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Tweede leven 
 
Vroeger. Het lijkt soms zo lang geleden. Het is vaak ook lang geleden. Er is veel veranderd. In relatief korte 
tijd. De kleding, de haardracht, de communicatie, de maatschappij, de wereld om ons heen. De sport, het 
korfbal, alleen buiten, drie vakken, grote vakken, gras. De tijd dat de korf nog van riet was. De tijd van het 
katoenen shirt, met embleem er op genaaid, zonder sponsor, zonder rugnummer, zonder naam. De tijd van 
de leren sporttas, de kniekousen, de spelerskaarten en de papieren wedstrijdformulieren. Het lijkt wel een 
vorig leven. 
 
Het ís ook een vorig leven. Misschien wel meer dan één geleden. Een vereniging moet blijven vernieuwen, 
soms is dat meegaan met de tijd, soms is dat de tijd vooruit zijn. Ik denk dat we daar bij Valto op de juiste 
manier mee omgaan. Een enkele keer wil je wel iets sneller, maar kan het niet. Neem nu de aanpassing van 
de toiletten in de hal van onze mooie kantine. Al een tijdje een pijnpunt, want we groeien en op piektijden 
staan er rijen. Het past niet meer bij de service die we onze leden en gasten willen bieden. Alleen er hangt 
een kostenplaatje aan, dat moet kloppen. Daarnaast kan het onderdeel zijn van een groter plan, alleen dat 
loopt nog, nog wel even ook. Dus toch maar beslissen om te verbouwen? Krijgt het sanitair een tweede 
leven? Het is één van de agendapunten tijdens de Algemene Leden Vergadering van 15 oktober. Leden en 
ouders van jeugdleden zijn van harte welkom. 
 
Op het gebied van kleding zijn we weer bezig met andere vernieuwingen. Een nieuwe look, ingegeven door 
het stoppen van de ene lijn, maar met mogelijkheden bij een andere lijn. Een ander merk. Een mijlpaal, want 
de gehele vereniging gaat over. De totale set ziet er verschrikkelijk mooi uit, eigentijds, gaaf, vet en cool. Het 
straalt eenheid uit, kwaliteit en voldoet in alle opzichten aan onze verwachtingen. Met de hulp van onze 
sponsoren, aangemoedigd door de sponsorcommissie en met de inzet van de kledingcommissie kunnen we 
binnenkort dan toch echt vol trots het nieuwe tenue gaan dragen. Wat heet, de eerste 40 trainingspakken 
staan nu al in onze webshop met een mooie korting. Wat er met de oude shirts gaat gebeuren? Die gaan 
naar de stichting Hart voor Moldavië, het goede doel waar we ons, in verband met de sponsoring van onze 
scheidsrechters, mee verbonden hebben. Zij krijgen dus zeker een tweede leven. 
 
Een korfballeven zou zomaar een mensenleven kunnen duren. Sommige leden zijn bijna letterlijk op de 
velden geboren, spelen zo lang mogelijk door en blijven daarna verbonden met de club als vrijwilliger en 
omdat het gewoon gezellig is, je vrienden er zijn, je van het spelletje geniet, enzovoorts. Bij veel mensen 
bestaat dat leven uit meerdere delen. Voor en na een studie, voor en na een carrièreswitch, voor en na 
blessureleed, voor en na de geboorte van kinderen. Over geboortes gesproken, we hebben er al velen 
mogen meemaken. Kinderen, natuurlijk. Dieren, ook. Maar teams, ja daar zijn er de laatste jaren wel wat van 
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bijgekomen. In een Bijblijver uit 2006 zag ik 6 seniorenteams en 14 jeugdteams. Sinds die dag zijn 13 teams 
bijgekomen en dan tel ik de Kangoeroes,  Fit&Fun en Wandelclub nog niet mee. Daar hoort overigens een 
groei bij van zo’n 100 leden. En nu 12,5 jaar later, komt daar nog een team bij. Van 6 naar 7 naar 8 en nu 9 
seniorenteams. Valto 9 maakt haar rentree in de zaal! 
 
Eerlijk is eerlijk, een mooi moment voor mijzelf ook. Ik kan beginnen aan mijn tweede korfballeven. Maar	
gelukkig niet alleen. Samen met 8 mede-super-enthousiastelingen gaan we kijken waar we staan. We 
hebben een paar trainingen achter de rug en het voelt goed. De conditie gaat vooruit, de automatismen 
komen weer terug, nu nog een stukje afwerking en vertrouwen, maar dat komt vast goed. Je merkt het al, ik 
ben/we zijn hier echt heel blij mee. Mocht het aanstekelijk werken, dan zijn er nog een paar plekjes 
beschikbaar om op volle oorlogssterkte ten strijde te trekken. 
 
Er is weer leven in de brouwerij! Een fijne week gewenst. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 

Programma zaterdag 6 oktober 
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Opstellingen 6-10-2018 
VALTO Selectie in onderling overleg 
 
VALTO 3: Thuis, Avanti 4 (18.00). Aanwezig: 17.15 uur 
Heren: Michael, Thomas, Steven, Floris, reserve heer 
Dames: Joyce, Romy, Rosalie, Kimberly, Fleur 
 
VALTO 4: Uit, Excelsior 4 (15.00). Vertrek: 14.00 uur 
Heren: Rob, Niels, Luuk, spelende heer, reserve heer 
Dames: Petra, Kitty, Lisa, spelende dame, reserve dame 
 
VALTO 5: Thuis, Paal Centraal 3 (16.30). Aanwezig: 15.45 uur 
Heren: Frank, Hans, Jeroen, Marco, Hans, Dennis 
Dames: Anna, Annemiek, Esther, Hellen, Mellanie 
 
VALTO 6: Uit, VEO 6 (13.00). Vertrek: 11.45 uur 
Heren: Bart, Daniël, Nick, Vincent, Jesper 
Dames: Lysanne, Mandy, Nanne, Ryanne, reserve dame 
 
VALTO 7: Thuis, KVS 8 (18.30). Aanwezig: 17.45 uur 
Heren: Twan, Jelle, Rinze, Ruud, Wouter 
Dames: Gerda, Marije, Natalie, Petra, reserve dame 
 
VALTO 8: Uit, ONDO 4 (16.00). Vertrek: 15.00 uur 
Heren: Arie, Bart, Martin, Marco, Michiel, Sjors, Peter 
Dames: Fiona, Jolanda, Leonie, spelende dame, reserve dame 
 
  



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
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Algemene Leden vergadering maandag 15 oktober 2018. 20.00 uur  

Graag nodigen wij alle leden uit voor de najaar ALV op 15 oktober om 20.00 uur in Villa VALTO. Ouders van 
leden zijn van harte welkom om hun kinderen te vertegenwoordigen tijdens de ALV.  

