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Omgaan met teleurstellingen 
Je kent hem vast: "De cursus Omgaan met teleurstellingen, kan vandaag helaas niet doorgaan.”. Het leven 
in een notendop. Afgelopen weekend kregen we er wel een aantal te verwerken en natuurlijk is het iedere 
andere week niet anders. Het hoort erbij. Het is alleen de truck om er iets positiefs uit te halen, dat lichtpuntje 
te zien en niet bij de pakken neer te gaan zitten. 
Iets gaat niet zoals je wilt, je krijgt een blessure of je speelt een verliespartij, het hoort er allemaal bij. Op het 
moment dat het gebeurt is het niet leuk, maar het maakt je sterker. Je kunt jezelf motiveren iets anders aan 
te pakken dan de vorige keer, je terug knokken na een blessure of elkaar beloven er de volgende wedstrijd 
er 110% voor te gaan. Je gedachten spelen daarbij een hele belangrijke rol. Denk positief, stel het je voor, 
blijf aan dat resultaat denken. Makkelijk gezegd natuurlijk, maar probeer het eens. En als je denkt dat het 
niet is gelukt, probeer het dan nog eens. 
Twee voorbeelden. Het eerste uit 1999. De eerste training na de zomervakantie. Op het nieuwe veld. Het 
seizoen er voor kampioen met Valto 1 op het oude veld. De training was nog niet begonnen of ik kwam na 
een sprong met mijn voet op een andere voet. Veel pijn. Naar de dokter, naar het ziekenhuis. Enkelbanden 
gescheurd. Dat betekende maandenlang herstellen en revalideren. Terwijl de nieuwe Villa feestelijk werd 
geopend, zat ik met mijn voet omhoog em de krukken er naast. Sport was een groot deel van mijn leven en 
ik dacht op dat moment dat het voorbij was. Zelfs toen ik na maanden weer mocht trainen, mistte ik de kracht 
en durfde ik niet te springen, uit angst dat het nogmaals zou gebeuren. Maar toch bleef ik doorgaan. En 
gelukkig maar, want de pijn en angst verdwenen en ik speelde nog jaren lang met heel veel plezier. Het 
tweede uit 2011. Ik had last van mijn rug, veel last. Pas toen ik een dag na een wedstrijd niet meer kon 
lopen, begreep ik dat het zo niet langer kon. Ik moest stoppen en begaf me naar de fysio. Daar leek ik niet 
veel verder te komen. De dokter wist het ook niet. En na de ziekenhuismolen was ik nog niet veel wijzer. Blijf 
anders maar paracetamol slikken was het advies. Maar daar zat ik niet op te wachten. Pas toen ik na wat 
omzwervingen via via bij iemand kwam die het van een andere kant bekeek, bleek dat mijn ene been een 
stuk langer was dan het andere. Voldoende om de pijn aan de rug te veroorzaken. Met een simpel 
hulpmiddel werd dit verschil gecompenseerd en kon ik na 6 jaar weer sporten zonder pijn. Het jaar er na 
speelde ik in het leukste team van Valto ;-) zo blij als een kind. Overigens is daarbij het eerste doel niet 
gelukt, kampioen worden, maar we gaan het dit jaar gewoon opnieuw proberen. En dit keer lukt het ons wel! 
In bovenstaande zitten overigens twee lessen: ga op tijd naar de fysio bij de eerste klachten, liever gisteren 
dan vandaag. Het scheelt echt als je er niet te lang mee rond blijft lopen. En hou vol. Neem niet zomaar 
genoegen met iets waar je niet tevreden mee bent. Probeer het opnieuw en ga door. En zie iedere dag, 
iedere training en iedere wedstrijd weer als een nieuwe kans. En bedenk daarbij altijd: wat kan ik er aan 
doen, om het dit keer beter te laten gaan, dan de vorige keer. Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
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Algemene Leden vergadering maandag 14 oktober 2019 20:00 uur  
Graag nodigen wij alle leden uit voor de najaar ALV op 14 oktober om 20:00 uur in Villa VALTO. Ouders van 
leden zijn van harte welkom om hun kinderen te vertegenwoordigen tijdens de ALV.  

Agenda:  

1. Opening door de voorzitter  
2. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2019  
3. Terugblik seizoen 2018-2019 
4. Verslag kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie  
5. Vaststellen jaarrekening 2018-2019  
6. Vaststellen begroting 2019-2020  
7. Uitreiken ere-kleinnood  
8. Plannen en mededelingen bestuur  
9. Verbouwing Villa 
10. Bestuurswisselingen 

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

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

11. Rondvraag  

Korte vragen kunnen in de vergadering worden gesteld. Voorstellen ter behandeling op een algemene 
vergadering dienen tenminste 3x24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris te 
worden ingediend.  

De jaarrekening en begroting kunnen vanaf 6 oktober bij de penningmeester worden opgevraagd.Namens 
het bestuur, Fiona Rijsdijk  

Algemene ledenvergadering maandag 14 Oktober 2019 

Programma woensdag 18 september 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 

16:00 Valto 1 - Excelsior (D) 1 Jermain Smits 

14:30 Valto 2 - Dalto 4 Sjoerd Sanderse 

14:00 Refleks 4 - Valto 3  

14:50 Vitesse (Ba) 4 - Valto 4  

12:30 Twist 3 - Valto 5  

13:30 Fortuna/Delta Logistiek 6 - Valto 6  

14:45 Valto 7 - ONDO (G) 7 Erik Elgersma 

13:30 Excelsior (D) 9 - Valto 8  

13:05 Valto 9 - VEO 6 Pierre van Venetiën 

12:30 Pernix A1 - Valto A1  

11:45 Valto A2 - Phoenix A1 Robin Pardoen 

16:10 Valto A3 - Phoenix A2 Jeroen Voskamp 

12:30 ALO A2 - Valto A4  

10:00 Valto B1 - PKC/SWKGroep B1 Stefan Goudriaan 

10:00 Sporting Delta B2 - Valto B2  



De Bijblijver, 23 september 2019 3 

11:15 Valto B3 - KCR B2 Ryanne Boeters 

16:00 Avanti C1 - Valto C1  

10:30 Excelsior (D) C1 - Valto C2  

13:30 Valto C3 - Twist C1 Wouter Vijverberg 

10:45 KVS/Maritiem C3 - Valto C4  

12:30 Valto C5 - VEO C2 Esmee Binnendijk 

12:15 Olympia (S) D1 - Valto D1  

09:00 Valto D2 - Meervogels/Física D2 Wouter Dijkstra 

12:00 Phoenix D4 - Valto D3  

11:00 Phoenix D5 - Valto D4  

10:30 Valto E1 - Meervogels/Física E1 Thom Voskamp 

09:00 Meervogels/Física E2 - Valto E2  

09:30 Valto E3 - KVS/Maritiem E3 Marja de Jong 

10:30 Valto E4 - Achilles (Hg) E2 Marije van Dalen 

10:30 Valto E5 - ONDO (G) E8 Afgeschermd??? 

