. Tegenstander is dan de koploper uit de poule RAPIT in Haarlem. Na het 
verlies van gisteren staan zij weer samen met Pernix bovenaan en zullen dus alles uit de kast halen om de 
punten in huis te houden. Valto wil natuurlijk de aansluiting bij de top behouden en dus graag de punten mee 
naar De Lier nemen.  
Publiek weer bedankt voor jullie aanwezigheid en we hopen dat ook u de reis naar Haarlem wilt maken om 
ons naar de overwinning te schreeuwen.  
 
Tot volgende week iedereen, Arno van Leeuwen. 
 
Voor Valto scoorden: Rob 6x, Frank 5x, Bart en Niels 3x, Thom 2x, Ellen en Judith 1x. 
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Odo 4 – Valto 4 
Na vorige week de eerste punten te hebben verloren moesten we afgelopen zaterdag aantreden tegen Odo 
4. Na een hele rit richting Maasland konden we ons opmaken voor weer eens een wedstrijd op groot veld. 
Het bleek maar weer hoe verwend we zijn met de kleine velden die we bij Valto hebben. Valt toch niet mee 
elke keer die extra meters, bal opbrengen en dan weer aanval opzetten.  
Onze tegenstander Odo, met alle respect, sommige iets ouder dan wij zijn, maakte daar goed gebruik van en 
liet de bal lekker rond gaan. Ze namen de tijd met het opzetten van hun aanvallen. Valto 4 daarentegen 
wilde niet mee in dat tempo maar waren gebrand om snel de voorsprong te pakken en dit uit te bouwen.  
Dit viel niet helemaal mee, de kansen die we creëerde gooide we er niet in en de schoten die we namen 
waren vaak te kort. Hierdoor gingen we met een ruststand van 6-8 voorsprong aan de limonade. We zochten 
wat schaduw op en kwamen tot de conclusie dat we door middel van meer diagonale ballen en rugkanten de 
aanvallen in de tweede helft moesten gaan opzetten. Verdedigend geconcentreerd blijven, de persoonlijke 
foutjes er uithalen en nog 35 minuten volle bak. 
Uiteindelijk werden de aanvallen beter opgezet, maakte we meer snelheid en gebruikte de diagonaal om tot 
een schot te komen. Laten we het dan maar op de laagstaande zon houden waardoor we nog steeds de 
voorkant van de korf vonden bij onze schoten. Lisa, die nog geen herstellende is van een blessure kon al 
wel weer wat minuten maken en verving Laura. Roland die als reserve begon mocht ook nog wat minuten 
maken en kwam erin voor Laurens. We hebben de wedstrijd uiteindelijk met 5-15 gewonnen en staan nog 
steeds bovenaan in de poule. Volgende week mogen we thuis aantreden tegen Paal Centraal en mogen we 
onze kunsten weer vertonen. Bent u erbij? 
 
Groeten Valto 4. 
 
Valto A1 – ONDO A1  “MET ELKAAR…VOOR ELKAAR!!” 

 
 
