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Lichtpuntjes 
 
Zaterdagmorgen. Bezorgde moeder belt. Het strijkijzer staat nog aan en zij zijn dit weekend weg, of ik het 
even uit wil zetten. Zonder twijfel stap ik met een halve boterham in de auto en doe wat me werd gevraagd. 
Gelukkig was ik nog op tijd. Meteen maar even langs de Villa, de opkomende zon en stijgende temperatuur 
zouden de eerste wedstrijden extra glans geven. Eerst nog even omrijden, want de Sportlaan is nog steeds 
dicht. Vervelend, maar noodzakelijk. Duurt ook nog wel even. Van de andere kant bekeken, het einde van de 
afsluiting komt steeds dichterbij. En het wordt mooi. 
 
De Villa en de velden lagen er schitterend bij in het zonnetje, de eerste ploegen waren bezig aan de 
warming-up, de coaches verzorgden de laatste aanwijzingen. Iedere wedstrijd had een scheidsrechter, de 
bardienst draaide op volle toeren en ik zette de schermen in de kantine aan, net als de muziek en het PIN 
apparaat. Wat heerlijk dat we een club zijn waar ik dit soort dingen kan en mag doen. Nog even een rondje 
langs de velden, wedstrijden kijken op de volle velden, genieten. Dit zijn de talenten van de toekomst. 
Overigens om deze talenten nóg meer te kunnen ondersteunen, beveel ik de Grote Club Actie van harte bij 
jullie aan. Ook dit jaar doen we weer mee, kijk snel op de website hoe! 
 
In diezelfde zon stond ik voor de wedstrijd van de D1 te kijken maar de D2. Ook in Delft, ook bij Excelsior. 
Stonden ruim voor (1-5), lieten het uit de handen glippen. Het werd gelijk (5-5). De laatste minuten tikten weg 
en de spanning was om te snijden. Eindelijk was daar het lichtpuntje, de 5-6. Niet snel daarna het 
eindsignaal. Uitzinnige vreugde en de overwinning mee naar huis. De D1 verging het net iets anders. In de 
poule waarin alles mogelijk is won de D1 ruim van De Meervogels, maar moest haar meerdere erkennen in 
Excelsior. Het spel was goed, de kansen in overvloed, maar in het afronden kwamen ze net iets te kort. Toch 
ook hier lichtpuntjes, door het gelijke spel van de andere twee ploegen, staat de D1 tweede en het spel was 
prima. Kan alleen maar beter dus. 
 
Datzelfde zou je van iedere wedstrijd en ieder team kunnen zeggen. Er zijn altijd lichtpuntjes. Altijd positieve 
elementen die je naar een training en naar een volgende keer kunt meenemen. Als je er maar van probeert 
te leren. Trainen op die andere uitkomst. Het betekent overigens niet dat het donker moet zijn om de 
lichtpuntjes te kunnen zien. Zo is Valto 9 nog niet compleet, maar langzaam komen we er wel en het mooie 
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is, het samen trainen is al heel erg leuk. Het voelt goed om weer meer en fanatiek te bewegen. De routines 
die wat zijn weggezakt te herpakken. Iedere week weer een stapje verder, fitter, soepeler en energieker. Je 
zou het eens een keer moeten proberen, je bent welkom ;-) 
 
Als afsluiter nog een paar lichtpuntjes op andere vlakken. We zijn bezig met het voorbereiden van de ALV in 
oktober (waarbij alle leden en de ouders van jeugdleden welkom zijn). De cijfers zien er goed uit. Er zijn 
volop ontwikkelingen. Niet alleen zijn we zelf aan het nadenken over de toekomst, op korte en lange termijn, 
maar ook de gemeente heeft de handschoen op gepakt die de politiek heeft neergelegd eind vorig jaar met 
de motie om eens naar de parkeerproblemen en meteen het gehele sportpark te kijken. Zelf zijn we erg 
verheugd met de nieuwe, mooie kleding die iedereen heeft kunnen passen. We zijn er nog niet, maar het 
komt wel heel dichtbij! En als ik naar de activiteitenkalender op de website kijk, dan zie ik weer een hele rits 
aan gave evenementen voor dit seizoen staan. Zoals de Valto Loterij mét live entertainment aanstaande 
zaterdag. Maar zet vooral ook de andere data in je agenda! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 

Programma zaterdag 22 september 
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Opstellingen 22-09-2018 
Valto Selectie in onderling overleg 
 
VALTO 3: Thuis, KOAG 3 (17.30). Aanwezig: 16.45 uur 
Heren: Thomas, Steven, Michael, Floris, Rick D(?) 
Dames: Joyce, Romy, Rosalie, Fleur, Kimberly 
 
VALTO 4: Uit, KVS 5 (14.00). Vertrek: 12.45 uur 
Heren: Kees, Niels, Rob, Luuk, Jesper V 
Dames: Petra, Lisa R, Kitty (?), spelende dame, reserve dame 
 
VALTO 5: Uit, Refleks 4 (15.30). Vertrek: 14.30 uur 
Heren: Frank, Hans, Jeroen, spelende heer, reserve heer 
Dames:  Anna, Annemieke, Mellanie, spelende dame, reserve dame 
 
VALTO 6: Thuis, DES 6 (17.30). Aanwezig: 16.45 uur 
Heren: Bart, Daniël, Jesper, Laurens, Vincent 
Dames: Kitty, Lysanne, Nanne, Ryanne, dame A3  
 
VALTO 7: Uit, Dijkvogels 4 (14.00). Vertrek: 13.00 uur 
Heren: Twan, Rinze, Ruud, Wouter, Jan-Jaap 
Dames: Gerda, Marije, Nathalie, Petra, reserve dame 
 
