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Een zonnige zaterdag
Na een aantal flinke regenachtige dagen was er een mooi zonnetje te zien in de vroege morgen op de
velden naast Villa VALTO. De herfst heeft dan wel duidelijk zijn intrede gedaan, maar de zon laat zich nooit
helemaal wegzetten. Perfect weer dus, voor een aantal mooie wedstrijden en tussendoor een bakkie op het
terras.
Ik heb het gevoel dat we nog maar net zijn begonnen, maar we kunnen inmiddels al weer twee kampioenen
feliciteren. Zowel de C3 als de F1 wisten te overtuigen en beide teams zijn kampioen geworden afgelopen
zaterdag en hebben een prima stuk taart achter de kiezen. Grote klasse jongens en meisjes, heel goed
gedaan! Voor de andere teams geldt dat het seizoen nog niet si afgelopen, met dus nog alle kans op de titel.
En daarbij kan het nog best spannend worden.
Zoals de A1 afgelopen zaterdag. Zelden of eigenlijk nooit heb ik zo’n wedstrijdverloop gezien. Wat een
verhaal en als je er niet bij was, geloof je het ook niet. Ik ga hier nu niet schrijven wat er precies is gebeurd,
dat lezen jullie wel in het wedstrijdverslag van VALTO A1. Snel doorbladeren dus! In een andere wedstrijd
werd er op eenzelfde manier, een anders soort overwinning behaald. De B1 zorgde voor een spannende,
gelijkopgaande strijd in een mooi duel. De afgelopen wedstrijden had het vooral moeite om in de tweede
helft bij te blijven, waardoor de pot verloren werd. Maar nu wist het door inzet, samenwerking én
doorzettingsvermogen één van de mooiste gelijke spelen die ik ooit heb gezien. Top gedaan, jullie mogen
trots zijn op deze prestatie!
Aan het eind van de middag, met de laatste krachten van de zon, was het goed toeven aan de zijlijn bij
VALTO 1. Ook zij hebben door inzet, strijd en met de steun van het publiek een mooie overwinning behaald
en zijn nog altijd volop in de race voor het eremetaal. Mooi om te zien dat er veel kijkers waren voor de
selectiewedstrijden. Je merkt dat dit écht helpt. Daarnaast is het ontzettend gezellig en wacht er na afloop
altijd weer een lekkere dagschotel. Dus volgende week weer, volgende week nog meer?
Dat de zon zijn waarde bewijst op het veld is mooi, maar hij kan ook zijn waarde hebben buiten het veld.
Letterlijk door energie op te wekken, maar daarover later meer. En figuurlijk, door positieve aandacht voor de
ander, elkaar helpen en steunen daar waar het nodig is. En weet je wat het beste is? De zon is er niet alleen
op zaterdag, maar die is er iedere dag opnieuw!
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas
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Zaterdag 3 oktober
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VALTO 1 - Telstar 1
VALTO 2 - Telstar 2
VALTO 3 - Dijkvogels 3
ODO 4 - VALTO 4
DKC 4 - VALTO 5
VALTO 8 - Tempo 7
Avanti 14 - VALTO 7
VALTO A1 - ONDO A1
VALTO A2 - GKV A1
DeetosSnel B1 - VALTO B1
VALTO B2 - ALO B2
VALTO B3 - Excelsior B3
Weidevogel C1 - VALTO C1
ONDO C3 - VALTO C2
ALO C2 - VALTO C3
VALTO D1 - Nieuwerkerk D1
ODO D1 - VALTO D2
VALTO D3 - Avanti D5
VALTO D5 - Avanti D6
VALTO E1 - KVS E1
VALTO E2 - Fortuna E2
VALTO E3 - Fortuna E3
VALTO E4 - Futura E1
VALTO E5 - ONDO E6
ODO E2 - VALTO E6
Fortuna E7 - VALTO E8
Fortuna E8 - VALTO E7
ODO F1 - VALTO F1
ODO F2 - VALTO F2

De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Commandeur
Biesland in Delft
De Zwet in De Lier
De Groene Wijdte
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Vorrinklaan in Dordrecht
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Merenveld in Bleiswijk
Juliana Sportpark in
Bosjes van Pex Haag
De Zwet in De Lier
De Commandeur
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Commandeur
Delft
Delft
Maasland
Maasland

veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 2
veld 1
veld 2
veld 1
veld 2
veld 2
veld 1
veld 2c
veld 1
veld 2
veld 1
veld 2
veld 2
veld 1a
veld 1b
veld 1b
veld 1a
veld 1c
veld 2
veld 2
veld 2
veld 2

Opstellingen 3 oktober
VALTO 1
Dames:
Heren:

Aanwezig: in onderling overleg
Ellen, Judith, Naomi, Manon
Frank, Niels, Rob, Bart

VALTO 2
Dames:
Heren:

Aanwezig: in onderling overleg
Lotte, Nikki, Mariska, Laura, Lisanne
Niels, Laurens, Pieter, Ruben, Kees, Thom

VALTO 3
Dames:
Heren:

Aanwezig: in onderling overleg
Denise, Aileen, Lysanne, Joyce, Manon, Mandy
Jeroen, Dennis, Steven, Michiel, Ron

VALTO 4
Dames:
Heren:

Vertrek: 14.30 uur
Anne-Roos, Lisa van S., Petra D., Lisa de R, Dame A1 / Dame V5?
Luuk, Roland, Thomas Ris, Ruben L, Laurens M (?)

VALTO 5
Dames:
Heren:

Vertrek: 14.30 uur
Nia, Ilse, Hellen, Annemiek, Sharon, Anna
Marco, Mark, Martin, Hans, Arnold

VALTO 6

VRIJ

VALTO 7
Dames:
Heren:

Vertrek: 15.15 uur
Petra J., Gerda, Marije D., Lysanne V (?), Dame V6
Jelle, Rinze, Ruud, Fril, Heer V6

VALTO 8
Dames:
Heren:

Aanwezig: 16.45 uur
Helma, Leonie O, Marleen S, Rosanne, Fiona
Michiel B, Bart M, Peter, Arie?, Heer V6, Heer V6
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N. van Meteren
J. Mes
T. Heijnen
clubsr Excelsior
Niels vd Lingen
C. Hermans
Thijs Dijkstra
Stefan Goudriaan
Arnold Poot
Marije van Dalen
C. Visser
Michel Saeijs
Pierre van Venetiën
Floris van Muyen
Mellanie Noordam
Petra Dijkstra
Mariska van Geest
Ellen v.d. Haagen
Ruben H
Dani Verbaan

Uitslagen 26 september
VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
Weidevogels 3
Dubbel Zes 3
De Meervogels 6
VALTO 7
Excelsior A1
VALTO B1
Achilles B3
ONDO B4
VALTO C1
VALTO C2
VALTO C3
VALTO D2
ALO D2
ODO D3
DES D2
TOP / Quoratio E1
Avanti E3
HKV / Ons Eibernest E1
HKV / Ons Eibernest E2
ODO E4
VALTO E6
VALTO E8
VALTO E7
VALTO F1
VALTO F2

- Pernix 1
- Pernix 2
- Ventura Sport 3
- VALTO 4
- VALTO 5
- VALTO 8
- KIOS 4
- VALTO A1
- Vitesse B1
- VALTO B2
- VALTO B3
- Achilles C2
- ODO C1
- ODO C2
- Avanti D2
- VALTO D3
- VALTO D4
- VALTO D5
- VALTO E1
- VALTO E2
- VALTO E3
- VALTO E4
- VALTO E5
- Excelsior E4
- VEO E2
- ALO E2
- Die Haghe F2
- ONDO F5

22 - 20
14 - 20
17 - 16
12 - 10
4- 8
8- 6
6- 9
11 - 12
14 - 14
3- 4
4 - 12
11 - 8
2- 2
5- 2
4- 5
0 - 11
3 - 13
5- 3
5- 6
5 - 14
15 - 0
6- 5
0- 8
15 - 0
0 - 22
3- 5
13 - 9
4- 2