Agenda:  

1. Opening door de voorzitter  
2. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2018  
3. Terugblik seizoen 2017-2018 
4. Verslag kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie  
5. Vaststellen jaarrekening 2017-2018  
6. Vaststellen begroting 2018-2019  
7. Uitreiken ere-kleinnood  
8. Plannen en mededelingen bestuur  
9. Verbouwing Villa 
10. Rondvraag  

Korte vragen kunnen in de vergadering worden gesteld. Voorstellen ter behandeling op een algemene 
vergadering dienen tenminste 3x24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris te 
worden ingediend.  

Namens het bestuur, Fiona Rijsdijk 

Uitslagen 29 september 2018 
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Nabeschouwingen 
 
VALTO 3 ging op bezoek bij Weidevogels en kon heel behoorlijk mee. Was de tegenstander vorige week 
duidelijk te sterk (KOAG), zat er deze week wel meer in dan de 17-14 nederlaag. Genoeg 
aanknopingspunten om er volgende week weer vol in te gaan op het eigen sportpark.  
VALTO 4 speelde niet dit weekend. 
VALTO 5 speelde tegen een brok ervaring in Maasland, ODO 4. Valto stond de gehele wedstrijd aan de 
goede kant van de score, behalve op het moment dat het er echt toe deed. Werd er in de voorbereiding nog 
eenvoudig gewonnen van dit ODO, nu werd er een onnodige 15-14 nederlaag geleden.  
VALTO 6 deelde de punten in Delft met DES en deed dat in een wat saaie wedstrijd. Het enige dat de 
wedstrijd wel had, was spanning. Vorige week verloor het 6e nog van dit DES, dit keer kon men wel een punt 
pakken. De 7-7 uitslag doet vermoeden dat het geen mooie wedstrijd was, maar de spanning vergoedde 
veel.  
VALTO 7 kan de champagne vast in de koelkast gaan zetten. Na de 8-6 overwinning op Dijkvogels van dit 
weekend heeft men na 4 wedstrijden nog de volle mep aan punten. Volgende week kan men het 
kampioenschap binnen gaan slepen in de confrontatie met KVS. Blijf dus vooral hangen na het 1e om het 
zevende aan de titel te helpen! 
VALTO 8 speelde een leuke pot tegen Excelsior, die eigenlijk hetzelfde verliep als vorige week. Beide 
ploegen wisten de korf goed te vinden, maar ook deze week waren de doelpunten niet eerlijk verdeeld. 
Excelsior tikte dit keer zelfs de 20 doelpunten aan, iets wat niet vaak gebeurd in deze klasse. Valto maakte 
er ook wel 14, maar kon dus niet voldoende mee met Excelsior.  
 
A-jeugd 
VALTO A1 speelde uit tegen het nog puntloze Vitesse A1. VALTO begon slordig aan de wedstrijd en kon 
niet voorkomen dat Vitesse vrij makkelijk op een comfortabele voorsprong kwam. VALTO herpakte zich 
enigszins en knokte zich terug naar 6-3. Er volgde een doelpuntloze periode, waarin VALTO zeker kansen 
had om de 6-4 te maken, maar dat wilde maar niet lukken. Uiteindelijk pakte Vitesse de score weer op en 
werd de ruststand op 9-3 gezet. De tweede helft liet hetzelfde beeld zien: een makkelijk scorend Vitesse en 
bij VALTO moest er hard gewerkt worden voor de kansen, met een te laag afrondingspercentage. Met als 
gevolg helaas een flinke nederlaag: 22-7. Doordat ook de andere ploeg onderin haar wedstrijd wist te 
winnen, staat VALTO nu samen met Vitesse en Die Haghe op de onderste plek met twee punten uit vier 
wedstrijden. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen KVS A1, die vier punten wist te behalen. 
VALTO A2 speelde uit tegen Maassluis A2. VALTO wist al vier punten te behalen, terwijl Maassluis pas één 
wedstrijd wist te winnen. Toch was Maassluis net even de betere ploeg, die uiteindelijk de wedstrijd met 15-
10 wist te winnen. A.s. zaterdag speelt de A2 thuis tegen Excelsior A1. Excelsior wist al te winnen van 
Dijkvogels A1, DES A1 en Maassluis A2, maar verloor afgelopen zaterdag met 7-8 van ODO A1, waar 
VALTO een paar weken terug met 11-12 van wist te winnen. Dus als de A2 een goede pot neer weet te 
zetten, moet er zeker wat mogelijk zijn. 
VALTO A3 speelde uit tegen Phoenix A3. Vorige week werd er thuis met 8-12 van deze ploeg verloren. Dit 
keer ging de wedstrijd wat meer gelijk op en bleef het ook lang spannend, of het nog zou lukken om er een 
gelijkspel uit te slepen, maar uiteindelijk was het toch Phoenix die de punten wist binnen te halen: 7-6. A.s. 
zaterdag speelt de A3 thuis tegen DES A2. Deze ploeg heeft de A3 nog niet eerder gehad. Zij wisten ruim te 
winnen van Phoenix, verloren thuis met 3-7 van Meervogels en uit wonnen ze met 6-8 van Meervogels. 
VALTO verloor dus wel twee keer van Phoenix, maar wist eerder wel te winnen van Meervogels. Het kan 
dus alle kanten op. 
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen KVS B1. Vorige week werd er nog met 20-10 van deze ploeg gewonnen. Dit 
keer werd het een wat moeizame overwinning, en dat kwam vooral door een mindere tweede helft. Gelukkig 
was de voorsprong al groot genoeg om niet meer in gevaar te komen en werden de punten mee terug 
genomen in de tas: 14-16. Dijkvogels wist haar wedstrijd ook gewoon te winnen en blijft dus op twee punten 
achterstand. VALTO speelt zaterdag thuis tegen Nieuwerkerk B1. Uit werd er met 6-15 gewonnen. 
VALTO B2 speelde thuis tegen ONDO B2. Vorige week werd er met 8-10 van deze ploeg gewonnen. Ook dit 
keer ging de wedstrijd weer gelijk op, maar het was VALTO die wat moeizamer tot scoren kwam. Hierdoor 
lukte het dit keer niet om de punten binnen te halen, het werd een minimaal verschil: 7-8. Hierdoor is de B2 
haar koppositie kwijt geraakt aan Fortuna B3. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen dit team en kan het bij 
winst weer op gelijke hoogte komen en blijft het kampioenschap in zicht. Bij verlies of gelijkspel gaat Fortuna 
er met het kampioenschap vandoor. 
VALTO B3 speelde uit tegen koploper Dijkvogels B2, die vorige week al een maat te groot was voor onze 
B3, 3-16. Dit keer wist de B3 nog minder tegenstand te geven en bleef zelfs de hatelijk nul lang op het 
scorebord staan. Gelukkig kwam uiteindelijk toch nog wel de eretreffer en de eindstand werd bepaald op 20-
1. Gauw vergeten en weer richten op de laatste twee wedstrijden, waarin jullie hopelijk weer wat meer te 
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vertellen hebben. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen Achilles B2. Thuis werd er met 6-5 van deze ploeg 
gewonnen.    
 
