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AGENDA NAJAARSVERGADERING 
 
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse Algemene 
Najaarsvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 24 oktober 2016. 
 
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in Villa VALTO en om 20.00 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 voor de avond ziet er als volgt uit: 
1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen notulen Voorjaarsvergadering 
3. Terugblik Seizoen 2015-2016 
4. Verslag Kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie 
5. Vaststellen jaarrekening 2015-2016 
6. Vaststellen begroting 2016-2017 
7. Vaststellen huishoudelijk reglement, een kopie ter inzage is vanaf 17 oktober (ook digitaal) verkrijgbaar bij 
de voorzitter. 
8. Uitreiking ere kleinood 
9. Plannen en mededelingen bestuur 
10. Bestuurswisselingen: 
 
Aftredend en niet herkiesbaar: penningmeester, Chris van Staalduinen 
Aftredend en niet herkiesbaar: bestuurslid Marketing & PR, Rosanne van Staalduinen 
Het bestuur is nog in gesprek met mogelijke kandidaten, (tegen)kandidaten kunnen zich uiterlijk 3x24 
uur voor de vergadering aanmelden bij een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). 
11. Rondvraag, punten hiervoor kunnen uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij een 
bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuursoverleg nodig is, 
kunnen tijdens de vergadering worden gesteld. 
 
De jaarrekening en begroting kunnen vanaf 17 oktober bij de penningmeester worden opgevraagd. 
 
       Namens het bestuur, Joke van Oudheusden 
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Déjà vu  
Daar zit je dan aan het einde van een schitterend weekend, waarin de najaarszon zich van zijn beste kant 
heeft laten zien en de teams trouwens ook, maar daarover later meer. Ik was namelijk mijn wekelijkse stukje 
aan het schrijven, toen mij een bijzonder gevoel bekroop. Ik leek in herhaling te vallen, zonder directe 
aanleiding. Ik keek het stukje van vorige week even na, maar dat was toch echt niet hetzelfde. Dus schreef ik 
nog even door, maar het gevoel bleef. En opeens herinnerde ik me deze dag, een jaar geleden. En ja hoor, 
daar stond opmerkelijk veel gelijkwaardige tekst in. 
 
Ik schreef over de zon die zich al vroeg liet zien op de velden naast Villa VALTO, het kijken naar wedstrijden 
en tussendoor een bakkie op het terras. Ik schreef over het gevoel dat de competitie nog maar net was 
begonnen en we de eerste kampioenen van de najaarscompetitie al weer konden feliciteren. Ik schreef over 
de A1 en de B1 die gewonnen hadden en ook VALTO 1, die de punten binnenhaalden met inzet, strijd en 
veel publiek langs de zijlijn. Als ik het stukje van Arno mag geloven, was dat nu weer zo’n wedstrijd.  
 
Al met al veel gelijkenissen dus met een jaar terug. Alle winnende teams van deze week: gefeliciteerd en 
alle kampioenen: proficiat. Een topprestatie! Er was echter één duidelijk verschil met vorig jaar. Deze week 
was het de week van de scheidsrechter en VALTO besteedde daar met ieder team aandacht aan door de 
scheidsrechter te bedanken. Leuk om te zien dat iedereen wat anders had verzonnen. De presentjes 
varieerden van bloemen en planten tot chocolade en douchefris. Ook het hele team schudde de 
scheidsrechter de hand. Uiteraard gaat het natuurlijk niet om een eenmalig gebaar, maar iedere week laten 
zien dat we de scheidsrechter respecteren en bedanken na afloop #scheidsbedankt!  
 
Vorig jaar sloot ik af met een hint naar de zonnepanelen die het in de zon prima zouden doen als 
energieopwekker. En wat was dat een vooruitziende blik. De zonnepalen zijn er gekomen door inzet van 
vele vrijwilligers en mensen die de club een warm hart toedragen. Ik ben dan ook blij en trots te melden dat 
we inmiddels, ruim 6 maanden verder, op 90% van onze verwachtte jaaropbrengst zitten #ditisVALTO! 
 
Non, nous ne regrettons rien! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
 
 
Uitslagen zaterdag 8 oktober 2016 

Excelsior 1 VALTO 1 24 - 26 
Excelsior 2 VALTO 2 15 - 16 
VALTO 3 Excelsior 3 11 - 14 
VALTO 4 KOAG 4 16 - 10 
VALTO 5 Paal Centraal 2 13 - 17 
ODO 4 VALTO 5 11 - 13 
VALTO 6 Avanti 13 11 - 10 
GKV 4 VALTO 7 15 -   9 
VALTO 8 Weidevogels 5 10 - 11 
Meervogels A1 VALTO A1 10 - 20 
VALTO A2 PKC A7 17 - 17 
VALTO B1 Maassluis B1 16 -   9 
ONDO B2 VALTO B2 11 -   9 
ONDO B4 VALTO B3 6 -   9 

VALTO C1 Fortuna C2 12 -   3 
Phoenix C1 VALTO C2 4 -   6 
Nexus C1 VALTO C3 3 -   6 
VALTO C4 ODO C2 1 -   6 
ONDO D2 VALTO D2 4 -   3 
Fortuna D2 VALTO D1 3 -   7 
DKC D1 VALTO D3 11 -   0 
VALTO D4 ONDO D3 5 -   4 
ONDO E1 VALTO E1 21 -   4 
Phoenix E3 VALTO E3 3 - 21 
VALTO E5 Meervogels E3 16 -   3 
VALTO E4 ODO E2 5 -   9 
Weidevogels E2 VALTO E6 8 -   2 
Excelsior E3 VALTO E7 4 -   1 

 

 
 
 
Dinsdag 11 oktober 2016 
18:00 Excelsior E1 - VALTO E2 Biesland veld 2 (24*12) 
 
  



De Bijblijver, 10 oktober 2016 3 

 
Zaterdag 15 oktober 2016 
15:30 VALTO 1 - Fortis 1 De Zwet veld 1 (40*20) Michel Baart (Huib van Dorp) 

14:00 VALTO 2 - Fortis 2 De Zwet veld 1 (40*20) W. Lonkhuyzen (Huib Dorp) 

12:30 Twist 3 - VALTO 3 Claudius Civilislaan veld 1 (60*30) Arjan van Baaren 

14:45 KCR 4 - VALTO 4 Sportpark Ridderkerk veld 2 (40*20) Joyce van Haren 

12:30 Olympia 3 - VALTO 5 De Brug veld 1 (60*30)  
14:00 Velocitas 7 - VALTO 6 De Bloemerd veld 1 (60*30)  
13:30 VALTO 7 - Pernix 6 De Zwet veld 2 (40*20) Martin Boekestijn 

12:30 VALTO A1 - KVS  A1 De Zwet veld 1 (40*20) S. Koole (Huib van Dorp) 

11:00 PKC A7 - VALTO A2 Oostpolder veld 3 (40*20)  
10:00 Eureka D1 - VALTO D2 Koninginneweg veld 1 (gras)  
09:30 WION D1 - VALTO D3 Kochplaats veld 2 (40*20)  
10:00 VALTO E1 - Phoenix E1 De Zwet veld 1a (24*12) Thijs Dijkstra 

11:00 VALTO E3 - ALO E1 De Zwet veld 1a (24*12) Lisanne Onck 

10:00 VALTO E6 - Achilles E2 De Zwet veld 1b (24*12) Marja de Jong 

11:00 VALTO E7 - Dijkvogels E2 De Zwet veld 1b (24*12) Ria Solleveld 

11:00 Meervogels F1 - VALTO F1 Vernedesportpark veld 1 (60*30)  
10:00 Excelsior F2 - VALTO F2 Biesland veld 2 (24*12)  
 
 
Opstellingen zaterdag 15 oktober 2016 
VALTO SELECTIE IN ONDERLING OVERLEG 
 
VALTO 3 Vertrek: 11.15 uur  
Heren:   Michael, Daniel, Derk, Twan K, Reserve Heer 
Dames:  Rosalie, Romy, Aileen, Manon, Joyce, Mariska 
 
VALTO 4 Vertrek: 13.30 uur 
Heren:  Rob, Kees, Frank, Ruben, Roland, Laurens 
Dames: Lisa V, Laura M, Ellen R, Ellen V, Laura H, Antoinet 
 
VALTO 5 Vertrek: 11.15 uur 
Heren:   Mark, Jeroen, Dennis, Frank P (?), Reserve Heer 
Dames:  Petra, Helma, Hellen, Annemiek, Anna, Ilse, Nia 
 
VALTO 6 Vertrek: 12.45 uur 
Heren:   Vincent, Laurens, Jesper, Daniel, Bart, Wouter, Nick 
Dames: Inge, Nanne, Lysanne, Mandy, Reserve Dame 
 
VALTO 7 Aanwezig: 13.15 uur 
Heren:   Jelle, Rinze, Frank, Ruud, Bo, Wouter 
Dames: Linda, Petra, Gerda, Marije, Marleen S (?) 
 
