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Ziek 
 
Of ik doe mee met de landelijke malaise deze periode, of ik heb iets verkeerds gegeten. Laten we het op het 
laatste houden, want ik ben niet voor niets weer begonnen met sporten. Dan kun je natuurlijk niet aankomen 
met een lage weerstand na je eerste, officiële oefenwedstrijd. 
 
Afijn, wel een kortere bijdrage daardoor. Het was verder namelijk een mooi weekend. Veel oefenwedstrijden 
gezien, zelf dus gespeeld en de clinics voor de jeugd door hoofdtrainer Eric en selectie mogen bekijken. Het 
zag er allemaal erg goed en leuk uit. Klein stukje van de selectie mogen zien toen ze zelf speelden in hal 1 
en ook dat zag er top uit. 
 
Helaas geen livestream van Valto, maar eenmaal thuis wel de livestream van de Haagse Korfbaldagen 
kunnen zien. Dat was ook meteen de reden van de missende stream bij Valto 1 en 2. Ons streamteam stond 
daar en maakte er weer een feestje van. Mooi in beeld gebracht en veel kijkers die niet in de volle hal van 
HKV/Ons Eibernest konden zijn. 
 
Tenslotte, we spelen weer in de zaal, dus we zijn te gast bij Optisport. Niet dat je normaal alles kan laten 
slingeren, maar let er deze periode even extra goed op. Het laatste team in een hal ruimt de spullen netjes 
op, er spelen geen kinderen in de berging en als er iets is wat anders zou moeten, zeg het dan vriendelijk 
tegen de medewerkers achter de bar of tegen mij. 
 
Een fijne, ziek-vrije week toegewenst en op naar All Day Valto, mét de presentatie van de nieuwe kleding 
aanstaande zaterdag! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Programma komende week 
 
Dinsdag 13 november 
 

 
 
 
 
Zaterdag 17 november 
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Opstellingen zaterdag 17 november 
 
Valto 1 en 2: opstellingen in overleg 
 
Valto 3, 21.00 uur thuis, aanwezig 20.15 uur 
Heren: Simon, Floris, Steven, Thomas en Michael 
Dames: Joyce, Rosalie, Fleur, Kimberly en Romy  
 
Valto 4, 16.10 uur thuis, aanwezig 15.30 uur 
Heren: Rob, Niels, Laurens, Luuk, en Frank  
Dames: Lisa, Laura, Kitty en Petra, res: dame V5 
 
Valto 5, 17.20 uur thuis, aanwezig 16.45 uur 
Heren: Marco, Mark, Dennis, Twan, Jeroen, Hans en Frank 
Dames: Anna, Ilse, Esther, Mellanie, Annemieke en Hellen 
 
Valto 6, 18.30 uur, aanwezig 18.00 uur 
Heren: Vincent, Laurens, Daniël, Bart, Jesper en Nick  
Dames: Ryanne, Mandy, Nanne en Lysanne, res: dame V7  
 
Valto 7, 19.40 uur thuis, aanwezig 19.00 uur 
Heren: Twan, Jelle, Rinze, Ruud en Wouter 
Dames: Petra, Gerda, Nathalie en Marije, res: dame V6       
 
Valto 9, 15.30 uur uit, vertrek 14.30 uur 
Heren: Jan Jaap, Sjors, Erik, Frans en Richard  
Dames: Marleen, Chantal, Claudia, Dita en Marja     
 
 



HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17

Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl

Internet: www.tede-adm.nl
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
Valto 1 kreeg net zoals Valto 2 onze gasten uit Assen op bezoek, 
AVO wilde graag een weekendje het Westland bezoeken en dan 
spelen we als Valto graag gastheer. Valto 1 nam het op tegen AVO 
1, een mede overgangsklasser. Valto 1 begon sterk aan de 
wedstrijd en heeft dat eigenlijk de hele wedstrijd niet meer uit 
handen gegeven. Door met 24-18 de wedstrijd naar binnen te 
hengelen begint Valto sterk aan de oefencampagne in 
voorbereiding van de zaal. Valto 2 maakt dit jaar haar debuut in de 
ROK in de zaal en dat is een grote uitdaging. AVO 2 speelt op het veld 1e klasse en staat daar inmiddels 3e. 
Valto 2 speelt op het veld ook 1e klasse en heeft daar samen met Swift (M) gedeeld de 1e plek in handen. 
Deze wedstrijd liet zien dat Valto 2 toe is aan haar stap richting de ROK, AVO werd makkelijk verslagen met 
22-15. 
Valto A1 speelde dit weekend niet maar heeft de afgelopen week wel drie wedstrijden in de HKD gespeeld! 
Zaterdag speelde zij tegen HKV en verloren ze helaas met 19-16. De maandag daarop stond de wedstrijd 
tegen Die Haghe op het programma en ook deze ging verloren met 13-11. De wedstrijd tegen Meervogels uit 
Zoetermeer was de A1 scherper maar lukte het nét niet om de 2 punten binnen te halen, de punten werden 
gedeeld met een 19-19 uitslag.  
 
Het begin van het zaalseizoen!  
Let op let op! Het zaalseizoen begint weer en dat betekent een aantal veranderingen die gaan plaats vinden. 
Waaronder een verschuiving in trainingstijden maar uiteraard vind je die weer op de site. Via https://ckv-
valto.nl/competitie/trainingstijden/ kun je deze vinden.  
 
Clinic Valto jeugd door Eric Geijtenbeek en selectie een groot succes!  
Afgelopen weekend nodigde Eric Geijtenbeek en de Valto selectie de jeugdspelers van Valto uit voor een 
clinic op de zaterdagmorgen. Met 52 spelers een hartstikke goede opkomst en alleen maar positieve 
verhalen!  
 
Nieuws van vorige week 
 
Pre-Challenge Toernooien RTC 
Afgelopen week hebben de pre-challenge-toernooien van het RTC plaats gevonden. Op woensdag speelde 
Romeo Kortekaas met het RTC Den Haag U15 om een plekje op de Challenge welke traditiegetrouw in de 
kerstvakantie plaats vindt in het topsportcentrum in Rotterdam. Op donderdag speelden Sanne Rijsdijk, Tim 
Krapels en Mieke Stolze voor een zelfde plekje met RTC Den Haag U13 (Renkse van Kester was op 
vakantie). Voor beide was het zaak om bij de eerste 3 in de poule te eindigen. RTC Den Haag U15 werd 2e 
en RTC Den Haag U13 3e. Beide teams hebben zich dus geplaatst voor het eindtoernooi. Op welke dag zij 
in actie gaan komen, is bij ons nog niet bekend maar wordt vast snel bekend gemaakt. Gefeliciteerd jongens 
en meiden en zet hem op, straks in de kerstvakantie! 
 
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.  
 
Namens de TC,  

Bart Versteegen 
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Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
 
Afgelopen zaterdag 
 
Bij VALTO thuis 
Afgelopen zaterdag was er al een aardig oefenprogramma in de eigen zaal waar veel 
van onze scheidsrechters in actie zijn gekomen. 
Zo floot Jan Valto 1, Max Valto 2 en Valto B2, Michael A2, Pierre B1 en Thijs C1. 
 
Zonder de anderen te kort te willen doen, vind ik het wel prachtig dat zo’n jong ventje (Max) zo soeverein de 
wedstrijd van Valto 2 leidt (waar toch ook 3 voormalig teamgenootjes lopen). Max staat er gewoon boven! 
Klasse! 
 
Wedstrijdsport buiten VALTO 
Van de wedstrijdsport is alleen de korfballeague alweer gestart.  
Rick en Alex mochten afreizen naar Gorredijk waar LDODK het moest opnemen tegen DOS 46. 
Rick meldt: 
“Eerste wedstrijd van het zaalseizoen zit er weer op. De ‘derby van het Noorden’ was de eerste wedstrijd van 
het seizoen voor Alex en mij, in de Cashback World Korfbal League. 
 