Nabeschouwingen
VALTO 1 liet zien dat het in thuiswedstrijden voorlopig niet te kloppen is. Tegen Pernix werd alweer de derde
thuisoverwinning van dit seizoen geboekt. Het eerste startte overtuigend, maar zag Pernix in de beginfase wel continua
aanhaken. Vlak voor rust kon er toch een gaatje geslagen worden, maar dit gat werd nooit echt groot. Toch werden de
punten binnen gehaald, mede door het mooie aantal van 22 gescoorde doelpunten: 22-20.
VALTO 2 kon het wederom niet voor elkaar krijgen de overwinning te pakken. Tegen het tweede team van Pernix liep
het tweede vanaf het begin van de wedstrijd achter de feiten aan. Er waren een aantal momenten waarop er misschien
meer mogelijk was geweest, maar deze werden niet gepakt. Pernix speelde een zeer degelijke wedstrijd en wist
uiteindelijk met 14-20 te winnen.
VALTO 3 speelde tegen één van de mindere broeders uit de poule, Ventura Sport. Deze wedstrijd was er eentje die
eigenlijk gewoon gewonnen moest worden. Dit ging echter niet gemakkelijk. Ventura Sport stond regelmatig op
e
voorsprong, maar kon ook niet doordrukken. Het 3 stond bij het eindsignaal toch aan de juiste kant van de score en wist
de spannende slotfase af te sluiten met een 17-16 overwinning.
VALTO 4 speelde uit in Bleiswijk tegen Weidevogels. Het vierde stond ongeslagen bovenaan, maar kon mede door wat
dubieuze omstandigheden deze status niet vasthouden. Op het wedstrijdformulier stond uiteindelijk een 12-10 score. Dit
e
betekende de eerste nederlaag voor het 4 , dat nog wel steeds bovenaan staat.
VALTO 5 was in de eerste helft nog niet scherp en ging met één doelpunt de rust in. Omdat de tegenstander er ook
slechts 3 maakte in de eerste helft was de wedstrijd toch nog niet verloren. Dit bleek ook in de tweede helft, toen het
vijfde er toch op en over ging. Dubbel Zes herhaalde het kunststukje van het vijfde door ook maar één keer te scoren in
een helft. Het vijfde was de tweede helft een stuk scherper en kon de wedstrijd binnen slepen: 4-8.
VALTO 6 was vrij.
e
VALTO 7 sloot de dag in De Lier af met een wedstrijd tegen Kios. Een gehavend 7 met veel invallers (waarvoor dank)
kon uiteindelijk geen potte breken tegen de gasten uit Nieuw-Vennep: 6-9
VALTO 8 speelde in Zoetermeer tegen De Meervogels. De bronto’s konden wel bijblijven, maar konden Meervogels toch
niet echt pijn doen. Het leidde tot een 8-6 nederlaag.
VALTO A1 scoorde net als het vijfde maar één keer in de eerste helft. Bij rust stond er een beschamende 8-1
achterstand op de borden. Dit werd echter in de tweede helft compleet recht gezet. Met veel strijd en beleving wist de A1
toch nog gelijk te komen. Een puntje na zo’n tussenstand is dan toch een prima resultaat. Daar dacht de A1 echter
anders over, aangezien zij echter ook nog de winnende wisten te maken. Een prima tweede helft dus, waardoor
Excelsior alsnog met 11-12 werd verslagen.
VALTO A2 was vrij.
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Creating
a climate
for growth

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens
de showroom van Multi Keuken & Bad!
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Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
U vindt ons boven
Karwei op:

ELEKTRAWEG
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MAASSLUIS
T.

010-5922411

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U | IN DE AVONDUREN
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