VALTO 8 Vrij  
 
 
 
Nabeschouwingen 
VALTO 1 mocht naar Delft om daar te proberen de reeks winspartijen te verlengen. Tegen Excelsior zou dit mogelijk 
moeten zijn, het is weliswaar een goede ploeg, maar de verwachting was toch dat VALTO de betere zou moeten zijn. 
Het werd een spannende wedstrijd, waarin het publiek de grote winnaar zou worden. Met een totaal van 50 doelpunten, 
een zonnetje en zeker niet al te veel kou zou het een mooie zaterdagmiddag zijn. Zeker voor de VALTO supporters, 
want zij zagen hun favoriete ploeg de overhand hebben bij rust (11-14). In de tweede helft kon Excelsior nog wel even 
terugkomen en bijblijven, maar daarna was het VALTO dat de klok sloeg. Na een 21-26 voorsprong voor VALTO kwam 
Excelsior nog even terug, maar verder dan 24-26 kon de Delftse brigade niet komen. Door het verlies van ONDO (M) 
hoeft VALTO de koppositie nu alleen nog te delen met Albatros. Volgende week kan met winst op Fortis het 
herfstkampioenschap veilig gesteld worden.  
VALTO 2 speelde eveneens in Delft en eveneens tegen Excelsior. Het tweede startte overtuigend en liep weg naar 2-7. 
Het kon echter niet doordrukken, waardoor Excelsior toch weer terug kon komen. Vlak voor rust werd er nog wel 
gescoord door VALTO, waardoor men met een minimale voorsprong (8-9) de rust in kon. De tweede helft ging verder 
waar de eerste helft opgehouden was. Geen geweldig spel, maar wel heel veel spanning. VALTO kon hier het beste mee 
om gaan en wist twee zeer belangrijke punten binnen te slepen (15-16). 
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VALTO 3 was voor dit weekeinde nog puntloos, dus data moest afgelopen zaterdag verandering in komen. Dit was ook 
zeker mogelijk. Waar het derde dit veldseizoen regelmatig redelijk kansloos verloor, was dit afgelopen zaterdag absoluut 
niet het geval. Tegen de nummer 2 uit de poule kon men lange tijd goed bijblijven. Helaas was het wederom niet genoeg 
voor een overwinning, maar het spel biedt hoop voor de wedstrijden die men nog gaat spelen. Keihard feit is wel, dat het 
derde door de 11-14 nederlaag na zes wedstrijden nog altijd geen punt binnen heeft gehaald.  
VALTO 4 doet het uitstekend in de 3e klasse. Het stond voorafgaand aan dit weekend tweede in de poule, achter 
koploper KOAG. Datzelfde KOAG kwam afgelopen zaterdag op bezoek in De Lier. Dat VALTO bovenaan de ranglijst 
hoort te staan bleek meteen, KOAG had namelijk niet al te veel in te brengen. VALTO liet meteen blijken dat het de 
koploper wilde bijhalen en haalde overtuigende de punten binnen. Door  de 16-10 overwinning staat het 4e nu samen 
met KOAG bovenaan.  
VALTO 5 speelde op eigen veld tegen mede koploper Paal Centraal 2. Beide ploegen hadden tot afgelopen zaterdag 
alle wedstrijden nog gewonnen. Daar zou dit weekend dus verandering in komen. Het was aan het vijfde om te zorgen 
dat zij niet het haasje zouden worden. Na de knappe midweekse overwinning op ODO, moest zaterdag Paal Centraal 
het volgende slachtoffer worden. Het vijfde kwam echter van een koude kermis thuis. Paal Centraal beschikt over een 
prima ploeg, die het vijfde van begin af aan onder druk zetten. Dit resulteerde in een 13-17 overwinning voor de 
studenten uit Delft. Door de nederlaag staat het vijfde nu tweede, met twee punten achterstand op Paal Centraal en één 
punt voorsprong op ODO. 
VALTO 6 speelde thuis tegen het dertiende (!) senioren team van Avanti uit Pijnacker. In een gelijk opgaande wedstrijd 
was het constant de vraag wie uiteindelijk aan het langste eind zou trekken. Het was VALTO dat in een spannende 
slotfase de zenuwen het beste onder controle had en de wedstrijd met minimaal verschil binnen kon slepen (11-10). 
Door deze overwinning klimt het zesde naar de middenmoot, met zes punten uit 5 wedstrijden.   
VALTO 7 ging op bezoek in de hofstad om te spelen tegen GKV. Het zevende heeft het lastig en bezette voorafgaand 
aan dit weekend de laatste plaats. Het was dus afgelopen zaterdag zaak om hier verandering in te brengen. Dat dit niet 
ging lukken was al vrij snel duidelijk. Het zeven beschikte niet over voldoende schotkracht om de Hagenaren bij te 
houden. Door de 15-9 nederlaag staat het zevende na 5 wedstrijden nog altijd op de (gedeelde) laatste plaats met 3 
punten.  
VALTO 8 speelde een zeer spannende wedstrijd tegen nummer twee Weidevogels. Dat de Bleiswijkers een stuk hoger 
op de ranglijst stonden was echter niet te merken. Beide ploegen gingen de gehele wedstrijd gelijk op. Dat de gasten 
uiteindelijk toch in de slotfase het verschil konden maken was zonde, maar geen schande voor het achtste. Het achtste 
staat door de 10-11 nederlaag momenteel op de gedeelde zesde plek, met twee punten meer dan hekkensluiter ONDO 
(G).   
VALTO A1 speelde uit tegen het nog puntloze De Meervogels A1. Om de aansluiting met de kop te behouden, moest er 
gewonnen worden en gezien de stand moest dit dus ook zeker mogelijk zijn. Het werd geen moeilijke wedstrijd, al 
scoorde De Meervogels er in de eerste helft voor het mooie een paar teveel (rust 7-13) en wist VALTO er zelf in de 
tweede helft voor het mooie te weinig doelpunten te maken (7). Maar goed met een uiteindelijke eindstand van 10-20 
toch zeker een mooie en duidelijke overwinning! A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen KVS A1, die samen met VALTO 
op een gedeelde 3e	plek in de poule staat. Winst is dus noodzakelijk om de derde plek in de poule te behouden. In dit 
laatste speelweekend voor de zaal spelen ook de nummer 1 en 2 in de poule tegen elkaar. 
VALTO A2 speelde haar kampioenswedstrijd thuis tegen PKC A7. De eerder geplande uitwedstrijd tegen deze 
tegenstander was verzet naar zaterdag 15 oktober, dus het was voor het eerst dat beide ploegen tegenover elkaar 
stonden. PKC had pas twee punten gehaald en was dus geen concurrent voor VALTO, die al 8 punten had, aangezien 
de eerdere vier wedstrijden allen werden gewonnen. VALTO had nog minimaal één puntje nodig om zeker te zijn van het 
kampioenschap, met nog een wedstrijd te spelen. Het werd een spannende, gelijk opgaande wedstrijd, waarin PKC toch 
wat verrassend een paar keer brutaal de voorsprong nam. Gelukkig bleef VALTO ook haar doelpunten maken en zo 
eindigde de doelpuntrijke wedstrijd in een 17-17 gelijkspel. Gelukkig werd het nodige puntje gehaald en kon het 
kampioenschap gevierd worden. Gefeliciteerd! A.s. zaterdag als laatste nog de uitwedstrijd tegen PKC, zou leuk zijn als 
het dan wel lukt om te winnen! 
VALTO B1 speelde thuis tegen Maassluis B1. Beide ploegen wisten pas één wedstrijd te winnen en dat betekende dat 
deze wedstrijd zou beslissen wie op de laatste plek zou eindigen. De uitwedstrijd tegen Maassluis werd door VALTO met 
11-14 gewonnen. Het begin van de wedstrijd ging gelijk op en tot 4-4 bleef de stand ook in evenwicht. Hierna brak een 
goede periode aan voor VALTO, waardoor er gerust kon worden met een 4-8 voorsprong. De tweede helft bleef VALTO 
haar voorsprong vergroten en werd het dus ook niet spannend meer. Einduitslag 16-9. Een mooie overwinning, die 
uiteindelijk dus een 3e	plek in de poule oplevert. Helaas niet voldoende voor de kampioenspoule na het zaalseizoen en 
dat is toch ietwat teleurstellend. 
VALTO B2 speelde uit tegen ONDO B2. Thuis wist VALTO er een gelijkspel uit te slepen, wat voor ONDO het enige 
verliespunt was, omdat ze de overige wedstrijden wist te winnen. Zij speelde dan ook hun kampioenswedstrijd. Doordat 
VALTO tegen andere ploegen ook punten had laten liggen, was er voor VALTO eigenlijk alleen een heel kleine 
theoretische kans op het kampioenschap, dus het enige wat overbleef, was het ONDO zo moeilijk mogelijk maken. Wat 
