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Laten we het vooral gezellig houden 
Iedere zichzelf respecterende club zal zeggen dat in haar beleid zowel prestatie als gezelligheid is geborgd, 
dat het in de cultuur van de club zit en dat de gezelligheid binnen de vereniging niet ten koste mag gaan van 
het stukje prestatie dat bij de sport komt kijken. Bij ons is dat niet anders. Sterker nog, ik heb dat zo’n vijf jaar 
als één van mijn belangrijkste doelen gemaakt. 
 
Met de verse promotie naar de eerste klasse en de almaar toenemende professionalisering werd het ieder 
jaar een stukje serieuzer en waren we ieder jaar op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de selectie te 
faciliteren in de prestatieve groei. Overigens altijd met de gehele vereniging in het achterhoofd, want zo 
werkt het volgens ons wel. Er kwam videoanalyse, er was af en toe een bus, er was de samenwerking met 
AdFysio voor een extra keer training in de sportschool, er was kleding, er kwam een livestream en ga nog 
maar even door. Inmiddels zijn we weer gepromoveerd met het eerste, zowel op het veld als in de zaal. 
Speelt het tweede op het veld of in de zaal ook overgangsklasse en staan we met jeugdteams geregeld op 
een NK of eindtoernooi en spelen we met twee teams in de hoofdklasse. En we gaan ook dit jaar weer een 
impuls geven door op diverse gebieden initiatieven te nemen die bijdragen aan het sportieve niveau van de 
club. 
 
Heeft dit alles geresulteerd in een minder gezellige club? Ik denk het niet. Ik vind dat we nog steeds een 
extreem gezellige kantine hebben, waar het van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat heerlijk toeven is, 
genietend van een lekker kopje koffie, een heerlijk broodje gezond en een zeer smakelijke dagschotel. Ik 
vind dat we ontzettend veel leuke dingen organiseren, voor de jongste jeugd tot en met de oudste leden. De 
sfeer is dan opperbest en we genieten van de activiteit naast het korfbal. Ik vind dat er veel ontstaat vanuit 
de club, zoals vriendengroepen, vriendenteams, stelletjes, kennissen worden vrienden, buitenstaanders 
worden binnengehaald. Het hogere niveau betekent ook veel publiek rondom het veld bij wedstrijden van de 
selectie, of zoals afgelopen zaterdag onder het afdak. Na de wedstrijden zit het terras vol als de zon zich laat 
zien. Laten we dat vooral zo houden. 
 
Oók nu er niet meer gerookt mag worden op het terrein. Afgelopen week zijn de bordjes opgehangen 
waarmee we duidelijk maken dat ons sportcomplex rookvrij is. De asbaktegels zijn verplaatst naar de hoek 
tussen onze hoofdingang en de ingang van de sporthal. We willen namelijk niet dat de mensen die alsnog 
willen roken, dat voor onze hoofdingang doen. En dat wil Vreeloo evenmin voor hun hoofdingang. Ik hoop 
dat iedereen zich hier aan wil committeren, zowel de rokers als ook de bezoekers door anderen er op te 
wijzen dat roken op het Valto terrein niet de bedoeling is. Wordt het dan ineens minder gezellig? Ik denk het 
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niet. Het bestuur denkt van niet. En de overgrote meerderheid van de geënquêteerde Valto-leden denkt van 
niet. 
 
Nu ik toch bezig ben, laat ik dat andere, soms beladen onderwerp er maar even bijhalen. De drank. De 
alcoholische drank dan. Gaan we niet verbieden. Willen we ook helemaal niet. Als het aan ons ligt nu niet en 
in de toekomst niet. Maar om het gezellig te houden blijven we wel herhalen dat het drinken van alcoholische 
dranken als je jonger bent dan 18 jaar niet mag. En dat als je dat wel doet, de consequenties voor onze club 
groot kunnen zijn. Zo groot, dat we het niet echt gezellig meer kunnen houden. Dus wees je er bewust van 
dat als je toch drinkt, je daar niemand een plezier mee doet. Zelfs jezelf niet. En als je drank haalt voor 
iemand onder de 18, je daar net zo hard aan meedoet. En als je het als ouder van een minderjarige goed 
vindt, ook jij daar debet aan bent. Ik kan net niet genoeg benadrukken dat dit echt, echt heel erg belangrijk 
is. En wordt het hier dan minder gezellig van? Ik denk het dus niet. Wacht gewoon tot je 18 bent. 
 
Zo, ik maak er nog maar even gebruik van, zoals het kan. Na vanavond (maandag) niet meer. Hoewel, 
bestuurslid blijf ik aan, dus ik blijf je ook aanspreken op ongewenst gedrag. Laten we het dus vooral gezellig 
houden en ik hoop jullie te zien op de algemene ledenvergadering, waar we even terugblikken op het 
afgelopen jaar, sportief en financieel. We gaan iemand ontzettend bedanken en we gaan dus wisselen in het 
bestuur. 
 
Tot vanavond, 20.00 uur, Villa Valto. Gezellig! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 

Algemene Leden vergadering maandag 14 oktober 2019 20:00 uur 

Graag nodigen wij alle leden uit voor de najaar ALV op 14 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 2019  
3. Terugblik seizoen 2018-2019 
4. Verslag kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie  
5. Vaststellen jaarrekening 2018-2019  
6. Vaststellen begroting 2019-2020  
7. Uitreiken ere-kleinnood  
8. Plannen en mededelingen bestuur  
9. Verbouwing Villa 
10. Bestuurswisselingen 

1. Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter: Jan Jaap Elenbaas 
2. Aftredend en niet herkiesbaar: bestuurslid Marketing: Marije van Daalen 
3. Aftredend en niet herkiesbaar: bestuurslid Technische Zaken: Bart Versteegen 
4. Het bestuur stelt als nieuwe voorzitter voor: Marco Stolze 
5. Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid Marketing voor: Bart Versteegen 
6. Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid Technische Zaken voor: Jan Jaap Elenbaas 

Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering aanmelden bij een bestuurslid 
(bij voorkeur de secretaris). 

11. 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. De jaarrekening en begroting kunnen vanaf 6 oktober bij de penningmeester 
worden opgevraagd.   