Valto C1 mocht afreizen naar Koog aan de Zaan om aan te treden tegen KZ C1. KZ had pas 1 wedstrijd 
gewonnen dus Valto begon vol goede moed aan de wedstrijd. Het werd een erg doelpuntarme pot. Dat 
betekent dat het verdedigend aan beide kanten wel goed zat maar Valto was aanvallend niet sterk genoeg. 
Tot rust wist Valto zelfs niet 1x de korf te vinden en werd de kleedkamers met 2-0 achterstand opgezocht. 
Na rust lukte dit wel 2 keer maar zeker niet voldoende om aan winst te kunnen denken. Er werd met 5-2 
verloren. Komen week werken aan hoe dit beter kan om zo zaterdag tegen de andere verre tegenstander, 
Groen Geel C1, beter weerstand te kunnen bieden. Zij staan met drie keer winst uit 4 wedstrijden op een 3e 
plek in de poule dus dit zal wederom een pittige wedstrijd worden. 
Valto C2 kreeg deze week Olympia C1 in de return en net als vorige week had Olympia niets in te brengen. 
Valto speelde goed rond en zette leuke aanvallen neer waarbij veel verschillende spelers op veel 
verschillende manieren vrij kwamen en zo kansen creëerden. In de tweede helft haperde de 
doelpuntenmachine wel een beetje waardoor de einduitslag bleef hangen op een 9-2 overwinning. Zaterdag 
a.s. komt KOAG C2 op bezoek. Bij winst kunnen jullie niet meer ingehaald worden en kan alleen Avanti nog 
langszij komen, dat zal een week later beslist gaan worden! 
Valto C3 ging naar Avanti om daar de tegen de C3 aan te treden. Valto begon slecht aan de wedstrijd en 
kwam op een 3-1 achterstand. De laatste paar minuten werden alle registers open getrokken en werd Avanti 
nipt ingehaald door met 3-4 te winnen. Helaas viel Nova al na 1 minuut spelen uit met een vervelende 
knieblessure. Beterschap Nova! Komende zaterdag komt ALO C1 op bezoek. Uit wisten jullie daar ook met 
slechts 1 doelpunt verschil van te winnen. Laat deze keer zien dat jullie de sterkere ploeg zijn! 
Valto C4 ging met maar 8 spelers en de ouders als coaches naar Zoetermeer om daar Phoenix C3 tussen 
de lijnen te treffen. Helaas bleek Phoenix iets te sterk voor onze C4 en werd er met 6-3 verloren. Komende 
zaterdag zijn jullie vrij. 
 
Valto D1 speelde een spannende wedstrijd tegen Fortuna D2. Werd er vorige week nog heel eenvoudig 
gewonnen van dit team, deze week stond er een andere ploeg met het vizier op scherp. Als wij ons vizier 
dan minder scherp hebben, kan Fortuna een vuist maken. En dat gebeurde ook. Van een 2-4 achterstand 
wist Valto laat in de 2e helft nog terug te komen naar 4-4 gelijkspel. Vanaf dat moment werd er paniekkorfbal 
gespeeld. Valto rook winst maar ging fouten maken waardoor de bal eigenlijk niet meer in het aanvalsvak 
kwam. Fortuna kreeg nog een paar goede kansen waarvan er eentje nog net uit de korf draaide. Na het 
laatste fluitsignaal werden de punten dus netjes verdeeld. Komende zaterdag gaan jullie naar Meervogels 
D1 die pas 1 punt wist te behalen en waar jullie thuis met duidelijke cijfers van wisten te winnen.  
Valto D2 maakte het zichzelf lastiger dan nodig tegen DES D1. Het liep aanvallend stroef bij onze D2 en 
DES kwam in de tweede helft zelfs terug tot 5-5. Ondanks de chaos die toen ontstond bij Valto, werden er 
toch nog 2 ballen ingegooid en bleef de verdediging netjes dicht. Uitslag dus 7-5 in ons voordeel. Door de 
andere uitslag in de poule staat Valto er nu erg rooskleurig voor en kan a.s. zaterdag een kampioensfeestje 
gepland worden. Valto heeft aan 1 punt voldoende om alleen kampioen te worden in de poule. Ondo D2 is te 
kloppen ploeg! 
Valto D3 ging naar Maasland om tegen ODO D2 te spelen. De eerste helft kwam wat moeizaam op gang 
voor Valto maar toch werd er 4x gescoord. Tweede helft was Valto wat warmer en ging het lekker lopen en 
werd er met 3-10 gewonnen. Komende zaterdag gaan jullie naar 's-Gravenzande om tegen ONDO D5 te 
spelen. Thuis werd nog vrij makkelijk gewonnen en dat moeten jullie deze keer ook laten zien. Bij winst is het 
kampioenschap een feit en daar zullen jullie als team vast voor gaan strijden! 
Valto D4 speelde geen goede wedstrijd tegen ONDO D3. Zeker de eerste helft was niet voldoende. Een iets 
betere tweede helft was niet genoeg om alsnog Ondo te verslaan. Valto verloor met 9-6. Komende zaterdag 
spelen jullie thuis tegen Excelsior, een ploeg waar jullie uit makkelijk van wonnen.  
Valto D5 kreeg Avanti D5 op bezoek. Al snel werd duidelijk dat hier een dame tussen de lijnen stond die niet 
in dit team speelde. Na enig speurwerk bleek dat zij normaal met Avanti D1 in de hoofdklasse speelt. 
Jammer, want deze dame bepaalde de wedstrijd door 9 van de 10 doelpunten op haar naam te zetten. Valto 
wist ook 2 keer te scoren maar dit was bij lange na niet voldoende om Avanti ook maar enigzins te volgen. 
Jammer voor de andere 15 spelers binnen de lijnen! Komende zaterdag spelen jullie tegen koploper ONDO 
D6. Zij hebben nog geen wedstrijd verloren dus ook dit zal een pittige wedstrijd worden! 
 