multikeukenenbad.nl

VALTO B1 speelde thuis tegen Vitesse B1. Op papier een gelijkwaardige tegenstander en dat bleek ook wel in het veld.
In de eerste helft ging VALTO goed van start en nam steeds het initiatief om een voorsprong van een paar doelpunten te
nemen. Helaas werd dit vlak voor rust weer gelijk getrokken door Vitesse, 9-9. In de tweede helft was het Vitesse die
steeds de voorsprong nam en zelfs een paar minuten voor tijd op weg leek naar de winst. Gelukkig wist VALTO de rug te
rechten en de achterstand van twee doelpunten weg te werken en er een gelijkspel uit te slepen, 14-14. A.s. zaterdag
staat de uitwedstrijd tegen koploper DeetosSnel B1 op het programma. Geen gemakkelijke opgave….
VALTO B2 speelde uit tegen Achilles B2. Na vorige week verloren te hebben, moest er deze week weer vol goede moed
aan de wedstrijd begonnen worden, want met twee wedstrijden winnen, zou het kampioenschap nog steeds een feit zijn.
De vorige keer werd er thuis nipt van Achilles gewonnen (5-4), dus het zou zeker geen makkelijke opgave worden. Dat
bleek inderdaad wel, want de wedstrijd ging gelijk op. Ook dit keer werd het weer een nipte overwinning, 3-4. A.s.
zaterdag speelt de B2 thuis tegen ALO B2 en kan het kampioenschap binnen gehaald worden. In theorie is één punt
genoeg, want dan kan DES alleen nog maar op gelijke hoogte komen, maar we gaan natuurlijk voor de winst, want dan
zijn jullie alleen kampioen. Zet hem op!
VALTO B3 speelde uit tegen koploper ONDO B4. Thuis werd er met 2-6 van deze ploeg verloren, maar dat was de
eerste wedstrijd en toen moest het team duidelijk nog aan elkaar wennen, want sindsdien is het alleen maar steeds beter
gegaan. Het was dus zaak om dit te laten zien aan de koploper. En dat deed de B3, want er werd een overtuigende
wedstrijd neer gezet, waarbij ONDO geen enkele kans had. Er werd met 4-12 gewonnen. Met nog twee wedstrijden te
gaan, kan de B3 gewoon ook nog kampioen worden. Dan moeten er wel minimaal drie punten gehaald worden, maar dat
is, gezien de eerdere resultaten tegen deze teams, zeker mogelijk. A.s. zaterdag staat eerst de thuiswedstrijd tegen
Excelsior B3 op het programma.
VALTO C1 speelde thuis tegen Achilles C2. De C1 ging lekker van start en stond met rust al op een comfortabele
voorsprong, 9-4. In de tweede helft werd het toch nog spannend toen Achilles weer op twee doelpunten achterstand
kwam, 10-8. Maar op tijd herpakt VALTO zich en uiteindelijk werd er met 12-8 gewonnen. Tegelijkertijd verloor KVS van
Weidevogels en dat betekent dat de C1 nu weer bovenaan staat in de poule met twee punten voorsprong op KVS en
Weidevogels. A.s. zaterdag speelt de C1 uit tegen Weidevogels en dan is minimaal een punt genoeg voor het
kampioenschap. Als er verloren wordt, gaat er gerekend worden, want dan kunnen er drie ploegen op 8 punten
eindigen…….
VALTO C2 speelde thuis tegen koploper ODO C1. In de eerste wedstrijd werd er ook tegen deze ploeg gespeeld en
toen werd er uit met 7-1 verloren. Aan de C2 de taak om te laten zien dat ze de afgelopen weken gegroeid zijn en een
beter team geworden zijn. Nou dat deden ze! De wedstrijd ging hartstikke gelijk op en VALTO maakte het de koploper
niet makkelijk. ODO kreeg best wel veel kansen, maar had moeite om ze af te maken en hierdoor bleef het gelijk op
gaan. Uiteindelijk werd er een knap gelijkspel behaald, 2-2. A.s. zaterdag de laatste wedstrijd op het veld voor de C2, uit
tegen ONDO C3. Winst moet zeker mogelijk zijn en dan eindigen jullie op een keurige tweede plek!
VALTO C3 speelde thuis tegen ODO C2 haar kampioenswedstrijd. De C3 kon al niet meer ingehaald worden, maar
wilde natuurlijk graag het kampioenschap voro zichzelf alleen en dan moest er dus wel minimaal een punt gehaald
worden tegen ODO. Al snel bleek dat dat wel ging lukken, want VALTO was duidelijk de betere ploeg. Uiteindelijk werd
het een 5-2 overwinning en kon het kampioenschap gevierd worden met een heerlijk stukje taart. Gefeliciteerd VALTO
C3! A.s. zaterdag nog even uit tegen ALO C2 de punten binnen halen en dan zijn jullie ongeslagen kampioen!
VALTO D1 was vrij. Concurrenten voor de koppositie, Maassluis en Albatros, speelden gelijk, waardoor zij nu 7 punten
hebben uit 5 wedstrijden en VALTO staat daar achter met 6 punten uit 4 wedstrijden. Met nog twee wedstrijden te gaan
tegen Nieuwerkerk en KCC heeft de D1 het kampioenschap dus volledig in eigen hand. A.s. zaterdag speelt de D1 thuis
tegen Nieuwerkerk D1.
VALTO D2 speelde thuis tegen Avanti D2. Uit werd er met 8-4 van deze ploeg verloren. Dit keer ging de wedstrijd veel
meer gelijk op en had VALTO ook zeker kansen om te winnen of een punt te halen. Helaas wilde het net niet lukken en
ging Avanti er toch met de punten vandoor, 4-5. A.s. zaterdag nog een uitwedstrijd tegen ODO D1 en dan zit het
e
veldseizoen er op en gaan we ons lekker richten op het zaalseizoen waar jullie ook weer in de 1 klasse aan de bak
moeten!
VALTO D3 speelde uit tegen ALO D2. Thuis werd er met 6-2 van deze ploeg gewonnen, maar de afgelopen (kansloze)
wedstrijden tegen de koploper hebben er toch voor gezorgd dat de D3 sterker is geworden, want nu werd ALO
verpletterd. Geen kansen voor de thuisploeg en dubbele cijfers voor VALTO, een 0-11 overwinning! A.s. zaterdag nog
een laatste veldwedstrijd, thuis tegen Avanti D5. De vorige keer werd het uit 1-5, maar de verwachting is dat dit nu ook
wel wat hoger uit zal vallen.
VALTO D4 speelde uit tegen ODO D3. Het kampioenschap is al binnen, maar de bedoeling is natuurlijk wel dat ook de
laatste wedstrijden winnend worden afgesloten. Al gauw bleek afgelopen zaterdag uit bij ODO dat dat wel ging lukken,
want VALTO D4 speelde een prima wedstrijd en gaf ODO nauwelijks kansen. De einduitslag, 3-13, waarbij er door 7
verschillende kinderen is gescoord! De laatste wedstrijd van de D4 is verplaatst naar zaterdag 10 oktober, dus jullie
kunnen je de komende twee weken gaan voorbereiden op het kampioensfeestje. Er wordt dan thuis gespeeld tegen VEO
D3.
VALTO D5 speelde uit tegen DES D2. Thuis werd er nipt van deze ploeg gewonnen, 4-3. Dit keer was DES helaas net
even wat beter in de afronding en lukte het niet om de punten weer mee terug te nemen naar De Lier. Er werd met 5-2
verloren. A.s. zaterdag speelt de D5 thuis tegen Avanti D6 en aangezien daar de vorige keer met 0-8 gewonnen werd,
moet het lukken om hier weer punten binnen te halen.
VALTO E1 mocht op pad naar Sassenheim om daar tegen Top aan te treden. Thuis werd er met 10-8 van deze club
gewonnen. Ook deze keer ging de winst mee naar De Lier al werd er met een nog kleiner verschil gewonnen: 5-6 in het
voordeel van VALTO. Top gedaan VALTO ;-).
VALTO E2 ging op bezoek bij Avanti. Ook hier was thuis al van gewonnen, met 8-2. Deze keer viel er meer doelpunten
maar de winst ging wederom naar VALTO. Met een hele mooie uitslag van 5-14 konden de punten mee naar De Lier.
Komende zaterdag kunnen jullie bij winst tegen de koploper gelijk komen met deze koploper, Fortuna. Uit werd er
verloren met 13-5. Misschien dat het thuisvoordeel hier mee kan helpen?
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VALTO E3 speelde uit bij HKV/Ons Eibernest. De eerste wedstrijd tegen hun werd zwaar verloren en ook deze keer kon
VALTO geen vuist maken. Na 40 minuten stond er 15-0 op het scorebord. Zaterdag spelen jullie tegen de hekkensluiter
Fortuna en zijn punten dus weer goed mogelijk!
VALTO E4 streed op de eerste plek in de poule tegen HKV/Ons Eibernest E4. De wedstrijd ging gelijk op. In de laatste 5
minuten wist VALTO een achterstand van 2 doelpunten weg te werken naar gelijkspel. Helaas wist HKV er nog eentje in
te gooien en wonnen zij met 6-5. Volgende week tegen Futura laten zien dat jullie de terecht nummer 2 zijn in de poule!
VALTO E5 ging met 4 spelers op stap naar ODO. Dat er geen wissel mee was, bleek voor de E5 geen enkel probleem.
Er werd ruim gewonnen met 0-8. Bij winst op ONDO komende week, worden jullie netjes tweede in de poule.
VALTO E6 kreeg zaterdag vleugels tegen Excelsior E4. Er werden volop doelpunten gescoord waardoor er met 15-0
gewonnen werd! De eerste punten zijn binnen de nul dus weggewerkt. Zaterdag wacht ODO, wellicht dat hier ook een
puntje weg te snoepen valt.
VALTO E7 speelde een leuke wedstrijd tegen ALO E2. Er werd over een weer gescoord. Alo scoorde er alleen twee
meer en won daardoor de wedstrijd. Maar jullie spelen iedere week iets beter dus de stand zal ook een keer in jullie
voordeel eindigen. De uitslag was 3-5.
VALTO E8 heeft het erg lastig in haar poule. Er zijn nog geen punten gehaald en ook deze zaterdag lukte het niet tegen
koploper VEO E2. Hoewel jullie het vuur uit jullie sloffen hebben gelopen, werd de uitslag 0-22 voor VEO. Volgende
week de laatste wedstrijd op het veld tegen Fortuna. Daarna in de zaal hopelijk een gelijkwaardigere poule.
VALTO F1 speelde tegen Die Haghe F2, de nummer 2 uit de poule. Bij winst zou de F1 zeker zijn van het
kampioensschap op het veld. In een leuke en spannende wedstrijd was VALTO toch de sterkste en won met 13-9.
Hiermee was het kampioensschap een feit! Gefeliciteerd, knap gedaan jongens en meiden van de F1! VALTO F2
speelde thuis tegen ONDO F5. Vorige wedstrijd tegen ONDO werd gewonnen en ook deze keer liet VALTO zien dat ze
net iets verder zijn dan de tegenstander. In een spannende wedstrijd wist VALTO met 4-2 te winnen. Zaterdag spelen
jullie nog tegen hekkensluiter ODO en daarna kunnen jullie gaan oefenen voor de zaal!

Agenda najaarsvergadering
Het bestuur nodigt alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse algemene
najaarsvergadering.
Deze wordt gehouden op

Maandag 5 oktober april 2015
Vanaf 20.15 uur staat de koffie klaar in de Villa. Om 20.30 uur begint de vergadering.
We willen benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen
op deze vergadering te vertegenwoordigen.
De agenda ziet er als volgt uit:
1
Opening door de voorzitter
2
Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2015
3
Terugblik Seizoen 2014-2015
4
Verslag Kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie
5
Vaststellen jaarrekening 2014-2015
6
Vaststellen begroting 2015-2016
7
Uitreiking ere kleinood
8
Plannen en mededelingen bestuur
9
Bestuurswisselingen:
Aftredend en herkiesbaar: Marketing en PR, Rosanne van Staalduinen
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering aanmelden bij een
bestuurslid (bij voorkeur de secretaris).
10
Rondvraag
De jaarrekening en begroting kunnen vanaf 1 oktober bij de penningmeester worden opgevraagd.
Agendapunten voor de ledenvergadering kunnen uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij
een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris).
Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuur overleg nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden
gesteld.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Joke van Oudheusden, Secretariaat VALTO
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Barbezetting komende week
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema
voor het najaar kunnen jullie vinden op de site.
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 9.15 uur
beginnen.
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren
de sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van
tevoren even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders
ophaalt ook even een berichtje naar Teun.
• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit
moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen
met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de
volgende dag!!
• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op
jbridder@caiw.nl
• Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966
Datum