                                                           Namens het bestuur, Fiona Rijsdijk  

  



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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Programma donderdag 17 oktober 
 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 
18:30 Nieuwerkerk D2 - Valto D1  
 

Programma zaterdag 19 oktober 2019 
 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 
16:00 KVA 1 - Valto 1  
12:00 OVVO/De Kroon 3 - Valto 2  
11:30 Valto 3 - Meervogels/Física 3  
13:15 Valto 4 - Twist 4  
13:45 Excelsior (D) 4 - Valto 5  
12:30 Valto 6 - Fortuna/Delta Logistiek 6 Steven Vijverberg 
14:00 Valto 9 - Trekvogels 1 Max Hulsebosch 
15:00 Valto A1 - Refleks A1 Rob Knuist 
12:15 Excelsior (D) A1 - Valto A2  
17:20 Valto A3 - Refleks A3  
11:00 ALO A2 - Valto A4  
11:30 KOAG B1 - Valto B1  
10:15 Die Haghe C1 - Valto C1  
10:00 Valto E1 - Die Haghe E1  
10:00 Phoenix F1 - Valto F3  
 

Opstelling zaterdag 19 oktober  
Valto 3, thuis om 11.30 uur, aanwezig 10.45 uur 
Simon, Floris, Danny, Max en Ruben K  
Fleur, Inge, Elise, Lisanne O en Myrte  
     
Valto 4, thuis om 13.15 uur, aanwezig 12.45 uur 
Twan K, Michael, Thomas, res: 2 
x   
Kimberly, Manon, Romy, Esmee en Joyce  
     
Valto 5, uit om 13.45 uur, vertrek 12.45 uur  
Marco B, Mark, Dennis, Hans, Jeroen en 
Frank  
Esther, Annemieke, Hellen, Marleen B en Petra D 
     
Valto 6, thuis om 12.30 uur, aanwezig 12.00 uur 
Wouter W, Laurens E, Daniël, Bart V, Jesper en Nick 
Ryanne, Mandy B, en Lysanne, res: Suzan en Rosanne 
     
V7 en V8 vrij    
     
Valto 9, thuis om 14.00 uur, aanwezig 13.30 uur 
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Jan-Jaap, Erik, Frans en Richard, res: 
Jesper  
Claudia, Dita, Marja, Marloes en Vera E  

 

Uitslagen zaterdag 12 oktober 
 
WEDSTRIJD UITSLAG 
Valto 1 - Pernix 1 14  -  21 
Valto 2 - Pernix 2 19  -  17 
KZ Danaïden 5 - Valto 3 10  -  9 
Excelsior (D) 5 - Valto 4 21  -  5 
Valto 5 - Achilles (Hg) 6 16  -  11 
Paal Centraal 4 - Valto 6 7  -  5 
Weidevogels 5 - Valto 7 13  -  9 
Avanti/Post Makelaardij 9 - Valto 8 10  -  5 
Valto 9 - ONDO (G) 4 12  -  14 
ONDO (G) A1 - Valto A1 14  -  11 
Valto A2 - ONDO (G) A2 10  -  13 
Valto A3 - Fortuna/Delta Logistiek A4 14  -  17 
Avanti/Post Makelaardij A6 - Valto A4 3  -  12 
Valto B1 - Fortis B1 18  -  13 
Valto B2 - Weidevogels B1 12  -  7 
Avanti/Post Makelaardij B3 - Valto B3  
Valto C1 - GG/IJskoud de Beste C1 8  -  8 
Valto C2 - ODO C1 6  -  2 
Valto C3 - RWA C2 12  -  4 
Valto C4 - ONDO (G) C4 4  -  1 
Refleks C2 - Valto C5 14  -  5 
Valto D2 - Excelsior (D) D2 10  -  2 
Valto D3 - Excelsior (D) D3 8  -  3 
Weidevogels D2 - Valto D4 9  -  3 
Die Haghe E1 - Valto E1 10  -  5 
Valto E2 - Avanti/Post Makelaardij E1 8  -  2 
Phoenix E2 - Valto E3 11  -  6 (3  -  2) 
ONDO (G) E7 - Valto E4 11  -  5 (1  -  1) 
Valto E5 - Dijkvogels E2 0  -  9 
Valto E6 - ONDO (G) E10 8  -  3 (2  -  7) 
ONDO (G) E12 - Valto E7 0  -  5 (5  -  4) 
DES (D) E1 - Valto E8 5  -  1 
Valto F1 - ONDO (G) F2 11  -  4 (3  -  2) 
DES (D) F1 - Valto F2 14  -  4 
Valto F3 - Vriendenschaar (B) F2 7  -  5 (3  -  3) 
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Nabeschouwingen TC 
 
Senioren 
VALTO 1 speelde thuis tegen koploper Pernix 1, die nog geen puntverlies had geleden. Het eerste begon 
goed aan de wedstrijd en kon in de eerste helft aardig bijblijven, wat niet zozeer aan het geweldige spel van 
VALTO lag, maar meer aan het tegenvallende Pernix. Als VALTO een goede dag gehad had, hadden er 
geen punten verspild hoeven worden. Dit was echter niet het geval, waardoor Pernix toch vrij makkelijk met 
de punten naar huis kon: 14-21.  A.s. zaterdag speelt het eerste tegen de laatste tegenstander uit de poule: 
KVA 1. Een belangrijk duel, aangezien KVA nu vijf punten heeft en VALTO er zes heeft, na zes wedstrijden 
gespeeld te hebben.  
VALTO 2 speelde thuis tegen Pernix 2. Een belangrijke wedstrijd, aangezien beide ploegen na vijf 
wedstrijden vier punten hadden verzameld. Dit was terug te zien in het wedstrijdbeeld, want de wedstrijd 
ging gelijk op en het belang was terug te zien in de duels. Met rust stond het 9-9. Het was Pernix die het 
beste uit de kleedkamer kwam en een voorsprong van drie punten pakte. Het tweede knokte zich knap terug 
en trok de wedstrijd naar zich toe: 19-17. A.s. zaterdag staat er weer een belangrijk duel op het programma, 
het tweede speelt dan uit tegen OVVO 3, die nu na zes wedstrijden vier punten heeft.  
VALTO 3 speelde uit tegen KZ Danaïden 5. Het derde staat na vijf wedstrijden bovenaan met vier punten los 
op een aantal ploegen, waaronder KZ Danaïden. Het derde had uit bij KZ Danaïden helaas een off-day en 
wist maar negen keer tot scoren te komen, en dat is vaak niet genoeg voor de winst. Het werd 10-9. Hiermee 
is het derde weer wakker geschud en is het zaak om het deze week weer op te pakken. Er wordt zaterdag 
thuis gespeeld tegen Meervogels 3, die zes punten heeft na vijf wedstrijden.  
VALTO 4 speelde uit tegen Excelsior 5. Het vierde had helaas weinig te vertellen tegen het sterk spelende 
Excelsior. Het werd maar liefst 21-5. Doordat Maassluis 3 wel wist te winnen, zakt het vierde naar de laatste 
plek, samen met Vitesse 4, met drie punten uit zes wedstrijden. A.s. zaterdag speelt het vierde thuis tegen 
Twist 4, die momenteel vijf punten heeft. Bij winst kan het vierde dus op gelijke hoogte komen.  
VALTO 5 speelde thuis tegen het nog puntloos Achilles 6. Geen hoogstaande wedstrijd, maar tegen deze 
tegenstander kon het vijfde zich dat permitteren. Er werd met 16-11 gewonnen. A.s. zaterdag speelt het 
vijfde uit tegen koploper Excelsior 4, die alles met ruime cijfers weet te winnen, en nog zonder puntverlies 
bovenaan staat.  
VALTO 6 speelde uit tegen Paal Centraal 4. Om een eventueel kampioenschap in eigen hand te houden, 
moest er gewonnen worden. Thuis werd er met 10-8 gewonnen, dus het moest mogelijk zijn. Helaas wilde 
het afgelopen zaterdag niet zo lukken en was het vooral een probleem om doelpunten te maken. Het werd 
uiteindelijk 7-5. Hiermee staan nu Paal Centraal 4 en Fortuna 6 bovenaan met zeven punten na vijf 
wedstrijden. Het zesde speelt a.s. zaterdag nog thuis tegen Fortuna, en Paal Centraal moet a.s. donderdag 
nog tegen het puntloze GKV, dus het moet wel gek lopen, mocht het zesde nog een kans krijgen om het 
kampioenschap binnen te halen.  
VALTO 7 speelde uit tegen koploper Weidevogels 5. Thuis werd er met 10-11 verloren, dus misschien zat er 
nu meer in, en wist het zevende het kampioenschapsfeestje van Weidevogels te verstoren. Helaas was dit 
niet het geval, het werd 13-9. Het zevende sluit het veldseizoen af met vier punten uit zes wedstrijden en 
gaat zich opmaken voor de zaal.  
VALTO 8 speelde haar laatste veldwedstrijd uit tegen koploper Avanti 9. Thuis werd er met 7-9 verloren. Ook 
hier lukte het niet om het kampioensfeestje te verstoren, er werd met 10-5 verloren. Het achtste sluit het 
veldseizoen af met vijf punten uit zes wedstrijden en gaat zich ook klaar maken voor de zaal.  
VALTO 9 speelde thuis tegen ONDO 4. Uit werd een achterstand nog knap omgebogen naar een 8-10 
overwinning. Dit keer lukte het niet en kon het negende niet voorkomen dat ONDO er dit keer met de winst 
vandoor ging: 12-14. A.s. zaterdag speelt het negende haar laatste veldwedstrijd, thuis tegen koploper 
Trekvogels 1. Trekvogels heeft één punt meer dan VEO 6, die zaterdag nog een wedstrijd speelt tegen 
ONDO. Het wordt dus nog spannend wie er kampioen wordt en het negende kan daar een rol in spelen. Uit 
werd er met 14-10 verloren.  
  