VALTO 8: Uit, Excelsior 9 (11.20). Vertrek: 10.15 uur 
Heren: Marco, Martin, Michiel, Peter, reserve heer 
Dames: Fiona, Jolanda, Leonie, Marleen, Liesbeth D (?) 
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Uitslagen afgelopen zaterdag 
Merwede/Multiplaat 1  - Valto 1   13 - 9  
Merwede/Multiplaat 2  - Valto 2   17 - 21  
DES (D) 4   - Valto 3   16 - 15  
Valto 4    - Achilles (Hg) 5  22 - 8  
Valto 5    - Excelsior (D) 6    7 - 16  
Valto 7    - Weidevogels 5    7 - 4  
Fortuna/Delta Logistiek 6 - Valto 8   15 - 7  
Kinderdijk A1   - Valto A1  17 - 15  
ODO A1   - Valto A2  11 - 12  
Valto A3   - De Meervogels A3 14 - 12  
Valto B1   - Dijkvogels B1  16 - 7  
Valto B2   - Phoenix B1  15 - 4  
Avanti/Flexcom B4  - Valto B3    5 - 6  
Tempo C1   - Valto C1    8 - 7  
Valto C2   - Avanti/Flexcom C2   9 - 4  
Valto C3   - VEO C2    5 - 9  
Twist C2   - Valto C4    3 - 5  
Excelsior (D) D1  - Valto D1  11 - 9  
Excelsior (D) D2  - Valto D2    5 - 6  
Dijkvogels D2   - Valto D3    3 - 5  
Valto D4   - Avanti/Flexcom D4   2 - 2  
Valto D5   - Dubbel Zes D2 4 - 1  
Valto E1   - ONDO (G) E5  10 - 5  
Olympia (S) E1   - Valto E2  12 - 5  
De Meervogels/Fisica E3 - Valto E3    7 - 2  
Fortuna/Delta Logistiek E5 - Valto E4  15 - 0  
Valto E5   - Avanti/Flexcom E6   1 - 6  
Valto E6   - Avanti/Flexcom E7   3 - 3 
Fortuna/Delta Logistiek E6 - Valto E7  10 - 1  
ONDO (G) F1   - Valto F1    8 - 14  
Valto F2   - ODO F1     2 - 20  
Valto F3   - Excelsior (D) F3   2 - 7 
 

Nabeschouwingen 
 
VALTO 3 ging in Delft op bezoek bij DES en speelde dar een prima wedstrijd. Vooraf was men overtuig dat 
men de winst ging pakken in Delft, maar helaas lukte dit net niet. Er werd met één punt verschil verloren, 
maar nog veel vervelender was het uitvallen van Simon na een flinke botsing, sterkte! 
VALTO 4 speelde thuis tegen Achilles. Het vierde speelde niet alleen tegen maar vooral ook met Achilles. 
De 22-8 uitslag doet vermoeden dat het een makkie was, en dat was het ook. Het vierde heeft nu de volle 
buit uit 2 wedstrijden en gaat volgende week op bezoek bij KVS.  
VALTO 5 speelde thuis tegen het 6e team van Excelsior. Al snel bleek dat dit een prima ploeg is met veel 
spelers die recent nog in de selectie van de Delftenaren uitkwamen. Het vijfde kon het niet bolwerken tegen 
Excelsior en verloor met 7-16.  
VALTO 6 speelde niet dit weekend.  
VALTO 7 speelde thuis tegen Weidevogels. De doelpunten waren schaars, maar gelukkig wel verdeeld in 
het voordeel van Valto. Het zevende pakte de tweede tweepunter dit seizoen door met 7-4 te winnen van de 
ploeg uit Bleiswijk.  
VALTO 8 ging op bezoek in Delft bij het zesde team van Fortuna. Bijzonder dat ons 8e speelt tegen het 6e 
team van een Ereklasse / Korfballeague vereniging. Het zesde van Fortuna was echter wel een stuk sterker 
dan ons 8e, getuige de 15-7 overwinning van Fortuna. Het achtste wacht dus na 2 wedstrijden nog steeds op 
de eerste punten.  
 
A-jeugd 
VALTO A1 speelde uit tegen Kinderdijk A1. De A1 kende een valse start, want na een kwartier stond er al 
een 8-1 achterstand op het scorebord. Hierna ging het wel wat beter lopen en kon de schade met rust 
beperkt worden tot een 9-4 stand. In de tweede helft kwam de A1 nog wel wat dichterbij, maar de 
achterstand was te groot om helemaal weg te poetsen, helaas! Eindstand: 17-15. A.s. zaterdag speelt de A1 
thuis tegen Meervogels A1, zaak om dan wel vanaf het eerste fluitsignaal scherp te zijn. Meervogels wist al 
te winnen van Vitesse A1 en speelde afgelopen zaterdag gelijk tegen Tempo A1. 
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VALTO A2 speelde uit tegen ODO A1. Een gelijkwaardige tegenstander, waardoor de wedstrijd gelijk op 
ging. Uiteindelijk was het VALTO die met een nipte voorsprong de wedstrijd naar zich toe wist te trekken: 11-
12. A.s. zaterdag speelt de A2 thuis tegen Weidevogels A2. Weidevogels heeft nog 0 punten en heeft al 
twee keer flink klop gehad: 18-1 en 7-30. Dit moet dus een ploeg zijn waar VALTO A2 van moet kunnen 
winnen. 
VALTO A3 speelde thuis tegen Meervogels A3. Voor de A3 de eerste echte wedstrijd. Meervogels had al wel 
een wedstrijd gespeeld, tegen Phoenix A3, die wisten ze te winnen met 14-7. Het was een leuke wedstrijd, 
die gelijk op ging en waarin best wel wat doelpunten werden gemaakt. VALTO bleef de hele wedstrijd aan de 
goede kant van de score en zorgde ervoor dat de punten in De Lier bleven: 14-12. A.s. zaterdag speelt de 
A3 weer thuis, dit keer tegen Phoenix A3, gezien het feit dat Meervogels hier ruim van wist te winnen, moet 
het mogelijk zijn om ook nu weer de punten te pakken. 
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde thuis tegen Dijkvogels B1. Vorige week wist Dijkvogels toch wel wat verrassend van KVS 
B1 te winnen, dus VALTO was gewaarschuwd. Een groot gedeelte van de wedstrijd had de B1 het toch wel 
lastig met de fysieke tegenstander, maar het laatste gedeelte van de wedstrijd werd dan toch het verschil 
gemaakt en werd het nog een ruime overwinning: 16-7. A.s. zaterdag staat de laatste tegenstander uit de 
poule op het programma: KVS B1. Die verloor hun eerste wedstrijd van Dijkvogels, maar boekte afgelopen 
zaterdag een ruime overwinning op Nieuwerkerk B1: 19-9. 
VALTO B2 speelde thuis tegen Phoenix B1. Vorige week eindigden beide wedstrijden in de poule van de B2 
in een gelijkspel, waardoor alle vier de ploegen na één wedstrijd één punt hadden. Afgelopen zaterdag was 
dus Phoenix B1 de tegenstander. Dit keer geen gelijk opgaande wedstrijd, want de B2 was duidelijk de 
betere ploeg en wist al gauw een gat te slaan met de tegenstander. Uiteindelijk werd het 15-4. A.s. zaterdag 
speelt de B2 uit tegen ONDO B2, die afgelopen zaterdag met 5-9 van Fortuna B3 verloor. 
VALTO B3 speelde uit tegen Avanti B4. Een wedstrijd tussen twee gelijkwaardige tegenstanders. Er werden 
niet zoveel doelpunten gemaakt, en het bleef lang spannend hoe de punten verdeeld zouden worden. 
Uiteindelijk was het VALTO die de wedstrijd nipt wist te winnen, met precies dezelfde score als vorige week: 
5-6. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen Dijkvogels B2. Deze tegenstander wist haar beide eerste 
wedstrijden ruim te winnen en hoort duidelijk niet thuis in deze poule. Hopelijk weet de B3 zaterdag wel wat 
tegenstand te geven! 
 