dan voor VALTO niet hielp, was ze dat ze juist met deze wedstrijd geen coach langs de kant hadden, waardoor ze het 
helemaal zelf moesten doen! Ook deze wedstrijd ging gelijk op en lange tijd zat er toch ook nu weer een stuntje in, maar 
helaas was het uiteindelijk toch ONDO wat aan het langste eind trok: 11-9.  Hiermee eindigt ook de B2 op een 3e	plek in 
de poule. 
VALTO B3 speelde haar laatste veldwedstrijd uit tegen ONDO B4. Vorige week werd al het kampioenschap gevierd, 
maar afsluiten met een overwinning en daarmee ongeslagen kampioen worden, was natuurlijk voldoende motivatie om 
ook nu weer vol voor de winst te gaan. In de thuiswedstrijd tegen ONDO werd er met 7-5 gewonnen. Ook nu was VALTO 
weer de betere ploeg en dat wist ze ook om te zetten in een overwinning: 6-9. En dus de 6e	overwinning op rij! Op naar 
het zaalseizoen!! 
VALTO C1 kreeg Fortuna C2 op bezoek. In de oefenperiode was hier al van gewonnen, dus dat er kansen lagen, was 
bekend! Nu nog waarmaken. 
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De C1 deed wat het moest doen: winnen! Hiermee staat de C1 op de tweede plaats in de poule. Er kunnen nog twee 
ploegen gelijk met VALTO komen, maar door bij de eerste 4 teams te eindigen is de C1 in ieder geval zeker van een 
plekje in de kampioenspoule na de zaalperiode. De eerste doelstelling voor dit jaar is dus behaald.  
VALTO C2 was vorige week al kampioen geworden door een onverwacht verlies van de directe concurrent. Het doel 
was natuurlijk om ongeslagen kampioen te worden en het seizoen winnend af te sluiten. Het was een spannende 
wedstrijd die gelijk op ging. Uiteindelijk trok VALTO aan het langste eind en won met 4-6 van Phoenix C1. Na deze 
overwinning kon er aan de taart begonnen worden! Van harte gefeliciteerd, jongens en meiden! 
VALTO C3 heeft hun kampioensfeestje al achter de rug maar wilde de competitie wel winnend afsluiten. Dit lukte ook in 
Schiedam, tegen Nexus C1. Er werd met 3-6 van deze ploeg gewonnen. 
VALTO C4 speelde thuis tegen de kampioen uit de poule, ODO C2. Ze hadden nog wel minimaal 1 punt nodig om alleen 
kampioen te zijn en VALTO heeft het ze nog knap lastig gemaakt. Het grootste gedeelte van de wedstrijd heeft het 1-2 
voor ODO gestaan. Pas in de laatste 10 minuten wist ODO uit te lopen naar een 1-6 overwinning. Een terechte 
kampioen maar ook een compliment voor de C4 dat ze het zo lastig gemaakt hebben. De C4 is hiermee op de onderste 
plek geëindigd in de poule met 2 punten uit 6 wedstrijden. In de zaal starten we een nieuwe competitie met andere, 
hopelijk minder sterke tegenstanders, waardoor jullie meer punten moeten kunnen gaan pakken! 
Alle C-teams zijn nu klaar op het veld en gaan zich opmaken voor de wedstrijden in de zaal. 
VALTO D1 moest winnen van Fortuna D2 om kampioen te kunnen worden. Vorige wedstrijd werd er nog verloren met 8-
10 maar deze wedstrijd was VALTO duidelijk de sterkere ploeg. Na 50 minuten korfballen stond er 3-7 op het scorebord 
en mocht ook de D1 naar de taart. Het is wel bijzonder dat in deze poule 3 teams zich kampioen mogen noemen, maar 
daar smaakte de taart niet minder lekker om. 
VALTO D2 had nog 1 punt nodig om zich alleen kampioen te mogen noemen, of moet ik zeggen 'heeft nog 1 punt 
nodig'? Want afgelopen zaterdag is het helaas niet gelukt. ONDO D2 was net iets te sterk en won met 4-3. Komende 
zaterdag gaat de D2 op bezoek bij Eureka, de hekkensluiter uit deze poule. Hier moet het toch mogelijk zijn om 1 punt te 
behalen? 
VALTO D3 ging op bezoek bij de tegenstander van vorige week: DKC D1. Vorige keer werd er nog met 0-14 verloren, dit 
keer werd er in een mindere wedstrijd toch met een minder groot verschil verloren: 11-0. Komende zaterdag gaat de D3 
op bezoek bij WION D1. Vorige wedstrijd werd hier nog met 0-5 van verloren maar daar had zeker meer in gezeten. 
Eens kijken of er deze keer bijvoorbeeld gescoord kan worden door VALTO. 
VALTO D4 had in deze week van de scheidsrechter helaas geen scheidsrechter waardoor de coach noodgedwongen de 
wedstrijd moest gaan fluiten. Geen ideale situatie maar voor de D4 leek het wel te werken. Werd de eerste wedstrijd nog 
verloren met 10-3, deze keer hield de D4 de punten in De Lier door nipt te winnen 5-4 van de kampioen. De D4 eindigt 
hiermee op de 3e plek in de poule met 4 punten uit 2 wedstrijden. 
VALTO E1 speelde uit bij ONDO. Helaas was ONDO een maatje te groot voor jullie en werd er verloren. Aanstaande 
zaterdag spelen jullie om 10 uur thuis tegen Phoenix. Phoenix staat een plaatje onder jullie dus hopelijk weten jullie te 
winnen. Succes! 
VALTO E2 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande dinsdag spelen jullie tegen Excelsior E1. De laatste kans om 
puntjes te pakken voor dat jullie de zaal in gaan. Zet ‘m op! 
VALTO E3 is afgelopen zaterdag KAMPIOEN geworden!! Van harte gefeliciteerd met deze topprestatie! De 
kampioenswedstrijd hebben jullie met een ruime overwinning naar jullie toegetrokken. Jullie wonnen met 3-21! 
Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen ALO. 
VALTO E4 speelde tegen ODO E2 en heeft jammer genoeg verloren met 5-9. Jullie kwamen helaas snelheid te kort om 
het de tegenstander écht moeilijk te maken. Jullie volgende wedstrijd is pas weer op zaterdag 5 november in de zaal.  
VALTO E5 speelde afgelopen zaterdag ook hun laatste wedstrijd voor de zaal tegen De Meervogels. Jullie hebben dit 
seizoen afgesloten met een mooie 16-3 overwinning. Jullie hebben een goede wedstrijd gespeeld waarin De Meervogels 
weinig in te brengen had.  
VALTO E6 moest afgelopen zaterdag tegen Weidevogels E2. Helaas verloren jullie met 8-2, maar jullie hebben de 
koppies niet laten hangen en hebben geknokt tot het einde. Goed gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen 
Achilles E2.  
VALTO E7 moest afgelopen zaterdag tegen Excelsior E3. Jammer genoeg konden jullie niet winnen van Excelsior en 
was de eindstand 4-1. Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen Dijkvogels E2. Succes! 
VALTO F1 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie de laatste wedstrijd voor de zaal tegen De 
Meervogels F1. 
VALTO F2 was afgelopen zaterdag ook vrij en speelt aanstaande zaterdag ook de laatste wedstrijd voor de zaal. Jullie 
mogen aantreden tegen Excelsior F2.  
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Qua weer is dit een van de mooiste seizoenen van de laatste jaren (een 
hoosbuitje vorige week tijdens VALTO 5 daar gelaten). 
Ook dit weekend was het prima weer. Koud in de ochtend, een heerlijk zonnetje in de middag. 
Onze selectie deed hele goede zaken. Zowel VALTO 1 als 2 won van Excelsior, geen kleinigheid. Dat is 
goed gevierd na de wedstrijd, heb ik vernomen. VALTO 3 won niet, maar de wedstrijd is wel het vermelden 
waard. Het spel wordt wekelijks beter en de punten komen zeker! Hou vol. Tenslotte is VALTO 4 echt op 
kampioensjacht en versloeg de huidige koploper met grote cijfers. Verder wonnen A1,B1,C1 en D1. Een 
mooie dag dus, ook sportief gezien.  
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Kampioenen 
De kampioenenparade gaat door! Deze zaterdag hebben de volgende teams kunnen genieten van hun 
kampioenstaart: VALTO A2, VALTO C2, VALTO D1 en VALTO E3. Goed gedaan en van harte gefeliciteerd 
jongens en meisjes. 
Voor VALTO D2 is de taart nog even de vriezer in gegaan. VALTO D2 is eigenlijk al kampioen, maar kan bij 
winst komende zaterdag als enige ploeg bovenaan eindigen. Komende zaterdag is de taart dus zeker voor 
jullie! Hopelijk met winst, dat zou het mooiste zijn. 
 