A-jeugd 
VALTO A1 speelde uit tegen koploper A1. Een belangrijke wedstrijd, die gewonnen moest worden om een 
eventueel kampioenschap in eigen hand te houden. Dat er aan beide kanten spanning op deze wedstrijd 
stond, was te zien, want het duurde lang voordat het eerste doelpunt viel. Tot 2-2 ging het gelijk op. Toen 
viel Romeo met een blessure uit en dat zorgde voor wat onrust bij VALTO. Hier profiteerde ONDO van en 
liep uit naar een 8-2 tussenstand. In de tweede helft knokte VALTO zich terug in de wedstrijd, en werd het bij 
12-10 toch weer spannend. Helaas kon de lijn niet doorgetrokken worden en werd er met 14-11 verloren. 
Hierdoor staat ONDO nu drie punten los op VALTO. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen Refleks A1, de 
nummer drie in de poule, op één punt achterstand van VALTO.  
VALTO A2 speelde thuis tegen ONDO A2. Bij winst kon de A2 op gelijke hoogte komen met ONDO. Helaas 
was ONDO net even wat scherper, en wist ze via een 4-7 ruststand, de wedstrijd uiteindelijk met 10-13 naar 
zich toe te trekken. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen Excelsior A1, dat met nul punten onderaan staat. 
Hier liggen dus kansen om weer eens punten binnen te halen.  
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VALTO A3 speelde thuis tegen Fortuna A4. Uit werd er met 14-7 verloren. Dit keer ging de wedstrijd wat 
meer gelijk op en werden er over en weer aardig wat doelpunten gescoord. Helaas wist VALTO er niet 
genoeg te maken om de wedstrijd te winnen, het werd 14-17. A.s. zaterdag staat voor de A3 nog het 
uitspelen van de wedstrijd thuis tegen Refleks A3 op het programma. Bij een stand van 3-2 moet er nog een 
kwartier gespeeld worden.  
VALTO A4 speelde uit tegen Avanti A6. Thuis werd er met 10-7 gewonnen. Ook dit keer was de A4 weer 
lekker op dreef met scoren en werd het verdedigend een stuk beter dicht gehouden. Hierdoor werd er een 
ruime overwinning neergezet: 3-12. A.s. zaterdag speelt de A4 haar laatste veldwedstrijd, uit tegen ALO A2. 
Thuis werd er met 9-6 gewonnen.  
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde thuis tegen Fortis B1. Voorafgaand aan de wedstrijd stond Fortis met één punt boven 
VALTO op de derde plek, achter Fortuna en PKC. Er moest dus gewonnen worden om die derde plek van 
Fortis over te nemen. De wedstrijd ging heel lang gelijk op, maar uiteindelijk was het toch VALTO die de 
langste adem had en met een eindsprint een keurige overwinning op het scorebord zette: 18-13. A.s. 
zaterdag speelt de B1 uit tegen KOAG B1.  
VALTO B2 speelde haar laatste veldwedstrijd thuis tegen Weidevogels B1. Uit werd er een ruime 
overwinning geboekt: 10-20. Dit keer had de B2 wat meer moeite met deze tegenstander, al kwam de 
overwinning nooit in gevaar. Het werd 12-7. Hiermee eindigt de B2 met vier punten uit zes wedstrijden op de 
één na laatste plek. 
VALTO B3 speelde uit tegen Avanti B3. Thuis werd er met 7-14 verloren. Beide ploegen stonden met vier 
punten uit vijf wedstrijden op de gedeelde tweede plek. (wat in een poule met vier ploegen ook gelijk de één 
na laatste plek is…..) Helaas wist de B3 uit ook niet van deze ploeg te winnen, het werd 13-6. Hiermee is 
voor de B3 het veldseizoen afgelopen en kunnen zij zich gaan voorbereiden op de zaalcompetitie.   
 