Valto C1 ging naar Alphen aan de Rijn om tegen Tempo aan te treden. Gezien de uitslag was het een gelijk 
opgaande wedstrijd die tot het einde toe spannend is gebleven. Helaas trok Valto aan het kortste eind en 
werd er met 8-7 verloren. Komende zaterdag komt koploper Top C1 op bezoek. In twee wedstrijden wisten 
zij maar liefst 40 doelpunten te maken en maar slechts 5 door te laten. Dat zal een pittige wedstrijd worden! 
Valto C2 wist ook deze week vrij makkelijk te winnen en mag zich koploper noemen in de poule na de 9-4 
winst op Avanti C2. Komende zaterdag gaan jullie naar Spijkenisse om te spelen tegen Olympia C1 die 1 
punt behaald heeft door gelijk te spelen.  
Valto C3 speelde een goede eerste helft tegen VEO C2. In de rust was er dan ook nog niets beslist. VEO 
was echter erg scherp in de afronding en dat bijna allemaal van afstand. Bij Valto gingen de kopjes 
halverwege de tweede helft even naar beneden waardoor scoren bij ons uitbleef en VEO uit kon lopen. 
Daardoor werd er helaas met 5-9 verloren. Komende twee zaterdagen spelen jullie tegen Avanti C3 die 
vorige week nog gelijk wist te spelen tegen ditzelfde VEO.  
Valto C4 ging al vroeg op weg naar Vlaardingen om daar tegen Twist C2 te strijden. Van het toernooi wisten 
we nog dat we deze ploeg moesten kunnen hebben en dat bleek ook deze keer het geval. Er werd netjes 
met 3-5 gewonnen! Komende zaterdag spelen jullie tegen Nieuwerkerk C4 die beide wedstrijden nog wist te 
winnen. 
 
Valto D1 ging op bezoek bij Excelsior D1. Valto begon matig aan de wedstrijd waardoor er al snel tegen een 
3-6 achterstand aangekeken werd. Gelukkig kwam de D1 goed uit de kleedkamers en kwamen zo terug tot 
een 9-9 tussenstand. Helaas werden er bij Valto 3 doelpunten afgekeurd en gooide Excelsior er nog wel 2 in 
waardoor er met 11-9 werd verloren. Komende zaterdag spelen jullie tegen Fortuna D2 die tot nu toe 2 keer 
gelijk wist te spelen. 
Valto D2 had wat problemen met vermoeide kampgangers waardoor het ene vak niet tot scoren kwam. De 
eerste aanval zette een mooie 0-3 neer en ook in de tweede helft wist dit vak nog 2 doelpunten te maken. 
Na een 1-5 voorsprong kreeg Excelsior D2 opeens vleugels en maakte er in no-time 5-5 van. Gelukkig dat 
het vak met de 'kampgangers' dit niet over zich heen lieten komen en er uiteindelijk 5-6 van wisten te maken. 
Ook hier helaas 3 afgekeurde doelpunten door de Delftse scheidsrechter. Komende zaterdag spelen jullie 
tegen DES D1. Zij hebben pas 1 wedstrijd gespeeld en wisten deze gelijk te eindigen. 
Valto D3 mocht naar de buren in Maasdijk om tegen Dijkvogels D2 aan te treden. De eerste helft was Valto 
fel en scherp en konden daardoor met een 1-3 voorsprong gaan rusten. Na rust wist de D3 niet door te 
pakken waardoor Dijkvogels dichterbij kon komen. Uiteindelijk werd er toch gewonnen met 3-5. Komende 
zaterdag kom ODO D2 naar De Lier, zij hebben tot nu toe nog geen punten gehaald.   



De Bijblijver, 17 september 2018 6 

Valto D4 kreeg Avanti D4 op bezoek. Het was een gelijkopgaande wedstrijd waarin Valto af en toe de 
bovenliggende partij was. Dit resulteerde in een 2-0 voorsprong. Helaas lukte het Valto niet om meer kansen 
af te maken terwijl ze deze echt wel creëerden. Avanti wist in de laatste 10 minuten nog terug te komen tot 
een 2-2 gelijke stand waardoor de punten verdeeld werden. Komende zaterdag komt ONDO D3 op bezoek 
die tot nu toe beide wedstrijden wist te winnen en daarmee koploper is in de poule. 
Valto D5 had op het zonnige Lierse veld Dubbel Zes D2 als tegenstander. De D5 creëerde door 
snel spel veel kansen en beloonde zichzelf met mooie doelpunten. Er werd netjes met 4-1 gewonnen. 
Komende zaterdag reizen jullie naar Pijnacker om daar te spelen tegen Avanti D5. Zij hebben net als jullie 1 
wedstrijd gewonnen tot nu toe. 
 