Valto A1 – ONDO A1 

Sponsors: Hermadix & JG Sproeibedrijf 
Het was de zaterdag van de derby. Maar eerst was het de vrijdag van het teamuitje. Er werd fanatiek 
gebowld, waarbij de meesten niet zo goed tegen hun verlies konden. Hugo toonde zijn klasse en won een 
potje, waar op de andere baan Alex iedereen versloeg. Gezellig was het in ieder geval wel, met als afsluiting 
een lekker hapje eten en een uurtje in de knusse tuin van Rosanne. Zou dit een goede voorbereiding blijken 
te zijn op de wedstrijd tegen ONDO? Van te voren waren we allemaal lekker scherp, en we hadden vandaag 
kans om op 5 punten afstand te komen van de laatste plek. Daarnaast konden we de mooie inhaalrace van 
vorige week een goed vervolg geven, waardoor we 3 wedstrijden op rij gewonnen zouden hebben. Hier 
gingen we dus volle bak voor. Het weer was prima en er stond redelijk wat publiek, voor wat een mooi potje 
zou worden. Al binnen 20 seconden ging de bal voor het eerst op de stip en dit betekende meteen de 1-0 
voor Valto. We waren meteen beter gestart dan vorige week maar we konden toch niet snel de 2-0 maken, 
ondanks meerdere mogelijkheden. ONDO verdedigde fel en strak, en Valto had hier vaak zichtbaar moeite 
mee. Aan de andere kant hadden we veel verdedigende rebounds waardoor ook ONDO niet makkelijk tot 
scoren kwam. Het werd 1-1, 2-1, 3-1 en 4-1. Het eerste gaatje en het is altijd lekker als die in je voordeel is, 
ook al hebben we vorige week gezien dat dit helemaal niks hoeft te betekenen. Het werd ook vrij snel weer 
spannend op 5-4, de doelpunten volgden elkaar snel op. Toen een belangrijk momentje, Valto versierde slim 
een strafworp en hield ONDO op die manier op een afstand van 2 doelpunten, 6-4. Met rust stond uiteindelijk 
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een redelijke 9-6 op het scorebord, maar Valto had eigenlijk al verder voor moeten staan als het slimmer 
bepaalde mogelijkheden had uitgespeeld. Er werd teveel gezocht terwijl toch vrij duidelijk was waar de 
kansen lagen. Na rust meteen een belangrijk doelpunt, 10-6. We wisten namelijk in de rust dat als de 9-7 
snel zou vallen, dat het de 2e helft dan nog wel eens onnodig spannend kon worden. Dat gebeurde 
uiteindelijk niet want Valto speelde degelijk en hield ONDO steeds op een gaatje van 3 à 4 doelpunten. (12-
8, 14-10) Er werd eigenlijk netjes om en om gescoord en uiteindelijk stopte de teller bij 15-12. Lang stond het 
nog 15-10 maar Valto liet het in de laatste 5 minuten nog even lopen. Valto moet wel gewoon heel blij zijn 
met deze belangrijke punten, en het kan misschien allemaal wel beter, maar het resultaat telt. Valto straalde 
daarnaast een stukje rust en vertrouwen uit zaterdag, en dat is een hoop waard. Hierdoor gaan we met een 
goed gevoel op naar volgende week, weer een derby en dit keer tegen ODO A1. Echt een belangrijke pot, 
we kunnen dan definitief een gaatje slaan met de laatste plekken en ook naar de (sub)top gaan kijken. Het is 
tevens de laatste wedstrijd voor de zaal, dus vertrouwen richting de overgangsklasse zou ook wel lekker zijn. 
Tot volgende week, 
De officiële A1 supportersvereniging 
 
DeetosSnel B1 - Valto B1   

sponsors: triple consultancy - Joop montage - groen en bloem. 
Op zaterdagochtend mocht de B1 vroeg uit de veren voor een wedstrijd tegen DeetosSnel in Dordrecht. Het 
is een hele goede ploeg met veel scorend vermogen en daarmee is dan ook alles gezegd, Deetos was de 
terechte winnaar. Volgende week de laatste speelronde voor dat het zaalseizoen weer begint. Volgende 
week tegen Sporting Delta B1 liggen er in tegenstelling tot deze wedstrijd, wél kansen. 
Groetjes de B1 
 
Valto B3 
Deze zaterdag hebben we thuis tegen Excelsior B3 gespeeld. We hadden gedacht dat we makkelijk konden 
winnen, maar meteen bleek dat we toch wat meer ons best moesten gaan doen om de winst binnen te 
slepen. Wij scoorden als eerst, een schot van Floris, maar daarna scoorde ook Excelsior en werd het 1-1. 
Jimmy maakte er 2-1 van, maar excelsior maakte er weer een gelijk spel van. Toen de stand 3-2 was door 
nog een doelpunt van Floris, kwamen er maar geen doelpunten, en pas lang na de rust scoorde Martijn 
eindelijk de 4-2. Vanaf toen ging het een stuk beter: Excelsior scoorde nog 2 keer, maar Noortje, Richelle en 
Máté maakten nog 4 mooie doelpunten, waardoor we hadden gewonnen met 8-4! 
Volgende week moeten we onze kampioenswedstrijd spelen tegen Avanti, we hebben er erg veel zin in! 
 
Groetjes de B3 
 
Valto C2 - Ondo C3 
Afgelopen zaterdag speelde Valto C2 laatste buiten wedstrijd tegen Ondo C3. Na een tijdje stonden we met 
0-1 voor. Later in de wedstrijd hebben een tijdje achter gestaan. Na de rust gingen we weer met volle moed 
verder. Uiteindelijk hebben we met 7-9 gewonnen. Dit was onze eerste uitwedstrijd die wij hebben 
gewonnen. We zijn geëindigd met een 2e plaats.  
Wij willen Kitty en Nick uit de B2 bedanken voor het invallen. 
 