Ook deze week was Valto E1 te sterk voor Achilles. De E1 startte de wedstrijd heel sterk en tot de 3e 10 
minuten had Achilles weinig kans. Doordat de E1 het nog lastig vindt om de wedstrijd geconcentreerd uit te 
spelen, kwam Achilles nog wel terug tot 12-10.  Volgende week een belangrijke wedstrijd tegen Phoenix. 
Succes!  
Voor Valto E2 was er kans op revanche tegen Excelsior. Na een week hard trainen zagen we een heel 
andere E2. Er werd goed verdedigd en in de aanval ging het combineren een stuk beter. Excelsior was nog 
wel beter, maar hadden het een stuk lastiger met de E2; uitslag 4-10. Volgende week naar ONDO, kijken 
hoe de E2 het daar gaat doen. 



AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl
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VALTO E3 ging goed van start, maar creëerde weinig kansen en maakte daardoor dus weinig doelpunten. 
ONDO scoorde iets vaker en zo werd het 4-1 in hun voordeel. Volgende week naar Excelsior. 
Bij VALTO E4 ging het weer beter dan de vorige weken. De dames hebben de stijgende lijn te pakken, al 
werd er nog wel verloren met 6-7. De E4 speelde snel rond en verdedigde ook goed. Beide coaches maar 
heel trots op de 6 doelpunten. Phoenix is volgende week de tegenstander, hopen op weer een goed 
wedstrijd.    
Valto E5 moest het opnemen tegen ODO in Maasland. Net als vorige week won ODO de wedstrijd, maar 
scoorden ze wel minder tegen de E5. Jammer voor de E5 scoorden zij er ook minder; eindstand was 
daardoor 7-2. ONDO komt volgende week op bezoek bij de E5.  
VALTO E6 had het lastig met verdedigen tegen ONDO. Net als vorige week won ONDO de wedstrijd. Wat 
wel goed ging was het samenspel en deze week werd er wel gescoord door de meiden. Koploper Excelsior 
is de tegenstander van de E6 in de volgende wedstrijd. 
VALTO E7 wist deze week niet te winnen Excelsior. De wedstrijd eindigde in een 3-7 overwinning voor het 
team uit Delft. Volgende week tegen Nieuwerkerk E10 gaan de kansen er misschien wel weer in. 
VALTO F1 nam het weer op tegen Excelsior. Vorige week was het een grote overwinning voor de F1. Ook 
nu startte de F1 erg goed, maar deze week profiteerde Excelsior beter van hun superspeler. Uiteindelijk 
kwam Excelsior daardoor helemaal terug tot een gelijkspel; 7-7. Volgende week naar Maasdijk voor een 
Westlandse derby.    
VALTO F2 moest erg vroeg op pad naar Moordrecht. Zonder coaches en met de nodige invallers heeft de 
F2 geknokt voor wat ze waard waren en meer gescoord dan de week ervoor. IJsselvogels was echter wel 
weer een maatje te groot; uitslag 19-8. Met Fortuna heeft de F2 komend weekend een tegenstander waar 
misschien wel wat te halen valt.    
VALTO F3 won hun wedstrijd van Fortuna F6. Ondanks dat het vrijlopen moeilijk was, werd er wel veel en 
snel geschoten. Dat deed de F3 ook nog eens met scherp, waardoor ze met 6-2 wonnen. Komende 
wedstrijd is thuis tegen ONDO. 
 

Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
 
Afgelopen zaterdag 
 
Bij VALTO thuis 
Het programma is slecht verdeeld. Heel weinig wedstrijden thuis en alleen Valto 4 in de wedstrijdsport. Gaat 
die wedstrijd er nog uit ook omdat ODO te weinig heren op de been kon brengen. 
 
Wedstrijdsport buiten VALTO 
Rick en Alex floten KZ tegen Deetos. Alex meldt: “Lekker weer, rustige wedstrijd met een gelijk opgaande 
eerste helft, eerste 10 minuten van de 2e helft geeft KZ de wedstrijd uit handen 20-14 winst Deetos.” 
 
Cock heeft vast wel iets gefloten. Alleen lijkt het erop dat de wedstrijd naar dinsdag is verplaatst. Dus ik weet 
verder geen details. 
 
Jan heeft de accu weer opgeladen in Zuid-Afrika en floot gisteren Maasluis 1 – Phoenix 1. Jan meldt: 
“Fluiten ging goed hoor. Phoenix bakte er niets van. Vandaar dat het nog een wedstrijd is gebleven tot 10 
minuten voor het eind. Eindstand 17 – 22.” 
 
Pierre was wederom gecontracteerd door Dijkvogels. Pierre meldt: “Gisteren weer bij Dijkvogels geweest. 
Daar Dijkvogels 2 - Ondo 3 gefloten. Een streekderby waar je verwacht dat de ploegen iets xtra 'brengen'. 
Nou niet dus. Misschien kwam het door het mooie weer. Ondo speelde matig en de Dijk aardig....eindstand 
16 -12.”  
 
Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen! 
 
Komende week 
 
dinsdag 02 oktober 2018 
   Scheidsrechter Gastheer 
20:00 Juliana A1 Vitesse A2 Cock Matthijsse  
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zaterdag 06 oktober 2018  
11:00 Valto B1 Nieuwerkerk B1 Corne Pronk (Peter de Rijcke) 
11:00 ONDO C1 KCC / SO natural C1 Cock Matthijsse  
12:15 Valto A2 Excelsior A1  (Pleun Poot) 
13:00 Valto A1 KVS / Maritiem A1 R. van Gorkum (Pleun Poot) 
14:30 Valto 2 Swift 2 M. Steenvoorden (Pleun Poot) 
15:30 RWA 1 Albatros 1 Jan Korteland  
16:00 Valto 1 Swift 1 J. Schaap (Frans van Staalduinen) 
16:30 Valto 5 Paal Centraal 3  (Frans van Staalduinen) 
17:30 Valto C1 Groen Geel C1 AJ. Volkers (Frans van Staalduinen) 
18:00 Valto 3 Avanti 4 D. Dallinga (Frans van Staalduinen) 
 
Zag nog geen aanwijzing van Rick en Alex maar dit gebeurt meestal pas in de loop van de week. Ook aparte 
aanwijzingen van Alex zijn niet zichtbaar voor ons. 
 
Succes mannen!! 
Gastheercoördinator Peter 

Barbezetting komende 2 weken 
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 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 

4 okt Do 19.30-23.30 Patrick Boeters     

        

6 okt Za 8.15-12.00 Ellen vd Kaaij Inge Scholtes Janine Stolk   

6 okt Za 12.00-15.00 Irma Koornneef Annemieke 
Dukker 

Karlijn van 
Lenteren 

  

6 okt Za 15.00-18.00 Nico 
Kolenbrander 

Liesbeth van  
Staalduinen 

Wendy vd Meijs   

6 okt Za 17.30-20.30 Valto 6 Valto 6 Valto 6 Valto 6 Nick Voskamp 
Laurens v Eijk 

        

11 okt Do 19.30-23.30 Ben van Duijn     

        

13 okt Za 8.15-12.00 Dita Poot  Lisette v Vliet    

13 okt Za 11.00-14.00 Wendy vd 
Meijs 

    

13 okt Za 12.00-15.00 Henk Molenaar Chantal v Kester    

13 okt Za 15.00-18.00 Martien v Dijk Simone 
Bongaards 

   

13 okt Za 17.30-20.30 Valto 7 Valto 7   2 leden Valto 7 
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Zonnige september wedstrijden 
Onder een september zonnetje was het goed vertoeven langs de lijn 
afgelopen weekend, helaas waren de resultaten niet optimaal.  
 