DOS’46 nam tegen de verwachting in van menig korfbalkenner de voorsprong en hield deze de heel 
wedstrijd vast. Zij schoten over de gehele wedstrijd net geen 30%. LDODK had meer kansen, maar schoot 
een lager percentage. Hoewel LDODK in de tweede helft nog terugkwam tot 4 punten verschil is DOS’46 
eigenlijk niet meer in gevaar geweest.  
 
Een samenvatting is hier te zien: 
https://www.podium.tv/nl/201811102000/sport-noord-2018-2019/korfbal/ldodk-dos-46-10-november-2018 “ 
 
 
Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen! 
 
Komende week 
Staat de All Day Valto weer op het programma. 
 
Ik kan nog niet echt lekker aanwijzingen hiervan vinden maar ik gok dat er vast een aantal van onze 
scheidsrechters gaan fluiten. 
 
In ieder geval fluit Bert Pellikaan Valto 1 zaterdag en zal ik zelf gastheer zijn. Ik ken Bert nog wel uit de tijd 
dat we elkaar tegenkwamen in de duels Valto 1 – Dijkvogels 1, inmiddels 100 jaar geleden J. En minder 
krachtsverschil dan nu J. 
 
Rick en Alex 
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 mij. 
 
Succes mannen!! 
Gastheercoördinator Peter 
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Wedstrijdverslagen 
 
VALTO te sterk voor overgangsklasser AVO uit Assen. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Eindelijk is het dan zo ver. Met het ingaan van de wintertijd zijn we de zaal ingegaan. Het is weer even 
gedaan met het zand in de wasmanden. De komende maanden spelen we weer zonder weersinvloeden bij 
de warme kachel. Na een vrij weekend stonden de eerste oefenwedstrijden op het programma. Dit seizoen 
geen Haagse Korfbaldagen voor VALTO, maar zelf geboekte tegenstanders van formaat. Ook was het 
vandaag de dag dat VALTO 9 hun eerste wedstrijd speelde. Tegenstander in deze wedstrijd was ODO 5.  
 
De eerste helft ging nog gelijk op, waarin ODO de eerste twintig minuten het initiatief had. Het was Jan Jaap 
die als voorzitter ook in het veld zijn ploeg op het goede spoor zette. Met zijn 3-2 stond VALTO voor het 
eerst op voorsprong en werd de voorsprong hierna alleen maar groter. Hoewel de doelpunten tot de thee 
schaars bleven, ging het geroutineerd VALTO 9 in de tweede helft helemaal los. Al snel bleek het gezegde 
“de vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken” op VALTO 9 van toepassing. Vooral Frans bleek het 
scoren nog niet verleerd te zijn en nam met zijn vijf doelpunten een flink deel van de 17 treffers voor zijn 
rekening. De 4-2 ruststand werd rap uitgebouwd naar een riante 10-3 voorsprong halverwege de tweede 
helft. De gasten zouden ook in de tweede helft maar twee keer de korf vinden, terwijl VALTO 9 de laatste 
tien minuten nog even lekker los ging en de eindstand op 17-4 zette. Hoewel het natuurlijk maar 
oefenwedstrijden zijn, straalde VALTO 9 veel energie en enthousiasme uit en kijken zij nu al uit naar de 
competitie. 
 
Intussen was in zaal 1 VALTO 2 al een heel eind onderweg met hun treffen tegen het Drentse AVO uit 
Assen. Met nog tien minuten op de klok stond er al een ruime 18-12 voorsprong op het bord. VALTO 2 zou 
deze voorsprong niet meer uit handen geven. Met mooie snelle combinaties werden de aanvallen opgezet 
en nog een aantal malen met een doelpunt afgerond. De rebound overwicht was door het lengte verschil bij 
VALTO enorm, waardoor er lange aanvallen gespeeld konden worden. De wedstrijd werd eindigde in een 
ruime 23-16 overwinning voor VALTO 2. 
 