Valto C1 speelde een spannende wedstrijd tegen Groen Geel. In de eerste helft wist Valto af en toe de 
voorsprong te pakken, in de tweede helft was dat Groen Geel. De schrijver van dit stukje floot op het andere 
veld de wedstrijd maar op het geluid afgaande was het een spannende slotfase. Aan het einde werden de 
punten verdeeld. Het derde gelijk spel deze competitie terwijl de eerste tweepunter nog op zich laat wachten. 
Komende week speelt de C1 tegen Die Haghe C1 die op een 3e plaats staan op dit moment.  
Valto C2 speelde tegen de mogelijke kampioen uit de poule, ODO C1. Aan motivatie en concentratie lag het 
vandaag niet bij de C2 om ODO van het kampioenschap af te houden. Er werd goed gekorfbald en goede 
duels aangegaan. Wat ik van deze wedstrijd gezien heb, vond ik Valto vooral eens stuk creatiever dan ODO 
en dat leidde tot een nette 6-2 overwinning. Een mooi uitgangspunt om de voorbereiding op de zaal te 
starten.  
Valto C3 speelde tegen RWA C2. RWA stond en Valto een-na-laatste dus de C3 was voorbereid op flinke 
tegenstand. Het tegenoverstelde was waar: er werd met een 5-1 voorsprong gerust. De tweede helft werd 
met net zo veel energie uitgespeeld als de eerste waardoor er met 12-4 gewonnen werd. Hierdoor vliegt de 
C3 naar een 3e plaats in de poule (van 7 teams). Alle andere teams spelen zaterdag nog een wedstrijd dus 
het is even afwachten wat de uiteindelijke plek wordt. 
Valto C4 kreeg ONDO C4 op bezoek. Uit was er een 2-4 winst voor Valto wat gelijk de enige punten van 
deze competitie waren. Hoe lekker zou het zijn als de veldcompetitie dan in ieder geval winnend afgesloten 
zou kunnen worden. Ondo kwam al vrij snel op een 0-1 voorsprong. Hoewel Valto veel meer kansen had, 
gingen deze helaas allemaal mis. In de rust wisselde ONDO tactisch maar bij Valto ging het opeens lopen. 
De gelijkmaker werd gescoord waardoor er een vakwissel kwam en het andere vak wist heel snel 2x te 
scoren. Met nog 1 doelpunt van Valto werd er afgelopen met een 4-1 overwinning.  
Valto C5 speelde tegen kampioenskandidaat Refleks. Thuis werd hier nipt van verloren, 6-7. Nu kwam Valto 
de eerste helft niet lekker in de wedstrijd en keken ze met rust tegen een 5-1 achterstand aan. In de tweede 
helft werd er beter rond gespeeld en vielen de doelpunten ook aan de kant van Valto. Refleks gaf hun 
voorsprong niet meer weg, won met 14-5 en is zo terecht kampioen in deze poule.  
  
Valto D1 was vrij afgelopen zaterdag. Deze wedstrijd wordt komende donderdag ingehaald.  
Valto D2 speelde tegen Excelsior D2. Uit werd er nipt verlopen van deze ploeg. Deze keer werd het een 
andere wedstrijd. Excelsior had vanaf de start eigenlijk geen kans. Met rust stond Valto al 4-1 voor en kon in 
de 2e helft uitgelopen naar 10-2 winst. Hiermee eindigt de D2 op een keurige 2e plek in de poule en kan zich 
zo voor gaan bereiden op de zaal.  
Valto D3 speelde haar kampioenswedstrijd tegen Excelsior D3. De D2 kwam op een 2-0 voorsprong maar 
liet Excelsior weer langszij komen tot 2-2. Gelukkig werd de D3 daarna wakker en scoorde er lekker op los. 
Er werd met 8-3 gewonnen en wist zich zo tot KAMPIOEN te kronen. Gefeliciteerd! 
Valto D4 ging op bezoek bij kampioen Weidevogels D2. Thuis werd hier 1-12 van verloren maar deze keer 
gaf Valto meer tegenstand. Winst zat er nog steeds niet in maar het gat was dit keer wel kleiner: 9-3. 
Hiermee eindigt de D4 op een mooie 2e plaats deze competitie. 
 
F1: valto F1 speelde thuis tegen ONDO F2. Dat bleek geen lastige tegenstander en wonnen met 11-4.  
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F2: valto F2 moest vanochtend al vroeg op pad en dat was te merken en begonnen niet scherp aan de 
wedstrijd. De F2 bleef wel door knokken maar verlor helaas met 14-4. 
F3: valto F3 speelde een thuiswedstrijd en daar profiteerden het team goed van. Door goed over te 
spelen met elkaar en lange ballen te gooien richting de korf won de F3 met 7-5.  
 
E1: valto E1 speelde uit tegen Die Haghe E1. Het vangen en gooien ging wat moeizaam. Mooie 
doelpunten werden gemaakt, helaas niet genoeg voor de winst en verloren met 10-5.  
E2: valto E2 speelde thuis tegen Avanti E1. Erg moeilijk was dat niet en wonnen met 8-2.  
E3: valto E3 speelde uit tegen Phoenix E2. Jammer genoeg verloren met 11-6 
E4: valto E4 speelde uit tegen ondo E7. De gladde bal was niet in het voordeel voor valto, helaas 
verloren met 11-5.  
E5: valto E5 speelde thuis tegen dijkvogels E2. De E5 speelde geen slechte wedstrijd maar de 
tegenstander was iets scherper waardoor valto met 0-9 verlor. 
E6: valto E6 speelde thuis tegen ONDO E10. Een prima wedstrijd en gaven de punten niet mee naar 's 
Gravezande, 8-3 gewonnen. 
E7: valto E7 speelde uit tegen ONDO E12. Jammer genoeg konden zij de punten niet mee naar huis 
nemen en verloren met 0-5. 
E8: valto speelde uit tegen DES E1, DES vergedigden goed waardoor de e8 moeilijk tot scoren kwam. 
Helaas 5-1 verloren. 
 
Romy van den Berg 
TC-coördinator E&F 
CKV VALTO 
 
 

Algemene ledenvergadering maandag 14 Oktober 2019 
 
 
 

Van de TC 
 
 
De zesde ronde. Een wederom afwisselend 2-punten-weekend voor de 
selectie afgelopen zaterdag. Valto 1 was de underdog in de wedstrijd 
tegen Pernix1. Laatstgenoemde versterkte haar titelkansen door van 
ons eerste te winnen. Spanning bij Valto 2, met een knappe overwinning tegen directe concurrent 
Pernix 2. Beide selectieteams blijven dus in de race om behoud in de overganklasse. De clash tussen 
ONDO A1 en Valto A1 werd nooit echt een clash. Na een blessure aan de kant van Valto lukte het niet 
meer om bij te komen. Wel een kampioen deze zaterdag, Valto D3 mocht aan de taart, gefeliciteerd! 
 
Clinics 
Afgelopen maandag was er de clinic voor Valto B2 door Mick Snel en Jet Hendriks. Deze TOP spelers 
uit de Korfbal League hebben de B2 en leuke aantal nieuwe dingen kunnen leren. Het was leuk om te 
zien en smaakt vast naar meer. We hopen dit seizoen een aantal andere clinics en gasttrainingen te 
organiseren voor alle jeugdteams. 
 
Talenten 
Het talententraject is inmiddels begonnen. We zijn dit gestart als een pilot om enerzijds het talent uit de 
oudere jeugdteams nóg meer mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen en te verbeteren waar 
nodig en anderzijds de aansluiting met de seniorenselectie te verbeteren. Het is dus een 
langetermijngedachte die past binnen het beleid om steeds een stapje hogerop te komen. De spelers 
die in de eerste ronde meedoen hebben inmiddels bericht gehad en mentoren Thom Voskamp, 
Laurens Verbaan en Martijn Dijkstra gaan met ze aan de slag. 
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Week van de scheidsrechter 
Bijna iedereen heeft de afgelopen zaterdagen gehoor gegeven aan de oproep om iets voor de 
scheidsrechter te kopen en bij de wedstrijd te geven. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat dit enorm 
geslaagd is en heel veel scheidsrechters zijn verwend! Volgend jaar doen we het weer, maar blijf vooral 
ook de rest van het seizoen te denken aan de arbitrage! 
 