Valto 1 won van GKV/Enomics 1 afgelopen zaterdag et 16-14 en is 
gelukkig van die hatelijke 0 af. Dit weekend stonden de wedstrijden 
tegen HKC op het programma in Hardinxveld-Giessendam. HKC kwam 
erg goed uit de startblokken en stond snel met 6-1 voor. Valto 1 knokte 
zich lange tijd terug in de wedstrijd, stond meerdere keren voor maar 
toch trok HKC aan het langste eind door met 24-20 te winnen.  
Valto 2 won vorige week makkelijk van Tilburg 2 en klom daarmee naar de gedeeld eerste plaats. Dit 
weekend tegen HKC 2 bleek dat Valto 2 dit seizoen nog niet te stoppen is.. Valto 2 is een machine! Meer 
doelpunten dan afgelopen weekend en daarmee 11-23 gewonnen. Doordat Valto 2 directe concurrent Swift 
gelijk zag spelen staat het 2e nu alleen bovenaan in de 1e klasse. Komend weekend komen de Zeeuwen op 
bezoek van Swift, dus zorg voor herrie langs de lijn!    
Valto A1 won vorige week van Meervogels met een schamelijke 9-7. Dit weekend stonden de junioren van 
Vitesse Barendrecht op de stoep en zij waren duidelijk een stapje verder dan Meervogels maar ook dan 
Valto. Valto wat dit jaar in de Overgangsklasse uitkomt met een jonge groep kon geen vuist maken tegen 
Vitesse en verloor met 7-22.    
 
Hoe om te gaan met het invullen van het Digitaal Wedstrijd Formulier – coaches en scheidsrechters! 
Voor Valto is het erg belangrijk dat we vanuit het KNKV een zo eerlijk mogelijke poule indeling ontvangen. 
Speel je namelijk op een niveau met tegenstanders waar je leuk en sportief tegen kan korfballen dan 
verhoogt dat het spelplezier! We merken dat het steeds lastiger is om een poule indeling te creëren waarin 
dat mogelijk is. Het KNKV geeft aan dat een van de redenen is dat veel verenigingen, vooral in de 
Breedtesport, het DWF niet invullen naar realiteit. De eerste 8 spelers worden bijvoorbeeld opgesteld in het 
DWF, wissels worden niet ingevuld etc. Dit zorgt voor een vertekend beeld van de sterkte van het team en 
dat is niet wat we willen! We roepen jullie dan ook op: coaches en scheidsrechters, zorg dat het DWF naar 
waarheid ingevuld wordt. De opstelling verzend je voor dat de wedstrijd begint en wissels meteen nadat de 
wedstrijd afgelopen is.  
 
Vrije weekenden: 20 oktober tot 10 november?  
Voor veel teams is 20 oktober al een vrij speelweekend en op 10 en 17 november staan de oefenwedstrijden 
voor de zaal pas weer gepland (zie de website voor de dagen en tijden). De TC is in overleg met de 
trainers/coaches aan het kijken naar oplossingen om dit grote korfbalvrije gat wat kleiner te maken. 
Afgelopen jaren merken we steeds meer dat spelers liever kortere pauzes hebben van korfbal dan lange... 
een goed teken want dan is het spelplezier dus ook hoog! Er zal op 10 november waarschijnlijk een clinic 
zijn voor de D, C en B-jeugd. Ook zijn sommige coaches al bezig met het afspreken van onderlinge 
wedstrijdjes of een mini-mix-toernooi. Trek de komende weken dus vooral de trainers/coaches aan hun jasje 
om te horen of zij ook extra plannen maken! 
 
Beachkorfbal tijdens de Haagse Korfbaldagen – 3 november 2018  
Op 3 november wordt er in de Topsportcampus in Den Haag weer een Beachkorfbaltoernooi georganiseerd 
voor de E, D en C jeugd. De coaches hebben de informatie hoe teams ingeschreven kunnen worden dus 
heb je zin in een potje beachkorfbal in een normaal gesproken korfbalvrij weekend.. laat je horen bij een van 
de vele coaches!  
 
Unicum voor Valto senioren – Valto 9 is geboren!  
Een aanname is het wel, het is niet dubbel gecheckt, maar volgens mij hebben we hier een unicum te 
pakken.. Valto 9 is geboren! Onder leiding van voorzitter Jan Jaap Elenbaas hebben een hoop oud 
korfballers aangegeven wel weer eens te willen beginnen. Na een proefperiode op het veld met meetrainen 
hebben we besloten Valto 9 officieel op te geven voor het zaalseizoen.  
 
Op de koffie bij de TC! – Elke thuiswedstrijd van de Valto selectie(s)  
De komende weken gaat de TC een klein experiment aan, we organiseren namelijk een klein koffie 
momentje om binnen te lopen bij de TC. We willen zoveel mogelijk zichtbaar en aanwezig zijn binnen de 
vereniging maar ook goed bereikbaar! Elke thuiswedstrijd van de Valto selecties is het mogelijk om eens van 
gedachten te wisselen met een TC’er en andere Valto leden. Misschien heb je wel een prangende vraag, 
een super goed idee of wil je gewoon eens wat meer horen over de visie die we ontwikkeld hebben en 
blijven ontwikkelen. Tussen 12:30 en 14:00 zijn jullie van harte welkom in de kantine, wie je wanneer ziet 
vind je hieronder!  
6 oktober – Erik Elgersma (Coördinator E,F & Kangoeroes) 
20 oktober – Marleen Slaman (Coördinator C&D, Zaalinhuur) 
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Uiteraard is het nog steeds mogelijk om de TC eerder of op andere momenten te spreken, mail eens naar 
TC@ckv-valto.nl als die behoefte er is!  
 
Namens de TC,  

Bart Versteegen 

 

Schoonmaken Villa 
Het veld seizoen gaat weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij. 
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur. 
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 uur gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas, 
Meidoornhof 21. 
 
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 

  5/10 C4 
12/10 C3 
19/10 C2 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 

VALTOFEEST zaterdag 24 november ! 
 