Julia van der Eijk 
 
Valto D1 - Nieuwerkerk D1 
We begonnen wel goed maar we stonden al snel 0-1 achter. 
Toen kregen we een vrije bal en Romeo scoorde hem er in en het stond 1-1  
Koert nam de doorloop en die zat en het stond 2-1. 
Toen scoorde Nieuwerkerk de 2-2. 
Romeo kwam met de doorloop en het stond 3-2 voor Valto. 
En David scoorde met een korte kans en het stond het 4-2. 
Koert kwam weer met de doorloop en die zat en het stond 5-2. 
Emma kwam met een afstandsschot en die zat en het stond 6-2. 
Het was bijna rust maar David kwam nog vrij en scoorde met een afstandsschot en toen stond het 7-2. 
rust 
De tweede helft ging niet zo goed als de eerste helft. 
Nieuwerkerk had gescoord en het stond 7-3. 
Het ging goed maar Nieuwerkerk had weer gescoord en het stond 7-4. 
En ze scoorde ook de 7-5. 
En de 7-6. 
Het was spannend nog 5 minuten Nieuwerkerk had veel doorlopen maar ze scoorde gelukkig niet. 
Hij fluiten af en Valto D1 had gewonnen. 
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Odo D1- Valto D2 
Vandaag speelden we tegen Odo in Maasland. Het weer was weer erg mooi dus daar zou het niet aan 
liggen. 
Al snel stonden we 1-0 achter…..maar gelukkig scoorde Thomas snel en werd het 1-1. 
Het was een spannende wedstrijd, we gooiden goed over en we stonden veel vrij. 
Voor de rust werd het 3-2 achter. 
In de rust gingen we naar de kleedkamer en toen kregen we van onze coach Thomas hele goede tips en gaf 
Thomas ons een compliment dat we het heel goed deden. 
De 2de helft scoorde Thomas nog een paar keer en Laura. 
Helaas hebben we toch verloren. 
Dit was onze laatste wedstrijd deze competitie, de volgende wedstrijd zal in de zaal zijn. 
  
Groetjes Elise van Geest 
 
Valto D3 tegen Avanti D5 
Wat een stralende dag. Lekker druk op Valto al vroeg in de ochtend met de eerste zonnestralen die 
doorkwamen.	  
Wat een wedstrijd spannend en we stonden al snel achter met 0-1  Ohohohoh als dat maar goed komt. De 
tegenstanders waren snel en fel op de bal en we hadden moeite om goed te blijven verdedigen en om vanuit 
onze kant ze in de korf te krijgen.  De rust 
gingen we in met achterstand. Na een 
opbeurende  positieve  leerzame krachtige 
peptalk van de coaches  gingen we weer de 
tweede helft in.  En nee toch niet de tegen 
party scoorde 0-2 dit lieten we niet gebeuren 
zo goed bezig en dan nog steeds achter 
staan. En daar kwam Valto terug Lisa 
scoorde en daarna Daan en o wat was het 
spannend 2-2 de laatste  minuten gingen in 
en we moesten goed onze concentratie en 
peptalk en alle oefeningen van de trainingen 
uit onze tenen halen om te gaan winnen 
want dat was ons doel. 
Na over en weer gegooi , pogingen van 
beide ploegen en spanningen bij alle 
spelers,  trainers , coaches en toeschouwers gebeurde het toch Sanne maakte 3-2 nu vast houden tot de 
scheidsrechter afvloot en jaa daar kwam die een mooie overwinning voor Valto.  Ook bedankt Marleen dat je 
mee heb gespeeld in ons team. 
 
Na afloop in de kantine heerlijke taart gegeten die gemaakt was door Ilse en Maaike. 
Groetjes Alicia van Dijk 
 
Valto E1 
Vandaag stond er weer een spannende wedstrijd op tegen KVS E1 , die we in Den Haag maar net hadden 
gewonnen. 
Ook hier kwamen we helaas snel op achterstand met 0-2 , waarna Mieke de aansluiting maakte 1-2. 
Snel werd het 1-3, toen kwamen we op stoom en scoorde Sanne de 2-3 vlak voor de eerste pauze. 
Sanne werd in het 2 e kwart op hun beste jongetje gezet en heeft hem uit de wedstrijd gespeeld. 
Door deze wissel gingen wij beter spelen en werd het snel 3-3 en we gingen de rust in met een voorsprong 
van 4-3. 
Na de limonade en de rust liepen we uit naar een 8-5 voorsprong in het 3 e kwart. 
Het 4 e kwart werd weer enorm spannend want zij kwamen terug tot 8-7 , waarna wij de 9-7 scoorden en 
KVS de eindstand bepaalde op 9-8 voor ons. Zo hebben wij het buiten seizoen goed afgesloten en eindigen 
we als 2 e in de competitie. 
Sanne had voor alle spelers een stukje Cake gebakken van chocolade met opdruk Valto E 1. Daar hebben 
wij lekker van genoten en omdat we ook alle loten verkocht hadden in ons team , kregen we hier wat te 
drinken bij. 
 