E-jeugd 
Vorige week moest de E1 de punten nog aan Phoenix laten. Deze week namen ze de punten wel mee naar 
huis. Met goed samenspel, goede schoten en doorlopen werd ONDO verslagen met 10-5.Leuk dat iedereen 
mee heeft gescoord!  Volgende week naar Achilles. 
De E2 nam het op tegen Olympia. De eerste 10 minuten waren ze nog een beetje afwezig, maar daarna 
pakten ze het goed op. Verdedigend ging het een stuk beter en ze scoorden er vijf. Helaas was Olympia wat 
scherper en verloor de E2 wel met 12-5. Excelsior is volgende week de tegenstander. 
VALTO E3 moest in Zoetermeer aantreden tegen Meervogels E3. De E3 speelde goed en schakelde goed 
om naar aanvallen, waardoor ze heel wat kansen creëerden.  Helaas was Meervogels net even beter en 
scoorden makkelijker. Daardoor verloor de E3 met 7-2. Volgende week tegen ONDO gaan ze proberen de 
eerste overwinning te pakken. 
Bij VALTO E4 zat het ook niet mee. De tegenstanders waren steeds erg snel weer aan de andere kant en 
scoorden erg makkelijk. Ze verloren van Fortuna. Deze week goed trainen op het verdedigen en dan 
zaterdag tegen Avanti laten zien wat er geleerd is. 
Bij de E5 was Avanti de tegenstander. VALTO E5 begon heel goed en er werd knap verdedigd. Helaas 
wisten ze het niet vol te houden. De E5 kon steeds beter rondspelen, alleen gingen de kansen er nog niet in. 
Avanti won de wedstrijd met 1-6. Volgend week een nieuwe kans tegen ODO E5. 
De E6 heeft een goede wedstrijd gespeeld, vooral verdedigend waren ze sterk. Het vrijlopen ging erg goed 
en er waren veel kansen. Helaas was het afmaken van de kansen er vandaag nog niet bij, waardoor er een 
gelijkspel als resultaat was, 3-3. Ook de E6 mag het opnemen tegen Avanti komend weekend. 
VALTO E7 had het veel zwaarder als vorige week. Toen scoorden ze er lustig op los, nu was het de 
tegenstander die dit deed. Fortuna was een lastige tegenstander, maar de E7 bleef er voor knokken. Zo won 
Fortuna de wedstrijd van de E7. De volgende wedstrijd is tegen Excelsior. 
De F1 nam het op tegen ONDO. Een leuke wedstrijd, waarbij er flink op los gescoord werd. De F1 
combineerde heel leuk met elkaar en creëerde veel kansen. De uitslag pakte gunstig uit voor de F1, 14-8 
gewonnen. Volgende week gaat de F1 de ongeslagen status proberen vast te houden tegen Excelsior F1. 
VALTO F2 had een hele zware wedstrijd tegen ODO, zij waren een stuk groter dan de spelers van de F2. 
ODO scoorde er heel veel en helaas had de F2 daar geen antwoord op. ODO nam de punten mee naar 
huis. Volgend weekend een nieuwe kans, thuis tegen IJsselvogels.  
Ook de F3 had weinig geluk, tegen Excelsior werd verloren met 2-7. VALTO F3 kwam moeilijk tot overspelen 
en had daardoor weinig kansen. Jammer, volgende week tegen Fortuna een nieuwe kans. 
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BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema 
voor het najaar kunnen jullie vinden op de site. 
 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst als eerste genoemd staat moet van tevoren de sleutel 
en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van tevoren 
even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders ophaalt ook 
even een berichtje naar Teun. 

• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit 
moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen 
met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de 
volgende dag!! 

• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op 
jbridder@caiw.nl 

• Alvast bedankt voor jullie hulp. 
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966  
	
 
Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

20 sept Do 19.30-23.30 GJ Stolk     
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Datum Dag Tijds 
duur 

Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

22 sept Za 8.15-12.00 Sandra 
Kortekaas 

Jolanda de 
Meulmeester 

Inge Scholtes   

22 sept Za 12.00-15.00 Simone 
Bongaards 

Denise Vermeer Susan Zwinkels    

22 sept Za 15.00-18.00 Trude 
Veerhoek 

Caroline 
Schouten 

Chantal v Kester   

22 sept Za 17.30-20.30 Valto A2 Valto A2 Valto A2 Valto A2 Arco Poot en 
GJ Stolk 

        

27 sept Do 19.30-23.30 Patrick Boeters     

        

29 sept Za 8.15-12.00 Sandra 
Boekestijn 

Suzanne 
Oussoren 

   

29 sept Za 11.00-14.00 Marianne van 
Os 

    

29 sept Za 12.00-15.00 Arie Dijkstra Kristel 
Kagchelland 

Margriet vd Berg   

29 sept Za 15.00-18.00 Henk Molenaar Claudia vd Voorn    

29 sept Za 17.30-20.30 Valto 8 Valto 8   2 leden Valto 8 

 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
 
 

Het eerste competitieweekend! Onder af en toe een zonnetje en af 
en toe een drupje regen was het goed vertoeven op het veld in De 
Lier. Valto 1,3,6,8 en A1 konden daar thuis van genieten.  
 
Valto 1 Na vorige week gespeeld te hebben tegen Oranje Wit en te blijven steken op 14 doelpunten was het 
de schone taak van Valto 1 omdat dit weekend iétsje beter te doen. Tegen Merwede moest en zou er 
gewonnen worden. Niet alleen voor revanche maar Merwede is ook een directe concurrent. Eigenlijk ging 
alles goed tot aan de 1-5 voorsprong. Daarna verloor Valto 1 de wedstrijd totaal uit haar handen en kwam 
het nooit meer terug. 13-9 werd de eindstand en een terechte winst voor Merwede in een wedstrijd waarin 
niemand van Valto op zijn of haar niveau speelde. 
Valto 2 won afgelopen woensdag in een midweeks duel al van PKC 4 met 16-9 en deze zaterdag stond 
Merwede 2 alweer op het programma. Valto 2 aangevuld met Rick Dasler na het vertrek van Kevin speelde 
voor de vlaggenschepen en speelde een puike pot. De hele wedstrijd voorgestaan en goed afgemaakt: een 
terechte 17-21 winst.  
Valto A1 Achilles A1 was nog een stap te ver voor Valto A1 en die wedstrijd heeft het team een hoop 
geleerd. Op naar een nieuwe poging en dat was Kinderdijk A1. Het scorend vermogen was deze wedstrijd 
wat meer terug en het werd zo waar een wedstrijd. Jammer genoeg trokken de Kinderdijkers aan het langste 
eind en werd er met 17-15 verloren.  
 
Ondersteuning van Adfysio voor Valto leden 
Een hoop Valto-ers zullen van de samenwerking met Adfysio weten, maar wat zijn nu eigenlijk de details? 
Wat doen we voor elkaar, Adfysio en Valto en wat kan Adfysio voor jou doen als sporter?  
Adfysio is de beweegpartner van Valto en biedt begeleidde krachttrainingen aan voor Valto 1&2, Valto A1 en 
ook vanaf dit seizoen Valto B1. Zij verzorgen ook de krachttraining bij Fit&Fun op maandag en begeleiden 
de Core Stability bij de Valto selectie. Mocht je nu de pech hebben om tegen een blessure aan te lopen ook 
dan staat Adfysio voor je klaar. Binnen 36 uur kun je terecht voor een 1e screening of advies. Wil je weten 
hoe dat allemaal in elkaar steekt? Kijk eens op: https://ckv-valto.nl/over-ons/speciale-spreekuren-adfysio-de-
lier/.  
 
Op de koffie bij de TC! – Elke thuiswedstrijd van de Valto selectie(s)  
De komende weken gaat de TC een klein experiment aan, we organiseren namelijk een klein koffie 
momentje om binnen te lopen bij de TC. We willen zoveel mogelijk zichtbaar en aanwezig zijn binnen de 
vereniging maar ook goed bereikbaar! Elke thuiswedstrijd van de Valto selecties is het mogelijk om eens van 
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gedachten te wisselen met een TC’er en andere Valto leden. Misschien heb je wel een prangende vraag, 
een super goed idee of wil je gewoon eens wat meer horen over de visie die we ontwikkeld hebben en 
blijven ontwikkelen. Tussen 12:30 en 14:00 zijn jullie van harte welkom in de kantine, wie je wanneer ziet 
vind je hieronder!  
 