Dag

Bezetting 1

Do

Tijds
duur
19.00-23.30

1 okt

Bezetting 2

Bezetting 3

3 okt

Za

8.15-12.00

Sandra Boekestijn

Pascal v Dijk

Janine Krapels

Annemarie van
Leeuwen
Ingeborg v
Velthoven
Chantal v Kester

3 okt

Za

12.00-15.00

Heleen v Dasler

3 okt

Za

15.00-18.00

3 okt

Za

17.30-20.30

Anna v Staalduine

Erwin Kok

Liesbeth v
Staalduinen

Ass
keuken

Keuken

Louise
vd Wal

GJ Stolk
Arco Poot

Ben v Duijn

Anja vd Eijk
Claudia vd Voorn

Stille werkers
Zaterdag ben ik echt weer geweest, Niet te opzichtig. Deze keer eens een blikje geworpen achter de schermen. Geen
leeg blikje van één of andere vochtproducent, die zie je trouwens heel weinig bij VALTO, maar een blikje van interesse in
het werk van de stille werkers. Nu moet ik gelijk toegeven dat stille werkers niet altijd even stil zijn. Dat is gelukkig niet zo
omdat diverse stille werkers juist werkzaam zijn om niet stil te zijn. Neem nu eens de vele vrijwilligers die de bar
draaiende houden (staat trouwens altijd stil). Je zou het toch vreemd vinden als daar geen geluid uit zou komen. Ze
luisteren wel goed, snappen gelijk wat je bedoelt, doen razend snel hun werk en weten allemaal op een perfecte manier
de kosten van het gevraagde te verrekenen met de aangereikte geldmiddelen. En ze blijven altijd vriendelijk. To heeft
wel navraag moeten doen. Diverse keren gevraagd: “van wie dat er één was”. Het maakt het allemaal nog steeds leuk
om steeds weer terug te keren naar het VALTO terrein.
Als je genoeg vocht tot je neemt dan komt er een moment dat er een bezoek gebracht moet worden aan het
zogenaamde kleine kamertje. Daar moeten de stille werkers ook hun werk gedaan hebben. Verrassend fris en schoon
en we schreven toch al zaterdagmiddag. Aangezien ik niet meer tot de spelende meute behoor kan ik me natuurlijk niet
meer wagen in de kleedkamers. Daar moet ik dan later nog maar eens een onderzoek naar doen.
Terug op het veld ontwaarde ik een enorme massa bewegende oranjehemden en hemdjes. Allemaal even fris. Elke
week weer opnieuw schoon. Om dat voor elkaar te krijgen heb je een stevige wasinstallatie nodig. Niets daarvan. Dat
werk wordt stilletjes thuis gedaan. Ik heb me laten vertellen dat daar een speciale gedachte achter zit: mocht een was
geheel per ongeluk een verkeerd programma ondergaan dan gaat het hele team daarvan de wrange vruchten plukken.
Als je per team naar de broekjes en rokjes kijkt dan is het misschien te overwegen daar ook een collectieve actie op toe
te passen. En als je dan toch bezig bent dan kunnen de kousen ook wel mee in een gezamenlijk reinigingsproces.
Er zijn zonder twijfel nog meer stille werkers. Wie zorgt trouwens dat de ballen hard genoeg zijn om de keuring van de
scheidsrechter te doorstaan? Wie houdt de korfbalmanden en palen op het juiste formaat en de juiste hoogte? Wie zorgt
dat de velden voorzien zijn van de juiste lijnen als ze niet reeds op kunstgras zijn ingetekend? Wie zorgt dat alle stoelen
aan het einde van de dag weer staan op de plek waar ze ’s morgens stonden? Wie haalt de prullenbakken leeg? Wie
zorgt voor de limonade, de koffie en andere dranken?
En nu moet ik uitkijken dat ik iemand op het idee breng dat er nog wel een stille werker nodig is bij…….Daarom eindig ik
met een hulde voor iedereen die extra werk doet voor een fantastische vereniging. En voor alle zekerheid bedoel ik daar
iedereen mee. Niet alleen de stille werkers, maar ook iedereen die soms een ietsiepietsie minder stil is.
Op de ledenvergadering hoef je natuurlijk niet stil te zijn, daar mag je wel je stem laten horen. Misschien zie ik je wel op
5 oktober in de Villa.
To Val
De Bijblijver, 28 september 2015
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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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
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 vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl

Nieuws van de Technische Commissie
Video analyse, ook van jouw wedstrijd?
Bij VALTO is de mogelijkheid om je wedstrijd te filmen. Er is een
camera aanwezig die (in overleg) geleend kan worden. We hebben ook
mogelijkheden om de wedstrijd via internet te tonen aan het team.
Neem contact op met ondergetekende indien je interesse hebt.

Video-crew
Dag
26-9

Video’ers
VALTO 1 – Pernix 1 (15:45 aanwezig): B1
VALTO 2 – Pernix 2 ( 14:00 aanwezig): B1
3-10
VALTO 1 – Telstar 1 (15:45 aanwezig): B2
VALTO 3 – Dijkvogels 3 ( 12:30 aanwezig): B2
Overige teams op afspraak en zelf camera bediening regelen.

Top trainers VALTO 6/7/8
Week vd maand
e
1
e
2
e
3
e
4
e
5

Trainer
Jeroen Voskamp
Arnold Kok
Mark van Geest
Dennis Voskamp
Johan van der Meer

Aanloop zaal
Om vast rekening mee te houden:
Team:
Di
Do
20-10
22-10
VALTO 1
Trainen
Oefen
VALTO 2
Trainen
Oefen
VALTO 3 / B1 / C1
Trainen
Oefen
VALTO A1
VALTO D1
Alle teams

Trainen

Trainen

Za
24-10
Oefen / HKD
Oefen
Oefen

Ma
26-10
HKD

Ma/Di/Wo/Do
26/27/28/29
Trainen
Trainen
Trainen

All-DayVALTO 31-10
Oefen
Oefen
Oefen

HKD
Oefen

HKD

Trainen
Trainen
Trainen

Oefen
Oefen
Oefen

Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

________________ Einde TC nieuws ___________________

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
5 oktober 2015
21 november 2015
1 januari 2016
11 april 2016

Algemene Najaarsvergadering, 20.00 uur VILLA
Schuurfeest
Nieuwjaarsreceptie, 19.00 uur VILLA
Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA
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Wintertijd Challenge Waterkorfbal
In de nacht van 24 op 25 oktober is er de Wintertijd Challenge, een actie van Spieren voor Spieren. Sportcentrum
Vreeloo en CKV VALTO organiseren gezamenlijk Waterkorfbal! Vorig jaar was de eerste editie tijdens de Wintertijd
Challenge, dit jaar willen wij er een groter evenement van maken.
Waarom organiseren wij Waterkorfbal? Niet alleen voor de gezelligheid maar ook op geld op te halen voor Spieren voor
Spieren. Dit goede doel heeft als slogan ‘Gezonde spieren sporten voor Zieke spieren’. Om een duidelijk beeld te krijgen
waarom het geld hard nodig is voor onderzoek en behandelingen van spierziektes bij kinderen, adviseren wij jullie om
even de tijd nemen voor het verhaal van Bram:
https://www.youtube.com/watch?v=qASpbaa7P10&feature=youtu.beWTC
Wat is nu precies Waterkorfbal?
Dit is korfbal in het water! Het spel wordt gespeeld met teams van maximaal 6 personen, waarvan er 4 tegelijk in het
water mogen liggen. Het speelveld is het halve zwembad, waarin de eigen korf en de korf van de tegenstander staan
opgesteld. De wedstrijdjes zullen 10 minuten duren en je mag natuurlijk gewoon wisselen. Net als bij waterpolo moet er
met de bal overgegooid worden, maar er mag niet met de bal worden gezwommen. De bal mag niet worden afgepakt als
iemand deze vast heeft.