Over arbitrage gesproken, we gaan het arbitrage plan dan 5-6 jaar geleden opgesteld nieuw leven 
inblazen. Meer daarover volgt in de komende weken! 
  
Cursussen 
De KT2 (Korfbal Trainer 2 - basiscursus), gaat door. Volgende week zullen 9 cursisten van Valto en 2 
van ONDO starten aan de opleiding onder begeleiding van Joyce van Haren. Wil je dit ook doen? 
Wellicht doen we er later dit seizoen of volgend jaar nog eentje. Kijk vooral 
op https://www.knkv.nl/opleidingen/technisch-kader-opleidingen/kt-2 om te zien wat je kunt leren. Niet 
alleen erg leuk voor jezelf, maar ook voor de club en je toekomst. Je kunt er alleen maar beter van 
worden. Overigens zijn de KT3-ers Rianne, Petra an Johan de begeleiders van onze cursisten. 
Allemaal heel veel succes! 
 
De KT3 (Korfbal Trainer 3 -als opvolger van KT2) gaan we voor volgend jaar inplannen. Qua 
begeleiding wordt het dit seizoen te druk en we willen alles wel goed blijven doen. 
 
VOG aanvragen 
Ook dit jaar starten er weer nieuwe trainers/coaches of andere vrijwilligers die allerlei toffe activiteiten 
voor onze jeugdleden organiseren. Daar vragen wij standaard een VOG voor aan. Het kan ook zijn dat 
je VOG is verlopen en dat we daarom een nieuwe voor je aanvragen. Heb je er eentje nodig, dan 
ontvang je vanzelf bericht. 
 
Openstaande vacatures 
De TC is nog op zoek naar mensen die ook komend seizoen tot een succes willen maken met elkaar. 
Vind je het leuk om je in te zetten voor onze gezellige club, meld je dan bij één van de TC-leden of 
via tc@ckv-VALTO.nl.  
 
Nog niet eerder heel duidelijk vermeld, maar vanaf begin deze maand is Romy van den Berg actief als 
coördinator E, F en Kangoeroes. Als opvolger van Erik Elgersma is zij dus nu het aanspreekpunt voor 
alle trainers, spelers en ouders van deze teams. Erik bedanken we uiteraard voor zijn inzet en Romy 
wensen we veel succes en vooral plezier, welkom bij de TC! 
 
Wat staat er dan nog open? 

• Trainers (afwisselend) voor VALTO 6, 7 en 8 
• Trainers / begeleiders Kangoeroes 
• TC-Coördinator A en B 

Namens de TC, Jan Jaap Elenbaas 
vztc@ckv-VALTO.nl / 06-29585387 

Schoonmaken Villa 
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.   
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas, 
Meidoornhof 21.  
 
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
 
18/10  C3 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet!    Edith van Geest 
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Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten. 
Deze zaterdag was het nogmaals week van de scheidsrechter. Pierre was spekkoper 
omdat hij weer 2 wedstrijden floot kreeg hij weer 2 cadeautjes.  Leuk dat de meeste 
ploegen verenigingen hier aandacht aan besteden. 
 
Afgelopen zaterdag 
Bij een aantal wedstrijden was niet ingetekend en zodoende moesten we zelf een aantal wedstrijden 
bemannen. 

• VALTO B2: Pierre heeft deze wedstrijd gefloten 
• VALTO 5: Jan was, wederom, bereid 2 wedstrijden te fluiten (hij moest ook nog naar Deetos 3) 
• VALTO A2: Pierre zou eerst naar Dijkvogels gaan maar hier had onverwachts een scheidsrechter 

op ingetekend. Hierdoor wilde Pierre bij ons nog een tweede wedstrijd voor zijn rekening nemen. 
 
Buiten VALTO 
 
Jan is naar Dordrecht geweest. Hier moest hij Deetos 3 tegen KCC 3. Jan meldt:  “Wedstrijd ging goed. 
Deetos had een makkelijke wedstrijd. Het werd 25-13. Wel tot op mijn onderbroek nat J.” 
 
Rick en Alex moesten naar Eindhoven voor DSC 1 – Dalto 1. Alex meldt: “Tamme wedstrijd waarin we het 
bewust korter hielden als normaal, DSC de hele wedstrijd achter, komt nog wel tot 18-18. Daarna het verzet 
gebroken, 21-24 winst voor Dalto”.  
 
Cock ging naar Vlaardingen voor de wedstrijd Twist 2 – ODO 2. Weet verder geen details. 
 
Wat betreft ons quotum was het vandaag een goede zaterdag met 7 streepjes. 
 

Weer bedankt voor jullie inspanningen! 
 

Komend weekend 
Aanwijzingen komende zaterdag.  
 
Excelsior 3 Avanti / Post Makelaardij 4 Cock Matthijsse 
SKF B1 Woudenberg B1 Jan Korteland 
 
Succes alvast! 
Peter de Rijcke 
 

Barbezetting komende week 
Geen schema ontvangen. Kijk op de site voor meer info. 
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Ruilbeurs voor schoenen 
Vanwege groot succes gaan we weer een schoenenruilbeurs organiseren  
De ruilbeurs is op de donderdag 19-10-2019  vanaf 18:30 tot 20:00 uur in de Villa. 
Er is dan de mogelijkheid om tweedehands schoenen onderling te verkopen of te ruilen. Uiteraard wel even 
je naam, maat, teamnummer en de prijs op de schoenen vermelden.  
(Dit is geheel voor eigen verantwoording en schoenen die niet meer opgehaald worden gaan naar het 
goede doel) 
Heb je nog vragen bel even met Ramona  06 24283910 
 
       Groetjes van de kledingcommissie"#$%& 
 

Algemene ledenvergadering maandag 14 Oktober 2019 

Wedstrijdverslagen 
 
Selectie teams delen de punten met LCKC Pernix.  

Sponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B. V.  
Vandaag de laatste thuiswedstrijden van onze selectie voordat we de zaal opzoeken. Was het vorige week 
nog prima weer om langs de lijn te staan, vandaag verlangde door het druilerige weer iedereen naar de zaal. 
Wat een troosteloos weer was het met constant lichte regen, wat voor de nodige glijpartijen op de velden. In 
het voorprogramma van de selectie teams stond weer VALTO B1, wat in het tweede deel van de tweede 
helft de wedstrijd definitief naar zich toe wist te trekken. Was het halverwege de tweede helft nog 14-12 en 
leek het Zeeuwse Fortis B1, vorig seizoen nog verliezend kruisfinalist, weer aan te haken, was het VALTO 
B1 dat nog een keer gas gaf en wist de eindstand op 18-13 te zetten. Onze B1 schreef al geschiedenis door 
in de hoofdklasse te gaan spelen, maar dat zij na zes wedstrijden op een derde plaats terug te vinden zijn 
had niemand verwacht. Alleen Fortuna en PKC B1 moeten zij nog boven zich dulden.  
Het goede voorbeeld was weer gegeven en aan VALTO 2 de taak om dit resultaat te evenaren. Zij mochten 
aantreden tegen het Leidse Pernix 2 wat op gelijke hoogte stond in de poule. Bij winst zou VALTO 2 dus 
goede zaken kunnen doen. Onder leiding van scheidsrechter Gelissen met zijn assistent gingen we van 
start. Thijs schoot binnen enkele seconden de nul van het bord, maar nog in dezelfde minuut ging de bal bij 
VALTO op de stip en was de stand weer gelijk. Vijf minuten later keken we in eens tegen een 1-4 
achterstand aan en moest VALTO in de achtervolging. Het doelpunt van Ron en de twee treffers van Martijn 
brachten ons weer op gelijke hoogte, waarna Lisanne ons weer op voorsprong zette. Zo stond er na tien 
minuten spelen al een 5-4 tussenstand op het bord en leek het een doelpuntrijke wedstrijd te gaan worden. 
De doelpunten volgden elkaar in de volgende fase echter in een minder hoog tempo op. De gasten wisten 
weer op gelijke hoogte te komen en wisten door twee wel heel makkelijk gegeven strafworpen weer op 
voorsprong te komen. Deze 5-7 achterstand werd weer weggepoetst door Thijs en Ron en zorgde Martijn 
weer voor een kleine voorsprong bij 8-7. Vijf minuten voor de rust viel echter de gelijkmaker weer door de 
korf en was het spannend of er iemand met voordeel de kleedkamer zou opzoeken. Thijs leek dit in ons 
voordeel te beslissen toen hij minder dan twee minuten voor tijd ons weer op voorsprong zette. Helaas 
wisten de gasten dit in de resterende tijd weer te egaliseren en gingen we rusten bij 9-9. 
Bij het begin van de tweede helft stond VALTO weer op scherp en wist de eerste Pernix aanval af te slaan. 
De aanval pakte dit gelijk over en zorgde met de treffer van Pieter weer voor een kleine voorsprong. Hierna 
zouden de gasten echter viermaal op rij de korf vinden en keek VALTO weer tegen een 10-13 achterstand 
aan en moest er weer een inhaalslag gemaakt worden. Pieter en Ruben, die in het veld was gekomen op de 
plaats van Thijs, zorgden ervoor dat de marge niet groter als twee werd. Pieter nam zijn ploeg bij de hand en 
zorgde er eigenhandig voor dat het gat gedicht werd en bracht ons bij 14-14 weer op gelijke hoogte. Nog 
één keer zouden de gasten op voorsprong komen, maar die werd gepareerd door Ron. In de volgende 
aanval kreeg Thijs, die de plaats van Martijn had ingenomen, de kans om vanaf de strafworpstip weer de 
voorsprong te pakken. Hierbij ontstond wat verwarring door de aanvraag van een time out en er toch 
gefloten werd door de heer Gelissen. Thijs nam de strafworp uiteindelijk welke gemist werd, maar het 
fluitsignaal bleek voor de time out te zijn. Deze strafworp mocht dus over en kon Thijs zich nu wel 
concentreren op het nemen van en gewoon afmaken van de strafworp wat weer een kleine voorsprong 
betekende. Even later zorgde hij er ook voor dat de marge weer twee werd. Na de 18-15 van Ron besloot 
Leon een time out te nemen om de ploeg door de laatste vier minuten heen te praten. De gasten persten er 
nog een eindsprintje uit, maar deze kwam te laat. Het was Thijs die met zijn zesde van vanmiddag de 
wedstrijd in het slot gooide toen hij de 19-16 binnen schoot. De laatste minuut werd er nog wel geprobeerd 
om nog een bal door de korf te krijgen, maar dit lukte alleen bij de gasten die de eindstand op 19-17 zette. 
Een knappe overwinning van VALTO 2 wat zich tot tweemaal toe terug wist te knokken in de wedstrijd, 
waarbij het in het laatste kwart er op en erover was bij de gasten. Hiermee stijgen zij naar de bovenkant van 
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de brede middenmoot in deze poule, waarin iedereen van elkaar lijkt te kunnen winnen. De koploper staat op 
vier punten, maar helaas is de onderkant dichterbij met twee punten naar de zevende plaats. Het is dus zaak 
om punten te blijven pakken voor VALTO 2 om weg te blijven van de rode streep. Het is dan ook te hopen 
dat er volgende week een aantal supporters willen gaan aanmoedigen in Maarssen als er aangetreden moet 
worden tegen OVVO 3, wat nu die zevende plaats inneemt. Deze wedstrijd begint al om 12:00 uur, wat als 
voordeel heeft dat de spelers, en misschien wel wat supporters, door kunnen reizen naar Amstelveen om bij 
de wedstrijd KVA 1 – VALTO 1, welke om 16:00 uur begint, aan te sluiten.  
Na deze belangrijke overwinning was het de beurt aan de eerste teams van beide verenigingen. Pernix 1 is 
nog zonder puntverlies de ploeg die nog alle troeven in handen heeft voor de titel. Aan VALTO 1 de 
uitdaging om hen de punten afhandig te maken, hoewel we nog steeds niet de juiste vorm te pakken 
hebben. Vorige week werd er een belangrijke zege gepakt in St. Laurens tegen ONDO en was bij vlagen het 
oude spelniveau weer te zien. Als dat vandaag ook op de mat gelegd kon worden waren er zeker kansen 
voor VALTO. De gasten hadden een grote schare supporters meegenomen om hen bij te staan bij de 
volgende stap in de competitie. VALTO schoot na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter de Groot uit de 
startblokken en had binnen enkele seconden de korf al gevonden met een treffer van Mees. Vier minuten 
later keken we toch tegen een 1-3 achterstand aan doordat we toch wel te weinig druk gaven in de 
verdediging. Iets waar de gasten een duidelijke lesje in gaven. Toch wisten Zané en Laurens ondanks die 
druk ons weer op gelijke hoogte te zetten bij 3-3, maar waren het de Leidse dames die het verschil weer 
naar 3-5 brachten. Met nog iets meer dan tien minuten op de klok kreeg VALTO met het doelpunt van Zané 
weer de aansluiting, maar de gelijkmaker wilde niet meer vallen. Met om en om scoren werd de 8-11 
ruststand bereikt en leek er nog van alles mogelijk voor ons vlaggenschip. Dan moest er echter wel wat 
scherper geschoten worden in het tweede deel van de wedstrijd.  
Het tegengestelde gebeurde bij aanvang van de tweede helft. Het eerste doelpunt was nog wel voor VALTO, 
maar daarna werd VALTO in vijf minuten op een 9-15 achterstand gezet en was de wedstrijd wel gespeeld. 
Pernix is een te ervaren ploeg om deze voorsprong nog weg te geven. Ondanks de grote voorsprong bleven 
zij zich echter vooral bezig houden met de beslissingen van de scheidsrechter, terwijl zij toch echt niets te 
klagen hadden met de beslissingen die hij nam. Na tien minuten werd Bart vervangen door Thijs die in zijn 
eigen wedstrijd on fire was, maar het nu toch ook lastig had met de hoge verdedigende druk. In de rest van 
de wedstrijd wist VALTO het verschil niet meer kleiner dan vijf te maken, maar bleef vechten voor wat zij 
waard waren. Bart werd bij de volgende gelegenheid in het andere vak ingebracht op de plaats van Mees 
om in dat vak meer rebound te pakken. Mees nam op zijn beurt weer de plaats van Thom in die vandaag 
nooit lekker in de wedstrijd kwam. De jacht op doelpunten bracht echter niet wat we gehoopt hadden en in 
plaats van dat we dichterbij kwamen, wisten de gasten in de slotfase het verschil te vergroten naar de 14-21 
eindstand. Het waren vooral de Leidse dames die vandaag het verschil maakten met tien treffers, waar de 
VALTO dames slechts tot drie treffers kwamen. Een wedstrijd waar we van moeten leren en de goede 
dingen mee moeten nemen naar Amstelveen, waar we volgende week tegen KVA 1 om de punten zullen 
spelen. Zij wisten vandaag niet te winnen in Delft van Excelsior en zullen er alles aan gaan doen om in hun 
laatste thuiswedstrijd de punten in Amstelveen te houden. Op voorhand durf ik geen voorspelling te doen wie 
er aan het langste eind zal trekken, want zij verspeelden punten tegen ploegen waar VALTO van wist te 
winnen en wisten in andere wedstrijden hun tegenstanders te verrassen waar VALTO punten liet liggen. Het 
wordt dus zaak dat er ook wat supporters achter de selectie aan reizen om hen te steunen om de 
broodnodige punten weer binnen te harken. Hoewel we nu vier punten meer hebben dan vorig seizoen toen 
we met slechts twee punten de zaal in gingen, zou het mooi zijn als daar nog wat puntjes bij komen. De 
nummer zeven heeft namelijk maar twee punten minder als wij op de derde plek.  
Graag tot volgende week dus allemaal, Arno van Leeuwen.  
 