Bedankt namens de scheidsrechters 
Alle teams hebben deze week extra hun waardering uitgesproken voor onze scheidsrechters. Met een klein 
kadootje en een handdruk van het hele team zijn de scheidsrechters extra bedankt voor hun inspanningen. 
Goed gedaan allemaal. Check het VALTO Twitter kanaal voor vele foto’s! 
 
Laatste buitenwedstrijden en dan weekje rust 
Komende zaterdag spelen flink wat ploegen nog buiten en dan houden we een weekje rust. Van 16 tot 23 
oktober ligt VALTO ‘plat’. Daarna gaan we binnen trainen.  
 
Trainingsschema voor de zaal 
Zie het schema op onze site (http://ckv-VALTO.nl/wp-content/uploads/Trainingsschema-2016-2017.pdf). 
 
Toptrainers 
Hieronder het schema. 
Let op, we missen voor VALTO 6/7/8 nog trainers. Zou jij hierin mee willen draaien???? Laat het weten! 

		 Toptrainers	schema	 Toptrainers	schema	

		 Training	VALTO	3/4/5	 Training	VALTO	6/7/8	

		 Dinsdags	19.00	-	20.00	 Dinsdags	21:00	-	22:00	

11-Okt	 VALTO	4	 Johan	vd	Meer	

18-Okt	 Vrij	 Vrij	

	 Dinsdags	20:30	–	21:	30	 Dinsdags	20:15	-	21:30	

25-Okt	 Martin	vd	Wel	 Vacature	

1	nov	 Michael	Dissel	 Johan	vd	Meer	

8	nov	 Trainer	uit	V4	 Vacature	

15	nov	 Martin	vd	Wel	 Vacature	

22	nov	 Michael	Dissel	 Johan	vd	Meer	

29	nov	 Trainer	uit	V4	 Vacature	

6	dec	 Martin	vd	Wel	 Vacature	

13	dec	 Michael	Dissel	 Johan	vd	Meer	

20	dec	 Trainer	uit	V4	 Vacature	
 
Herhaling berichten 
 
Een coach voor VALTO C4! 
Wat zijn we blij binnen de C4. Er heeft zich een coach aangemeld voor VALTO C4. Hartelijk dank Matthieu 
van Vliet. Dit team had het zo hard nodig. En het leek wel of ze het wisten…. Want C4 heeft ook nog 
gewonnen deze zaterdag. Goed gedaan jongens en meisjes! 
 
De week van de scheidsrechter 
Deze week is het de week van de scheidsrechter. Belangrijk om de scheidsrechter in het zonnetje te zetten. 
Vanuit VALTO doen we het volgende: 

1) We wensen allemaal (alle spelers en coach) de scheidsrechter een prettige wedstrijd toe 
2) We bedanken allemaal (alle spelers en coach) de scheidsrechter na de wedstrijd 
3) Elk team heeft een kadootje voor de scheids gekocht en overhandigt dit na de wedstrijd als dank 

voor de inzet. 
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All-Day-VALTO en oefenwedstrijden zaal 
Op 5 november de All-Day-VALTO, maar ook de overige oefenwedstrijden in de zaal zijn al gepland. Zie de 
tabel hieronder. Zet ze in je agenda! 
 
Datum	 Dag	 Tijd	 Thuis	 Gasten	 Lokatie	 Scheidsrechter	

27-10	 Donderdag	 20:45	 VALTO	1	 Madjoe	1	 Vreeloo/1	 HKD	
		 		 		 		 		 		 		

29-10	 Zaterdag	 14:00	 VALTO	B1	 Die	Haghe	B1	 Vreeloo/1	 VALTO	

29-10	 Zaterdag	 15:15	 VALTO	3	of	5	 ???	 Vreeloo/1	 VALTO	
29-10	 Zaterdag	 16:30	 VALTO	2	 Die	Haghe	3	 Vreeloo/1	 VALTO	

29-10	 Zaterdag	 12:00	 VALTO	C1	 Die	Haghe	C1	 Vreeloo/2	 VALTO	
29-10	 Zaterdag	 13:15	 VALTO	A2	 Die	Haghe	A2	 Vreeloo/2	 VALTO	

29-10	 Zaterdag	 14:30	 VALTO	3	of	5	 ONDO	4	 Vreeloo/2	 VALTO	
		 		 		 		 		 		 		

29-10	 Zaterdag	 12.15	 VALTO	1	 Paal	Centraal	1	 Leidscheveen	 HKD	

29-10	 Zaterdag	 16:45	 Vitesse	A1	 VALTO	A1	 HKV/OE	Hal	 HKD	
		 		 		 		 		 		 		

31-10	 Maandag	 19:15	 VALTO	A1	 HKV	A1	 Vreeloo/1	 HKD	
31-10	 Maandag	 20:45	 VALTO	1	 GKV	1	 Vreeloo/1	 HKD	

		 		 		 		 		 		 		

2-11	 Woensdag	 20:45	 VALTO	A1	 Weidevogels	A1	 Houtrust	 HKD	
		 		 		 		 		 		 		

3-11	 Donderdag	 20:10	 VALTO	1	indien	door	 Zuidhage	 HKD	
		 		 		 		 		 		 		

4-11	 Vrijdag	 20:45	 VALTO	A1	indien	door	 HKV/OE	Hal	 HKD	
		 		 		 		 		 		 		

5-11	 Zaterdag	 10:00	 Kangoeroes	 		 terlaantej	 		

5-11	 Zaterdag	 09:00	 VALTO	F1	 Oranje-Wit	F2	 Vreeloo/1	 VALTO	
5-11	 Zaterdag	 09:00	 VALTO	E2	 Oranje-Wit	E2	 Vreeloo/1	 VALTO	

5-11	 Zaterdag	 09:00	 VALTO	E4	 GKV	E1	 Vreeloo/1	 VALTO	
5-11	 Zaterdag	 10:00	 VALTO	F2	 Oranje-Wit	F3	 Vreeloo/1	 VALTO	

5-11	 Zaterdag	 10:00	 VALTO	E3	 Oranje-Wit	E3	 Vreeloo/1	 VALTO	

5-11	 Zaterdag	 10:00	 VALTO	E5	 Weidevogels	E3	 Vreeloo/1	 VALTO	
5-11	 Zaterdag	 11:00	 VALTO	E1	 Oranje-Wit	E1	 Vreeloo/1	 VALTO	

5-11	 Zaterdag	 11:00	 VALTO	E6	 Oranje-Wit	E6	 Vreeloo/1	 VALTO	
5-11	 Zaterdag	 11:00	 VALTO	E7	 Weidevogels	E5	 Vreeloo/1	 VALTO	

5-11	 Zaterdag	 12:00	 VALTO	D2	 Weidevogels	D2	 Vreeloo/1	 VALTO	
5-11	 Zaterdag	 13:00	 VALTO	D1	 IJselvogels	D1	 Vreeloo/1	 VALTO	

5-11	 Zaterdag	 14:00	 VALTO	C1	 Vriendenschaar	C1	 Vreeloo/1	 VALTO	

5-11	 Zaterdag	 15:00	 VALTO	B1	 Excelsior	B1	 Vreeloo/1	 VALTO	
5-11	 Zaterdag	 16:10	 VALTO	A2	 Weidevogels	A3	 Vreeloo/1	 VALTO	

5-11	 Zaterdag	 17:20	 VALTO	4	 Meervogels	4	 Vreeloo/1	 VALTO	
5-11	 Zaterdag	 18:30	 VALTO	3	 GKV	3	 Vreeloo/1	 GKV	

5-11	 Zaterdag	 19:40	 VALTO	2	 Oranje-Wit	3	 Vreeloo/1	 VALTO	

		 		 		 		 		 		 		
5-11	 Zaterdag	 10:00	 VALTO	D4	 Maassluis	D2	 Vreeloo/2	 VALTO	

5-11	 Zaterdag	 10:00	 VALTO	D3	 GKV	D1	 Vreeloo/2	 VALTO	
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5-11	 Zaterdag	 11:00	 VALTO	C4	 GKV	C3	 Vreeloo/2	 VALTO	

5-11	 Zaterdag	 12:00	 VALTO	C3	 GKV	C2	 Vreeloo/2	 VALTO	
5-11	 Zaterdag	 13:00	 VALTO	C2	 GKV	C1	 Vreeloo/2	 VALTO	

5-11	 Zaterdag	 14:00	 VALTO	B2	 Weidevogels	B2	 Vreeloo/2	 VALTO	
5-11	 Zaterdag	 15:00	 VALTO	B3	 Weidevogels	B3	 Vreeloo/2	 VALTO	

5-11	 Zaterdag	 16:00	 VALTO	5	 GKV	4	 Vreeloo/2	 VALTO	

5-11	 Zaterdag	 17:10	 VALTO	6	 Meervogels	7	 Vreeloo/2	 VALTO	
5-11	 Zaterdag	 18:20	 VALTO	8	 Weidevogels	5	 Vreeloo/2	 VALTO	

5-11	 Zaterdag	 19:30	 VALTO	7	 Avanti	11	 Vreeloo/2	 VALTO	

	       5-11	 Zaterdag	 16:40	 VALTO	1	Finale		indien	door	 HKV/OE	Hal	 HKD	
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
 
Barbezetting komende week 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken.  