We zijn nog op zoek naar mensen die mee willen helpen op het mooie VALTO  feest . 
We zoeken nog mensen voor: 
- achter de bar (inschenken van fris en wijn, en het uitserveren van drank bij de bar  ) . 
- mensen voor achter de garderobe  
- mensen voor achter de muntenverkoop  
- mensen voor bij de deur controle op legitimatie  
 
Lijkt je het wat, geef je op bij : pgjstolkdelier@gmail.com   
Ps: als je komt helpen, heb je geen toegangskaartje nodig. 
En na afloop een gezellige afterparty, 
minimale leeftijd om te helpen is 16 jaar. 
 
Groetjes, het feestcomite 
 
ps: kaartjes zijn ook nog  te koop bij : Ben van Duijn , Ruben Hoogebrugge , Martijn Dijkstra , Sharon Prins , 
Gj Stolk, cafe de Dommerick. 
 

Wedstrijdverslagen 
 
VALTO legt sterk HKC het vuur aan de schenen. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
In een weekend dat ik er even niet was, was het wel fijn om te horen dat VALTO 1 de eerste punten had 
binnen gehaald tegen GKV. Gelukkig hadden we de beelden nog, dus heb ik het nog maar eens terug 
gekeken. Met elkaar en voor elkaar werd deze tegenstander bestreden en bleven de punten terecht in De 
Lier. Deze week gingen VALTO 1 & 2 samen op stap naar Boven Hardinxveld om daar de degens te kruisen 
met het plaatselijke HKC. VALTO 2 is aan een mooie reeks bezig en staat nog foutloos bovenaan. Deze 
plaats wordt gedeeld met de reserves van Swift (M), dus dat kan nog wel eens een spannend seizoen gaan 
worden. HKC 2 wacht nog op de eerste punten, maar lijkt een moeilijk seizoen te hebben. Met een 
gemiddelde van minder dan 10 doelpunten per wedstrijd zijn zij de minst scorende ploeg, terwijl VALTO 2 
met gemiddeld 19 doelpunten de meest scorende ploeg is. Onderschatting lag dus op de loer bij VALTO. De 
ploegen begonnen echter geconcentreerd aan de wedstrijd na het eerste fluitsignaal van de prima leidende 
scheidsrechter Van Zoggel-Foolen. Met veel verdedigende druk van beide ploegen duurde het ruim vier 
minuten voor het eerste doelpunt werd gescoord. Het was de thuisploeg die als eerste de korf wist te vinden, 
maar nog binnen dezelfde minuut nivelleerde Lisanne O de stand. De tweede VALTO treffer liet te lang op 
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zich wachten, waardoor HKC nog één keer op voorsprong zou komen. Lotte tekende deze keer voor de 
gelijkmaker, waarna VALTO ook gelijk het eerste gaatje zou slaan naar 2-6 door doelpunten van Lisanne B, 
Pieter (2x) en Ron. Met om en om scoren werd twee minuten voor de thee het gaatje toch nog even twee en 
leek HKC weer aan te haken. Een eindsprintje in de laatste twee minuten zorgde ervoor dat VALTO toch met 
een ruime voorsprong ging rusten. Met drie treffers op rij van Lisanne O, Lisanne B en Bart werd bij 5-10 de 
gang naar de kleedkamers gemaakt. 
Ook na de thee zou het weer even duurde voor het eerste doelpunt viel, maar deze keer was het Bart die 
onze voorsprong vergrootte naar 5-11. Het verschil met HKC werd meer en meer duidelijk, want na een 
tegen doelpunt wist VALTO de voorsprong weer met vier doelpunten op rij te vergroten naar 6-15 en was de 
wedstrijd, met nog twintig minuten te gaan, eigenlijk wel gespeeld. HKC spartelde nog even tegen door de 
achterstand te verkleinen naar 8-15, maar Ruben, binnen de lijnen voor Pieter, scoorde zijn eerste doelpunt 
vanmiddag. Na de 9-16 ging VALTO weer even los en bouwde het verschil met drie treffers op rij uit naar 
tien. Met nog vier minuten op de klok ging VALTO 2 freewheelend de  slotfase in, waarin zij nog vier keer 
zouden scoren. Het laatste fluitsignaal klonk toen Ron de 11-23 door de korf liet vallen. Weer een prima 
wedstrijd voor VALTO 2 wat nu alleen koploper is in de poule. Swift 2 verslikte zich vandaag in Merwede 2 
en deelde met een 15-15 eindstand de punten. Volgende week komt deze ploeg op bezoek in De Lier en zal 
alles uit de kast trekken om VALTO 2 de punten afhandig te maken. VALTO 2 rekent op uw steun in deze 
vier punten wedstrijd.  
 