22 september – Erik Elgersma (Coördinator E,F & Kangoeroes) 
6 oktober – Erik Elgersma (Coördinator E,F & Kangoeroes) 
20 oktober – Marleen Slaman (Coördinator C&D, Zaalinhuur) 
 
Uiteraard is het nog steeds mogelijk om de TC eerder of op andere momenten te spreken, mail eens naar 
TC@ckv-valto.nl als die behoefte er is!  
 
Namens de TC,  Bart Versteegen 

 

Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
 
Afgelopen zaterdag 
 
Bij VALTO thuis 
Toch wel gelijk problemen afgelopen zaterdag. Zowel Valto 4 als Valto 5 kregen we terug. Max wilde Valto 5 
wel doen. Maar dan moest er nog wel een oplossing gevonden worden voor Valto 4 en dat viel dus niet mee. 
Max terug van de A1 heeft toen ook nog Valto 4 gefloten. Geweldig kerel. ’t Maakt ook wel duidelijk dat het 
toch snel krapjes kan zijn als we wedstrijden terugkrijgen. 
 
Wedstrijdsport buiten VALTO 
Rick en Alex floten KZ tegen TOP. Rick meldt: “Gister waren Alex en ik bij KZ - TOP. Op papier een mooie 
wedstrijd, maar eigenlijk waren alleen de eerste 10 minuten wat spannend. Daarna liep TOP uit en werd het 
uiteindelijk 14-29.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cock heeft een 
wedstrijd gefloten. Cock 
meldt: “OZC-Reewijk 
Uitslag 14-10 
Jammer dat OZC zo'n 
zeur ploeg is, echt 
Rotterdams... 
Verder een prima 
wedstrijd”  
 
Pierre heeft gefloten bij Dijkvogels. Hij meldt: “gisteren Dijkvogels 3 -Paal Centraal 2 gefloten. Sportieve 
wedstrijd en een gelijk opgaande 1e helft. De betere conditie en het kort erop zitten van PC in de 2e helft 
maakte uiteindelijk het verschil; 8-17 eindstand.” 
 
Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen! 
 
Komende week 
      Scheids Gastheer 
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10:00 Valto B1 KVS / Maritiem B1 N. Karbet (Jeanette Ris) 
12:00 Valto C1 Top C1 Erik Krop   (Jeanette Ris) 
12:15 Valto A2 Weidevogels A2   (Jeanette Ris) 
13:00 Valto A1 Meervogels A1  R. Peters (Ton van Spronsen) 
14:00 Fortuna A2 KOAG A1  Thijs Dijkstra  
14:30 Valto 2  Tilburg 2  S. Dikkeboom (Ton van Spronsen) 
15:30 AW.DTV 1 DOS '46 1  Rick Voskamp en Alex den Hartog 
16:00 Valto 1  GKV   A. den Ouden (Arnold Kok) 
17:00 Refleks 3 Achilles 3  Cock Matthijsse  
17:30 Valto 3  KOAG 3  J. van Velzen (Arnold Kok) 
 
Succes mannen!! 
Gastheercoördinator Peter 

Schoonmaken Villa 
Het veld seizoen gaat weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij. 
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur. 
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 uur gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas, 
Meidoornhof 21. 
 
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
 
  21/9 D4 
  28/9 D5 
  5/10 C4 
12/10 C3 
19/10 C2 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
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Wedstrijdverslagen 
 
VALTO gaat ver door de ondergrens in Sliedrecht. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na het verlies van het vlaggenschip vorige week van Oranje Wit werd de eerste competitie wedstrijd voor 
VALTO 2 op woensdagavond afgewerkt. Tegen PKC/SKWgroep 4 werden de eerste punten gepakt door 
VALTO 2 en kon er met vertrouwen uitgekeken worden naar de uitwedstrijd tegen de reserves van 
Merwede/Multiplaat in Sliedrecht. Vandaag werden in Sliedrecht de eerste competitie wedstrijden gespeeld 
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op het nieuwe kunstgras. Hoewel er wel erg veel zand op lag, zag het er verder keurig uit en kan SKC 
Merwede weer een aantal jaren vooruit op deze mat.  
Door omstandigheden heb ik de eerste helft van onze reserves moeten missen, maar gelukkig was er een 
andere ouder die het score verloop bij gehouden had. Romee had voor VALTO de score geopend en niet 
veel later leidde VALTO al met 0-3. Na de tegentreffer van de thuisclub breidde VALTO de voorsprong 
verder uit naar 1-6 en leek SKC Merwede 2 maar geen grip te krijgen op onze aanvallen. Toch wist de 
thuisploeg terug te komen tot 4-7, maar toen ging VALTO weer verder met scoren. Bij de 5-13 tussenstand 
was het verschil het grootst en richtte de thuisploeg zich weer een beetje op. De kleedkamers werden 
uiteindelijk opgezocht bij 8-14.  
De eerste aanval na de thee leverde niets op voor VALTO en stelde de thuisploeg in de gelegenheid om wat 
terug te doen. Ik kwam aan op het moment dat Ron dit doelpunt beantwoordde, maar toch kroop Merwede 
langzaam maar zeker dichterbij tot 12-15. VALTO herstelde hun voorsprong weer naar 12-17 met 
doelpunten van Thijs en Ron, maar verdedigend gaf VALTO toch weer twee treffers weg. Het verschil zou 
echter niet meer kleiner als drie worden, want VALTO wist elk doelpunt van repliek te dienen. Na de 15-18 
wisten Liza en Ron (2x) de wedstrijd in het slot te gooien door de voorsprong te vergroten naar 15-21 met 
nog vier minuten op de klok. De thuisploeg wist nog wel tweemaal de korf te vinden, maar deze doelpunten 
waren slechts voor de statistieken. VALTO 2 schrijft er weer twee punten bij met deze 17-21 overwinning en 
kijkt al weer uit naar het treffen met Tilburg 2, wat vandaag hun eerste wedstrijd won van TOP (A) 3, 
volgende week in De Lier.  
VALTO 2 had het goede voorbeeld gegeven aan het vlaggenschip, maar tegelijkertijd de tegenstander een 
signaal afgegeven. Merwede 1 startte ook met een 0-3 achterstand binnen enkele minuten. Toen stokte de 
doelpunten machine bij VALTO. Binnen vier minuten hadden Thom, Frank en Laurens doel getroffen, maar 
daarna duurde het ruim tien minuten voor Frank weer doel wist te treffen. Voor de thuisclub ging pas na 
dertien minuten de nul van het bord en kreeg na twintig minuten spelen de aansluiting bij 3-4. Laurens en 
Frank herstelden de voorsprong nog in dezelfde minuut, maar toen ging het mis voor VALTO. Het 
schotpercentage was al niet heel hoog, maar het zou na deze doelpunten ruim een kwartier duren voor het 
Lierse publiek weer kon juichen. De thuisclub wist intussen de achterstand om te draaien naar een 7-6 
voorsprong bij de rust.  
De tweede helft zou VALTO moeite houden om de korf te vinden. Door misverstanden en plaats fouten werd 
veel onnodig balverlies geleden. Ook Merwede wist maar heel moeizaam de korf te vinden, maar 
verdubbelde in de derde minuut na de thee de voorsprong en moest VALTO in de achtervolging. Na ruim 
een kwartier te hebben droog gestaan wist Laurens de aansluitingstreffer te schoren uit een toegekende 
strafworp. Het waren vandaag echter de verdedigingen die heersten, want weer duurde het meer dan tien 
minuten voor er gescoord werd. Merwede herstelde het verschil weer naar twee en kon VALTO weer 
opnieuw beginnen. Met nog zes minuten op de klok wisten Thom en Bart, die binnen de lijnen was gekomen 
voor Frank, VALTO weer langszij te brengen bij 9-9 en gingen we een hectische slot fase in. In deze 
rommelige slotminuten zou VALTO, ondanks de vele kansen, helaas geen doelpunten meer maken. De 
thuisclub werd door een makkelijk gegeven strafworp weer in het zadel geholpen, waardoor VALTO met nog 
minder dan drie minuten te gaan meer risico’s moest gaan nemen. Nog tweemaal werd er door 
scheidsrechter Komduur naar de strafworpstip gewezen na vermeende overtredingen. Het eindsignaal klonk 
bij 13-9 en was VALTO uit hun lijden verlost. Merwede en VALTO hebben vanmiddag geen best 
schotpercentage gehaald, maar Merwede weet, net als vorige week, ondanks dat de overwinning binnen te 
harken. Vorige week hielden zij KV Vriendenschaar op slecht acht treffers en scoorden er zelf twaalf. Voor 
VALTO is het zaak om zich snel te herstellen en lering uit deze wedstrijd te trekken. Verdedigend zat het 
vandaag wel goed, want dertien doorlaten is eigenlijk heel goed. Alleen het schotpercentage moet dan wel 
beter worden, zodat er meer ballen gescoord worden dan dat we door laten.  
Lijkt me een mooie uitdaging voor volgende week als GKV uit Gorinchem langs komt in De Lier. Ook zij 
staan nog op nul door nederlagen tegen Swift en Nieuwerkerk. Geen makkelijke tegenstanders voor hen tot 
nu toe, maar VALTO zal ook heel graag de eerste punten bijschrijven in deze competitie. Hierbij is wel de 
steun van het publiek erg gewenst ( misschien zat daar vanmiddag wel het verschil), want een negende man 
langs de lijn speelt toch wel even anders als met een handje vol supporters die niet boven het thuispubliek 
uit kunnen komen.  
Komt dus allen in groten getale naar deze wedstrijd en laat je horen voor ons vlaggenschip.  
Arno van Leeuwen 
 