Het toernooi
23.00
De deuren van de sporthal gaan open.
23.00-00.00
Mogelijkheid om een drankje te doen, om te kleden en te oefenen voor het toernooi.
00.00-02.00
Het toernooi zal gespeeld worden.
02.00-02.00
De klok zal een uur terug gaan, tijdens dit uur zal de finale gespeeld worden.
02.00-03.00
Prijsuitreiking, douchen en nog een hapje en drankje na afloop.
* tijden kunnen nog veranderen
Lijkt het jullie leuk om met een team mee te doen? Geef je dan nu op via:
https://optisport.wintertijdchallenge.nl/challenge/vreeloo-voor-spieren-voor-spieren
Omdat we natuurlijk zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor Spieren voor Spieren vragen we per team €30,inschrijfgeld. Als jullie je hebben ingeschreven, kunnen jullie via de wintertijd challenge site je eigen sponsorpagina
aanmaken. Op deze pagina kunnen andere vrienden en familie donaties doen, waardoor we met zijn allen zoveel
mogelijk geld op kunnen halen voor kinderen met een spierziekte.
Heb je geen zin om te sporten of ben je geen nachtmens, dan kan je ook altijd een donatie doen via bovenstaande link.
Vorig jaar deden er een paar teams mee van VALTO en wij zouden het heel leuk vinden als dat er dit jaar nog meer zijn!
Dus heb het er over met je team of vrienden en schrijf je in!
Lotte van Geest en Nikki van Spronsen

Wedstrijdverslagen
VALTO BEZORGT PERNIX TWEEDE NEDERLAAG
Sponsor: Martin Stolze B.V.
De weergoden zijn de korfbalcompetitie tot dusver gunstig gezind. Net als vorige week
werd ook nu weer onder een heerlijk nazomerzonnetje gestreden om de punten op de
velden. VALTO 1 stond sinds de eerste competitiewedstrijd weer in de oorspronkelijke
basis opstelling met Rob en Niels K klaar om aan de wedstrijd te beginnen. Het publiek
had zich verplaatst van het frisse terras naar de zonnige overkant van het veld en was er ook helemaal klaar voor. De
e
nederlaag van het 2 was in elk geval een goede waarschuwing voor het vlaggenschip en al snel bleek dat ook het
Leidse vlaggenschip op het scherpst van de snede verdedigden. Met veel druk op de ballijnen wisten zij de thuisploeg
maar liefst vijf minuten van het scoren te houden. Zelf hadden zij in de tussen tijd wel al de eerste treffer binnen. VALTO
maakte echter via Rob gelijk en direct daarna wist Frank ook zijn eerste doelpunt te maken en de eerste voorsprong te
realiseren. Dit was echter van korte duur, want Pernix maakte weer gelijk uit een vrije bal. De gasten kregen de kans om
ook direct een voorsprong te nemen, maar de gefikste strafworp werd gemist. De Lierse formatie zou het eerste gaatje
slaan door de twee afstandschoten die Judith maakte en deze voorsprong langzaam maar zeker uit bouwen. Bij 5-4
werd het nog even spannend toen de gasten weer een makkelijk verworven strafworp mee kregen, maar deze waren
vandaag niet aan de Leidse ploeg besteed. Ook deze keer wist de Leidse heer niet de korf te vinden. Met nog tien
minuten te gaan tot de thee was het Bart die VALTO voor het eerst op een marge van drie zette. Dit bleef zo door om en
om scoren tot er drie minuten voor de rust 9-6 op het bord stond. Toen dit een minuutje later 10-6 werd, leek de
thuisploeg met een riante voorsprong te kunnen gaan rusten. Dit ging blijkbaar ook in de koppies van de spelers zitten,
want de gasten zouden nog voor de rust weer de aansluiting krijgen bij 10-9. Vlak voor het rustsignaal van
scheidsrechter van Heijningen wist Bart van achter de korf de 11-9 ruststand nog binnen te schieten.
Marco had wel wat te bespreken in de rust, want die laatste tegen doelpunten voor de rust hadden niet mogen vallen.
De gasten waren blijkbaar ook goed toegesproken door hun coach, want zij schoten uit de startblokken en wisten al rap
weer de aansluiting te maken.
De Bijblijver, 28 september 2015
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In de volgende aanval werd weer heel makkelijk naar de Lierse strafworpstip gewezen, maar ook deze zou gemist
worden. Even later viel dan toch de gelijkmaker door de korf en was de wedstrijd weer helemaal open. Er zouden dus
nog dertig spannende minuten volgen. Ook VALTO kreeg nu eindelijk een strafworp mee en Frank zou zijn ploeg weer
op voorsprong kunnen zetten, maar ook hij had zijn zenuwen niet helemaal in bedwang en miste. Deze misser was
e
koren op de molen van de Leidse formatie en in hun volgende aanval wisten zij voor de 2 keer op voorsprong te komen.
Dit werd echter weer gepareerd door doelpunten van Frank en Rob, waarmee we weer aan de goede kant van de score
waren. Voor de genade klap zouden de gasten nog één keer gelijk komen, maar toen liet Ellen van zich spreken. Zelf
e
tekende zij voor het 14 doelpunt en toen zij even later met een overtreding bij haar doorloop gestopt werd mocht Frank
het vanaf de strafworpstip afmaken. In tegenstelling tot de Leidse spelers die er vandaag al vier gemist hadden, maakte
Frank het deze keer wel gewoon af. Bij de 18-14 tussenstand leek er weer een veilige marge gecreëerd te zijn. De
gasten wisten echter niet van opgeven. De duels werden steeds harder, maar met om en om scoren leek er geen vuiltje
aan de lucht tot 20-16 met nog tien minuten te gaan. Toen bracht de Leidse aanval met de inbreng van verse spelers de
Lierse verdediging toch aan het wankelen. In een paar minuten tijd wisten de gasten voor de tweede maal het gat te
dichten en kregen ze weer aansluiting bij 20-19. Het Lierse publiek ging weer als één man achter hun vlaggenschip
staan. Thom maakte zijn rentree in het vlaggenschip op de plaats van Bart voor de eindsprint naar de overwinning. Bij de
afgeronde vrije bal van Frank ging het Lierse publiek op de spreekwoordelijke banken, maar toen Niels even later de
wedstrijd in het slot gooide door er 22-19 van te maken ging het dak er af. De laatste minuut liep al, dus het feestje kon
beginnen. Het laatste doelpunt werd door de gasten gemaakt, waarmee de wedstrijd bij 22-20 werd afgefloten. Een
knappe en verdiende overwinning van het vlaggenschip, wat hiermee nu met Telstar en Pernix op de tweede plaats
staat. Zet de wedstrijd van volgende week dus ook maar vet in de agenda’s, want dan komt de mede nummer twee
Telstar vanuit Hoevelaken naar De Lier. VALTO kan dan dus goede zaken doen voor de competitie, maar kan daarbij uw
steun, zoals vandaag, niet missen.
Voor VALTO scoorden: Frank 8x, Rob 5x, Bart 4x, Judith en Niels K 2x en Ellen 1x.
Graag tot volgende week, Arno van Leeuwen