11:30 Excelsior (D) E6 - Valto E6  

09:00 Meervogels/Física E6 - Valto E7  

09:30 Valto E8 - VEO E3 Romy van den Berg 

10:00 Dubbel Zes F1 - Valto F1  

10:00 ODO F2 - Valto F2  

09:30 Valto F3 - Nieuwerkerk F6 Petra de Jong 

Opstellingen 28 september  
 

Valto 3, uit om 14.00 uur, vertrek 12.45 uur   
Simon, Floris, Danny, Max en Ruben K    
Fleur, Inge, Elise, Lisanne O en Myrte   
      
Valto 4, uit om 14.50 uur, vertrek 13.30 uur   
Twan K, Michael, Thomas, Michiel en Steven   
Manon, Rosalie, Esmee en Joyce, res: Annelie??  
      
Valto 5, uit om 12.30 uur, vertrek 11.30 uur   
Marco B, Mark, Dennis, Hans en Frank   
Mellanie, Annemieke, Hellen, Marleen B en Petra D  
      
Valto 6, uit om 13.30 uur, vertrek 12.30 uur   
Wouter W, Laurens, Daniël, Bart en Jesper    
Ryanne, Lysanne, res: Sanne D, 2x ??   
      
Valto 7, thuis om 14.45 uur, aanwezig 14.15 uur  
Twan B, Jelle, Rinze, Ruud, Wouter V en Vincent H  
Petra, Gerda, Marije, Suzan en Marcella   
      
Valto 8, uit om 13.30 uur, vertrek 12.30 uur   
Dave, Martin, Michiel, Arie, Bart en Marco   
Jolanda, Marleen, Fiona, Rosanne en Leonie    
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Valto 9, thuis om 13.05 uur, aanwezig 12.30 uur  
Jan-Jaap, Sjors, Erik en Richard, res: Rolf   
Claudia, Dita, Vera E, Rianca (1e helft), Marije (2e helft), res: Gerda  

Uitslagen afgelopen week 
Woensdag 18 september 2019 
 

WEDSTRIJD UITSLAG 
Korbis 3 - Valto 4 13 - 13 
 
Zaterdag 21 september 
 

WEDSTRIJD UITSLAG 
Valto 1 - VEO 1 16 - 20 

Valto 2 - DVO/Accountor 3 14 - 17 

Excelsior (D) 6 - Valto 3 6 - 13 

Dijkvogels 3 - Valto 5 17 - 9 

ONDO (G) 7 - Valto 7 7 - 11 

Valto 8 - Excelsior (D) 9 9 - 9 

VEO 6 - Valto 9 7 - 11 

Tempo A2 - Valto A1 11 - 17 

Valto A2 - DES (D) A1 15 - 13 

Phoenix A2 - Valto A3 12 - 9 

Valto A4 - ALO A2 9 - 6 
Valto B1 - Albatros B1 17 - 9 
Valto B2 - Sporting Delta B2 7 - 10 