Valto C2 
Op zaterdag 12 oktober hebben wij tegen Odo C1 gespeeld. Dit ging een stuk beter dan de vorige wedstrijd 
tegen Odo die wij met 6-3 hebben verloren. Odo C1 had kans op kampioenschap, Wij hebben ons best 
gedaan om dat niet door te laten gaan dit is ons dan ook gelukt de eindstand is 6-2 geworden. Dit was de 
laatste wedstrijd van het buiten seizoen. We kunnen het nu mooi afsluiten met deze wedstrijd. 
 
Valto C4 
We moesten thuis tegen ONDO c4. Het was best slecht weer de bal gleed iedere keer door je handen, 
waardoor me in het begin veel ballen lieten vallen. We hadden kans om te winnen we hadden namelijk 3 
invallers van de d3 en die hadden hun eigen wedstrijd gewonnen. Net voor rust viel de 0-1. Na rust ging het 
erg goed. Vlak na rust kregen we een straf schop, die was raak dus we stonden gelijk 1-1. Ongeveer 5 
minuten later hadden we weer kans en ook die was weer raak 2-1. Na dat punt ging het heel erg goed nog 
geen 3 minuten later stonden we 3-1. Uiteindelijk vlak voor het eind viel het laatste punt weer voor ons we 
hadden 4-1 gewonnen. Erg bedankt voor het meespelen Michel, Ben en Danique 
  
Groetjes Michelle 
 



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 D2-Excelsior D2 
We hadden na het verlies van vorige week  erg veel zin om te winnen van Excelsior !! Al snel maakte Michel 
het eerste punt. Er werd goed overgespeeld, het tempo lag hoog en de teams waren aan elkaar gewaagd. 
Het was voor het publiek meteen al heel leuk en spannend om naar te kijken. Excelsior maakte vlot de 1-1. 
In het eerste kwartier werd Eline  jammer genoeg vol in haar gezicht geraakt. Die kon niet meer verder 
spelen. Valto had al een goede invalspeler met Ises. Maar nu hadden ze Toon ook hard nodig. De wedstrijd 
ging weer in volle vaart verder en Ben gooide er voor rust 3 in! Zo werd het 4-1. Na een kleine 
teambespreking ging Valto met de zelfde flow verder. Excelsior wilde echt niet opgeven, dus Valto kon niet 
verslappen. Het spel was af en toe behoorlijk fel, met wat duwen, beuken , huilen en op tenen staan '()*. Ises 
maakte 5-1,6-1,7-1 . Michel maakte 8-1. Toen scoorde Excelsior 8-2. Maar na goed teamwork, scoorde Ben 
9-2 en 10-2. 
Valto is erg blij met de overwinning en is in de poule 2e geworden. 
Groeten, Michel en Willemieke 
 
Valto D3 – Excelsior D3 
Afgelopen zaterdag stond de laatste veldwedstrijd van het D3 op het programma. Niet zomaar een wedstrijd, 
maar een echte kampioenswedstrijd! We gingen er van uit dat medekoploper Phoenix ook zou gaan winnen, 
en dus moest Valto D3 van Excelsior D3 winnen om kampioen te worden. Gelukkig was dit de eerste 
wedstrijd van dit seizoen dat de D3 met tien spelers was en dat alle blessures (eindelijk) over waren. We 
misten alleen coach Jan Pieter door zijn eigen wedstrijd, maar hij had op de training al heel veel goede tips 
meegegeven. Toch waren er best wat zenuwen bij de spelers, en daardoor duurde het even voordat het 
eerste doelpunt gescoord werd. Tim zette zowel de 1-0 als de 2-0 voor Valto op het scorebord. Na de wissel 
waren er weer kansen genoeg, alleen werd er niet meer gescoord. Excelsior maakte eerst de 2-1 en na rust 
direct de 2-2. De vele supporters aan de kant zagen misschien het kampioenschap al voorbij gaan, maar de 
D3 ging er alleen maar beter van korfballen. Na weer twee doelpunten van Tim en een mooie rebound van 
Julia stonden we 5-2 voor. Excelsior scoorde nog de 5-3, maar Anne zette daar met een diepe bal meteen 
de 6-3 tegenover. Milans heer besloot het kunstgras voor de zoveelste keer van dichtbij te gaan bekijken, 
maar Milan twijfelde dit keer geen moment en maakte van afstand de 7-3. De supporters haalde opgelucht 
adem, want nu kon het niet meer mis gaan. Terwijl de laatste minuut al was ingegaan kreeg onze nieuwe 
aanwinst Charlotte een strafworp mee en zij wist deze zelf koelbloedig te scoren. De eindstand was 8-3, de 
winst was binnen en de taart kon uit de koelkast. In een spannende wedstrijd was de D3 duidelijk de beste 
en werd er als team gewonnen. Want we hadden niet kunnen winnen zonder het aangeven van Valerie, het 
sterke verdedigen van Kim, de snelle acties van Mirte, het voorverdedigen van Piera of het rebounden van 
Lieke. Valto D3, jullie mogen supertrots zijn op jezelf! Jullie worden iedere wedstrijd beter, en dat belooft veel 
goeds voor in de zaal … 
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Valto D4 
Vandaag speelt de D4 tegen Weidevogels. Zij zijn al kampioen maar toch doen we ons best om ze het nog 
even moeilijk te maken deze laatste wedstrijd. Weidevogels is erg fanatiek waardoor wij even moeten 
zoeken naar de rust in het veld. Onze D4 is heel fanatiek aan het verdedigen en aanvallen. We gaan de rust 
in met een score van 5-2.  
Na de rust begint Valto sterk in het aanvalsvak. Helaas weet Weidevogels toch al snel 3 punten erbij te 
scoren. Met een vorige eindscore van 1-12 is deze score van 9-3 een hele verbetering. Knap gedaan Valto! 
We eindigen het seizoen met een 2e plek in de poule.  
Na de wedstrijd hebben we nog even gezongen voor Björn die jarig is vandaag en gingen we met een 
lekkere traktatie naar huis.  