• 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 Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

13 okt Do 19.00-23.30 Pim vd Beukel     

        

15 okt Za 9.15-12.00 Pascal v Dijk  Marjo vd Beukel    

15 okt Za 11.00-14.00 Dita Poot     

15 okt Za 12.00-15.00 Herma v 
Venetiën 

Mieke v Geest    

15 okt Za 15.00-18.00 Barbara Prins André v Geest    

15 okt Za 17.30-20.30 Henk 
Molenaar 

Laura Herbert   GJ Stolk en  
Arie Hoogerbrugge 

        

22 okt Za 13.30-16.00 Reserve  
VALTO 7 

    

 
 
  



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

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

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

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

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

Een nieuw interieur scoren? Maak er  

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

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

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-

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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

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

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

Internet: www.tede-adm.nl
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Agenda 
18 november 2016 Filmavond D-teams en E-teams 
25 november 2016 Sinterklaasfeest F-teams en Kangoeroes 
30 december 2016 VALTO aGoGo 
1 januari 2017  Nieuwjaarsreceptie 
13 januari 2017  Activiteit voor de B-teams en C-teams 
10 maart 2017  Bowlen voor alle jeugd 
10 juni 2017  EINDDAG!!! 
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Schoonmaken Villa 
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO 
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders  van onze jeugd.  
Per week is een ander jeugdteam aangewezen, zodat de ouders maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar 
aan de beurt komen.  Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een uur klaar. 
Dus is het van belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.   
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: 
14-10  B3 
21-10  C3   
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
 
 
Vermist VALTO t-shirt 
Afgelopen zaterdag 8 oktober is mijn VALTO t-shirt kwijtgeraakt. Het hing in de herenkleedkamer heeft 
rugnummer 9 en aan de voorkant staat groot het logo van Vijverberg fietsen, vermoedelijk is het bij een 
ander team in de shirtjestas terecht gekomen. 
Mocht het shirt gevonden worden dan kunt u naar onderstaand nummer een WhatsApp sturen. 
 
     06-81618251, Rolf VALTO A2 
 
 
 
 
 

Westrijdverslagen 
 
VALTO pakt de volle buit tegen Excelsior                 Sponsor Martin Stolze B.V. 
Het lijkt dit najaar niet op te kunnen. Nadat we vorige week onder een lekker najaarszonnetje de wedstrijden tegen VEO 
3 en Vitesse 1 hadden afgewerkt, zag het er naar uit dat het dit weekend serieus herfst zou worden. Gelukkig waren de 
weergoden gunstig gestemd en kon er ook deze week weer onder zonnige omstandigheden gespeeld worden. VALTO 
1&2 waren naar Delft gereisd om daar de strijd aan te gaan tegen Excelsior 1&2. Het wil bij de Delftenaren dit seizoen 
nog niet lukken om in een goede flow te komen. Vorige week was de Delftse selectie voor niets naar het Zeelandse Oost 
Souburg gereisd en waren er deze week dus op gebrandt om weer eens punten te scoren. Excelsior 2 had tot nu toe wel 
twee punten meer vergaard als VALTO 2, maar bij onze reserves is de stijgende lijn wel ingezet. Het nipte verlies vorige 
week van de nummer drie VEO 3 gaf wel vertrouwen voor vandaag.  
VALTO 2 ging voortvarend van start na het startsein van scheidsrechter Hooimeijer en had binnen enkele minuten een 
0-2 voorsprong dankzij Ron en Pieter. Excelsior wist dit echter weer snel recht te zetten, maar toen ging er even een slot 
op de VALTO korf. In de volgende tien minuten wist VALTO een voorsprong te nemen naar 2-7 en leek het een monster 
score te worden voor VALTO 2. De thuisploeg wist zich echter te herpakken en wist langzaam maar zeker het gat weer 
te dichten. Vijf minuten voor rust kwamen ze bij 8-8 weer langszij en was VALTO weer terug bij af. Gelukkig werd nog 
voor de rust de psychologische tik uitgedeeld door met een 8-9 voorsprong de kleedkamer op te zoeken.  
Na de thee ging VALTO verder waar het gebleven was en vergrootte de voorsprong naar 8-10. Het andere vak wist 
helaas even niet de korf te vinden, waardoor Excelsior acht minuten later toch weer op gelijke hoogte wist te komen. Nu 
was het voor de thuisploeg er op en er over, want niet veel later kwam Excelsior voor het eerst op voorsprong en werd 
het zelfs 12-10. Chris besloot in te grijpen. Om meer rebound te pakken kwam Floris binnen de lijnen voor Steven, wat 
zich even later uitbetaalde met de aansluitingstreffer van Lisanne. Helaas vergaloppeerde de verdediging zich even later 
en was het verschil weer twee na de verzilverde strafworp. Floris wist echter ook in de verdediging de nodige ballen te 
vangen, waardoor de thuisploeg veel één schots aanvallen had. Hierdoor kon VALTO lekker lang aanvallen en wist Ron 
met twee treffers ons weer op gelijke hoogte te zetten bij 13-13. Michiel had in de tussen tijd een aanvaring gehad met 
zijn tegenstander in een duel om de bal en had daar een “beetje” hoofdpijn aan over gehouden. 
Hij moest opgeven en Ruben H kwam voor hem in het veld naast Floris. In dit vak zat het dus nu wel goed met de 
rebound. Toch wist de thuisploeg nog één keer op voorsprong te komen, maar niet veel later was Ruben trefzeker en 
was het weer gelijk. De klok stond intussen al stil, maar daar konden we niet van uit gaan omdat hier meerdere keren 
mee gegoocheld was. Er zat dus niets anders op dan volle bak doorgaan om nog punten aan deze wedstrijd over te 
houden. Pieter en Ron wisten weer een gaatje van twee te slaan, waarmee de punten binnen leken te zijn.  
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Scheidsrechter Hooimeijer had echter nog steeds niet de laatste minuut aangegeven, dus was het nog even billenknijpen 
voor het Lierse publiek. Excelsior maakte nog de aansluiting in de dying seconds, maar de scheidsrechter floot voor het 
laatst bij deze 15-16 eindstand.  
Hierna was het de beurt aan beide vlaggenschepen om het veld te betreden. VALTO 1 zit in een winning flow en wil 
deze zo lang mogelijk vasthouden. Excelsior 1 had echter wat recht te zetten na de vernedering van vorige week in Oost 
Souburg. Twee verschillende belangen, maar beiden met hetzelfde doel; twee broodnodige punten. VALTO wil de 
gedeelde koppositie niet opgeven en Excelsior heeft zich tot doel gesteld om in de top 3 mee te draaien dit seizoen. 
Hiervoor moet er dus vandaag door beide ploegen gewonnen worden. De score werd geopend door de thuisploeg, maar 
nog in dezelfde minuut deed Bart hetzelfde voor VALTO. Weer was het de thuisploeg die op voorsprong kwam, maar 
ook deze werd weer weggepoetst door Frank. Toch trok Excelsior het initiatief naar zich toe door tweemaal op rij te 
scoren. Dit gaatje van twee bleef staan totdat Judith ons halverwege de eerste helft bij 7-7 weer op gelijke hoogte bracht 
met haar verzilverde vrije bal. VALTO kreeg steeds meer grip op de Delftse aanvallen, waardoor Frank ons voor het 
eerst in de wedstrijd op voorsprong zetten. Helaas wist een Delftse dame deze weg te poetsen en was de Lierse 
verdediging iets te gretig in de ogen van scheidsrechter van Vreeswijk. Met de strafworp die hierop volgde wist de 
thuisploeg weer even op voorsprong te komen. Bart liet het er niet bij zitten en maakt binnen enkele seconden weer 
gelijk, waarna VALTO met doelpunten van Kevin, Iris en Sanne gelijk een gaatje wist te slaan naar 9-12. VALTO kwam 
nu lekker op stoom en wist deze voorsprong vast te houden tot de rust. De kleedkamers werden na om en om scoren 
opgezocht bij 11-14.  
Marrien had het begin van de tweede helft vast anders willen zien, maar helaas ging de eerste aanval na de thee 
verloren door een plaats fout. Excelsior strafte dit ook direct af door in hun eerste aanval wel te scoren. Excelsior heeft in 
de competitie al laten zien dat het een ijzersterke verdediging heeft. Hierdoor duurde het even voor Frank zich weer eens 
vrij kon spelen om de eerste VALTO treffer in het tweede deel te maken. De thuisploeg wist echter dat er nog een lange 
tweede helft te gaan was en bleef in het spoor door het verschil weer terug te brengen naar twee. Met nog wat 
handvaten van Marrien wist het vak met Judith, Sanne, Bart en Laurens met een paar prima opgezette aanvallen Bart in 
stelling te brengen. Met twee treffer op rij nam hij zijn ploeg op sleeptouw door het verschil naar vier te tillen. Excelsior 
heeft echter een paar prima dames binnen de ploeg, die als het moet ook hun aandeel in de score voor hun rekening 
nemen. Eén van deze dames wist de achterstand met twee snelle doelpunten te halveren, maar weer had VALTO daar 
een antwoord op. Bart bracht het verschil weer terug op vier door zijn gefikste strafworp en een afstandsschot. Frank 
deed er nog een schepje bovenop en maakte er 15-20 van en dacht het Lierse publiek dat het achterover kon leunen. 
Een blik op de klok leerde hen dat er in iets meer dan een kwartier gewoon heel veel gebeurd was, maar dat de wedstrijd 
nog lang niet gespeeld was. De thuisploeg liet het er ook nog niet bij zitten en bracht in een alles of niets poging nog wat 
verse spelers binnen de lijnen. Nadat de thuisploeg iets terug gedaan had kreeg Bart na de vak wissel een nieuwe 
tegenstander in de hoop het tij te keren. Deze was echter voor korte duur, want bij de eerste actie die Bart naar binnen 
maakte ging hij door zijn enkel en kon hij het veld weer verlaten. De laatste tien minuten waren ingegaan toen Excelsior 
bij 21-23 weer aansluiting dreigde te krijgen. Met wat tactische wijzigingen wist VALTO nu lange aanvallen te spelen en 
met drie doelpunten op rij van Laurens, Judith en Frank was het verschil weer vijf bij 21-26. Nikki kwam binnen de lijnen 
voor de moe gestreden Judith en kon het VALTO publiek zich opmaken voor de laatste minuten. Hierin zou VALTO 
vooral gecontroleerd spelen met lange aanvallen, maar liet verdedigend toch nog wat steekjes vallen. Hierdoor kon de 
thuisploeg de stand nog wat draaglijker maken en werd de wedstrijd af gefloten bij 24-26. Een dik verdiende overwinning 
voor het hard werkende VALTO en hiermee behouden we de gedeelde koppositie. Het meegereisde VALTO publiek 
heeft weer kunnen smullen van een spannende wedstrijd, waarin hun ploeg weer aan het langste eind trok.  Na het 
bekend worden van de andere uitslagen bleek dat ONDO verrassend nipt verloren had in Barendrecht van Vitesse en 
zijn er nog twee koplopers over. Dit maakt het nog leuker en is des te meer een reden om volgende week onze selectie 
aan te komen moedigen in de laatste wedstrijden voordat we de zaal in gaan. VALTO krijgt dan Fortis op bezoek, wat 
vandaag een makkie had aan WION en inmiddels is opgeklommen naar een gedeelde vierde plaats. Het worden dus 
weer twee spannende wedstrijden voor VALTO 1&2, waarin beiden de punten hard kunnen gebruiken. Het tweede kan 
afstand nemen van de laatste plek en het vlaggenschip zou zomaar alleen als koploper de zaal in gaan als ONDO hun 
thuiswedstrijdwedstrijd tegen Albatros in hun voordeel weten te beslissen. Kom dus allemaal de VALTO selectie 
aanmoedigen in deze belangrijke wedstrijden met hopelijk een winners party na afloop.  
      Tot volgende week, Arno van Leeuwen 
 
