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Een goed begin 
 
Juist. Het halve werk. Zou je zeggen. Genoeg overwinningen gezien op de eerste echte competitiezaterdag. Sowieso 
van de F1 en de C2, zij wonnen beide, dit jaar mijn teams om te volgen. VALTO 9 was een dagje vrij, maar leende haar 
spelers graag uit aan andere teams, 5 van ons kwamen in actie en hadden een goede generale met een overwinning. 
Een andere overwinning die ik mocht zien, was die van VALTO B1. Tegen Oranje Wit B1. De club uit Dordrecht 
waarmee we samen applaudisseerde voor Arend, hun jeugdlid, omgekomen tijdens de vakantie. Dank aan iedereen die 
meewerkten aan de oproep voor het eerbetoon aan hem. 
 
Datzelfde Oranje Wit speelde tegen ons eerste en tweede, waarbij de laatstgenoemde jammer genoeg de overwinning 
die in zicht was, niet kon binnenslepen. Het werd uiteindelijk een puntendeling. Het vlaggenschip wist de voorsprong wel 
vast te houden en wist zo sportieve revanche te halen the de ploeg waar we vorig seizoen nog tweemaal van verloren. 
Een goed begin dus. En dat tijdens een regenachtige, winderige, zonnige dag die eindigde in een plensbui waar Thom 
en de A3 je alles over kunnen vertellen. Gelukkig was er de heerlijke dagschotel van Willem en Teun en de derde helft 
om de start van het seizoen feestelijk mee te vieren. 
 
Nu de andere helft nog. Noem het de vierde helft. Oftewel de rest van het seizoen. Er zijn nog steeds wat gaten in te 
vullen waar de TC hard mee bezig is. Zoals vorige week aangegeven, dat kan niet zonder jullie hulp. Er hebben zich ook 
al een aantal mensen aangeboden, daar zijn we erg dankbaar voor! We groeien als club in vele opzichten en daar 
moeten we ons op aanpassen. Er zijn dus meer mensen die lid zijn en daardoor ook kunnen bijdragen aan de 
continuïteit, de gezelligheid en de ambities. Een vereniging ben je namelijk samen. 
 
Laat ik er eentje uitlichten, niet onbelangrijk: Valto C4 en C5 op woensdag, 18:30 – 19:30. Wie wil deze kids, samen met 
iemand anders, van een goede en leuke training voorzien? Je bent mijn held van dit seizoen! 
 
Naast extra vrijwilligers, betekent groei ook extra ruimte en extra faciliteiten. Ook daar zijn we mee bezig. Op het veld zie 
je het als drukker worden tijdens de trainingen, op sommige dagen zitten we daar al aan de max. In de zaal hebben we 
al jaren een chronisch tekort en daar zijn we ook al jaren aan het zoeken naar oplossingen. Deels door ruimte te huren 
buiten De Lier, hoe gek dat ook klinkt. Maar ook daar wordt de uitdaging groter, omdat er buiten De Lier geen ruimte 
meer is. Er zijn onderzoeken gaande vanuit de gemeente, dat is een goed begin … maar we zijn er nog lang niet. Het is 
en blijft een aandachtspunt. Tijdens de komende ALV zullen we daar vanuit het bestuur een update over geven. Nóg een 
reden om te komen. 
 
Voor nu een fijne week gewenst! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Zaterdag 14 september 2019 
15:30 SDO/BlijWerkt 1 - VALTO 1 E. van de Linde (asr) 

L (Lodewijk) Hut (sr) 
Sportpark Mijzijde 14:00 

14:00 SDO/BlijWerkt 2 - VALTO 2 Erik de Wilde Sportpark Mijzijde 12:30 
12:30 VALTO 3 - ONDO (G) 3 Daan Hoekstra Sportpark De Zwet 12:00 
16:30 VALTO 4 - IJsselvogels 4 