De tribunes waren intussen helemaal vol gelopen voor het klapstuk van vanavond. Het keurkorps van Eric 
mocht zich opmaken voor de wedstrijd tegen AVO1, wat vorig zaalseizoen als tweede eindigde in de 
overgangsklasse A. Helemaal op de hoogte van de mutaties bij AVO ben ik niet, maar ik weet wel dat zij 
afscheid hebben genomen van Marlou Kuiper die vanavond haar opwachting maakte met LDODK in de 
Korfballeague. Het was voor het Lierse publiek dus even afwachten waar VALTO zou staan. Na het eerste 
fluitsignaal van scheidsrechter Jan Korteland was het even wachten op de openingstreffer. Deze viel bij de 
tweede aanval van AVO bij VALTO door de korf. Niet veel later wist Frank de gelijkmaker te maken uit een 
vrije bal. Met een 4-0 rush van VALTO, waarbij vooral de dames met drie treffers hun aandeel opeisten, 
stond er na vijf minuten een 5-1 tussenstand op het bord. Na zeven minuten viel de tweede Drentse treffer 
door de korf, maar Laurens en Zané vergrootte de voorsprong weer. Na tien minuten besloot de coach van 
AVO zijn eerste time-out te nemen. Dit leek zijn uitwerking te hebben, want nadat Thom met een toegekende 
strafworp de 8-4 had gemaakt, wisten de gasten door twee treffers van Marco Zegwaard, oud speler van 
DOS’46, terug te komen tot 8-6. Na de 9-6 van Mees besloot ook Eric een time-out te nemen. Na de 
spelhervatting wist VALTO gelijk het verschil weer groter te maken door doelpunten van Thom, Naomi en 
Frank. VALTO leek nu los van AVO, maar de gasten rechtte nog eens de rug en bleven aan het elastiek 
hangen. Tot de rust wisten zij de achterstand terug te brengen naar 15-11.  
 
Het eerste doelpunt van het tweede bedrijf liet even op zich wachten. Pas in de derde minuut wist AVO de 
korf als eerste te vinden. Thom en Frank brachten het verschil terug op vijf, maar AVO bleef ook hun 
doelpunten mee pikken. Hierdoor zou het verschil steeds tussen de vier en zes doelpunten schommelen. 
Toch ging het allemaal niet zo gemakkelijk als het lijkt. Na de 18-13 van Thom in de negende minuut, 
moesten we bijna tien minuten wachten voor er weer een doelpunt te vieren viel. Ook de gasten wisten in 
deze fase niet tot scoren te komen. Het was Thom die deze doelpuntloze periode doorbrak, waarna de 
doelpunten weer wat sneller vielen. Met om en om scoren stond er vijf minuten voor tijd een 21-17 
tussenstand op het bord en was het zaak voor VALTO om de voorsprong te behouden. Mees, Lotte en 
Naomi besloten de wedstrijd echter definitief in het slot te gooien, waarna AVO via Marco Zegwaard de 
eindstand op 24-18 zette. Hoewel er nog genoeg stof is om op te trainen, werd er met vlagen een prima spel 
vertoond. Met nog twee oefenwedstrijd voor de boeg dus nog wel wat tijd om aan het team te schaven. 
Dinsdagavond reist de selectie weer af naar Dordrecht om op herhaling te gaan bij Oranje Wit, waar in de 
laatste veldwedstrijd maar nipt van werd verloren. Een prima sparringpartner dus om ons voor te bereiden op 
het zaalseizoen. Volgende week zaterdag is het weer all-day VALTO in de Vreeloohal. Voor de selectie 
wacht ook dan weer een tegenstander die al langer in de overgangsklasse uitkomt KVA uit Amstelveen. Ook 
dan kunnen VALTO 1 en 2 hun borst weer nat maken.  
Graag tot volgende week, Arno van Leeuwen. 



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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Valto 9 - ODO 5 start van een nieuw tijdperk 
Het is al aangekondigd, ze trainden al mee, maar eindelijk is het dan echt zo ver. Valto 9 gaat zijn eerste 
oefenwedstrijd in de zaal spelen voorafgaand aan de competitie waarin zij mee mogen gaan doen. De 
competitie waarbij tegenstanders al zo veel angst hebben dat het eerste team zich al heeft teruggetrokken. 
Maar voor het zo ver is moet er wel geoefend worden en ingespeeld raken op elkaar. Waarom? We hebben 
spelers uit diverse tijdperken bij elkaar gebracht.  
 