KOPLOPER PERNIX 2 MAATJE TE GROOT VOOR VALTO 2 Sponsor: Martin Stolze B.V.
Op deze mooie nazomerdag stond er weer een thuiswedstrijd voor de VALTO selectie op het programma. Zowel VALTO
1 als 2 speelden tegen de koplopers in de poule. Als eerste betraden de spelers van het tweede de arena. De vorige
thuiswedstrijden eindigden in een overwinning voor de VALTO reserves. Als ook vandaag gewonnen zou worden, dan
zou er weer naar boven gekeken kunnen worden. Voor het gezellig drukke terras startte de wedstrijd na het eerste
fluitsignaal van scheidsrechter Van der Meijden. De eerste aanvallen leverden niet het gewenste resultaat en het waren
de gasten die als eerste de 0 van het scorebord schoten. Gelukkig wist Lisanne dit nog in dezelfde minuut ook voor
VALTO te realiseren. De gasten gingen echter voortvarend van start en wisten dit ook in doelpunten uit te drukken. Er
werd meteen een gaatje geslagen naar 1-4, voordat Ruben wat terug kon doen. In de VALTO verdediging ging het er nu
e
om spannen, want wie de 5 doorlaat “mag” het verslag schrijven. Gelukkig voor diegene neem ik het met plezier over ;). Toch kreeg VALTO bij 4-5 weer de aansluiting, nadat Kees en Thom de korf hadden gevonden. Verdedigend was het
echter nog niet goed op orde bij VALTO, waardoor de gasten uit Leiden weer uit konden lopen naar 4-8 halverwege de
eerste helft. Het tweede deel naar de rust zou dit verschil van 3 á 4 steeds op het bord blijven en werden de
kleedkamers opgezocht toen Thom er vanaf de strafworpstip 9-12 van had gemaakt.
Bij de start van het tweede deel leek VALTO scherp uit de kleedkamer te komen. Er werden in de begin fase geen fouten
gemaakt en met de 10-12 van Thom na vier minuten leek de aansluiting er weer te komen. De volgende vijf minuten
waren echter voor de Leidenaren, die er met vier doelpunten op rij 10-16 van maakten. Pieter was al even aan het warm
lopen en Teun stuurde hem het veld in op de plaats van Laurens. Zo’n invalbeurt daar droomt iedereen van, want het
eerste balcontact van Pieter was ook meteen een doelpunt. Niet veel later zorgde hij ook voor de 12-16, terwijl hij pas
twee minuten in het veld stond. Thom deed de Lierse harten weer sneller kloppen toen hij de 13-16 er in gooide en de
aansluiting weer in de maak leek te zijn. We waren tenslotte pas halverwege de tweede helft, maar deze hoop werd door
de gasten in de kiem gesmoord. Met drie doelpunten op rij was de voorsprong met nog tien minuten op de klok
opgelopen tot 13-19. Niels kwam nog binnen de lijnen op de plaats van Ruben in de hoop het tij te keren. Dit was echter
hopen tegen beter weten in, want de gasten speelden de wedstrijd vakkundig uit. Met lange aanvallen en veel schoten
ver over de korf tikte de klok naar het einde. De gasten gooiden acht minuten voor tijd de wedstrijd in het slot door de 1320 binnen te schieten. De eindstand werd door Thom op het bord gezet door zijn verdiende strafworp af te maken. Bij de
stand 14-20 maakte de scheidsrechter een eind aan de wedstrijd en was de eerste thuis nederlaag een feit. Hierdoor
e
komt VALTO 2 met vier ploegen op de 4 plaats te staan met maar twee punten meer dan rode lantaarndrager Tilburg 2,
e
wat vandaag zijn eerste punten binnen haalde. Ik stel dan ook voor om volgende week massaal achter het 2 te gaan
staan om de brood nodige punten te pakken tegen Telstar 2 uit Hoevelaken.
Voor VALTO scoorden: Thom 5x, Lisanne, Kees, Ruben en Pieter allen 2x en Nikki 1x.
Tot volgende week, Arno van Leeuwen

VALTO 3 – Ventura Sport 3

Sponsor: Martin Stolze

Op de planning stond dat we zaterdag om 12.30 uur tegen Ventura Sport moesten spelen. Alle spelers waren al
warmgelopen en klaar voor de wedstrijd. Maar helaas was de scheidrechter er nog niet! Uiteindelijk na 2x warm gelopen
te hebben en super lang hebben ingeschoten kon de wedstrijd beginnen. Het zonnetje scheen, een klein beetje wind.
Wat hadden we geluk om met dit weer te korfballen!Dit geluk kwam in de eerste helft nog niet helmaal uit de verf.
De Bijblijver, 28 september 2015

9

Wat volgde was na 35 minuten gespeeld te hebben een gelijke stand. Na een kort praatje gingen we er weer hard
tegenaan! Na vele aanvallen en verdedigen hebben we er een mooie pot van gemaakt. We hebben het nog spannend
gemaakt om in het laatste kwartier nog eentje voor de staan, waar dit verschil ook drie in ons voordeel is geweest, maar
gelukkig is het gelukt om dat puntje te houden en hebben we er een mooie overwinning van gemaakt. Alle supporters
bedankt, we zien Julie graag aanstaande zaterdag weer dan wij spelen de DERBY tegen dijkvogels! Kom ons
aanmoedigen, want wij kunnen alle steun goed gebruiken.
Groetjes VALTO 3

Excelsior A1 - VALTO A1

Sponsors: Hermadix & JG sproeibedrijf

Als u zaterdag om 11:00 uur niet in Delft was om deze wedstrijd te aanschouwen, wordt u zeker aangeraden om verder
te lezen. Ook als u er wél bij was, zal u doorlezen om deze mooie middag nog een keer te beleven. Het weer was geen
belemmering voor een mooie pot korfbal en de spelers van de A1 hadden er veel zin in. Maar de start... Zoiets heb ik
nog nooit meegemaakt. Binnen 5 minuten een achterstand van 6-1. Dit kwam door ten eerste zuiver schieten van
Excelsior en ten tweede het afronden van vrije ballen die we soms dom en soms onterecht tegen kregen. Nou, de A1
was wakker. Er werd vanaf toen iets beter verdedigd en de aanvallen kwamen soms tot meerdere schoten. Maar we
kwamen maar niet tot doelpunten. En daar zit je dan, in de rust, in de kleedkamer met een achterstand van 8-1. In de
wetenschap dat je enige doelpunt een strafworp was. Wat doe je dan? De meeste ploegen zouden denken dat zij de
tweede helft niet eens meer het veld op hoefden te gaan. Dat zij de punten vandaag niet gingen pakken en dat de blik op
volgende week moest. Maar u voelt hem al aankomen, dat gold niet voor onze A1. Nee, zij spraken af om er vol voor te
gaan. Verlies was alleen geaccepteerd als we de 2e helft goed korfbal speelden en er alles aan gedaan hadden. En dan
zouden we wel zien. En VALTO kwam binnen de lijnen voor de 2e helft, en wat er toen gebeurde, dat gelooft bijna
niemand. 8-1 werd 8-3 en na helaas een tegendoelpuntje tussendoor kwamen we van 9-3 naar 9-5, 9-7 en gewoon weer
gelijk op 9-9. Wie had dat gedacht? De wedstrijd ging ineens weer gelijk op en ondanks de vermoeidheid die zo'n
inhaalsag kost, zaten wij ten opzichte van Excelsior natuurlijk veel meer in de flow. 10-9, 10-10 en de eerste voorsprong
op 10-11. Zouden we hier dan nog gaan winnen? Het zou zeker verdiend zijn, want de A1 heeft echt klasse getoond.
Maar nee, 11-11 via Excelsior. Nou ja, dan maar een gelijkspel. Ook een punt meer dan wat we er in de rust nog van
konden verwachtten. Maar nee, Thijs dacht hier even anders over en de 11-12 viel nog heel droog binnen van een meter
of 10. VALTO in totale ontlading en de ploeg was enorm trots op zichzelf en elkaar! Nog 1 minuut spanning maar de
winst werd uiteindelijk binnengesleept. Wat een wedstrijd! Echt keihard ervoor gewerkt de 2e helft en we hebben onszelf
beloond. Nu nog twee wedstrijden tot de zaal, en we staan er goed voor op plek 2 met maar twee puntjes achter de
koploper. Volgende week thuis tegen ONDO, weer laten zien dat we bovenin deze poule horen. We moeten daarvoor
wel de lijn uit de tweede helft vasthouden, en de eerste helft maar snel vergeten. Maar wat een krankzinnige inhaalslag!
Tot volgende week!
Van de officiële A1 supportersvereniging

VALTO B2
Deze zaterdag moest VALTO B2 uit tegen Achilles B3.
We begonnen in de aanval met Inge, Fleur, Luuk en Fabian en in de verdediging met Kitty, Noa, Joost en Nick. VALTO
begon de wedstrijd erg fel. We hadden veel kansen. Jammer genoeg gingen er maar een paar in. We gingen de rust in
met 3-2 voor Achilles. In de 2e helft kwam Iris erin voor Noa en Rolf kwam erin voor Joost. Tijdens de wedstrijd kwam
Joost er nog in voor Fabian. Het ging best goed, hier en daar wat foutjes maar we konden ze wel aan. De eindstand is
uiteindelijk 3-4 Voor VALTO geworden.
Groetjes B2

ONDO B4 - VALTO B3
Zaterdag moesten wij uit spelen tegen ONDO B4. We moesten winnen om nog	
  
kampioen te kunnen worden, dus daar gingen we voor!	
  
Het eerste doelpunt tijdens de wedstrijd werd gescoord door Jimmy, 0-1.
Helaas scoorde ONDO toen 2 keer en stonden we toen 2-1 achter, maar toen	
  
scoorde Floris de 2-2 (doorloop), Noortje de 2-3 (schot), Romy de 2-4 (doorloop)	
  
en als laatste scoorde Floris nog een keer met een doorloop, 2-5! ONDO kwam terug	
  
en maakte er 3-5 en 4-5 van.... Er werd nog meer gescoord door ons voor rust,	
  
4-6 door Romy en 4-7 door Floris. Tijdens de rust werden Amber en Richelle gewisseld.	
  