 
Sportpark De Zwet 16:00 

15:10 VALTO 5 - DES (D) 4 
 

Sportpark De Zwet 14:40 
12:45 VALTO 6 - Paal Centraal 4 Martin Boekestijn Sportpark De Zwet 12:15 
15:05 VALTO 7 - Weidevogels 5 Thomas Ris Sportpark De Zwet 14:35 
16:25 VALTO 8 - Avanti/Flexcom 9 Afgeschermd Sportpark De Zwet 15:55 
13:15 ONDO (G) 4 - VALTO 9 Mike Molhoek Juliana Sportpark 12:15 
13:50 VALTO A1 - Achilles (Hg) A2 Cees Steenbeek Sportpark De Zwet 12:50 
15:30 Refleks A2 - VALTO A2 Peter Wijngaards Sportpark Pr Irene 14:30 
12:15 Fortuna/ A4 - VALTO A3 

 
Kruithuisweg-Oost 10:45 

11:00 VALTO A4 - Avanti/Flexcom A6 Richard Groen Sportpark De Zwet 10:30 
11:45 KCC B1 - VALTO B1 Maarten Kuif Sportpark Schenkel 10:45 
13:30 Weidevogels B1 - VALTO B2 Kees van Wijk complex Merenveld 12:30 
11:30 VALTO B3 - Avanti/Flexcom B3 Vincent vd Hoeven Sportpark De Zwet 11:00 
13:00 Fortuna C1 - VALTO C1 Wouter Vernhout Kruithuisweg-Oost 12:00 
10:45 ODO C1 - VALTO C2 

 
De Commandeur 09:45 

11:45 OZC C2 - VALTO C3 
 

De Enk 10:45 
11:15 ONDO (G) C4 - VALTO C4 

 
Juliana Sportpark 10:15 

14:05 VALTO C5 - Refleks C2 Elise Snikkers Sportpark De Zwet 13:35 
09:30 VALTO D1 - Nieuwerkerk D2 Thijs Dijkstra Sportpark De Zwet 09:00 
10:30 Excelsior (D) D2 - VALTO D2 

 
Sportpark Biesland 09:30 

11:30 Excelsior (D) D3 - VALTO D3 
 

Sportpark Biesland 10:30 
10:30 VALTO D4 - Weidevogels D2 Claudia Groen Sportpark De Zwet 10:00 
10:00 VALTO E1 - Die Haghe E1 Floris van Muyen Sportpark De Zwet 09:30 
12:30 Avanti/ E1 - VALTO E2 

 
De Groene Wijdte 11:30 

10:00 VALTO E3 - Phoenix E2 Mink de Meulmeester Sportpark De Zwet 09:30 
09:00 VALTO E4 - ONDO (G) E7 David van Dijk Sportpark De Zwet 08:30 
10:30 Dijkvogels E2 - VALTO E5 

 
 Dijkvogels Maasdijk 09:30 

09:30 ONDO (G) E10 - VALTO E6 Nienke Wessteijn Juliana Sportpark 08:30 
09:00 VALTO E7 - ONDO (G) E12 Ilse Slaman Sportpark De Zwet 08:30 
09:00 VALTO E8 - DES (D) E1 Laura Wiedmann Sportpark De Zwet 08:30 
09:30 ONDO (G) F2 - VALTO F1 

 
Juliana Sportpark 08:30 

09:00 VALTO F2 - DES (D) F1 Fabian van Vliet Sportpark De Zwet 08:30 
10:00 VALTO F3 - Korbis F2 Bart Aarts Sportpark De Zwet 09:30 
 
 
Opstelling zaterdag 14 september 
VALTO 3, thuis om 12.30 uur, aanwezig 11.45 uur 
Simon, Floris, Danny, Max en Ruben K  
Fleur, Inge, Elise, Lisanne O en Myrte 
 
VALTO 4, thuis om 16.30 uur, aanwezig 15.45 uur 
Michael, Michiel, Thomas en Steven, res: Ruben K 
Kimberly, Manon, Romy, Rosalie, Esmee en Joyce 
 
VALTO 5, thuis om 15.10 uur, aanwezig 14.30 uur 
Marco B, Mark, Dennis, Jeroen, res: Laurens E 
Esther, Mellanie, Annemieke, Hellen, Marleen B en Petra D 
 
VALTO 6, thuis om 12.45 uur, aanwezig 12.15 uur 
Wouter W, Laurens E, Daniël, Bart V en Jesper  
Ryanne, Lysanne, Marije, Petra D, res: ?? 
 