Groetjes van Mieke. 
 
 
Valto E3 - Fortuna E3 
Het was alweer de laatste competitiewedstrijd van het veld. We hebben al wat leuke wedstrijden gezien van 
de E3 meiden, maar vandaag kwam daar zeker weer een leuke bij! 
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De meiden hadden er zin in, ze gooiden goed naar elkaar en ook snel, hierdoor konden ze veel schieten en 
ze maakten ook leuke doelpunten! Bij rust was het 5 – 3 voor onze kanjers! 
Even lekker limonade drinken en toen weer het veld op. Fortuna scoorde meteen en toen werd het 
spannend. Ook Valto scoorde weer en Fortuna maakte nu zelfs gelijk. Wat spannend, toch kwam Valto weer 
voor op 7 -6, maar Fortuna wilde niet met lege handen naar huis gaan en Fortuna maakte een doelpunt, 7 – 
7! Wat was het leuk op te zien en ook erg spannend! 
Nou meiden, op naar het zaalseizoen en dan gaan nog meer doelpunten maken! 
Gr.Johan 
 
Valto E4- Futura 
Vandaag de laatste wedstrijd in de buitencompetitie. Kampioen worden lukt niet meer, maar een mooi 
verdiende tweede plaats is ook supergoed! 
De wedstrijd begonnen jullie goed met aanvallen, dat werd beloond, na 10 minuten stond het al 2-0 voor, 
beide punten gescoord door Sven.  
In de rust stond het 3-0 gemaakt door Maaike. 
Leuk om te zien dat het samen spelen steeds beter gaat! 
In de tweede helft kwam Futura sterk terug en maakte er 3-2 van. Dus lekker gewonnen! 
Daarna een feestje gevierd in de kantine, Igor was jarig geweest en Maaike had een lekkere taart gemaakt 
omdat jullie een mooie tweede plaats zijn geeindigd. Gezellig hoor! 
Tot over een paar weken in de binnenhal! 
 
Groetjes Maartje en Annemieke. 
 
Valto E8 
Afgelopen zaterdag speelde de E8 een uitwedstrijd tegen Fortuna E7. 
We gingen super van start en het team was erg enthousiast en fanatiek. 
Er werd goed en vlot over gespeeld naar elkaar en de meiden liepen telkens mooi vrij. 
Ook werd er fel verdedigt. 
Er werden vele goede pogingen gedaan om te scoren en het was telkens bijna raak! 
Al vrij snel werd het eerste doelpunt gemaakt door Rosanne. 
Helaas scoorde de tegenpartij vlak daarna ook een doelpunt. 
De E8 bleef fanatiek en na korte tijd scoorde Rosanne een tweede doelpunt. 
Zo kwam de stand op 1-2 voor de pauze. 
Tijdens de 2de helft veranderde het spel duidelijk. De tegenpartij had een wissel doorgemaakt en die speler 
kwam uit de E4. Zij had duidelijk meer inzicht in het spel. 
Fortuna speelde ineens feller en beter. En helaas volgde de doelpunten elkaar toen vlot op. Het werd 2-2 en 
3-2. 
De E8 werd daar wat onzeker van wat het spel niet ten goede kwam, ze hebben geprobeerd om hard terug 
te vechten, maar hebben uiteindelijk verloren met 4-2. 
Al met al was het een spannende wedstrijd en was de sfeer onderling goed. 
 
 
Odo F2 - Valto F2 
We moesten vandaag in  het mooie Maasland spelen. Bij aankomst kwam de landelijke lucht je al tegemoet. 
De hele F2 was aanwezig: Jasmijn, Isis, Sara, Toon, Frenk en Elise. We wisselden na iedere 10 minuten 
een 2-tal.  
De eerste helft sloten we af met 0-2 voor ons, door mooie doelpunten van Jasmijn en Sara. 
Er werd goed overgegooid en verdedigd. 
In de tweede helft kwam Odo terug met 2-2. Het zou toch niet gebeuren, hè. Het werd nog flink spannend. Af 
en toe hadden we onnodig balverlies. Maar in de laatste seconde wist Toon ons gelukkig op winst te 
brengen. Eindstand 2-3 voor Valto F2. 
Weer super gedaan!  We zijn 2e in de poule geworden. 
 
Elise Koole  
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