KCR B2 - Valto B3 20 - 9 

Valto C1 - BEP C1 4 - 4 

Valto C2 - Excelsior (D) C1 3 - 4 
KOAG C2 - Valto C3 3 - 2 

Valto C4 - KVS/Maritiem C3 2 - 6 

VEO C2 - Valto C5  

Valto D1 - Olympia (S) D1 11 - 6 
Meervogels/Física D2 - Valto D2 2 - 4 

Valto D3 - Phoenix D4 4 - 2 

Valto D4 - Phoenix D5 12 - 1 

Meervogels/Física E1 - Valto E1 8 - 6 

Valto E2 - Meervogels/Física E2 9 - 14 
KVS/Maritiem E3 - Valto E3 10 - 3 

Achilles (Hg) E2 - Valto E4  

ONDO (G) E8 - Valto E5 6 - 1 

Valto E6 - Excelsior (D) E6 4 - 9 

Valto E7 - Meervogels/Física E6 7 - 5 

VEO E3 - Valto E8  

Valto F1 - Dubbel Zes F1 5 - 5 
Valto F2 - ODO F2 1 - 5 



De Bijblijver, 23 september 2019 5 

Nabeschouwingen 
 
Senioren 
VALTO 1 speelde thuis tegen VEO 1. Aan het eind van het vorige seizoen werd er in een 
beslissingswedstrijd nog van deze ploeg gewonnen, maar door het terugtrekken van een ander team wist 
VEO ook in de overgangsklasse te blijven. Vandaar dat beide ploegen nu toch tegenover elkaar stonden. 
Dat resultaten behaald in het verleden geen garantie geven, ging ook dit keer op. Het eerste kon lange tijd 
nog aardig bij blijven, maar na de 13-13 liep VEO ineens vier doelpunten uit en dat verschil werd niet meer 
goed gemaakt. Einduitslag: 16-20.  A.s. zaterdag weer een thuiswedstrijd, dit keer tegen Excelsior 1, een 
bekende uit het vorige zaalseizoen. Excelsior wist, net als VALTO, van Oranje Wit te winnen en daarnaast 
wonnen zij wel van VEO, en ze verloren nipt van ONDO (M).  
VALTO 2 speelde thuis tegen DVO 3. Na twee keer gelijk gespeeld te hebben, was het tweede wel toe aan 
een overwinning. Maar dat zou niet meevallen tegen DVO, omdat zij al drie punten hadden verzameld, met 
aardig wat doelpunten. Het probleem zat hem vooral in de aanval, omdat het tweede maar 14 keer wist te 
scoren. Over het algemeen niet genoeg voor de overwinning en dat bleek ook wel, want er werd met 14-17 
verloren. Ook het tweede heeft a.s. zaterdag weer een thuiswedstrijd, tegen Dalto 4, een makkelijk scorende 
ploeg, die na drie wedstrijden al vijf punten heeft behaald.  
VALTO 3 speelde uit tegen Excelsior 6. Het derde is lekker van start gegaan met twee overwinning en wil 
graag die positieve lijn doorzetten, ook omdat het doel dit jaar is om kampioen te worden. Tegen Excelsior 
kwam de overwinning eigenlijk geen moment in gevaar, omdat het verdedigend wel goed zat. Er werden 
maar 6 doelpunten doorgelaten en dan geeft het dus niet dat je er zelf ook niet al te veel scoort. Einduitslag: 
6-13. Het derde staat daarmee als enige met drie winstpartijen bovenaan. A.s. zaterdag speelt het derde uit 
tegen Refleks 4, die twee keer wist te winnen en ruim verloor van Meervogels 3.  
VALTO 4 speelde op woensdag uit tegen Korbis 3. Het vierde leek af te stevenen op een keurige 
overwinning, omdat ze de hele wedstrijd een voorsprong had van een aantal doelpunten. Richting het einde 
werd het toch nog spannend en hielp uiteindelijk de scheidsrechter, met een discutabele vrije bal in de 
laatste minuut, Korbis aan een gelijkspel: 13-13. Een verloren punt. A.s. zaterdag speelt het vierde uit tegen 
Vitesse 4, die alle drie haar wedstrijden tot nu toe heeft verloren.  
VALTO 5 speelde uit tegen Dijkvogels 3. In de poule van het vijfde lijken ploegen te zitten van uiteenlopend 
niveau. Op voorhand leek Dijkvogels een ploeg van gelijkwaardig niveau, maar blijkbaar speelt het mee wie 
er in de basis staat bij de ploegen, want dat lijkt nogal te variëren. Hierdoor had het vijfde toch weinig in te 
brengen en werd er kansloos verloren: 17-9. A.s. zaterdag speelt het vijfde uit tegen Twist 3, die net als het 
vijfde één wedstrijd wist te winnen.  
De wedstrijd van VALTO 6 werd verzet naar zaterdag 19 oktober. A.s. zaterdag speelt het zesde uit tegen 
Fortuna 6. 
VALTO 7 speelde uit tegen ONDO 7. Vorige week werd er nipt van Weidevogels verloren en ONDO had vrij 
ruim van datzelfde Weidevogels gewonnen (13-22), dus de verwachtingen waren niet hoog gespannen. 
Toch kwam het zevende sterker voor de dag dan ONDO, en zo werd er een keurige overwinning binnen 
gehaald: 7-11. Hierdoor staan er nu drie ploegen met vier punten op de 1eplek, in een poule van vier 
ploegen. Het kan dus nog alle kanten op. A.s. zaterdag speelt het zevende thuis de returnwedstrijd tegen 
ONDO.    
VALTO 8 speelde thuis tegen Excelsior 9. Het achtste wist haar eerste wedstrijd tegen DES 7 met 7-9 te 
winnen en verloor vorige week met dezelfde cijfers van Avanti 9: 7-9. Beide dus wedstrijden waarin het 
aantal doelpunten wat tegenviel. Ook afgelopen zaterdag lukte het weer niet om boven de tien doelpunten 
uit te komen, dit keer bleef de score alleen in evenwicht en werd het een gelijkspel: 9-9. Zaterdag speelt het 
achtste uit bij Excelsior en is het zaak om de volle buit te pakken om nog zicht te houden op het 
kampioenschap.  
VALTO 9 speelde uit tegen VEO 6. Voor het negende pas haar tweede wedstrijd en na de krappe winst van 
vorige week zaterdag was het zaak om die ongeslagen status vast te houden. VEO had haar eerste 
wedstrijd van Trekvogels 1 verloren, dus daar lagen wel kansen voor het negende. Met name verdedigend 
hield het negende het lekker dicht. En als je er niet zoveel doorlaat, hoef je er zelf ook niet zoveel te scoren 
om er toch met de punten vandoor te gaan. Einduitslag: 7-11. A.s. zaterdag komt VEO op bezoek in De Lier 
en met het thuisvoordeel aan hun zijde verwachten we ook dan weer een overwinning.  
  
A-jeugd 
VALTO A1 speelde uit tegen Tempo A2. De A1 kende een wat slappe start, waarbij ze overtroeft werden 
door de tegenstander. Hierdoor keek ze al gauw tegen een achterstand aan, 5-2. Maar de A1 liet zich niet uit 
het veld slaan en kwam steeds beter in de wedstrijd. Gaandeweg werd het tij gekeerd en wist de A1 de 
voorsprong te pakken en verder uit te bouwen. Hierdoor werd het uiteindelijk toch een vrij makkelijke 
overwinning: 11-17. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen Pernix A1, die alle drie haar wedstrijden tot nu toe 
verloor, maar dat was wel tegen tegenstanders waar VALTO nog niet tegen gespeeld heeft.  
VALTO A2 speelde thuis tegen DES A1. Beide ploegen wisten één keer te winnen en verloren de andere 
wedstrijd. De A2 wist met een goede tweede helft de wedstrijd naar zich toe te trekken en won uiteindelijk 
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met 15-13. Hiermee staat de A2 nu met twee andere ploegen op de tweede plek met vier punten, één punt 
achter koploper Phoenix A1, die a.s. zaterdag de tegenstander is. De A2 speelt dan weer een 
thuiswedstrijd.  
VALTO A3 speelde uit tegen koploper Phoenix A2. Phoenix wist haar eerste twee wedstrijden te winnen, 
terwijl de A3 nog geen punt had behaald. De eerste wedstrijd werd gestaakt vanwege het weer en de 
tweede wedstrijd werd verloren. Ook dit keer was de tegenstander net even te sterk, waardoor er met 12-9 
verloren werd. A.s. zaterdag wordt er gelijk weer tegen Phoenix gespeeld, maar dan thuis.  
VALTO A4 speelde thuis tegen ALO A2. Het was een gelijk opgaande wedstrijd, waarin de A4 net even wat 
meer kansen wist te creëren dan ALO en dat tekende zich uiteindelijk ook af in de eindstand: 9-6. A.s. 
zaterdag speelt de A4 gelijk weer tegen ALO, maar dan uit.  
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde thuis tegen Albatros B1. De B1 doet het tot nu toe goed in de hoofdklasse, waarbij ze 
vooral makkelijk tot scoren weten te komen. Ook afgelopen zaterdag werd er weer een ruime overwinning 
neergezet: 17-9. Hiermee staat de B1 samen met Fortuna B1 bovenaan met zes punten na drie wedstrijden. 
A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen PKC B1, die tot nu toe alleen nipt verloor (15-14) van medekoploper 
Fortuna. Dit zal dus zeker geen makkelijk potje worden.  
VALTO B2 speelde thuis tegen Sporting Delta B2. Beide ploegen wisten niet te winnen van ODO B1 en 
wonnen vrij makkelijk van Weidevogels B1. Op papier zouden de ploegen dus aan elkaar gewaagd moeten 
zijn. Dat bleek ook wel, maar helaas bleef VALTO een beetje achter voor wat betreft het scoren, waardoor 
het niet lukte om de winst naar zich toe te trekken. Einduitslag: 7-10. A.s. zaterdag gaat de B2 op bezoek bij 
Sporting Delta en misschien als er dan wat makkelijker gescoord kan worden, zit er wel meer in.  
VALTO B3 speelde uit tegen koploper KCR B2, die haar eerste twee wedstrijden vrij makkelijk wist te 
winnen. Ook VALTO had weinig in te brengen en kon niet voorkomen dat er een flinke nederlaag op het 
scorebord kwam te staan: 20-9. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen dezelfde ploeg en hopelijk lukt het 
dan om de schade wat meer te beperken. 
 