VALTO 7, thuis om 15.05 uur, aanwezig 14.30 uur 
Twan B, Jelle, Rinze, Ruud, Wouter V en Vincent H 
Petra, Gerda, Suzan, res: Marja J en Lysanne V 
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VALTO 8, thuis om 16.25 uur, aanwezig 15.45 uur 
Martin, Michiel, Arie en Marco, res: Twan B 
Jolanda, Marleen, Fiona en Leonie, res: Gerda K 
 
VALTO 9, uit om 13.15 uur, vertrek 12.15 uur 
Jan-Jaap, Erik, Frans en Richard, res: Michiel 
Claudia, Dita, Marja en Vera E, res: Marleen B 
 
 
 
Uitslagen zaterdag 7 september 
VALTO 1 - Oranje Wit 1 17 - 13 
VALTO 2 - Oranje Wit 2 17 - 17 
ODO 3 - VALTO 3 7 - 12 
Maassluis 3 - VALTO 4 10 - 16 
Velocitas 4 - VALTO 5 15 - 3 
GKV (H) 3 - VALTO 6 10 - 14 
Dijkvogels 5 - VALTO 7 7 - 12 
DES (D) 7 - VALTO 8 7 - 9 
Weidevogels A1 - VALTO A1 14 - 14 
VALTO A2 - ODO A1 10 - 8 
VALTO A3 - Refleks A3 3 - 2 
ONDO (G) A4 - VALTO A4 9 - 6 
VALTO B1 - Oranje Wit B1 17 - 7 
VALTO B2 - ODO B1 6 - 11 
Nikantes B1 - VALTO B3 2 - 11 
VALTO C1 - KZ/T C1 5 - 13 
VALTO C2 - Avanti C4 5 - 2 
VALTO C3 - NieuwerkerkC3 4 - 6 

VALTO C4 - Excelsior C3 0 - 10 
Phoenix C2 - VALTO C5 9 - 5 
IJsselvogels D1 - VALTO D1 9 - 12 
VALTO D2 - Avanti/ D3 7 - 2 
VALTO D3 - DES () D2 14 - 2 
Excelsior D4 - VALTO D4 6 - 13 
Refleks E1 - VALTO E1 26 - 6 
VALTO E2 - Excelsior E1 11 - 10 
Fortuna E2 - VALTO E3 

 

KVS/ E2 - VALTO E4 2 - 11 
VALTO E5 - Die Haghe E2 7 - 5 
VALTO E6 - Phoenix E3 5 - 5 
Avanti/ E7 - VALTO E7 1 - 1 
GKV (H) E1 - VALTO E8 9 - 1 
VALTO F1 - Fortuna F2 9 - 3 
Fortuna/ F3 - VALTO F2 7 - 1 
Avanti/ F4 - VALTO F3 5 - 2 

 
 
 
Nabeschouwingen TC 
VALTO 1 speelde thuis tegen Oranje Wit. Vorig jaar werd hier nog twee keer van verloren, maar dit is een 
nieuw seizoen met aan beide kanten een gewijzigd team. Het vlaggenschip begon goed aan de wedstrijd, 
maar liet na rust Oranje Wit weer helemaal terug komen tot een gelijke stand. Gelukkig had het eerste nog 
voldoende adem over om nog een keer aan te zetten en zo werden gelijk de eerste punten binnen gehaald: 
17-13. A.s. zaterdag speelt het eerste uit tegen SDO 1, die haar eerste wedstrijd verloor met 18-15 tegen 
Pernix 1. 
VALTO 2 speelde thuis tegen Oranje Wit 2. Een goede eerste helft zorgde voor een ruststand van 12-7. Ook 
het tweede liet haar tegenstander weer terugkomen tot een gelijke stand en er volgde een heel spannende 
slotfase. Oranje Wit kreeg in de laatste minuut nog een strafworp tegen bij de stand 17-17. Gelukkig ging 
deze mis en bleef de eindstand op 17-17 staan. Gezien de ruime voorsprong die het tweede heeft gehad 
een verloren punt, maar gezien de strafworp in de laatste minuut toch ook een gewonnen punt. A.s. zaterdag 
speelt het tweede uit tegen SDO 2, die haar eerste wedstrijd met 21-12 heeft verloren van Pernix 2. 
VALTO 3 speelde uit tegen ODO 3. Het derde komt dit jaar uit in de 3eklasse en met het huidige team dat er 
staat, is het zaak om kampioen te worden en zo weer te promoveren naar de 2e klasse. De eerste slag is 
geslagen, want er werd gewonnen met 7-12. Geen doelpuntrijke wedstrijd, maar wel overtuigend de punten 
mee naar huis. A.s. zaterdag speelt het derde thuis tegen ONDO 3, die verloor haar eerste wedstrijd met 9-
14 van Danaïden 5. 
VALTO 4 speelde uit tegen Maassluis 3. Een groot gedeelte van het derde van vorig jaar is het huidige 
vierde en ook het vierde komt uit in de 3e klasse. Vorig jaar werden er heel weinig punten gehaald, maar dit 
jaar zijn er weer nieuwe kansen. En die kans pakte het vierde met beide handen aan, want de eerste 
wedstrijd werd gewonnen met 10-16. A.s. zaterdag speelt het vierde thuis tegen IJsselvogels 4, die verloor 
haar eerste wedstrijd met 11-18 van Excelsior 5. 
VALTO 5 speelde uit tegen Velocitas 4. Ook het vijfde komt uit in de 3eklasse, dus die kunnen aan de bak. 
Dat bleek ook wel, want Velocitas was duidelijk een maatje te groot. Er werd met 15-3 verloren. Hopelijk 
komen er ook nog wel wat tegenstanders van eigen formaat.  A.s. zaterdag speelt het vijfde thuis tegen DES 
4, die haar eerste wedstrijd nipt wist te winnen (9-8) van Achilles 6. 
  