We beginnen bij de roerganger, aanjager, binder van Valto 9 Jan Jaap Elenbaas, onze eigen voorzitter, 
topkorfballer uit vervlogen tijden, na vele jaren van anonimiteit, na te zijn gestopt met diverse klachten, terug 
van weggeweest!  
We maken een sprongetje naar de Maasdijk, hier hebben we Erik Elgersma opgepikt. Verhuisd naar De Lier, 
kids bij de Valto jeugd, in ruste met korfbal, echter na bemoeienis van de voorzitter ging het weer kriebelen, 
toch maar weer ballen en wel bij ons in De Lier! 
Wat te denken van Frans, topspits uit het verre oosten, gespeeld bij clubs als Maccabi Haifa korfbal, ckv 
Dubai en ckv Krashnodar. Na zijn korfbalpensioen tijdelijk terug gekomen in Valto 5 zo’n 2,5 jaar geleden. 
Een vervelende achillespees-blessure noopte hem daar te stoppen, maar nu maakt hij zijn rentree op de 
korfbal(zaal)velden. 
We maken een sprong in het tijdperk naar het huidige nu. Sjors Jansen is getransfereerd van Valto 8 naar 
Valto 9. De vedette van V8 was bereid zich bij ons aan te sluiten. Met zijn 23 jaar ons broekie van het team 
maar doorgewinterd door de vele jaren dienst bij Valto 8. Zij zullen deze doelpuntenmachine missen en wij 
kunnen er van gaan genieten!  De nieuwe vedette van 9? 
Van het huidige nu, gaan we naar het tijdperk waarin HKV Ons Eibernest nog een topclub was, als u zich 
afvraagt, wanneer dit was? We spreken over de jaren 60. Over wie hebben we het nu? De man die toen nog 
niet geboren was maar wel uit die streek komt: Richard Groen! Gewezen topkorfballer, sticker met extra 
sterke lijm en onnavolgbare acties. Hij heeft gelukkig besloten z'n korfbalschoentjes weer aan te trekken en 
te komen ballen bij ons Valto! En ik kan u zeggen, dat oranje zwart staat hem een stuk beter dan die Haagse 
kleuren... 
 