C-Jeugd 
Valto C1 kreeg bezoek uit Noord-Holland, BEP C1. Beide ploegen hadden nog geen punten behaald dus 
hier zou een kans kunnen liggen. En die kans lag er zeker alleen verzuimde Valto om deze met twee handen 
aan te pakken. Valto kwam op voorsprong maar liet BEP weer terugkomen en vergat zelf om de kansen die 
ze kregen af te maken. In een wedstrijd met erg weinig doelpunten werden de punten uiteindelijk gedeeld: 4-
4. Komende zaterdag spelen jullie uit tegen Avanti C1 die al twee wedstrijden wist te winnen. 
Valto C2 kreeg Excelsior C1 op bezoek. Valto speelde een goede wedstrijd. In eerste helft hadden zij het 
verschil moeten maken wat niet lukte. In de tweede helft kwam Excelsior sterk terug en kon Valto geen vuist 
meer maken. Hierdoor werd er met 3-4 verloren. Komende zaterdag de return tegen ditzelfde Excelsior. 
Valto C3 ging naar Krimpen aan de IJssel om daar tegen KOAG C2 te spelen. Het was een gelijkopgaande 
wedstrijd die Valto had kunnen beslissen door meer te scoren. Helaas wilde dat niet lukken. Uiteindelijk wist 
KOAG in de laatste minuut een dubieuze doorloop te scoren waardoor er met 3-2 verloren werd. Komende 
zaterdag komt Twist C1 op bezoek die nu op een 3e plek staan, 2 plaatsen boven Valto. 
Valto C4 kreeg KVS C3 op bezoek. Er werd door onze C4 niet hard genoeg om de bal gevochten waardoor 
KVS meer aan de bal was en meer kansen kreeg. Het lukte onze C4 nog wel om er 2 doelpunten in te 
gooien maar tegen de 6 van KVS waren ze niet opgewassen. Helaas 2-6 verloren. Volgende week naar 
Scheveningen voor de return! 
Valto C5 speelde tegen Veo C2. De eerste helft verliep moeizaam, het balverlies was te groot waardoor er 
amper werd aangevallen. Met rust stond het 2-2. Valto kwam duidelijk scherper de kleedkamer uit want in de 
2e helft liepen ze over VEO heen en werd er met 5-9 gewonnen. Volgende week bij de return gelijk scherp 
aan de wedstrijd beginnen, dan wordt het vast weer een klinkende overwinning. 
 
D-Jeugd 
Valto D1 kreeg Olympia D1 op bezoek. Valto was duidelijk de sterkere ploeg deze wedstrijd al werden er in 
de laatste fase van de wedstrijd nog wel wat doelpunten weg gegeven. Gelukkig was het verschil groot 
genoeg dat de winst niet in gevaar kwam. Er werd met 11-6 gewonnen. Volgende week de uitwedstrijd tegen 
Olympia.  
Valto D2 speelde uit tegen Meervogels D2. Het was een stroeve wedstrijd met wisselende aanvallen. 
Ondanks dat was Valto wel echt beter. De vele kansen die gecreëerd werden, werden helaas ook veel 
gemist. Gelukkig waren er voldoende doelpunten voor de overwinning: 2-4. Volgende week de return, 
hopelijk met meer doelpunten! 
Valto D3 kreeg Phoenix op bezoek. Bij Valto ontbrak de pit en werd er slordig gegooid. Ondanks dat was 
Valto wel beter dan Phoenix. Hoewel Valto moeilijk tot aanvallen kwam, werd er met 4-2 gewonnen. 
Volgende week op bezoek bij Phoenix moet er meer energie in de wedstrijd gestoken worden, dan wordt dit 
ook vast een klinkende overwinning! 
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Valto D4 zag Phoenix D5 tegenover zich. Alle kinderen hadden er zin in en dat merkte je ook zeker aan het 
spel! Valto kon het Phoenix flink lastig maken met aanvallen en zelf wisten ze veel te scoren. Valto won deze 
wedstrijd dan ook met 12-1. Volgende week uit bij Phoenix weer zo'n wedstrijd neerzetten! 
 
VALTO E1 speelde zaterdag tegen Meervogels. De E1 had te maken met alternatieve regels, zo mocht er 
van de scheids worden gevoetbald (?!). Helaas hebben ze verloren met 8-6, maar speelden ze heel veel 
beter dan afgelopen weken. Volgende week kans op revanche. 
VALTO E2 moest het doen zonder de coaches Bas en Laura. Ze konden vanwege hun eigen wedstrijd niet 
bij de wedstrijd van de E2 zijn. Ze werden gemist, want de E2 heeft met 9-14 verloren van Meervogels. Ook 
zij hebben komend weekend de mogelijkheid om revanche te nemen. 
VALTO E3 zat ook zonder want Iris en Vera zaten ook met hun eigen wedstrijd in de knel. Ook de E3 kon 
het niet winnen zonder coachen en verloren met 10-3 van KVS. Komende zaterdag komt KVS op bezoek, 
kijken wie er dan met de punten vandoor gaan. 
VALTO E4 had het zaterdagmorgen voor het eerst even pittig. Ze waren niet fel genoeg en het spel 
verkeerde in chaos. De tweede helft hebben de kanjers het goed opgepakt, helaas was dit wel te laat om de 
wedstrijd te kunnen winnen. Volgende week een revanche! 
VALTO E5 speelde ook vrij slordig en waren niet altijd even geconcentreerd. Helaas creëerden ze ook 
weinig kansen. Dit had tot resultaat dat de wedstrijd met 6-1 werd verloren. Hopelijk volgende wedstrijd weer 
beter. 
VALTO E6 heeft zijn wedstrijd helaas ook verloren. Zonder Daan en Mink hebben ze helaas met 4-9 
verloren van Excelsior. Volgende week naar Delft voor de herkansing. 
VALTO E7 wist gelukkig wel te winnen van een team van Meervogels. Meervogels E6 werd met 7-5 
verslagen. Hopelijk kunnen ze dat volgende week herhalen. 
VALTO E8 speelde uit tegen VEO. De tegenstand die ze kregen was niet altijd even sterk, waardoor ze 
makkelijk konden overgooien en aanvallen. Verdedigend zaten ze er ook goed bij. 0-12 gewonnen! De 
eerste van hopelijk vele overwinningen. 
VALTO F1 speelde thuis tegen Dubbel Zes. ze begonnen een beetje slaperig wat eigenlijk in de verdediging 
nog de hele wedstrijd bleef. Toch lukte het wel om er 5 te scoren en de hele wedstrijd voor te staan. Helaas 
gaven ze het in de laatste minuut een beetje weg en was het uiteindelijk 5-5. 
VALTO F2 speelde thuis tegen ODO. Het was een moeilijke pot, waarbij de tegenstander duidelijk weer 
meer ervaring had dan wij. Toch wisten we het lang dicht te houden en hadden we pas laat in de wedstrijd 
een superspeler nodig. Helaas 5-1 verloren. 
VALTO F3 had een vrij weekend. 
 