VALTO 2 pakt de eerste punten. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na alle oefenwedstrijden was woensdagavond dan de eerste wedstrjid in de competitie voor VALTO 2 daar. 
De oefenwedstrijden waren allemaal een succes voor VALTO met veel doelpunten, waardoor er toch wel 
een beetje werd uitgekeken naar deze wedstrijd tegen PKC/SKWgroep 4. Vorig seizoen is dit team op de 
vierde plaats geëindigd in de reserve eerste klasse, dus gelijk een mooie graadmeter. Programma technisch 
kwam het voor zowel VALTO als PKC beter uit als de onderlinge wedstrijden op een gewijzigd tijdstip 
gespeeld zouden worden. Vandaar dat deze wedstrijd op woensdagavond i.p.v. zaterdagmiddag werd 
gespeeld omdat dit PKC beter uitkwam en hebben wij op 27 oktober de uitwedstrijd op een tijdstip dat 
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VALTO 2 al lekker dicht bij Oranje Wit is, waar VALTO 1 dan hun laatste veldwedstrijd voor de zaal zal 
spelen. Zij kunnen dan snel door naar de reservebank in Dordrecht.  
De rentree in de reserve eerste klasse ging wel wat moeizamer dan verwacht.  
Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Vernhout schoot VALTO uit de startblokken. Binnen twintig 
seconden lag de openingstreffer van Ron al door de korf. Bijna even snel lag ook de gelijkmaker erin uit een 
toegekende strafworp voor PKC. “De balpen maar dicht bij het papier houden”, dacht ik toen nog, want voor 
je het weet mis ik een doelpunt. Er bleek in het vervolg van de eerste helft echter een stuk minder gescoord 
te worden dan in de eerste minuut. Na tien minuten hadden Pieter en Lotte ook de korf gevonden en kreeg 
PKC halverwege de eerste helft weer een strafworp mee, waarmee zij bij 3-2 weer aansluiting kregen. 
VALTO vergrootte de marge echter weer door doelpunten van Lisanne en Bart, maar had hier wel veel 
kansen voor nodig. Vielen de doelpunten tijdens de oefenwedstrijden tegen HKV en Die Haghe als zoete 
broodjes, vanavond leek er wel een deksel op de korf te zitten in het eerste deel. De laatste tien minuten 
voor de thee zou VALTO nog veel kansen creëren, maar bleven de doelpunten uit. De gasten uit 
Papendrecht maakten van de gelegenheid gebruik om vlak voor rust de aansluiting weer te realiseren bij 5-
4.  
Het werd dus nog een lange avond voor VALTO en er zou toch wel verbetering in de afronding moeten 
komen om het veldoverwicht ook in doelpunten uit te drukken. PKC kwam scherp uit de kleedkamer en 
maakte in de eerste minuut de gelijkmaker. Dit leek de wake-up call voor VALTO te zijn, want met vier 
doelpunten op rij stond er na negen minuten een 9-5 tussenstand op het bord. PKC zou bij 9-6 en even later 
weer bij 10-7 nog in het spoor blijven, maar toen liep VALTO dankzij de doelpunten van Ruben en Bart weer 
uit naar 12-7. Met nog een kwartier te spelen leek de wedstrijd wel gespeeld, maar kreeg PKC toch nog een 
opleving. Met twee treffer op rij was er een paar minuten later toch weer een verschil van drie en moest 
VALTO toch oppassen dat de voorsprong niet zou verdampen. Mandy had intussen de plaats van Lotte 
ingenomen en ook Thijs kwam binnen de lijnen op de plaats van Pieter. De verdediging ging er weer 
bovenop in het laatste kwartier en hield het keurig dicht. PKC zou de korf niet meer weten te vinden, terwijl 
VALTO het publiek nog op een viertal doelpunten trakteerde. Deze wedstrijd, die toch wel twee gezichten 
had, werd uiteindelijk gewonnen met 16-9, waaruit blijkt dat de tweede helft een stuk efficiënter met de 
kansen is omgegaan. De eerste punten zijn binnen voor VALTO 2 en kan er uitgekeken worden naar de 
wedstrijd van zaterdag in Sliedrecht. Dan wordt er gewoon bij daglicht gespeeld en hebben de spelers geen 
dag werken of studeren achter de rug, wat de scherpte misschien wel ten goede komt. Ook Merwede 2 is 
vorig seizoen keurig in de middenmoot geëindigd in de reserve eerste klasse, dus wederom op papier een 
mooie wedstrijd om naar te gaan kijken. Merwede 2 wist hun eerste wedstrijd in Eindhoven ook nipt te 
winnen van Rust Roest 2. De wedstrijd van zaterdag start om 14:00 uur op het gloednieuwe kunstgras aan 
de Thorbeckelaan 104 in Sliedrecht. Ook het vlaggenschip speelt op deze locatie, dus verwacht ik lekker 
veel Lierse supporters langs de lijn bij Merwede.  
Tot zaterdag allemaal, Arno van Leeuwen. 
Valto B2 
Vorig seizoen hadden we het nog erg moeilijk tegen Phoenix maar niemand van ons had gedacht dat deze 
middag wel eens makkelijk kon verlopen. 
We speelden op het hoofdveld. 
Al vrijsnel kwamen we op 1-0 door Jordi en gelijk erachter aan de 2-0 
Daan scoorde de 3-0 en via een mooie doorloop scoorde Kim de 4-0 
Bart  de 5-0 en daarna kwam Phoenix ff terug naar 5-1 maar daan scoorde gelijk de 6-1 
Toen was het rus en Valto was geen moment in de problemen gekomen. 
  