 
 
 
Die Haghe E1 tegen Valto E1  
Vandaag gingen we op weg naar Die Haghe voor een wedstrijd tegen de E1. Koert had een eigen wedstrijd 
en kon er niet bij zijn. Vera moest halverwege weg maar gelukkig kon Thijs Dijkstra mee om te assisteren, 
nog bedankt daarvoor!!! 
 
De wedstrijd begon in de regen en dit bleef zo de hele wedstrijd. Daardoor waren er wat problemen met het 
vangen van de bal dus moesten er goed opletten dat deze niet door onze handen zou glippen. 
 
De 1e 10 minuten was het vooral overspelen en nog geen grote acties. Die Haghe wist de 1e bal erin te 
krijgen. De 10 minuten erna wisten we wat meer grip te krijgen en wat doorlopen tegen te houden maar Die 
Haghe vond toch wat openingen en gingen we de rust in met 0-3 achterstand. 
 
Na de rust werd er wat beter gespeeld en konden we nog wat scoren maar Die Haghe zat ook niet stil. 
Uiteindelijk gingen we naar huis zonder de punten. Volgende week zal de thuiswedstrijd tegen Die Haghe 
opnieuw worden gespeeld en gaan we voor de laatste keer ons best doen voor we weer naar de zaal gaan!  
 
Groetjes Marjan en Stacey 
 
Phoenix – Valto E3 
Voor deze wedstrijd moesten we helemaal naar Zoetermeer. Gelukkig was het droog, maar helaas kon 
Daniek niet meedoen vanwege een zere voet. Ondanks dit grote gemis, gingen we erg gemotiveerd en vol 
goede moed een de wedstrijd begingen. Alhoewel we met 3 meisjes en 1 jongen moesten spelen tegen 3 
jongens en 1 meisje, lieten we ons niet gek maken. Door goed en snel te onderscheppen en te pasen, waren 
we de tegenstanders vaak net een stapje voor en kregen we goede kansen.  
De tegenstander was minder in vorm maar gooide er helaas toch net een paar meer in als wij. Eindstand 
Phoenix 11 - Valto 6.  
 
Groetjes Jens. 
 
ONDO E7 - VALTO E4 
Door de miezerregen heen kwamen we ietwat nat aan bij ONDO in ´s-Gravenzande. Na een bemoedigend 
praatje in de kleedkamer en een warming-up kon de wedstrijd beginnen. Vol goede moed begon de E4 aan 
de wedstrijd. Al snel was het Ondo al die het eerste doelpunt maakte. Daarna ging Valto vol in de aanval, 
alleen de ballen wilde er helaas niet in. Toen Ondo weer de bal had, zagen zij kans om op 2-0 voorsprong te 
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komen en heel snel daarna werd het 3-0 voor Ondo. De miezerregen, het gladde veld en de natte bal werkte 
niet echt in ons voordeel.  Wat wel in ons voordeel werkte, was een strafworp die wij toegewezen kregen. 
Nora R. nam de strafworp en zij zorgde hiermee voor het eerste doelpunt voor Valto! Dat smaakte naar 
meer! Al snel daarna ging Ondo vol in de aanval en breidde al snel hun voorsprong uit naar 4-1. Daarna 
kreeg Valto een paar mooie kansen maar die wilde er helaas niet in. Daarna kwam Ondo als een duveltje uit 
een doosje terug en bracht de stand op 5-1. Vervolgens maakte Liam al heel snel 5-2 en daarna 5-3. 
Ondanks de miezerregen kwam de energie kwam weer terug bij de E4 en met veel enthousiasme gingen ze 
de strijd verder aan. Helaas maakte Ondo snel een einde aan het feestje door de stand op 6-3 te zetten. 
Gelukkig maakte Julia daarna een prachtige worp waardoor het 6-4 werd. Daarna mocht Ondo een strafworp 
nemen waardoor het 7-4 werd. Vervolgens kwam de man met de hamer kwam langs en zakte de E4 beetje 
bij beetje in. De fut was eruit en het wilde allemaal niet meer zo… Daar profiteerde Ondo van: snel daarna 
werd het 7-4, 8-4 en 9-4. Daarna keerde het tij weer een beetje en kreeg Valto een strafworp toegewezen 
die Liam er prachtig inschoot: 9-5. De revanche van Ondo bracht de stand uiteindelijk op 11-5. Ondanks de 
regen en de kou hebben jullie goed gespeeld, jongens en meiden van de E4,  nu op naar het zaalseizoen!  
 
Groetjes,  
Julia en Raymond  
 
Valto E5 
Met goede moed startte de E5 aan hun laatste veld wedstrijd. 
Vandaag tegen Dijkvogels. 
Dijkvogels waren te snel voor ons maar Valto heeft goed zijn best gedaan. We zien dat het team steeds 
beter samen werkt en beter op elkaar ingespeeld zijn. Helaas werd het een 0-9 nederlaag. Wij gaan voor 
nieuwe kansen in de zaal. 
 
Groeten Marion en Jade 
 
Valto F2 
De F2 mocht al vroeg het veld op bij DES. Nog niet helemaal wakker mocht al na 5 minuten de superspeler 
ingezet worden. Met een 5-0 achterstand gingen we aan het 2e kwart beginnen en kwamen ze terug tot 7-3. 
Helaas verslapte de aandacht de laatste 10 minuten en won DES met 14-4. Maar de dames en heren weten 
elkaar steeds beter te vinden en iedere week staat er een beter team, kom maar op met het zaalseizoen! 
 
Valto F3 
Valto F3 speelde tegen Vriendenschaar F2,  
In de eerste 10 minuten kwam Valto 0-1 achter staan valto verdedigde goed ze kwamen goed terug in het 
spel het werd al snel 1-1, toch kwamen ze achter te staan, bij 2-5 kwam de super speler erbij al snel scoorde 
ze. Daarna ging het steeds beter want na de rust werd het 5-5. Ze verdedigde goed en speelde goed samen 
zo werd eindstand 7-5 gewonnen.  
Met de strafworpen hebben ze gelijk gespeeld   3-3 
 
Groetjes Fien 

Algemene ledenvergadering maandag 14 Oktober 2019 
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