 
 
VALTO 4- KOAG 4 
Omdat mijn emoties te hoog zitten. Mijn team genoten nu een ander gezicht van deze lieve persoon hebben gezien. 
Moest ik opzoek naar een supporter die gekeken heeft naar de wedstrijd. Eindelijk had ik hem gevonden! Het is iemand 
die anoniem wil blijven. Daarom wordt deze persoon verdere in dit stukje genoemd onder de naam "Ap". "Ap" vond de 
eerste helft goed omdat VALTO 4 uitliep naar 8-2. Toen bleef het steken, de tegenstander kwam terug. Volgens "Ap" 
stond het met rust 9-4 in het voordeel van VALTO 4. Na dat de Villa trilde, door een donderspeech, waarschijnlijk van de 
aanvoerder? Werd er weer gestart met de tweede helft. Het verliep rommelig en met de tegenstander ging het beter. 
"Ap" vond dat het bij VALTO 4 haperde met het maken van de kansen. De voorsprong werd geconsolideerd en werd 
gemakkelijk uitgespeeld met een eindstand van 16-10. "Ap" vond Bam de man off the match. Hij heeft maar 1 fout 
gemaakt: hij was niet aanwezig, voor de rest foutloos! Tijdens de derde helft, werd er al gesproken over enige 
kampioenschap. Volgens "Ap" is dit grootheidswaanzin! Nu zal de schrijver weer even ingrijpen! We hebben een goede 
wedstrijd gespeeld! Nu kunnen we daar even van genieten. Volgende week de laatste wedstrijd buiten en daarna kunnen 
we ons opmaken voor het zaalseizoen.  
 
      Groeten van iemand uit VALTO 4 
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VALTO 5 - Paal Centraal 2 
Afgelopen zaterdag moesten we thuis spelen tegen medekoploper Paal Centraal. Aangezien deze ploeg een doelsaldo 
had van +66 ten opzichte van de +36 die VALTO had, wisten we dat het een pittige wedstrijd zou worden. Toch lieten we 
ons het eerste kwartier van de wedstrijd overrompelen. Paal Centraal speelde een hoog tempo en daar gingen wij in 
mee, wat ons spel niet ten goede kwam. Binnen no time keken we tegen een achterstand van vier doelpunten  aan. Na 
dit kwartier gingen we in de aanval ons eigen spel spelen en kregen we in de verdediging steeds meer controle op de 
(voornamelijk) makkelijk scorende heren. Hierdoor ging het de rest van de eerste helft gelijk op en stond er bij rust nog 
steeds een achterstand van vier doelpunten op het scorebord, 6-10. Na rust vergrootte Paal Centraal al snel haar 
voorsprong en leek de wedstrijd gespeeld, maar gelukkig konden we het  verschil weer verkleinen naar vier doelpunten. 
Op dat moment kwam Ilse er in voor Annemieke en toen het eerste schot van Ilse gelijk raak was, kreeg VALTO weer 
hoop. Lange tijd wist de verdediging het dicht te houden, maar het wilde maar niet lukken in de aanval om het gat te 
verkleinen naar twee doelpunten, waar zeker in dit gedeelte van de wedstrijd genoeg kansen voor waren. En juist op dat 
moment kreeg Paal Centraal een twijfelachtige strafworp, waarmee het verschil weer op vier werd gezet. Uiteindelijk 
werd de eindstand bepaald op 13-17. Geen schande tegen deze ploeg, die duidelijk meer trainingsarbeid verricht en het 
ook verdient om een klasse hoger te spelen. Het is nog vroeg in het seizoen, maar ik kan me niet voorstellen dat ze nog 
ergens punten gaan laten liggen, dus waarschijnlijk krijgen we alleen nog een kans om ergens in het voorjaar op gelijke 
hoogte met ze te komen, en dan zullen we zelf, voor die tijd, ook geen fouten mogen maken tegen de andere 
ploegen….…. Maar goed zover is het nog lang niet. A.s. zaterdag spelen we de, voorlopig, laatste veldwedstrijd en die is 
uit tegen de nummer vier uit de poule: Olympia 3. Zij speelde afgelopen zaterdag gelijk tegen ODO 4. 
  