Van de TC 
 
 
De derde ronde. Valto 1 en 2 kampen met blessures, wat er voor zorgt er 
niet optimaal gespeeld kan worden. Dat bleek voor zover ik op de live 
stream en het laatste stukje op het veld kon zien bij Valto 1 het geval. Het 
wilde niet lukken, waar het de in de laatste wedstrijd vorig seizoen nog wel 
lukte. Een belangrijk duel werd verloren en het is van belang dat we met zoveel mogelijk support zaterdag 
langs de lijn staan! Excelsior is de inmiddels bekende tegenstander. Valto 2 bleef gelijk opgaan, maar moest 
de overwinning aan DVO 3 laten. Zaterdag tegen Dalto 4 liggen er wederom kansen, ook al staan ze 
tweede. Valto A1 wist wel te winnen. En zo staan zij op een mooie derde plaats. 
 
Daarnaast wil ik graag benomen dat we afgelopen zaterdag twee scheidsrechters voor de jeugd hebben 
begeleid. Zij floten voor het eerst en hadden aangegeven het fijn te vinden als er iemand vanuit de 
scheidsrechters of TC aanwezig was. Heel goed dat ze dit aangegeven hebben, want hoewel ze beide een 
prima wedstrijd hebben gefloten (met complimenten van de coaches van de tegenpartij), konden ze met wat 
kleine tips nóg iets beter en met meer zelfvertrouwen hun wedstrijd fluiten. Uiteindelijk gaven ze beiden aan 
dat het toch wel meeviel en zo is het ook. De eerste keer is altijd spannend en daarvoor is de TC er dan ook. 
 
Nieuwe initiatieven 
Nogmaals benomen, de nieuwe initiatieven die we inmiddels gestart zijn. 

• We gaan een opleidingstraject met 3 studenten van ROC Mondriaan starten. Zij gaan helpen bij 
onze activiteiten, voornamelijk trainingen. Rosanne van Staalduinen gaat hierbij helpen als 
begeleider en daar zijn we uiteraard super blij mee! 

• We gaan een talententraject beginnen voor spelers van Valto. We starten dit als een pilot om 
enerzijds het talent uit de oudere jeugdteams nóg meer mogelijkheden te bieden om zich te 
ontwikkelen en te verbeteren waar nodig en anderzijds de aansluiting met de seniorenselectie te 
verbeteren. Het is dus een langetermijngedachte die past binnen het beleid om steeds een stapje 
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hogerop te komen. Thom Voskamp, Laurens Verbaan en Martijn Dijkstra zullen als mentor actief zijn 
voor deze groep, die periodiek kan wisselen. 

• Tegelijkertijd gaan we clinics en gasttrainingen organiseren om, bovenop de reguliere trainingen, 
leuke extra leermomenten te creëeren en op die manier iedereen de mogelijkheid te bieden zichzelf 
te verbeteren. 

Fluiten 
Iedere week zijn er weer scheidsrechters nodig, zowel voor de jeugd als senioren. We delen alle spelende 
leden in en daardoor hoef je vaak maar een paar keer per jaar een wedstrijd te leiden. Daarbij snappen we 
dat je soms nog wat onzeker bent, vooral als het voor de eerste keer is. Geef dat in dat geval aan, dan 
zorgen we dat er iemand van de arbitrage bij is om je te begeleiden. Ruilen kun je onderling regelen. 
Mochten jullie op- of aanmerkingen hebben, of wellicht tips, dan horen we dat heel graag. 
 
Voor de wedstrijdsport, hebben we ook de verplichting naar de bond om wedstrijden te fluiten. Om hier 
voldoende invulling aan te kunnen blijven geven, horen we graag of er mensen zijn die hier aan mee willen 
helpen. Je kunt op een basisniveau beginnen en de benodigde opleiding en begeleiding verzorgen wij. Speel 
je nog in de jeugd, bijvoorbeeld, de A-jeugd? Ook dan kunnen we vast kijken naar de mogelijkheden. 
  
Cursussen 
Ook dit jaar worden er weer cursussen gegeven. 

• KT2 (Korfbal Trainer 2 - basiscursus), de mensen die zich hebben opgegeven hebben van mij een berichtje 
gehad. Als het goed is beginnen we volgende week. 
• KT3 (als opvolger van KT2), die proberen we nog te regelen. 
• Juryvoorzitter. Daarmee kun je bij wedstrijden met schotklok aan de jurytafel plaatsnemen als voorzitter. 
Voor meer info, schiet mij even aan. 
 
VOG aanvragen 
 
Ook dit jaar starten er weer nieuwe trainers/coaches of andere vrijwilligers die allerlei toffe activiteiten voor 
onze jeugdleden organiseren. Daar vragen wij standaard een VOG voor aan. Het kan ook zijn dat je VOG is 
verlopen en dat we daarom een nieuwe voor je aanvragen. Heb je er eentje nodig, dan ontvang je vanzelf 
bericht. 
 
Openstaande vacatures 
De TC is nog op zoek naar mensen die ook komend seizoen tot een succes willen maken met elkaar. Vind je 
het leuk om je in te zetten voor onze gezellige club, meld je dan bij één van de TC-leden of via tc@ckv-
valto.nl. 
 
Wat staat er dan nog open? 

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

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

Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten. 
 
Afgelopen zaterdag 
Valto A2, B2 en C1 moesten we zelf van scheidsrechters voorzien. Ik heb Pierre, 
Ruben K en Max in actie gezien om de wedstrijden toch door te kunnen laten gaan.  
 
Buiten Valto 
Jan is naar PKC geweest om de B1 te fluiten tegen Oranje Wit B1. Dit was een ongelijke strijd. Jan meldt: “ 
Een makkelijk wedstrijd met als uitslag 15-2 dus niet spannend! 
 
Van Rick en Alex bij de wedstrijd Deetos 1 – KZ 1 weet ik niet hoe het gegaan is. Ik vermoed wel goed. 
 



De Bijblijver, 23 september 2019 9 

Weer bedankt voor jullie inspanningen! 
 