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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VALTO 6 speelde uit tegen GKV 3. Qua tijdstip leek het wel een zaalwedstrijd, want de start was om 18.30 
uur. Het zesde kende een goede start, want ze wist met 10-14 te winnen. Aangezien de overige twee 
tegenstanders in de poule gelijk speelden tegen elkaar, staat het zesde nu al alleen aan kop. A.s. zaterdag 
speelt het zesde thuis tegen Paal Centraal 4, die dus gelijk speelde, 8-8 tegen Fortuna 6.   
VALTO 7 speelde uit tegen Dijkvogels 5. Ook het zevende kende een goede start, want er werd met 7-12 
gewonnen. A.s. zaterdag speelt het zevende thuis tegen Weidevogels 5, die verloor haar eerste wedstrijd 
met 13-22 van ONDO 7. 
VALTO 8 speelde uit tegen DES 7. In een wedstrijd waarin aan beide kanten niet veel gescoord werd, was 
het wel het achtste wat aan het langste eind trok: 7-9. A.s. zaterdag speelt het achtste thuis tegen Avanti 9, 
die nog minder doelpunten wist te scoren, want zij verloor met 6-9 van Excelsior 9. 
VALTO 9 was vrij. A.s. zaterdag speelt het negende uit tegen ONDO 4. 
VALTO A1 speelde uit tegen Weidevogels A1. Een pittige tegenstander met een hoop lengte. De A1 had het 
lastig en keek bijna de hele wedstrijd tegen een achterstand aan. Met nog 8 minuten te spelen, werd de 
stand gelijk getrokken (9-9) en vanaf daar ging het gelijk op en was het dus heel spannend wie er met de 
punten vandoor ging. De A1 wist nog drie keer op voorsprong te komen, maar alle keren maakte 
Weidevogels helaas ook al weer snel de gelijkmaker. Einduitslag: 14-14. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis 
tegen Achilles A2, die verloor haar eerste wedstrijd van ONDO A1 met 9-18. 
VALTO A2 speelde thuis tegen ODO A1. Vorig jaar werd daar nog van verloren, maar dit keer was de A2 
degene die er met de punten vandoor ging, al was het geen ruime overwinning: 10-8. A.s. zaterdag speelt de 
A2 uit tegen Refleks A2, die verloor haar eerste wedstrijd met 14-8 van ONDO A2. 
VALTO A3 speelde thuis tegen Refleks A3. De eerste helft werd er weinig gescoord en met een tussenstand 
van 2-1 werden de kleedkamers opgezocht. De tweede helft ging het al gauw regenen en dat werd steeds 
harder, waardoor het veld op een gegeven moment blank stond en er niet meer verder gespeeld kon 
worden. Bij de tussenstand van 3-2 en nog een kwartier op de klok werd de wedstrijd gestaakt. A.s. zaterdag 
speelt de A3 uit tegen Fortuna A4, die verloor haar eerste wedstrijd met 8-5 van Phoenix A2. 
VALTO A4 speelde uit tegen ONDO A4. Er werd hard gewerkt en ook best goed gespeeld, maar aanvallend 
wilde het niet zo lukken om tot scoren te komen. Helaas wist ONDO er net een paar meer te scoren, 
waardoor er met 9-6 verloren werd. A.s. zaterdag speelt de A4 thuis tegen Avanti A6, die haar eerste 
wedstrijd gelijk speelde tegen ALO A2, 6-6. 
VALTO B1 speelde thuis tegen Oranje Wit B1. De B1 komt uit in de hoofdklasse en speelt zodoende een 
competitie met zeven tegenstanders, die volgend jaar na de zaal dus verder gaat. Een goed begin is het 
halve werk moet de B1 gedacht hebben, want ze gingen voortvarend van start. Er werd lekker gescoord en 
verdedigend werd er niet veel weggeven. Eindstand: 17-7. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen KCC B1, die 
haar eerste wedstrijd nipt verloor van Fortis B1, 18-17. 
VALTO B2 speelde thuis tegen ODO B1. De B2 had het met name de eerste helft lastig om bij te blijven en 
zo stond het bij rust al 2-7. Na rust ging het wel gelijk op, maar kon de achterstand niet meer weg gewerkt 
worden. Einduitslag: 6-11. A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen Weidevogels B1, die haar eerste wedstrijd 
met 21-6 verloor van Sporting Delta B2. 
VALTO B3 speelde uit tegen Nikantes B1. Op de weg er naar toe had één van de auto’s een klapband, dus 
die kwam pas vlak voor tijd aan. De spelers hadden van dit alles geen last, want er werd een keurige 