Na 2 min in de 2e helft begon Valto weer met scoren . 
Kim, Emma, zorgde voor de 7-1 en 8-1 
Phoenix probeerde het nog 8-2 en 8-3 maar Valto gelijk weer de 9-3 
  
Ilse kwam erin voor Bart en Jolijn voor Roos 
Al met al werd de eindstand 15-4 voor de B2 en volgende week spelen we uit tegen ONDO 
Jordi 
 
Valto B3 
Zaterdag 15 september gingen we naar Avanti om tegen de B4 te spelen. In het begin van de wedstrijd ging 
het nog niet super goed, maar Stan scoorde wel na 5 minuten. 
Kort daarna scoorde Avanti en een minuut later scoorde Tim. De wedstrijd ging gelijk op, waardoor het een 
hele spannende wedstrijd werd. Tot 5-5 hadden Sanne, Stan en Tim nog gescoord, maar de laatste goal 
kwam van Marit, waardoor we met 5-6 hadden gewonnen, net als vorige week. 
Dan wil ik nog graag de coach Frank Poot bedanken, we hopen dat hij vaker wil coachen. Volgende week 
spelen we thuis tegen Dijkvogels B2, ook koplopers. 
  
Groeten Tim van Dijk 
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Valto C1 
Vandaag moest valto C1 tegen tempo C1. Valto begon gelijk fel ze stonde bij de eerste aanval al 0-1 voor. 
Met de rust stonden we 5-6 voor. Daarna werd het 6-6 . uiteindelijk hebben we 8-7 verloren. 
 
Twist C2- Valto C2 
We waren vandaag vroeg begonnen. We moesten namelijk om 8.00 verzamelen bij Valto. Dat was voor 
iedereen erg vroeg en daarom waren we allemaal niet extreem enthousiast. 
De wedstrijd was begonnen… We begonnen goed want het eerste doelpunt werd al snel gescoord door 
Rowena. Toen  kwam Yara daar ook nog even achteraan. Wisselen van helft, toen maakte Twist het 
doelpunt. Maar daarna kwam Roald even om het weer goed te maken. Toen was het weer aan Twist om te 
scoren. Daarna was het rust. De ruststand was 2-3. 
Na de limonade had Lucas genoeg power om er even eentje in te gooien. Toen deed Twist dat hem even 
na. 3-4, ze kwamen in de buurt. Maar gelukkig was Iris daar om er even 3-5 van te maken. Hierna zijn er 
geen punten meer gescoord en toen was de wedstrijd klaar. 
Groetjes Tristan 
 
Excelsior D1 – Valto D1 
 Zaterdag moesten we tegen Excelsior D1. 
Misschien waren we er nog niet helemaal bij want binnen korte tijd stond het 1-0.  
Even tandje bij. Al snel scoorde Frenk de 1-1   
Daarna waren we niet scherp en werden we overruled door snelle spelers van Excelsior en stond het binnen 
korte tijd 4-1.Luna krijgt een strafworp mee, deze wordt genomen door Finne en zit. 4-2 
Daarna wordt er gescoord door Luna 4-3  En weer 2x door Excelsior.    
Dan is het rust. Na een hoop tips door Thomas er weer tegen aan.   
In de tweede helft van de wedstrijd wordt Jill gewisseld voor Isa. 
Finne scoort het 4e doelpunt.  
Snel gevolgd door Kees en Frenk, dan staat het 7-6. 
Weer scoort Excelsior. Maar daarna is het Frank die de 8-7 maakt en Isa de 8-8. 
Nu wordt het echt spannend. Excelsior scoort weer. Er worden in de 2e helft van de wedstrijd wel 3 
doelpunten van Jorn door de scheids afgekeurd (verdedigd L ) 
Frenk scoort de 9-9 maar daarna missen wij te veel kansen en bij onderschepping van Excelsior gaat de bal 
er bij hun makkelijker in. En wordt het 11-9 voor Excelsior. Jammer!  
Er waren wel een paar teleurgestelde gezichten maar ze zijn ook allemaal zo fanatiek.  
Gelukkig kwam het snel weer goed. Het was een leuke, en vooral spannende wedstrijd om naar te kijken. 
  
D1 bedankt! Tot volgende week. 
Irma, Jill en Luna 
 
Valto D2 
Vandaag hebben we uit tegen de Dijkvogels gespeeld. Zowel in de aanval als in de verdediging zat er veel 
snelheid in het spel de eerste helft. Er werden genoeg kansen gecreëerd. Het eerste punt werd gescoord 
door Tim,  die kwam invallen bij ons. Voor de rust gooiden Robin en Noortje er ook nog eentje in (1-3). De 
tweede helft hebben we een stuk minder gespeeld, maar gelukkig wisten we wel de voorsprong te behouden 
doordat Tess en Iris beide scoorden. Uiteindelijk hebben we gewonnen met een stand van 3-5. De 2e winst 
op rij! 
 