In de 2de helft scoorden wij nog 5 keer. Martijn 2x, Noortje 1x, Floris 1x en Romy 1x.	
  
De eindstand was uiteindelijk 4-12 voor ons!	
  
Groetjes de B3
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VALTO C1- Achilles C2

Sponsors: Lagerwerf Wonen en Icons

Afgelopen zaterdag moesten wij tegen Achilles spelen. We hadden al een keer eerder tegen hun gespeeld en toen
hadden we gewonnen dus dat beloofde wat. De wedstrijd begon en al snel stond het 2-0 door Julia met een strafworp en
een korte kans. En ook Wouter maakte een korte kans 3-0. Achilles maakte ook 2 doelpunten 3-2. Toen maakte wij er
weer 1 en Achilles 1 de stand was 4-3. Zo ging het heel de tijd door en we gingen met 9-4 de rust in. Na een praatje van
Ron en Laurens gingen we weer verder met de wedstrijd Achilles scoorde een aantal doelpunten en het stond 9-7. We
speelde verder en wonnen de wedstrijd met 12-8. Helaas moest Liz bij de laatste minuten uit het veld omdat ze door
haar enkel ging. Later in het ziekenhuis bleek dat er een breukje in haar enkel zit. Ze zit nu in het gips. Volgende week
spelen wij onze kampioenswedstrijd tegen Weidevogels in Bleiswijk!
Groetjes de C1

VALTO C2 – ODO C1
We moesten om 12:15 uur thuis spelen tegen Odo C1. Odo staat eerste in onze poule. Als Odo zou winnen, waren ze
kampioen. Helaas konden Freek en Lorenzo niet meedoen.
In de aanval begonnen Jordi, Kim, Tessa en Julia E. In de verdediging begonnen Jasper, Rosanne, Julia M en Amber.
Op de bank zaten Romeo en Koert klaar om in te vallen.
We begonnen goed aan de eerste helft en al snel scoorde Tessa de 1-0 met een mooie bal. Het passen ging niet altijd
even goed, we waren wat slordig. De bal werd er heel vaak door de tegenstander eruit gehaald. De tegenstander
scoorde niet veel later de 1-1.
Er waren veel kansen van allebei de kanten, maar ze wilden er maar niet in. Zo gingen we de rust in.
Na de rust kwam Romeo erin voor Jordi, omdat Jordi nog niet helemaal hersteld was van zijn knieblessure. We gingen
weer fel van start en we haalden er veel ballen tussenuit. Rosanne scoorde de 2-1 met lekker balletje. We hadden ook
nog meer kansen, maar ze gingen er weer niet in. Helaas scoorde Odo de 2-2. Het bleef tot het einde heel spannend.
We kregen ook nog een strafworp, maar helaas ging die er niet in. De scheidsrechter floot af. De wedstrijd is geëindigd
in 2-2 en ODO is nog geen kampioen. Dat mogen ze volgende week weer proberen. Jasper, Romeo en Koert bedankt
voor het invallen.
Groetjes Julia M

Kampioen VALTO C3 - ODO C2
We moesten thuis spelen tegen ODO C2. Vorige week waren we tegen Fortuna al gedeeld kampioen geworden, als we
vandaag zouden winnen van ODO dan werden we alleen kampioen. Natuurlijk wilde we alleen kampioen worden maar
het zou nog wel eens spannend kunnen worden, want we misten vandaag Sanne en Marit.
Gelukkig speelde Fabian vandaag voor het eerst mee en wilde Romy invallen. VALTO begon goed maar toch was het in
de rust 2-2. Na de rust werd VALTO steeds feller en wisten we de wedstrijd te winnen met 5-2.
Het kampioenschap werd met een heerlijke taart in de kantine gevierd!
Groetjes, Jytte

VALTO D2 – Avanti D2
Zo vandaag is het een keer droog ipv regen tijdens de wedstrijd. Na 4 wedstrijden verloren te hebben zou het toch wel
leuk zijn om een keer een paar punten te scoren. Nou dat hebben we gedaan hoor. Het eerste punt was voor Avanti
daarna scoorde VALTO al snel het volgende punt. De eerste helft stond het 1-3 voor Avanti. De tweede helft werden we
wat feller, het ging gelijk op. Uiteindelijk is het 4-5 geworden. Dat klinkt een stuk beter als de score van vorige week.
VALTO D2 heeft top gespeeld.
Groetjes Daan

Alo D2 - VALTO D3
Zaterdag mocht VALTO D3 voor de tweede keer aantreden tegen ALO D2. De eerst wedstrijd werd gewonnen met 6-2
nadat er eerst tegen een 0-2 achterstand aan werd gekeken. Eens kijken wat ALO de afgelopen weken had geleerd en
of VALTO het geleerde in praktijk kon brengen. In de aanval startten Daan, Bas, Lisa en Alicia. In de verdediging Jens,
Luke, Sanne en Ilse. De eerste aanval draaide goed en Daan scoorde de openingstreffer. Door goed overspelen wist dit
vak maar liefst 4x te scoren in de eerste 12,5 minuut terwijl de verdediging goed stond en ALO nauwelijks kansen kreeg.
Na het wisselen van de vakken was het de beurt aan de andere aanval om te scoren. Zij wisten 3x de korf te vinden. En
ook nu liet de verdediging niets door. Ruststand 0-7! Dat ging lekker! Even bijkomen en een praatje van Sjors en we
konden weer verder. Ook de tweede helft liep lekker. Het eerste aanvalsvak scoorde er 3 en de laatste aanval scoorde
er ook nog 1. En nog steeds hadden we geen doelpunt doorgelaten. De uitslag was 0-11 voor VALTO.
Zaterdag spelen we om 09.00 uur thuis tegen Avanti. Als we deze winnen, eindigen we tweede in de poule.
Tot zaterdag allemaal, Ilse en Marleen
De Bijblijver, 28 september 2015

11

ODO D3 - VALTO D4
Vandaag mochten we in Maasland onze wedstrijd spelen. Het was lekker weer, dus we hadden er zin in.
Het was een leuke wedstrijd en we hebben er door goed samenspel veel gescoord! Dus konden Marleen, Sven, Stan,
Jordan, Dione en Mink de bal in de korf krijgen! We hadden nog veel meer kansen, maar die gingen er helaas niet in!
De uitslag was 3-13 ! Dus we hadden weer gewonnen! We zijn al kampioen!
10 oktober is onze laatste wedstrijd buiten en gaan we vieren dat we kampioen zijn!
Komen jullie allemaal kijken?
Groetjes Justin

VALTO D5
Afgelopen zaterdag gingen we voor de wedstrijd naar Delft, we speelde tegen Des D5. Levi en Guillermo gingen dit keer
niet mee. Sanne Dikkenberg kwam ons team versterken, nog heel veel dank daarvoor! De wedstrijd begon, al snel wist
Des een voorsprong te maken met een doelpunt. Ze kregen ook nog een strafworp mee en gelukkig mistte ze deze.
Maar er werd nog maal gescoord aan de kant van Des. 2-0 achter, dat voelde niet fijn. Mette wist te scoren net voor de
rust met een mooi schot. Na de rust ging de bal er weer in voor Des, maar deze werd prima verdedigd door Sanne.
Daarna kregen we diverse kansen tot 3 x toe draaide de bal rond op de rand van de korf, maar helaas de bal draaide
niet de korf in. Tot we een strafworp mee kregen, Marith nam hem en wist hem in de korf te krijgen 2-2. Spannend hoor!
Maar Des kwam terug en scoorde nog een keer. En stond weer voor…. Uit het niets schoot Lucas en hij zat!! 3-3. Nu
moesten we dit vasthouden…
Toch wist Des een gaatje te vinden in onze verdediging en zag kans om daar door heen te breken. 4-3 Balen en ze
maakten het af met een prachtig afstand schot en daar was echt niets tegen te doen. Eindstand 5-3. Maar netjes
gespeeld vonden de coaches!!
Groet Nova