Wat is een team zonder dames? De voorzitter is een echte womanizer gebleken gezien de vijf dames die 
zich bij hem hebben aangesloten. Hier volgen de topspeelsters van V9. 
Dita Poot, haar zoon Frenk Poot is nu al groot fan van z'n moeder. En duidelijk is waar hij zijn talent vandaan 
heeft. Behalve talent heeft hij ook de onverzettelijkheid en overwinningsmentaliteit van z'n moeder geërfd. 
Dita is een tijdje van de radar geweest, dat komt door haar uitstapjes naar KV Madrid en PKV (voor wie de 
club niet kent, Parijse Korfbal Vereniging). 
Marja de Jong, oud speelster van Valto in de jaren van opbouw en groei. Zij stond aan de basis van de 
promotie van de 4e naar de 3e klasse. Speelde jarenlang in Valto 1 met haar befaamde omdraaibal als 
kenmerk. 
Marleen Boekie, wie kent d'r niet? Die lange en goeie uit 5 is haar man. Met drie kids is het gezellig druk. 
Maar ook zij komt uit een ander tijdperk dan sommige spelers van hierboven. Vroeger heeft zij zelfs nog 
gespeeld bij Ondo. Gelukkig haalde Marco haar naar Valto waarna zij jaren in het eerste team doelpunten en 
wedstrijd mentaliteit heeft gebracht! Het is slechts een kwestie van tijd, voor we weer Boekie Boekie Boekie 
vanaf de tribunes horen, in dit geval voor Lenis Boekestijn. 
Chantal van Kester is onze 4e speelster. Als moeder van de talenten Bas en Renske heeft ze het zaterdag 
maar druk. Als enige speelster miste zij deze wedstrijd. Zij heeft dit echter goed gemaakt met de dansjes op 
zaterdag avond op Chiel Bos z'n feestje! Als ze net zo fanatiek verdedigd als dat ze danst dan komt het 
helemaal goed! En als ik Renske moet geloven (ik heb het talent van mama!) dan kunnen de tegenstanders 
zich maar beter bergen! 
Claudia Groen, vrouw van, Hagenees,  moeder van Isis en Tijmen, komt ook uit het tijdperk dat HKV nog 
goed was, ten minste haar ouders speelde toen bij HKV en zij moest nog geboren worden, heeft samen met 
Richard wel jaren in HKV 1 gespeeld in de hoofdklasse dus korfbaltalent, slimheid en intelligentie zijn 
aanwezig! Helaas is ze nog geblesseerd dus zullen we even moeten afwachten wanneer zij haar rentree kan 
maken zodat we ook van deze top korfbalster kunnen genieten.  
Na het kennismaken kunnen we het over de wedstrijd hebben. Dat iedereen een lange tijd niet gespeeld 
heeft, behalve Sjors, werd wel duidelijk door de chaos na het inschieten. Het verzamelen voor het praatje. 
(De voorzitter: wauw, ik wist niet dat hier zulke mooie kleedkamers waren, laatste keer dat ik binnen was, 
was het nog die ouwe bende van voor de verbouwing..). Gelukkig nam hij niet het woord; onze tijdelijk coach 
Claudia nam het woord wel en gaf een voorzet voor de vakken, zo kwam het dat De voorzitter met de 
vedette alias Sjors samen kwam te spelen met Marja en Ryanne, de vervanger van Claudia, (de vrouwelijke 
vedette). Onze HKV'er mocht met de Dijkenaar samen met onze Ondo speelster en Dita spelen. De 
wedstrijd startte gespannen van onze kant, getuige de 4 doelpunten met rust. Dat we er maar 2 tegen 
hadden zei genoeg over de verdedigende kwaliteiten van beide vakken. We voelden ons net pupillen, totdat 
de vedette de opmerking maakte: "mijn D2 scoort zelfs meer in 10 minuten dan wat wij in 1 helft doen". 
Gelukkig had coach Claudia gezien dat we goed speelden, maar dat we vergaten onszelf te belonen. 
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De opdracht die we meekregen voor de tweede helft was genieten en scoren. Tijdens de wedstrijd wisselden 
de heren gewoon door. Zo kwam het dat de tweede helft op gang kwam en V9 zichzelf begon te belonen. De 
doelpunten begonnen als rijpe appelen van een boom te vallen bij de meeste spelers. Het wilde voor Marja 
echter niet lukken, wat zij ook probeerde, van die nul kwam ze vandaag niet af. De tegenstander trouwens 
wel. Zij produceerde nog 2 punten in de tweede helft. De einduitslag? Een mooie 17-4 overwinning voor dit 
team, waarbij opgemerkt moet worden dat de afstemming beter wordt, het spel er leuk uitziet en het 
fanatisme ervan af spat! 
 
Ik kan niet wachten op de competitie, gelukkig mag V9 aanstaande zaterdag spelen tegen Ondo in ‘s-
Gravenzande. Zo kunnen we wer iets beter op elkaar ingespeeld raken!  
 
Wij willen jullie allen uitnodigen om onze eerste competitie wedstrijd te komen kijken. Dit zal plaats vinden op 
1 december om 16:35 te Vreeloo! Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten en dat jullie deze korfballers 
willen komen aanmoedigen! 
 
Namens V9 bedankt voor de aandacht!  
Tot ziens op het korfbalveld (in de zaal),  
de schrijver uit het niet genoemde tijdperk. 
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VALTOFEEST zaterdag 24 november ! 
 
We zijn nog opzoek 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 kom helpen heb je geen toegangskaartje nodig. 
En na afloop een gezellige afther party, minimale leeftijd om te helpen is 16 jaar. 
 
Groetjes, het feestcomité 
 
Ps: kaartjes zijn ook nog te koop bij : Ben van Duijn, Ruben Hoogebrugge, Martijn Dijkstra, Sharon Prins, 
GJ Stolk, café de Dommerick. 
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