Komend weekend 
Aanwijzingen komende zaterdag. Weer zie ik alleen Jan?! 
 
15:30 RWA 1 Albatros 1 Jan Korteland 

 
Succes alvast! 
Peter de Rijcke 
 

Gezellige avond Grote Valto loterij 
Gezellige avond met de beste jeugd-verkopers van de Grote Valto loterij 
Vrijdag 13 september waren de D1 en C2 van vorig seizoen uitgenodigd bij de Villa. Dit omdat zij de beste 
verkopers onder de jeugdteams waren bij de Grote Valto loterij. Samen met hun coaches Sheila, Thomas, 
Mees en Floris mochten zij 2 leuke activiteiten doen. Als 1e begonnen zij met het schieten met pijl en boog 
op het veld. Na 2 proefschoten stelden 2 teams zich op in een ‘trefbal-opstelling’. Doordat de pijlen een 
zachte punt hadden kon er op elkaar geschoten worden. Zo werden er een aantal wedstrijdjes gespeeld en 
kregen steeds meer handigheid in het schieten. 
Na een klein uurtje gingen we met zijn allen naar binnen om daar te gaan lasergamen. Dit werd gedaan in 
de kleedkamers, waar het pikdonker was. Daarnaast waren deze ruimtes en de hal met rook van de 
rookmachine gevuld. Met diverse games achter elkaar vloog de tijd voorbij. Vele enthousiaste reacties zijn 
voorbij gekomen, dus blijkbaar was het een geslaagd avondje. 
Nogmaals dank aan de C1 en D2 voor de inzet bij het verkopen en coaches bedankt voor de begeleiding! 
Komend jaar komt er weer een nieuwe loterij, dus maken alle teams weer kans op zo’n leuk avondje. Doe je 
best dus! 
 
Groeten, Hans 
 

 
 

Schoonmaken Villa 
Het 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 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas, 
Meidoornhof 21.  
 
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
 
27/9 D4 
4/10 C1 
11/10 C2 
18/10 C3 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
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Valto schuurfeest 
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Barbezetting komende 2 weken 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. 
 

• Degene die als eerste genoemd staat moet van tevoren de sleutel ophalen bij Teun Voskamp 
(en vragen naar de kas en het alarm), 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 weer terugbrengen bij Teun Voskamp (kan 
door de brievenbus).  

• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen. 
 

Alvast bedankt voor jullie hulp. 
Mariëlle Ridder, 06-48761966  
 
 

Datum Dag Tijds 
duur 

Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Hulp 
keuken 

Keuken 

        

19 sept Do 19.30-23.30 Patrick 
Boeters 

    

        

21 sept Za  8.15-12.00 Corine 
Vreugdenhil 

Kristel 
Kagchelland 

Heleen Vermeer   

21 sept Za 12.00-15.00 André v Geest Anne Marie 
Schenkeveld 

Denise Vermeer   

21 sept Za 15.00-18.00 Nico 
Kolenbrander 

Claudia vd 
Voorn 

Antoinette 
Saarloos 

  

21 sept Za 17.30-20.30 Valto 7 Valto 7 Valto 7 Valto 7 Rinze Noordam en 

       Iemand van Valto 7 

        

26 sept Do 19.30-23.30 Jeroen 
Voskamp 

    

        

28 sept Za  8.15-12.00 Irma 
Koornneef 

Annemieke 
Dukker 

Janine Stolk   

28 sept Za 12.00-15.00 Marjolein de 
Rijcke 

Wendy vd Meijs Sandra 
Volkering 

  

28 sept Za 15.00-18.00 Martien v Dijk Marcel 
Schouten 

Caroline 
Schouten 

  

28 sept Za 17.30-20.30 Valto 3 Valto 3 Valto 3 Valto 3 Hans Ridder en 

       Martin vd Wel 

 

Wedstrijdverslagen 
 
VALTO beleefd een puntloos weekend.  