Groetjes, 
Lenne 
 
Valto D5 - DubbelZes D2 
11.00 uur begon onze wedstrijd tegen DubbelZes.  
We hadden veel enthousiaste supporters langs de lijn staan. 
Het veld zag alleen wel erg oranje want DubbelZes hadden ook oranje shirts en dat was best een beetje 
verwarrend. 
Het was een leuke wedstrijd en er werd als team goed rond gespeeld. 
Verdedigen ging heel goed want we hebben maar 1 punt tegen gekregen. 
Maar het belangrijkste was dat we in de aanval met elkaar 4x hebben kunnen scoren. 
De wedstrijd hebben we met 4-1 gewonnen en dat geeft ons veel vertrouwen. 
Omdat het onze eerste overwinning was kregen we een ijsje getrakteerd en die ging er wel in. 
Volgende week gaan we er weer tegenaan en gaan we voor nog een winst. 
 
Groetjes, Esmé 
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Valto E2 
Zaterdag vertrokken we vol goede moed en klaar voor de (wed)strijd naar Spijkenisse. Ben uit de D4 ging als 
invaller mee voor de geblesseerde Bas. In een heerlijk najaarszonnetje werden de spieren nog even 
opgewarmd voordat de E2 aan de wedstrijd begon. In het eerste kwart kwam de E2 moeizaam in het spel en 
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daar maakte Olympia dankbaar gebruik van, maar gelukkig kwam de E2 terug en gingen we de rust in met 
6-3, ze hadden nog alle kans. Helaas gingen de ballen van Olympia door de korf en stuiterden die van Valto 
er een paar keer uit. Er werd geknokt, maar het werd uiteindelijk 12-5. Volgende week een nieuwe kans! 
 
Groet,  
Marloes Elgersma 
 
Valto E4 (vorige week) 
Helaas vergeten om ons wedstrijdverslag op tijd te versturen, maar alsnog onze bijdrage: 
  
Op zaterdag 8 september speelde de E4 de eerste wedstrijd lekker thuis aan de Zweth! Ons hele team was 
compleet om er een mooie wedstrijd van te maken tegen Phoenix. We gaan meteen lekker van start met een 
mooie goal van Jennifer waardoor we op 1-2 komen. Helaas voor ons is Phoenix wat sterker en eindigen we 
in de rust met een stand van 1-10. Helaas werd de tweede helft ondanks de tips van Rianca en Marleen toch 
best lastig. De wedstrijd eindigt met een eindstand van 1-16. De meiden hebben wel keihard gelopen en 
bleven ondanks alles positief. Goed gedaan hoor! Volgende week gaan we er weer tegenaan bij Fortuna! 
  
Groetjes, Veerle en Suzanne 
 
Valto E5 
Hallo Allemaal, 
 
Vandaag was de 2de wedstrijd van de E5! We speelden thuis tegen Avanti.  
Iedereen was aanwezig en omdat we nog niet met zijn allen op de foto stonden hebben we dat eerst 
gedaan. Lizette moest naar haar stage maar gelukkig bleef Myrthe om de jongens en meiden te coachen 
daarna zijn  we begonnen aan een heerlijke wedstrijd in de zon. In de 1e helft stonden Steven en Lucy 
reserve en werd het helaas 0-1. Na 10 min was het de beurt  voor Daniek en Nora om reserve te staan en 
werd het helaas 0-2. Gelukkig bleef de E5 het proberen en nadat het pauze was geweest en nu Duncan en 
Julia reserve stonden, werd het 1-2 door een mooi schot van Daniek! 
Avanti wist ook niet van ophouden en werd het 1-3. Na de laatste pauze stonden Lucy en Steven weer 
reserve en scoorde Avanti 1-4, 1-5, 1-6. 
 
Helaas dus verloren maar E5 heeft een mooie wedstrijd gespeeld. Wij hebben genoten in de zon! 
 
Fortuna E6 - Valto E7 
De coaches hebben zelf een wedstrijd en Natacha neemt de taak op zich om te coachen. Heel goed 
gedaan. 
In de eerst helft staan, Vinn, Marthe , Norah en Lizzie paraat. Tim komt de tweede helft erin. 
Fortuna is heel trefzeker en scoort al naar 5 minuten, al snel 2-0, 3-0 tot 9-0. Dan scoort Mirthe en dan nog 
een voor Fortuna, wat de eindstand op 10-1 maakt. 
Het team weert zich sterk en geeft niet op. Ze spelen goed samen en verdedigen sterk. Ze krijgen veel 
kansen, maar het mag niet lukken. 
 
Valto F1 
De 2e wedstrijd speelde we uit tegen ONDO. 
Mede door de goede coach Gerald wisten ze gauw te scoren. 
Daan en Don zaten gelijk al goed in de wedstrijd en scoorde de eerste punten. 
ONDO ging in de aanval maar gingen na veel goede schoten niet in de korf, 
Valto weet die kansen goed te benutten want de eerste helft was het al 4/8 
Er werd de tweede helft 5 tegen 4 gespeeld omdat Valto steeds met 3 punten voor stond 
Maar Valto was niet te verslaan en werd het 8/14 voor Valto. 
Super mooie scoren op naar misschien wel de kampioens wedstrijd volgende week. 
We kijken er naar uit!! 
  
Gr, Sandra Volkering 
 
Odo F1- Valto F2 
Vroeg in de ochtend om 9 uur stonden de kanjers van F2 al in het zonnetje te spelen. 
Het was een zware strijd. Voor de rust stond het 6-1 voor de tegenpartij.  
De tegenstanders waren best lang maar onze spelers waren heel sterk in hun verdediging. 
De Lierenaars hebben alles gegeven maar toch stond de teller aan het einde van de wedstrijd op 
 20-2. 
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Bijbaan gezocht? Sion zoekt scholieren/studenten 
 

 
Wil jij: geld verdienen en werken in een kleurrijke omgeving met leuke 

collega’s? 
Ben jij een scholier of student, flexibel en beschikbaar op zaterdag en/of 

doordeweeks?  
 

Sion is op zoek naar gemotiveerde scholieren/studenten, vanaf 15 jaar voor op de zaterdagochtend en de 
vakanties. 

 
Ben jij enthousiast, weet je van aanpakken en wil je graag in een leuk en gezellig team werken. 

Aarzel dan niet en mail je naam en geboortedatum, telefoonnummer, de dagen dat je beschikbaar bent en 
op welke school je zit, naar personeelszaken@sion.eu 

Voor meer informatie over Sion, www.sion.eu  
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