Voor het vlaggenschip van VALTO wachtte een tegenstander van formaat. Hoewel zij ook pas twee punten 
hebben vergaard tot nu toe. HKC heeft echter al wel de twee koplopers Swift en CKV Nieuwerkerk gehad en 
heeft na de winst van vorige week de smaak te pakken. Met oud korfballeague spelers binnen de gelederen 
wordt HKC toch tot de top van de OKD poule gerekend. Wederom moest de scheidsrechter het vandaag in 
zijn eentje doen, wat ik toch wel een gemis vind op dit niveau. Scheidsrechter De Boer heeft er echter weer 
het beste van gemaakt en floot een prima pot. De start van de wedstrijd was duidelijk voor de thuisploeg. Al 
in de eerste minuut werd duidelijk dat HKC over een prima dames kwartet beschikt en werd een doorloop 
netjes door één van deze dame afgerond. Even later zette Mees ons op gelijke hoogte, maar na de 1-1 ging 
HKC even helemaal los. Vijf minuten later stond er een 6-1 tussenstand op het bord voordat VALTO de korf 
weer wist te vinden. Het meegereisde publiek hield de adem in en vreesde voor een walk-over. Frank was 
na een aantal pogingen dan ook trefzeker, maar daar zette zijn tegenstander twee treffers tegenover. Na 
deze doelpunten leek VALTO dan toch meer grip op de HKC aanvallen te krijgen en wisten zelf terug te 
komen tot 8-5 door doelpunten van Frank, Naomi en Thom. HKC herstelde het verschil naar vier, maar de 
Hardinxveldse storm was intussen wel een beetje gaan liggen. Met twee treffers van Frank kreeg VALTO bij 
9-7 toch weer de aansluiting en zou deze tot de rust behouden toen bij 12-10 de gang naar de kleedkamers 
gemaakt werd.  
De coaches Spek en Nieuwenhuizen hadden duidelijk het één en ander te bespreken met hun ploeg, want 
zij lieten erg lang op zich wachten. De eerste aanval van VALTO na de thee leverde gelijk een strafworp op, 
omdat Zané met een overtreding werd gestopt bij haar doorbraak. Deze strafworp werd door Frank 
koelbloedig afgerond en was de aansluiting daar. Lang duurde dit echter niet, want even later ging ook aan 
de andere kant de bal op de stip en ook deze werd gescoord. In de volgende VALTO aanval ging het mis 
voor Maaike. Zij kwam in botsing met een HKC heer die dwars door haar heen liep om in het spoor van 
Mees te blijven. Voor Maaike betekende dit einde wedstrijd en betrad Lotte op haar plaats het veld. Dit was 
natuurlijk even schrikken voor de ploeg en zij leken hierdoor ook even uit het veld geslagen. Het ging direct 
mis in de aanval en in het andere vak loste weer één van de dames een schot op de korf, wat een 14-11 
tussenstand opleverde. Toch zorgden Mees en Frank ervoor dat we na zeven minuten in de tweede helft bij 
15-15 weer op gelijke hoogte kwamen. HKC vond dit het juiste moment om een time-out te nemen om 
VALTO uit de flow te halen. Dit had echter niet het gewenste resultaat, want met twee treffers van Naomi en 
Frank nam VALTO brutaal de leiding bij 15-17. Er waren echter nog twintig minuten te gaan dus rekenden 
wij ons nog niet rijk. HKC herstelde deze achterstand in no-time door twee doelpunten van de oud league 
spelers Roest en Troost. Halverwege de tweede helft zat VALTO nog steeds op de nek van HKC toen Thom 
er 19-18 van maakte. Enkele minuten later was de achterstand weer opgelopen naar 21-18 toen Eric de 
spelers bij zich riep voor een time-out. Wat hij gezegd heeft weet ik niet, maar effect had het wel. Met twee 
doelpunten van Mees en Frank was daar bij 21-20 de aansluiting weer en begon het Hardinxveldse publiek 
zich flink te roeren richting de arbitrage. Dit verstomde weer snel toen zij via een makkelijk gegeven 
strafworp de voorsprong weer vergrootte naar 22-20. Met nog maar vijf minuten op de klok gingen we een 
spannende slotfase tegemoet, waarin VALTO de druk er wel op had maar niet meer tot scoren kwam. Door 
de risico’s die we verdedigend namen en de halve kansen die er in de aanval genomen werden, wist HKC in 
deze fase nog tweemaal de korf te vinden. De eindstand van 24-20 was hier van resultaat, waarmee HKC de 
weg naar boven dus heeft ingezet. De andere uitslagen waren vanmiddag gelukkig gunstig voor VALTO. 
Oranje Wit en CKV Nieuwerkerk deden wat er van het verwacht werd en versloegen GKV en KV 
Vriendenschaar, zodat VALTO nog op de 6e plaats staat in de poule. Volgende week wacht VALTO 1 een 
zware klus in de thuiswedstrijd tegen koploper Swift. Ook deze ploeg heeft zich flink versterkt ten opzichte 
van vorig seizoen. VALTO moest toen beide keren de punten aan de Zeeuwse ploeg laten. Het wordt dus 
hopen op een stuntje volgende week op ons eigen veld met hopelijk rijen dik publiek langs de lijn.  
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Graag tot volgende week dus allemaal, Arno van Leeuwen. 
 
KVS B1 – Valto B1 
Om 10 uur vertrokken we naar Scheveningen. Vorige week hadden we van KVS 20-10 gewonnen, dus we 
wisten dat we deze wedstrijd konden winnen. Maar we moesten er niet te makkelijk over denken. En dat 
bleek later ook, want het was later in de wedstrijd erg spannend. We kwamen al snel 1-0 achter, maar door 
een paar goede aanvallen achter elkaar werd het al snel 1-4 voor ons. Daarna werd er om en om gescoord 
tot aan rust. De ruststand was 6-11. Na rust ging het bij ons niet meer zo goed als in de 1e helft. We waren 
soms niet heel erg geconcentreerd meer, en de scheidsrechter hielp ook niet echt mee, want die floot alles 
tegen ons. Daardoor kwam KVS terug naar 10-13. Er werd een time-out genomen, zodat we ons konden 
concentreren en met veel energie de wedstrijd zouden winnen, en niet op het laatste moment nog punten 
zouden verliezen. Ook al was het erg spannend, we bleven de voorsprong vasthouden. De eindstand was 
14-16. Doordat we alle wedstrijden tot nu toe hebben gewonnen, hebben we aanstaande zaterdag onze 
kampioenswedstrijd thuis tegen Nieuwerkerk B1, daar hadden we de vorige keer 15-6 van gewonnen, dus 
dat moeten we kunnen winnen. 
  
Groetjes Julia van der Mout 
 
Valto C2 
Deze week kwam Olympia C1 bij ons op bezoek. In de aanval creëerde we veel meer kansen dan vorige 
week, toen we ook tegen Olympia speelde. In de verdediging hielden we het goed dicht. Af en toe maakte 
we hele mooie goals waardoor we een goede voorsprong maakte. In de tweede helft scoorde we een paar 
hele mooie doorlopen waardoor de eindstand 9-2 is geworden! Volgende week spelen we thuis tegen 
KOAG. Groetjes Jens 
 
Valto C3 tegen Avanti� 
Omdat Rome en Thijs zelf moesten spelen hadden we Ruben en Rosalie als coach bij ons. We gingen naar 
Pijnacker tegen Avanti c3. Luke scoorde de eerste 0-1 voor Valto! Avanti werd steeds feller en scoorde er 
dus drie en werd het 3-1 toen was er rust. De 2e helft was koud begonnen en Nova raakte geblesseerd erg 
vervelend! Marit zou reserve staan maar kwam terug op het veld. Het bleef lang 3-1 en de laatste 10 
minuten gingen in. Marit scoorde 3-2! Toen kregen we strafworp mee ik verzilverde de strafworp 3-3 joepie! 
Even aanzetten in de laatste laatste 4 minuten. Estelle scoorde de winnende 3-4! We konden het niet 
geloven. Met een tevreden gevoel terug naar de lier.  
 
Heel erg bedankt Ruben en Rosalie voor het coachen en Nova beterschap! 
 
Valto D2- Des D1 
Rond de middag stond dit team weer heerlijk in het zonnetje zijn best te doen! 
De twee teams zijn aan elkaar gewaagd en het aantal doelpunten dat werd gescoord ging redelijk gelijk op. 
Dus het bleef tot het laatst toe spannend. 
De verdediging was ook erg goed, dus erg veel ballen gingen er niet in de korf. 
Voor de rust stond de teller op 5-3. 
En aan het einde van de wedstrijd ging Valto er met de eer vandoor met een eindstand van 7-5. 
 