Sponsors: Martin Stolze b.v. en Van Wensen Elektrotechniek B.V. 
Na de uitwedstrijden van vorige week waar VALTO maar één puntje mee nam uit Kamerik, stonden er 
vandaag weer thuiswedstrijden op het programma. Voor VALTO 2 stond de wedstrijd tegen DVO/accountor 
3 op het programma. VALTO 1 kreeg VEO 1 op bezoek, die we natuurlijk nog kennen van de 
beslissingswedstrijd voor behoud in de overgangsklasse in juni. Toen wist VALTO 1 zich te handhaven door 
deze wedstrijd winnend af te sluiten. VEO kreeg, nadat FUTURA zich door vertrek van veel spelers had 
terug getrokken uit overgangsklasse, deze plaats van de bond toegeschoven. Vandaag dus ongetwijfeld een 
VEO wat gebrand was op revanche tegen een gehavend VALTO 1. Het voorprogramma werd vandaag 
verzorgd door VALTO B1, wat ook vandaag de ongeslagen status behield. Na een gelijk opgaande eerste 
helft tegen het niet onbekende Albatros B1 wisten de gasten op slag van rust nog een achterstand van 7-5 
weg te poetsen. We begonnen het tweede deel dus met 7-7 en was iedereen benieuwd wie er vandaag aan 
het langste eind zou trekken. VALTO B1 bleek in de rust de puntjes op de i gezet te hebben en wist als 
eerste tweemaal de korf te vinden en het gaatje van voor de rust weer te herstellen. Na een kleine tien 
minuten zou Albatros B1 ook weer weten te scoren, maar VALTO B1 had de zaakjes nu goed op orde. 
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Halverwege de tweede helft was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld met de 15-8 tussenstand. De wedstrijd 
zou uiteindelijk eindigen met 17-9, waarmee VALTO B1 nu samen met het tevens nog ongeslagen Fortuna 
B1 koploper zijn in de Hoofdklasse. Een mooier debuut kun je je eigenlijk niet wensen.  
Na het goede voorbeeld van VALTO B1 hoe je met veel energie en gevarieerd spel een wedstrijd naar je 
hand kan zetten, was het de beurt aan VALTO 2. Na tweemaal een puntendeling met Oranje Wit en 
SDO/Blijwerkt was het nu toch wel weer eens tijd om de volle buit te pakken. De jonkies van VALTO 
moesten dit wel zonder de vorige week met een gescheurde achilles pees uitgevallen Lotte zien voor elkaar 
te krijgen tegen het door de wol geverfde DVO/Accountor 3. De score werd geopend door de gasten vanaf 
de strafworpstip, waar scheidsrechter Hoffman er hen vijf van zou geven, terwijl VALTO 2 er geen mee 
kreeg. Ron schoot voor VALTO de nul van het bord met zijn afgeronde vrije bal. VALTO 2 wist DVO prima te 
bespelen en wist in de gelijk opgaande wedstrijd bij 3-2 en 4-3 ook even op voorsprong te komen, maar 
beide keren wist DVO weer een strafworp te fiksen om de gelijkmaker te scoren. Na de 4-4 wisten de gasten 
een klein gaatje te slaan naar 4-7 halverwege de eerste helft. Ron en Martijn wisten voor VALTO de schade 
beperkt te houden, zodat we nog in het spoor bleven bij DVO. Met nog tien minuten tot de rust bracht Leon 
de eerste wissels in het veld om te proberen de tegenstander uit hun flow te halen. Dit had niet direct het 
gewenste resultaat, maar twee minuten voor rust kregen we toch weer de aansluiting met de afgeronde 
doorloop van Martijn. Helaas wisten de gasten in de slot minuut nog een vrije bal te benutten, wat de 
ruststand op 9-11 zette.  
VALTO 2 kwam net als de B1 scherp uit de kleedkamer en wist de achterstand om te buigen naar een 12-11 
voorsprong door doelpunten van Ron, Pieter en Ruben. De Lierse verdediging wist het hierbij een kwartier 
lang dicht te houden, maar juist nu bezweek de Lierse defensie en was het weer gelijk. Nog één maal kwam 
VALTO op voorsprong met een doelpunt van Ron, maar hierna wisten de gasten weer een gaatje te slaan 
naar 13-15 toen er nog iets meer dan zes minuten te spelen waren. Deze speelden het geroutineerde DVO 
natuurlijk uit zonder het nog echt spannend te laten worden. Met lange zorgvuldig opgezette aanvallen 
wisten zij naar de 14-17 eindstand toe te werken. VALTO 2 knokte voor wat ze waard zijn, maar liepen 
vandaag toch tegen de eerste nederlaag aan. Volgende week wacht VALTO 2 weer een pittige 
tegenstander. Dan komt de andere koploper Dalto/ Klaverblad verzekeringen 4 op bezoek. 
Dan was het de beurt aan VALTO 1, wat vandaag zonder Zané en Maaike aan de wedstrijd begon.  Zij zijn 
beide geblesseerd, waarbij Zané wel herstellend is dus eventueel wel inzetbaar was. Op hun plaatsen 
speelden Lisanne (B) en Nikki (S) in deze belangrijke wedstrijd. VEO was natuurlijk gebrand op een 
overwinning om zo de nederlaag van de beslissingswedstrijd weg te poetsen. Zij begrepen  het vandaag het 
best dat het een vier punten wedstrijd was, waarin je er moet staan. Zij schoten uit de startblokken en namen 
direct de eerste voorsprong. De 0-2 achterstand werd snel door Thom en Bart weer recht gezet, maar het 
initiatief bleef bij de Voorburgse ploeg. Zij namen gelijk weer een voorsprong en liepen weg naar een 2-5 
tussenstand halverwege de eerste helft. Deze voorsprong wisten zij vast te houden tot twee minuten voor 
rust, toen Thom ons na de aansluitingstreffer van Lisanne (B), wat het enige dames doelpunt zou zijn 
vandaag, ons weer op gelijke hoogte bracht bij 8-8. Tot de rust zouden beide ploegen nog een keer scoren 
wat de ruststand op 9-9 zette. 
Na de thee was het VALTO wat nog één keer op voorsprong kwam, maar de rest van de wedstrijd achter de 
feite aan zou lopen. Veel spelers haalden hun normale niveau niet, waardoor de ploeg meer en meer tegen 
zichzelf begon te spelen. VEO wist weer op voorsprong te komen, maar VALTO hield gelijke tred met de 
gasten. Waarbij Bart en Laurens ons bij 12-12 en 13-13 nog op gelijke hoogte wisten te brengen. Daarna 
wist VEO het beslissende gaatje te slaan naar 13-17. Met nog elf minuten op de klok wist VALTO wat hen te 
doen stond, maar het ontbrak vandaag aan scherpte bij het keurkorps van Erik. Bart en Mees deden nog wel 
aan schade beperking, maar VEO speelde de wedstrijd geconcentreerd  uit en lieten ons niet meer terug in 
de wedstrijd komen. Het laatste fluitsignaal klonk uiteindelijk na de 16-20 van Ron, die nog even mee mocht 
spelen op de plaats van Thom. Helaas was het vandaag niet alleen het resultaat wat stof tot nadenken gaf. 
Aan Erik de taak om zijn ploeg deze week weer op de rails te zetten, want volgende week wacht weer een 
kraker tegen het altijd lastige CKV Excelsior uit Delft. Zij wisten eerder wel te winnen van VEO en vandaag 
met 18-11 van Oranje Wit. De spelers kunnen de borst dus nat maken. Slechte wedstrijden komen elk 
seizoen voorbij, maar de spelers hebben eerder laten zien dat zij de draad weer op kunnen pakken. De 
publieksopwarmer is volgende week de wedstrijd van VALTO 9 tegen VEO 6.  Kom dus allemaal volgende 
week de ploegen weer steunen in hun strijd om de punten. 
Tot volgende week allemaal, Arno van Leeuwen. 
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Valto B2 - Sporting Delta B2 
De B2 begon de wedstrijd met goede moed. We wisten dat Sporting Delta een gelijke tegenstander was 
omdat ze net als ons ruim van Weidevogels hadden gewonnen maar wel van ODO hadden verloren. Wij 
hadden meer aanval en hierdoor ook meer kansen, alleen gingen deze kansen er niet in waardoor we er niet 
heel erg veel aan hadden. We gingen de rust in met een 5-3 voorsprong. In de rust zei Nikki dat we beter 

für nur 7€für nur 7€
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waren alleen dat het eigenlijk al 10-3 hadden moeten staan en dat we in de 2e helft meer op het afmaken 
van de kansen moesten richten. In de 2e helft ging dit echter niet beter en kwam Sporting Delta meer terug. 
Hierdoor kwamen we uit op een gelijke stand van 7-7 met nog 15 minuten op de klok. We gingen er als team 
nog vol voor alleen wilde de kansen er niet in gaan. Sporting Delta scoorde er nog 3 op het einde waardoor 
we op een eindstand van 7-10 kwamen. 
Volgende week moeten we uit tegen Sporting Delta dus dan pakken we ze zeker terug! 
 
Groetjes B2 
 
ODO C1 -- VALTO C2 
(inmiddels een weekje te laat) 
 
Het potje waar de punten maar niet wilde vallen. 
Valto C2 “Meiden on tour” togen met z'n 10'en naar ODO. 
Lekker zonnetje, de dames hadden er zin in! 
 
Maartje, Mieke, Sanne en Mette vormde het aanvalsvak terwijl 
Nouky, Luna, Finne en Isa starte met het verdedigen. 
 