Top E1- VALTO E1
Wat een spannende wedstrijd. We stonden eerst met 2-0 achter. Toen werd het 2-1 door Tim. Top scoorde 3-1. Mieke
kon 2 mooie doelpunten maken 3-3 gelijk, we zijn goed bezig om terug te komen.
O nee Top scoorde 4-3 en 5-3, gaat het ons dan toch niet lukken?? We krijgen een strafworp en Sanne maakt 5-4 we
laten ons niet kennen en vechten voor wat we waard zijn.
Renske maakt de gelijkmaker 5-5 en ja hoor niet te geloven 5-6 door Mieke gescoord!
Wat een toppers zijn jullie met z’n allen.
Groeten van Tim

AVANTI E3 - VALTO E2
VALTO E2 trok er weer op uit.
Dit keer naar Avanti. In het begin ging het al heel goed.
In de rust stonden we al met 0-7 voor.
Na de rust ging het ook goed.
Avanti scoorde ook een paar keer.
Het fluitje klonk en we hadden gewonnen met 5-14.
Volgende week een kampioenswedstrijd!
En die moeten we echt winnen!
Groetjes van Brecht

HKV/Ons Eibernest E2 - VALTO E4
Zaterdag speelden we tegen HKV/Ons Eibernest E2. Het team wat zou winnen, zou bovenaan in de poule staan en
volgende week kampioen kunnen worden. We wilden dus heel graag winnen. Ik liep tegen een heel goed meisje. Maar
ze heeft er geen een gescoord! Later hoorden we dat zij in de E1 speelt. Ze heeft de hele wedstrijd gespeeld terwijl het
team ook gewoon 4 spelers van hun eigen team hadden. Dat vond ik niet zo eerlijk! De eerste 10 minuten scoorde HKV
1 punt en wij niets. Met 1-0 begonnen we dus aan de tweede 10 minuten. Toen ging het opeens heel goed! Yara
scoorde en daarna Sven en Igor. We stonden dus 1-3 in de rust. In de 3e 10 minuten wisten we het opeens niet zo goed
meer en kregen we last van zand in onze schoenen, zere enkels en hoofdpijn. Opeens kon HKV weer volop scoren en
stonden we weer 5-3 achter. De laatste 10 minuten gingen we er weer voor. Door Maartje en Sven werd het 5-5 en
konden we opeens nog winnen. Helaas scoorde HKV de 6-5 en toen was het afgelopen. HKV wordt nu dus kampioen.
De strafworpen wonnen we met 4-3 dus we hebben toch nog iets gewonnen. Iedereen heeft deze wedstrijd gescoord
behalve ik. Tenminste, ik scoorde wel, maar die telde niet. Dat kwam natuurlijk door de goede meisje.
Hopelijk winnen we zaterdag wel!
Groetjes, Maaike
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VALTO E8 - Veo E2
Het weer zag er voorspoedig uit. Het zonnetjes stond hoog aan de lucht.
Helaas kon Romee ( coach) en Joelle niet aanwezig zijn. Maar onder leiding van Sjors Jansen hadden wij er vertrouwen
in. Om precies 10.00 ging de wedstrijd van start. Al snel bleek de tegen partij erg sterk te zijn
In de derde minuut scoorde de tegen partij. In de zevende en negende minuut weer.
3 punten achter stand. De tweede 10 minuten waren de meiden beter in het spel. Meer aanvallend. Maar helaas wilde de
ballen er niet in. En tussendoor scoorde de tegen partij de ene na de andere bal
In de rust heeft de coach de meiden goed aangesproken en hadden zij er weer zin in. Vecht lust kwam weer terug. Maar
helaas bleef de tegenpartij heel sterk. Vooral de jongens waren snel en scoorde makkelijk.
Wij als publiek waren de tel een beetje kwijt. Hoeveel Veo E2 hadden gemaakt
Helaas is het 22-0 voor Veo 2 geworden. De meiden hebben erg hun best gedaan.
Op naar volgende week.
Gr Willeanne

VALTO F1 – Die Haghe F2	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Sponsor: ’t Strijpje	
  
Om 10:00 uur stond er zaterdagmorgen een
kampioenswedstrijd op het programma. Zou de F1 de
verwachtingen waar kunnen maken?
Er stonden een hoop supporters langs de lijn in het heerlijke
zonnetje; erg leuk en gezellig! Helaas konden de supporters
niet voorkomen dat de F1 al snel tegen een 0-1 achterstand
aan moest kijken. Gelukkig wisten ze deze achterstand snel
weer om te buigen naar een goede voorsprong.
Even een korte break na 10 minuten. Deze korte pauze
deed de spelers van de F1 erg goed. Er werd erg goed over
gespeeld en samengewerkt. Wow, wat gaaf om te zien! De
ballen vlogen dan ook achter elkaar de korf in. En de
spelertjes konden gaan rusten met een knappe 7-2
voorsprong! Super!
Alle supporters zaten met thee/koffie en cake langs de lijn,
dus de wedstrijd kon weer gaan beginnen. Helaas, had de
rust de F1 niet zo goed gedaan. Die Haghe kwam terug en
maakten een paar mooie doelpunten.
Maar met het kampioensfeest in zicht liet VALTO F1 zich niet kennen. Ze gingen er nog harder tegenaan en lieten de bal
erg goed rondgaan.
Er werd afgefloten: 13-9 voor de kanjers van VALTO F1! En de sterren konden aan de taart beginnen en de zakjes
snoep in ontvangst nemen. Echte kampioenen dus!

VALTO F2 tegen Ondo F5
Op een hele mooie nazomerdag stapte de F2 weer met lachende
gezichten het veld op. Elise, Frenk, Isis, Jasmijn en Sara hadden er
zin in. En Claudia de coach natuurlijk ook. Beide teams waren gelijk
aan elkaar gewaagd en wat werd er goed verdedigd. Iedere meter
moest met hard werken worden verdiend. Jasmijn opende de score.
Tijdens de rust stond het 2 - 1. Na de limo en de peptalk van Claudia
weer aan de bak. En er werd verdedigd en verdedigd en verdedigd,
heel hard gerend en weer verdedigd. Wakker blijven supporters!! In
het derde kwart gebeurde er helemaal niets. Oh ja toch: er werd
verdedigd en goed ook! Het mooiste bewaarde de F2 voor het laatste
kwart. Jasmijn brak door de moe gestreden verdediging en scoorde
twee keer achter elkaar. De superspeler mocht erin en die bracht de
eindstand op 4 - 2.
Top gedaan F2. Tijdens de strafworpen (waar gelukkig niet mag
worden verdedigd) werd het ook 4 – 2 voor VALTO. Wat een topteam.
Groeten van een moeder (die meer van aanvallen houdt)
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Zaterdag 10 oktober
15:30
14:00
16:45
15:15
12:30
14:00
13:30
11:00
11:00
14:00
14:00
11:00
11:00
10:00
10:00
09:30

1676
5220
5192
3430
3426
2097
1633
1658
6781
4066
8005
680
9083
2746
3536
510

Rapid 1 - VALTO 1
Rapid 2 - VALTO 2
DES 4 - VALTO 3
VALTO 4 - Paal Centraal 2
VALTO 5 - HKV/ Eibernest 6
Fluks 3 - VALTO 8
VALTO 7 - Fluks 2
VALTO 6 - ODO 6
ODO A1 - VALTO A1
ALO A1 - VALTO A2
VALTO B1 - Sporting Delta B1
VALTO B3 - Avanti B7
KCC D1 - VALTO D1
VALTO D4 - VEO D3
VALTO D5 - Dijkvogels D2
Excelsior E4 - VALTO E6

Kleverlaan Haarlem
Kleverlaan in Haarlem
Biesland in Delft
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Noordwijk
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Maasland
Bosjes van P Den Haag
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Capelle ad IJssel
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Biesland in Delft

veld 1 (60*30)
veld 1 (60*30)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (60*30)
veld 2 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (60*30)
veld 1 (60*30)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 3 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)

WPA. Blok
W. Klompmaker
A. van Marion
A. Landsmeer
Jeroen Voskamp
Peter de Rijcke
P. van Deursen
E. vd Spek
Steven Vijverberg
Hellen Korteland
Laurens van Eijk

Zaterdag 17 oktober
15:30
15:30

2015
1734

VALTO 7 - DES 6
Velocitas 5 - VALTO 6
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De Zwet in De Lier
De Bloemerd in Leiderdorp
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veld 1 (40*20)
veld 2 (60*30)

Martin v.d. Wel
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