Valto D3 
Zaterdag de return wedstrijd tegen Odo.  Wat een verschil met vorige week! heerlijk weer. Zowel om te 
spelen als om te kijken. Valto D3 begon goed. Toch scoorde Odo al snel de eerste. Bij valto waren een paar 
mooie kansen, helaas wil de bal er niet in. Na een paar pogingen gaat de bal toch in de korf, het staat 1-1. 
Bijna maakt Odo de 2-1. Gelukkig valt de bal er toch naast. Goed verdedigt. Daarna vallen de 1-3 en de 2-3 
al snel. Uiteindelijk de rust in met 2-4. 
 
De 2e helft gaat goed van start. Uit een paar mooie aanvallen volgen de 2-5 en 2-6. helaas worden er nog 3 
afgekeurd. (4 in totaal) Valto laat het hoofd niet hangen en gaat er voor. Odo weet er nog 1 te maken maar 
dat laat Valto niet op zich zitten. Na een sterke aanval wordt er nog 3 keer gescoord! De uitslag uiteindelijk: 
3-10! goed gespeeld jongens. Leuke wedstrijd om naar te kijken. De 2e helft was dit keer de betere helft. 
 
Op naar jullie kampioenswedstrijd. 
 
Avanti/Flexcom D5-Valto D5 (vorige week) 
Na een succesvolle thuiswedstrijd vorige week tegen Dubbel Zes D2 met 4-1 had Valto D5 heel veel zin in 
de wedstrijd in Pijnacker tegen Avanti/Flexcom D5.  Zaterdag gingen wij met heel veel zin naar de Sportlaan 
in Pijnacker om Avanti te ontmoeten. Doordat Bart en Thom niet bij de wedstrijd konden zijn, leidde Fred, de 
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vader van Ryan, de wedstrijd. Hij begon met het inspelen en gaf een uitstekende warming-up. Tevens 
vertelde hij de spelers de benodigde tips en tactieken.  
De wedstrijd begon al redelijk snel met een voorsprong van 0-1 in het voordeel voor Valto. Maar Avanti liet 
zich absoluut niet in een hoek drukken en nam revanche en al snel werd het 1-1.  Vlak voor rust werd het 2-
1.   
Tijdens de rust werd de groep bij elkaar gebracht en net als in iedere wedstrijd waren de spelers enthousiast 
en natuurlijk heel gretig om te gaan winnen. Ze begonnen na de rust weer vol goede moed en het 
samenspel van voor de rust werd voortgezet. De spelers waren heel gedreven en dat was mooi om te zien ! 
Maar, helaas scoorde de ploeg uit Pijnacker vlak na rust 3-1. Maar, Valto bleef strijdlustig ! Uiteindelijk 
maakte Avanti vlak voor het einde van de wedstrijd nog 4-1.  Valto D5 heeft ondanks het verlies uitstekend 
gespeeld en wij konden dus met opgeheven huis naar De Lier afreizen.  Fred, heel hartelijk bedankt voor het 
uitstekend leiden van de wedstrijd ! Zaterdag 29 september a.s. ontmoeten wij Avanti/Flexcom in De Lier. Wij 
zijn er klaar voor !  
Groetjes van Eline en Ellen 
 
Valto D5- Avanti D5 
Aan het weer en de inzet van de spelers kon het niet liggen vandaag! Er waren veel supporters voor ons, 
wat het extra gezellig maakte.  
Iedereen had er zin in en er werd super samengewerkt! Maar helaas voor ons stonden we al snel op 0-2 
achterstand. Na een prachtige aanval was het Rick die de 1-2 scoorde! Toen de scheids floot voor de pauze 
stond het 1-4. Balen. 
Na een heerlijk glas koude limo kwamen de spelers weer vol goede moed terug in het veld!  Maar Avanti 
bleek te sterk voor ons, inmiddels was het 1-10. Gelukkig wist Piera nog een keer te scoren, maar ondanks 
de fantastische inzet van iedereen werd het een teleurstellende eindscore van 2-11. 
 
Valto E2 – Excelsior E2 
Deze zaterdag mochten we het weer opnemen tegen Excelsior. Na de vorige wedstrijd hadden we deze 
week twee keer alleen met de E2 getraind. Romy en Mandy hebben ons deze week heel erg veel geholpen 
met de dingen die we lastig vonden. Tijdens de wedstrijd zagen we dat ook goed terug. We hadden langere 
aanvallen en kregen minder doelpunten tegen. Excelsior was nog wel steeds een beetje beter, maar wij 
scoorden er zaterdag ook 4. Excelsior haalde jammer genoeg de 10 doelpunten, waardoor zij met de punten 
naar huis gingen. Wel verloren, maar toch een goed gevoel over de wedstrijd. Sara en Anouk bedankt voor 
het invallen in de laatste tien minuten. Tot volgende week! 
Anne Elgersma                                                      
 
Valto E7 
Valto E7 had na de overwinning op Excelsior vorige week goede moed op een nieuwe overwinning. Er 
waren deze week geen wissels beschikbaar en de jongens en meiden moesten dus alle kwarten spelen. 
Vanaf het begin waren de twee teams erg gewaagd aan elkaar, maar Valto wist de eerste helft af te sluiten 
met een voorsprong van 3-1. De derde kwart was erg spannend en Excelsior kwam gelijk. De laatste 10 
minuten werden de jongens en meiden van Valto moe en scoorde Excelsior nog 4 keer. Ondanks dat de E7 
alles heeft gegeven, verloren zij met 3-7 thuis. Volgende week speelt de E7 tegen Nieuwerkerk. 
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Groeten, 
Rik de Bruin 
 
Valto F3 – Fortuna F6 
De dag begon vandaag al vroeg, 8.30 uur aanwezig om met elkaar de palen op te bouwen. De zon scheen 
volop en de F3 had er weer veel zin in. We moesten het vandaag zonder Meike doen want zij viel in bij de 
F2. De tegenstander van vandaag was dezelfde als vorige week, toen gingen we met een 9-4 winst naar 
huis. Om 9.00 uur blies scheidsrechter Marja op haar fluit en ging de wedstrijd van start, Valto begon iets wat 
slaperig waardoor de eerste kansen voor Fortuna waren en zo kwam Fortuna op voorsprong, Valto leek 
wakker te zijn geschud en Julian zorgde voor de 1-1, Nikki scoorde de 2-1 en zo kon Valto met een 
voorsprong aan de tweede helft beginnen.  
Na een glas limonade gingen beiden teams weer fris van start, er volgde kansen over en weer maar het was 
Valto dat beter was in de afronding, na 2 goals van Lisa stond het 4-1. Fortuna wist er nog 4-2 van te maken, 
maar door goed samenspel van Valto werd er met 6-2 gewonnen. Goed gedaan!  
Volgende week komt Ondo bij ons op bezoek, zet hem op F3!  
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