overwinning neergezet: 2-11. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen Avanti B3, die verloor haar eerste 
wedstrijd met 4-11 van KCR B2. 
VALTO C1 komt dit seizoen in de veld- en zaalcompetitie wederom uit in de Hoofdklasse. Van vorig jaar 
weten we nog dat dit een pittig niveau is maar dat daar wel veel te leren valt. Op deze eerste 
competitiezaterdag kon de C1 direct ervaren hoe pittig de Hoofdklasse is. KZ C1 kwam op bezoek en ging 
met een 5-13 winst op zak weer terug naar Noord Holland. Komende zaterdag een uitwedstrijd maar nog wel 
eentje die om de hoek is: Fortuna C1. In juni jl. werd Fortuna C1 nog Nederlands Kampioen op ons veld in 
De Lier. 
VALTO C2 trapte het seizoen thuis af tegen Avanti C4. Lang werden er geen doelpunten gescoord waardoor 
het met rust nog steeds 0-0 stond. Gelukkig kwamen de doelpunten na rust wel op gang en werd er met 5-2 
gewonnen door onze C2. Komende week gaan jullie naar onze buren om tegen ODO C1 te spelen. Zij 
verloren zaterdag nipt van de 3e tegenstander in de poule: Excelsior C1.  
VALTO C3 speelde ook thuis, tegen Nieuwerkerk C3. Het bleef tot diep in de 2e helft spannend bij een 
tussenstand van 4-5. VALTO bleef op zoek gaan naar de gelijkmaker maar helaas scoorde uiteindelijk 
Nieuwerkerk hun 6e waardoor de wedstrijd gespeeld was. Er werd met 4-6 verloren. Komende zaterdag 
mogen jullie naar Rotterdam om tegen OZC C2 te spelen. 
VALTO C4 had een lastige start van de competitie tegen Excelsior C3. Eigenlijk kwam VALTO er niet aan te 
pas en scoorde Excelsior er lekker op los. De einduitslag werd hierdoor 0-10. Komende zaterdag spelen 
jullie uit tegen ONDO C4 die deze zaterdag ook geen doelpunten wist te maken en flink verloor. Wie weet 
zijn jullie qua niveau beter aan elkaar gewaagd.  
VALTO C5 speelde als enige C-team uit en reisde af naar Zoetermeer om tegen Phoenix C2 te spelen. 
Helaas bleek Phoenix net iets beter dan onze C5 en werd er met 9-5 verloren. Komende zaterdag spelen 
jullie thuis tegen Refleks die hun eerste wedstrijd wist te winnen. 
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VALTO D1 mocht gelijk een stukje rijden deze zaterdag, en wel naar Moordrecht voor een wedstrijd tegen 
IJsselvogels D1. De D1 moest nog even wakker worden zo aan het begin van het seizoen en speelde wat 
slap waar de tegenstander wat feller was. Er werd met een 5-4 achterstand gerust. VALTO kwam goed uit 
de kleedkamer en wist in de 2e helft de pot naar zich te trekken. Er werd met 9-12 gewonnen. Komende 
zaterdag komt Nieuwerkerk D2 op bezoek die hun 1e wedstrijd niet wist te winnen. 
VALTO D2 heeft haar 1e overwinning binnen. Voor sommige spelers was het de 1e wedstrijd op groot veld, 
andere hebben daar al een jaar ervaring mee. Dat is altijd even wennen en zoeken naar elkaar. Maar de D2 
liet een leuke wedstrijd zien aan het publiek: goed spel, mooie aanvallen en goed verdedigen. Uiteindelijk 
werd er met 7-2 gewonnen en kon Avanti D2 puntloos naar huis. Komende zaterdag spelen jullie in Delft 
tegen Excelsior D2 die hun eerste wedstrijd niet wisten te winnen. 
VALTO D3 trapte het seizoen af met regen en een zieke. Gelukkig werd het snel droog en ook de zieke kon 
vervangen worden! DES D2 was deze zaterdag de tegenstander en die waren duidelijk nog niet helemaal 
wakker. Met rust stond VALTO met 7-0 voor. Na rust wist VALTO dit aantal te verdubbelen en scoorde ook 
DES er nog 2. Eindstand 14-2. Komende week speel de D3 uit bij Excelsior D3. Wat zij deze eerste zaterdag 
gespeeld hebben, is nu nog niet bekend.  
VALTO D4 speelde tegen Excelsior D4 een goede eerste wedstrijd. Het was nog wel wennen aan elkaar en 
aan het nieuwe team maar er werd makkelijk gescoord tegen deze tegenstander. In de rust was er een 1-5 
voorsprong en ook in de 2e helft ging onze D4 lekker verder er zo werd er uiteindelijk gewonnen met 6-13. 