       Groetjes VALTO 5 
  
 
 
VALTO A2 - PKC A7 
Zaterdag hebben we onze kampioenswedstrijd tegen PKC gespeeld. Aan het begin van de wedstrijd hebben we de 
scheidsrechter een cadeautje geven (PKC had niks voor de scheidsrechter, hopelijk zou dat in ons voordeel komen). Om 
kampioen te worden hadden we nog maar een punt nodig en dus was gelijkspelen al genoeg voor ons. De wedstrijd 
begon goed en we hadden al snel een goede voorsprong, helaas kreeg PKC in het verloop van de eerste helft steeds 
meer balgevoel en kwamen ook goed terug. De stand met rust was 10-9. De tweede helft begon slecht voor VALTO, 
vrijwel direct kwamen we op een achterstand van 11-13. Het lukte ons om terug te komen en bij een stand van 15-15 
werd het pas echt spannend. De scheidsrechter zou namelijk al snel gaan affluiten en ook de laatste minuten werd er 
aan beide kanten nog gescoord. Toen de scheidsrechter affloot was de stand 17-17. 
  
        Rolf VALTO A2 
 
 
VALTO B1 – Maassluis B1 
Afgelopen zaterdag hadden we onze laatste competitiewedstrijd van het veldseizoen. Maassluis was hierbij onze 
tegenstander, waarvan we de vorige wedstrijd hadden gewonnen. Het werd een rechtstreekse strijd om plek 3 in de 
poule. 10:00 klonk het eerste fluitsignaal van de scheidsrechter om de wedstrijd te beginnen. Al snel scoorde we 1-0 en   
2-0, maar Maassluis kwam ook alweer snel op gelijke hoogte en stond het in korte tijd al 2-2. Vanaf toen wist VALTO 
toch wel een verschil te brengen. Dit was korfballend te zien maar al snel ook op het scorebord. We bouwden onze 
voorsprong voor rust uit naar een verschil van 4 doelpunten; 8-4. De scheidsrechter floot af en we gingen de rust in. 
Kregen een positief praatje want we waren goed bezig. We moesten ons alleen niet af laten leiden door de stand, maar 
gewoon doorgaan met waar we mee bezig waren. Na rust lukte het Maassluis toch om nog dichterbij te komen en op 
een verschil van 2 te komen maar verder kwamen ze niet. Het ging steeds beter draaien en stonden op een gegeven 
moment 15-8 voor. VALTO en Maassluis wisten allebei nog één keer te scoren en zo eindigde de wedstrijd in 16-9 
uitslag. Een goede wedstrijd en een prima vooruitzicht op de zaalcompetitie, waar we gaan strijden om mee te doen in 
de top van de poule. Wouter, Rolf, Romeo en Koert bedankt voor het reserve zitten! 
 
       Groetjes B1 
 
 
 
VALTO B2 - ONDO B2 
Zaterdag speelde we een wedstrijd uit tegen ONDO. Voor ONDO was dit hun kampioenswedstrijd. Voor de 
scheidsrechter hadden we nog een cadeautje voor de week van de scheidsrechter. Het eerste doelpunt werd gemaakt 
door ONDO 1-0. De 1-1 werd gemaakt door Wouter. En 1-2 werd het door Jimmy. ONDO kwam weer op gelijke hoogte 
en het was 2-2. Wouter scoorde de 2-3. En ondo scoorde de 3-3. Kitty maakte weerde 3-4. En ONDO trok het wéér 
gelijk, 4-4. Maar toen liep ONDO uit tot 6-4, en na de rust tot 8-4. Fabian maakte daarna de 8-5 en Noa de 8-6. Maar 
ONDO scoorde daarna de 9-6 en 10-6. Wouter maakte er nog 10-7 van. Het werd nog 11-7 door ONDO. Toen kwamen 
Koert en Annelie er in voor Luca en Iris. Jimmy scoorde nog de 11-8 en Annelie de 11-9. Maar er werd al afgefloten voor 
het einde van de wedstrijd. ONDO had dus gewonnen en is de terechte kampioen, gefeliciteerd. Koert en Annelie 
bedankt voor het meedoen en reserve zitten! 
  
       VALTO B2 
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Ondo B4 - VALTO B3 
Zaterdagochtend om 10 uur stonden we met zijn allen klaar om de laatste wedstrijd van deze competitie te 
winnen. Vorige week waren we al kampioen geworden dus deze wedstrijd was niet heel belangrijk. Dat had 
ONDO ook wel door en maakte er al gelijk 2-0 van. Amber scoorde erna gelijk de 2-1 maar ONDO vergrootte 
de voorsprong weer met 4-1. Julia,amber en Martijn konden de score 5-4 maken. Toen scoorde ONDO gelijk 
de 5-5 en we gingen gelijk rusten. De 2de helft begonnen we scherp nadat Ivar de 6-5 had gescoord maar 
ONDO maakte er gelijk weer 6-6 van. Dat was het laatste wat ONDO nog terug kon doen want Ivar Martijn 
en Vera hadden er 6-9 van gemaakt. Toen er nog 1 minuut op de klok stond kreeg Bart nog even speeltijd 
nadat hij een heel seizoen geblesseerd was. 
       Groetjes Floris 
 
 
 
 
Phoenix C1 – VALTO C2 

Zaterdag gingen we voor de laatste wedstrijd naar Phoenix in Zoetermeer. 
Daar we vorige week kampioen waren geworden doordat Phoenix had 
verloren van KVS wilden we toch het buitenseizoen goed afsluiten door zelf 
te winnen. 
De wedstrijd verliep wat moeizaam . VALTO kwam op achterstand maar 
Julia schoot snel de 1-1 binnen. 
Daarna weer op achterstand maar Tessa schoot de 2-2 binnen 
Toen was het rust. 
Na de rust maakte Julia de 3-2 maar Phoenix gaf zich niet gewonnen en 
maakte de 3-3 
VALTO ging voor de 4-3 ( Tessa )  en Phoenix de 4-4 
Daarna ging VALTO C2 als een echte kampioen spelen en won door nog  
2x van Julia met 6-4 
Spelers van VALTO C2. Gefeliciteerd namens alle vaders en moeders van 
C2 

Top gespeeld en op naar het zaal seizoen met net zulke mooie wedstrijden 
  
        Grt Henk-Jan ( Jordi ) 
 
 
 
 
Nexus C1 – VALTO C3 
Met het kampioenschap al binnen werd er afgelopen zaterdag vertrokken naar Schiedam voor de wedstrijd 
tegen Nexus C1. Helaas zonder Sanne en coach Twan maar met een mooie orchidee voor de 
scheidsrechter. Die was blij verrast en vond het presentje heel leuk! Daarna kon de wedstrijd beginnen en al 
snel scoorde Nexus 1-0. VALTO kreeg veel meer kansen en Jytte maakte niet veel later 1-1. Het tweede 
aanvalsvak had veel moeite met de lange tegenstanders en de druk die ze zetten op de ballijnen. Nexus 
maakte gelukkig geen gebruik van de kansen die zij kregen, zij misten de eerste helft drie strafworpen. Aan 
VALTO-zijde wist Ilse nog voor rust te scoren; 1-2. Na rust kwam Justin erin voor Stan en die extra lengte 
betaalde meteen uit; Emma maakte de 1-3. Mink tekende voor de 1-4 en Nexus kwam terug tot 2-4. Justin 
maakte al snel de 2-5 waarna Emma haar heer tot wanhoop dreef met de 2-6. Stan kwam nog het veld in 
voor Daan en ook aan Nexus-zijde werd er gewisseld na  commentaar op de scheidsrechter van een heer. 
Goed om te zien dat er ook coaches zijn die wel ingrijpen, na het wangedrag van twee spelers, coaches en 
ouders van DKC vorige week. Nexus maakte nog de 3-6 en daarna zat de laatste wedstrijd erop. Na de 
wedstrijd waren er de complimenten van de ouders van Nexus voor het presentje van de scheidsrechter en 
het sportieve gedrag van de C3’ers! Terug bij VALTO werd ook de scheidsrechter van vorige week, Petra, 
nog in het zonnetje gezet. Het ongeslagen kampioenschap werd gevierd met zakjes snoep terwijl ook Twan 
zijn kampioenstaart op at. Het was een mooie afsluiting van dit veldseizoen, en de C3 gaat zich nu 
voorbereiden op het zaalseizoen.  
        VALTO C3 
 