Waar Valto vorige weer wat slap startte zat er vandaag gelijk goed het gas op. Met direct kansen voor Mieke 
en Sanne, maar het vizier stond nog niet helemaal scherp. Valto verdedigde goed op een ODO dat vooral de 
doorloop probeerde te spelen. Toch was het toch ODO met de eerste bal op de korf die de 1-0 op het bord 
zette. Na nog een paar kansen van ook Mette was het Mieke die met een zeer fraaie doorloop de 1-1 op het 
bord zette. 
 
Wisselen van kant. Het nieuwe aanvalsvak van Valto wilde gelijk doorpakken met mooie ballen van Isa en 
Nouky, maar alle ballen haalde het niet, gingen erover heen of raakte ergens de korf op de rand inplaats van 
erdoor. Isa had een paar super snelle schoten, maar helaas helaas. Vlak voor tijd viel er toch weer een punt 
aan de kant van ODO. Pas hun 4de schot op de korf. 2-1 rust 
 
Start 2de helft een zelfde beeld, Valto in de aanval en regelmatig een poging op de korf. De bal mocht er 
echter niet in. Toch werd het 2-2 door een strafbal die onberispelijk door Finne werd raak gegooid. Snel 
daarna herstelde ODO zich weer en begonnen de Lierse meiden wat moe te worden. ODO scoorde snel het 
3,4,5 en 6de punt. Ook de wissels Julia en Linn konden het tij niet meer keren. In de laatste seconde zette 
Sanne de einduitslag op het scorebord 6-3. Een uitslag die met een beter scorend Valto heel anders had 
kunnen uitpakken. Valto had meer variatie in de aanval, wist meer vrij te komen, gaf veel minder kansen 
weg, alleen het scoren is een verbeterpuntje. 
 
Mette en Erik 
 
Valto E1 
Zaterdag mocht de E1 al om 8 uur in de ochtend richting zoetermeer. Er werd goed gespeeld, meervogels 
miste gelukkig een stip en het eerste tegenpunt kwam pas in de 9e minuut. Waarna ze nog een punt 
scoorde en valto ook hun eerste punt scoorde. Meervogels miste weer een stip, en valto scoorde een stip en 
een doelpunt waardoor we zelfs even hebben voorgestaan met 2-3. Ze gingen de pauze in met 4-4. 2e helft 
wist meervogels de punten te verdubbelen en valto er nog 2 te scoren waardoor de eindstand 8-6 voor 
meervogels werd. Super goed gespeeld allemaal en wat een(doelpunten) verschil met vorige wedstrijden.  
 
Groetjes Luna & Gerda 
 
Valto E3 
Het was een mooie zonnige zaterdagochtend om uit te spelen bij KVS/maritiem Scheveningen. 
Na een lekker bakkie voor de ouders en even gespeeld te hebben in het speeltuintje, gingen we warmlopen 
en warmgooien.  
Al snel begonnen we aan de wedstrijd en kwamen we op 0 - 1 voorsprong omdat KVS wel heel veel kansen 
miste. Helaas had de tegenstandiger het vizier in de 2de 10 minuten wat scherper en met rust stonden we 6 
- 3 achter.  
Alhoewel het veldspel aan onze kant in de 2de helft als maar beter en beter werd, kwamen we helaas niet 
meer aan scoren toe. KVS maakte er nog wel 4. We verloren dus met 3 - 10. 
Met de afsluitende strafworpen gingen wel beter hier was de uitslag 2 - 2. 
 
Jens 
 



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

LagerwerfWonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl
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Achilles tegen Valto E4 
Wat doe je op een prachtige nazomerdag in Den Haag? Nou, dan loop je een poort onder een rij huizen door 
en ga je lekker potje korfballen bij Achilles. Valto E4 had er zin in en ze waren helemaal compleet met coaches 
Mandy en Rosalie en spelers Julia, Nora B., Nora R, Liam en Steven. De E4 en Achilles leken in het eerste 
kwart erg aan elkaar gewaagd en boden goed tegenstand. 1-0 voor Achilles. Het tweede kwart leek Valto toch 
wel onder de indruk en kwamen er toch wat puntjes tegen. 4-1 voor Achilles met een mooi punt van Steven. 
In de rust moesten de coaches even aan de bak: jullie zijn goed bezig, maar er moet wel een tandje bij. Kom 
op Valto!! 
Het derde kwart lieten ze dat ook zien; wat een doorzetters, samenspelers, hardlopers en volhouders. Liam 
scoorde en Achilles ook (5-2). Het laatste kwart werd het nog bijna spannend, toen Nora B. de 5-3 maakte. 
Helaas gingen de twee strafworpen er voor Valto niet in (zie die van Nora R. op de foto). Maar, wat hebben ze 
gestreden en wat hebben we genoten van een heerlijk potje korfbal! 
 

 
 
Nog een quizvraag toe: 
Wat doe je als je wel wilt korfballen thuis, geen gaten in je muur wilt, zo’n echte paal best duur is en je voor je 
werk veel (oude) lantaarnpalen tegenkomt? Nou, dit dus: 
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Valto F1-Dubbel zes F1 
Met prachtig zonnetje in de lucht, begonnen we vol goede moed aan de wedstrijd. 
Al snel scoorden we de eerste treffer en volgde een tweede. 
Na verloop van tijd was de score opgelopen naar 5 -1  
Hierna voerde dubbel zes de druk op en wist Valto helaas niet meer te scoren 
En werd het uiteindelijk 5-5. 
Volgende week uit gaan we er weer helemaal voor! 
 
Groetjes Fiene van den Berg  
 
 
Valto F2 
Op 21 sept heeft VALTO F2 een wedstrijd gespeeld tegen ODO uit Maasland. Beide teams hadden vanaf 
het begin een handicap, de lage zon. Er werd goed verdedigd door VALTO en op het moment dat het 2-0 
voor ODO was kwam het lang verwachte punt voor VALTO. ODO was beter in het overspelen waardoor 
uiteindelijk het 5-1 werd voor ODO. De strafworp stand werd op 3-3 beslist. Kortom een sportieve en leuke 
wedstrijd waar de spelers van Valto goed hun best hebben gedaan. 
 
 

Valto bidons! 
 
Het is belangrijk dat je als speler goed drinkt, zowel tijdens 
wedstrijden als bij de training. Dit wordt vaak onderschat. Het 
drinken van water is voor een sporter namelijk erg belangrijk. 
 
De Valto bidon is nog steeds te koop! 
 
Je kunt ze aan de bar in de Villa kopen voor slechts € 2,50.  
Op de bidon kun je je naam zetten en het team waarin je speelt.  
 