Komende zaterdag komt Weidevogels D2 op bezoek wat hun 1e wedstrijd erg eenvoudig wist te winnen. 
Dan wellicht meer tegenstand.  
VALTO E1 had het pittig met 4 jongens tegenover zich. Ze hadden geen team compleet! De E1 speelde 
goed, aanvallend vonden we het lastig waar we moesten lopen! Door de veel te grote weerstand ging de 
wedstrijd helaas wel verloren. 
De eerste punten zijn binnen voor VALTO E2! Ze waren allemaal enthousiast en hadden zin om weer lekker 
te gaan ballen. We gingen erg goed van start en stonden na 10 minuten al 5-1 voor. Deze voorsprong 
hielden we een groot gedeelte van de wedstrijd vast, maar naar het einde toe wist Excelsior terug te komen 
tot 10-10. Maar in de laatste minuut maakte we de 11e en werd er gelijk afgefloten. Een lekker begin en op 
naar volgende week! 
Van VALTO E3 heb ik helaas niets ontvangen en was nog geen uitslag in de app bekend. 
VALTO E4 speelde vandaag tegen KVS E2. De kinderen hadden er duidelijk zin in. Ze gingen er gelijk 
fanatiek in en onderschepten met elkaar veel ballen. Door leuk samen spel een hoop doelpunten zo in de 
eerste wedstrijd met 2-11. Dit belooft een mooi seizoen te worden! 
VALTO E5 speelde heel goed de eerste 30 minuten en de laatste 10 minuten zag je dat ze moe waren 
gespeeld. Het samenspel was zeer goed, maar verdedigend kan het nog wat beter. Maar al met al 7-5 
gewonnen. 
VALTO E6 speelde in een spannende wedstrijd met 5-5 gelijk. 
VALTO E7 speelde vandaag tegen Avanti met een 1-1 gelijk. Bij het tweede kwart scoorde VALTO en het 
derde kwart Avanti. VALTO had wel erg veel kansen, maar de bal ging er helaas niet in. Verdedigend kan 
het alleen nog wel wat beter dus daar gaan we komende week aan werken. 
VALTO E8 had het lastig vandaag. Het snel overspelen en omschakelen van aanval naar verdedigen en 
andersom is nog een dingetje. Het spel verliep hierdoor traag en de tegenstander kon de bal makkelijk 
overscheppen. Helaas werd zo de wedstrijd verloren met 9-1. 
VALTO F1 speelde thuis tegen Fortuna F2. Ze begonnen met een 2 tegen doelpunten. Maar we kwamen 
goed terug en speelde snel richting de korf waardoor we veel kansen hadden en vaak konden schieten. Ook 
verdedigend bleven we er goed bij. De wedstrijd eindigde met een hele mooie stand van 9-3! 
VALTO F2 speelde uit tegen Fortuna. Voor bijna het hele team was het de allereerste echte wedstrijd en dus 
best wel spannend. Met veel enthousiasme begonnen ze aan de wedstrijd, maar het was al snel duidelijk dat 
Fortuna iets meer ervaring had dan de F2. Gooien en vangen was nog best wel moeilijk met al die handen 
van de tegenstander ertussen en de ballen wilden de korf nog niet echt raken. De F2 kreeg helaas best wat 
doelpunten tegen, maar ze gaven niet op. De F2 wist zelfs toch 1 keer te scoren en daarom gingen ze best 
tevreden naar huis ondanks een eindstand van 7-1. 
VALTO F3 speelde uit tegen Avanti. De meeste kinderen speelden hun eerste wedstrijdje dus dat was wel 
spannend. Ze speelden goed samen naar de korf en hadden veel kansen maar hij ging er iedere keer net 
niet in. De tegenstander was net iets verder, iets feller en ze hadden soms moeite met gooien waardoor de 
tegenstander de bal kon onderscheppen. Helaas verloren ze met 5-2 maar ze hebben allemaal super goed 
hun best gedaan. 
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Van de TC 
De competitie is gestart, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en voor zover 
ik het kon zien ging het redelijk vlekkeloos. Geen berichten over 
scheidsrechters die niet kwamen opdagen, geen ernstige blessures (tot nu 
toe) en geen andere incidenten. Zoals het hoort wat mij betreft. Natuurlijk 
zien en horen wij ook niet alles, dus zit je ergens mee, laat het dan even weten aan één van de TC leden of 
via tc@ckv-valto.nl. Mocht je een blessure hebben, wacht dan niet te lang met actie ondernemen. Laat je bij 
twijfel adviseren door AdFysio, onze partner in verzorging én preventie van blessures. 
 