Ps: sinds vorige week mist de C3 een geel-blauwe bal. Hij lijkt spoorloos te zijn verdwenen na de 
kampioenswedstrijd. Het VALTO-terrein is al afgespeurd, en zelfs bij de tegenstander van vorige week is 
onderzoek gedaan (bedankt D3!), maar zonder resultaat. Wie o wie weet waar onze vierde bal is? Wij willen 
hem graag weer terug! 
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VALTO D2 
Net niet 
VALTO D2 kon vandaag bij het halen van 1 punt kampioen worden. Dit dames team had tot nu hele goede 
wedstrijden gespeeld en nog geen punt verloren. Na het fluitsignaal bleek gelijk dat dit wel een speciale 
wedstrijd was en de speelsters waren wat gespannen. Een beetje laag aangegooid, een beetje te hoog of 
met een boogje. Kortom de eerste helft liep niet echter lekker. Ondo D2 scoorde binnen 5 minuten het eerste 
punt. Op het einde van het eerste kwart scoorde Alicia, maar al snel scoorde Ondo met een mooie doorloop 
de tweede. 2-1 ruststand. 
In de tweede helft speelde VALTO stukken beter. Maar toch scoorde Ondo 3-1. de lierse D2 bleef echter 
goed spelen en dwong een strafworp af. Alicia schoot ook die er keurig in. Even later schoot Lisa de 3-3 
binnen. Met nog een minuut of 7 op de klok leek het benodigde punt binnen. VALTO bleef goed spelen en 
verdedigen, maar helaas werd een verdedigd schot van Ondo goed gekeurd en stond VALTO 4-3 achter. 
In de laatste minuut waren er nog een aantal mooie kansen maar viel de score net niet. Helaas verloren. Nu 
volgende week tegen Eureka het laatste punt maar gaan halen! kom op meiden!!! 
 
       Mette en Erik 
 
 
 
DKC D1 – VALTO D3 
Vol frisse moed begonnen we weer aan een wedstrijd in een te zware poule, maar het moet toch een keer 
lukken om punten te scoren!! Maar ook nu kregen we het niet voor elkaar. Niet 1 doelpunt konden we 
scoren, toch hadden we genoeg kansen. Daar lag het dan toch niet aan.... De tegenpartij kreeg ook genoeg 
kansen en daar ging de bal wel een aantal keer door de korf. Zeg natuurlijk niet hoevaak dat was!!!   Ok 
dan... Eindstand 11-0 (geloof ik).  
 
       Nova 
 
 
 
ONDO E4 – VALTO E4 
Afgelopen zaterdag moest onze E4 aantreden in ‘s –Gravenzande tegen ONDO E4. Het verloop van de 
wedstrijd was niet helemaal naar wens, al begon de E4 in de eerste tien minuten best aardig. Ze namen een 
0-2 voorsprong na goed samenspel afgerond door Lucas. Daarna was het even helemaal mis. ONDO liep uit 
naar 5-2 en met rust stond het 5-3 na een doelpunt door opnieuw Lucas. Na de rust ging ONDO weer verder 
waarmee ze voor rust bezig waren, scoren.  In het derde kwart liepen ze uit tot 8-3. Gelukkig liet de E4 in het 
laatste kwart weer zien wat ze kunnen, namelijk een aardig potje korfballen. Helaas gingen heel veel kansen 
er niet in. Wel scoorden Finne en Lucas nog een keertje waarna er bij 9-5 werd afgeblazen door de 
scheidsrechter. De strafworpen gingen wel goed en eindigden, volgens Lucas, in 5-3. Volgende week de 
laatste wedstrijd, dan tegen ODO. Hopelijk gaat het dan de hele wedstrijd zoals het in het eerste en laatste 
kwart ging. Dan komt het helemaal goed. 
 
      Groetjes, Lucas en Erik Elgersma 
 
 
 
 
VALTO E7 
Zaterdag 8 oktober gaan de spelertjes van de E7 op weg naar het Bieslandpad in Delft om te spelen tegen 
de E3 van Excelsior. Het is weer een prachtige dag, het zonnetjes schijnt en er is weinig wind. Coach Naomi 
legt uit waar ze op moeten letten en gaat met de kinderen in gooien en dan is het tijd om te beginnen. Er 
wordt heel goed samengespeeld en de eerste 10 minuten blijft de stand 0-0. Het tempo ligt bij beide teams 
wel wat laag. In de tweede 10 minuten maakt Excelsior een doelpunt. Bij de rust is de stand nog steeds 1-0. 
De teams zijn heel goed aan elkaar gewaagd. Na de rust komt er veel meer actie in het spel en maakt Elise 
een prachtig doelpunt. Er wordt goed rondgespeeld en alle kinderen doen heel goed hun best. Lange tijd 
blijft de stand ook 1-1. Dan komt er een tegen doelpunt wat de stand 2-1 maakt. In de laatste 5 minuten gooit 
de tegenpartij er ineens een wissel in wat voor wat verwarring zorgt en dan gaat het snel, in de laatste 2 
minuten wordt het 4-1 helaas voor VALTO. 
 
     Groetjes van Marianne en Ben 
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VALTO F2 – DES F1 
VALTO F2 mocht zaterdag proberen om de koploper te verslaan. De F2 begon heel sterk aan de wedstrijd 
en met name Déon schoot met scherp. Binnen no time stond het namelijk 4-0 in het voordeel van VALTO en 
Déon had alle treffers gemaakt. Daarna wist DES enigszins wat terug te doen en werd er gerust met een 5-3 
tussenstand. Weer was Déon de doelpuntenmaker. Na rust was DES de klap van de eerste tien minuten te 
boven en kwamen ze erg sterk uit de startblokken. Opeens stonden we gelijk en zelfs achter 5-6. In de 
laatste tien minuten was het erg spannend en maakte Anouk gelijk, 6-6. Daarna kreeg de F2 nog kansen op 
meer, maar ook DES was dichtbij de winst. Uiteindelijk was het gelijkspel een hele mooie uitslag. De 
strafworpen werden wel in het voordeel van de F2 genomen; 6-5 was daarbij de uitslag. Volgende week een 
weekje rust en daarna de laatste wedstrijd tegen Excelsior. 
        Groetjes, Anne en Erik Elgersma 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo A-junioren en senioren van VALTO ! 
 
 
Ook dit seizoen gaat VALTO weer op trainingsweekend. 
In het weekend van v r i j d a g  17 ma a r t  t /m ma a n d a g  20 ma a r t  gaan we terug in de tijd naar het Grieks-
Romeinse rijk. Het kamphuis is inmiddels geboekt. 
Dit jaar verblijven we in kamphuis De Ginkel in Leersum. 
 
Opgeven doe je door €85,00 over te maken op rekeningnummer NL61RABO0340448296, t.n.v. CKV VALTO inzake A.C.  
 
V e r g e e t  h i e r b i j  n i e t  j e  n a am e n  t e am t e  v e rm e l d e n .  
G e e f  j e  o p  v o o r  1 j a n u a r i ,  e n  w e e s  e r  s n e l  b i j  w a n t ;  VOL=VOL ! !  
 
Per risum multum debes cognoscere stultum 
Salutate, 
Manon, Gj, Vincent en Arco 
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BEAT YOURSELF TIJDENS DE KORFBAL SKILLS CHECK OP 30 OKTOBER! 

Van 22 t/m 30 oktober 2016 speelt het Nederlands korfbalteam (Oranje) in Dordrecht het EK Korfbal. 
Voorafgaand aan de finale organiseert Korfbalstars op diverse locaties in Dordrecht clinics voor jeugd voor 
alle leeftijden. Zo kan je de finale (en kleine finale) combineren met clinics! Je hebt genoeg tijd om bij de 
wedstrijden te komen. Naast een clinic om je skills te trainen, is er de echte Korfbal Skills Check. Hier zal je 
je vaardigheden oefenen, worden ze gecheckt en kun je ze daarna oefenen in wedstrijden. Topspelers en 
talenten uit Nederland en België zullen aanwezig zijn. 
 
Korfbal Skills Check 
Alle oefeningen zijn gericht op een 6 tal vaardigheden, die erg belangrijk zijn bij korfbal. Deze ga je oefenen 
tijdens de training en toepassen in wedstrijden. Ook krijg je veel tips van topspelers. De 6 tal 
vaardigheden: Snelheid, Waarnemen, Reageren, Explosiviteit, Focus en Samen 
Kijk hoe goed je er in bent! En vergelijk het ’s avonds bij de wedstrijden van de top van de wereld! Verbeter 
jezelf tijdens de “Korfbal Skills Check”. Voor alle leeftijden is er een locatie beschikbaar en voor alle niveaus 
mogelijkheden om je te verbeteren! 
 
Tijden 
09:30-11:30 
 
Programma 
09:30 – 10:10 Trainen van de korfbalskills 
10:10 – 10:50 Skills Check 
10:50 – Toepassen in Wedstrijden 
 
Locaties 
A en B spelers:           Dordrecht sporthal Oranje Wit 
C en D spelers:           Dordrecht sporthal DeetosSnel 
F en E spelers:            Dordrecht sporthal Oranje Wit 
 
Datum 
Zondag 30 oktober 2016 
 