De selecties 
Bij de selecties wisselende resultaten. De A1 stevende af een op gelijkspel, scoorde in de laatste minuut de 
voorsprong, maar liet hem in diezelfde minuut ook weer door de vingers glippen, met alsnog een gelijkspel 
als resultaat. VALTO 2 stond ruim voor, maar kon die voorsprong niet vasthouden en ook daar glipte de 
overwinning door de vingers, met ook hier een gelijkspel als resultaat. VALTO 1 wist knap te winnen. De 
tegenstander en de wind probeerden het ons vlaggenschip lastig te maken, maar de voorsprong werd 
vastgehouden. Een mooie start. Onze hoofdklasseteams waren wisselvallig. De B1 won ruim, de C1 verloor 
ruim. Geen nood, volgende week een nieuwe ronde, met nieuwe kansen. 
 
Nieuwe initiatieven 
We zijn als TC bezig met nieuwe initiatieven. Extra trainingen en samenwerkingen met ROC Mondriaan (zij 
begeleiden ook een groot deel van de AdFysio Giga Kangoeroedag). Hierover later meer. 
 
Fluiten 
Net als vorige week, zijn scheidsrechters nog altijd van vitaal belang, om een mooi cliché te noemen: zonder 
scheidsrechter geen wedstrijd. Wanneer je niet zo van fluiten houdt, kan het al schelen als je een bepaalde 
leeftijdsklasse fluit, die je minder erg vindt om te fluiten. Om hierin te ondersteunen geven we jullie allen de 
kans om door te geven welke leeftijdsklasse jullie het liefste fluiten, dan proberen we daar rekening mee te 
houden. Denk eraan, het is vaak maar 3 keer een uurtje per seizoen, maar je maakt er heel veel mensen 
gelukkig mee.  
 
Ben je nog wat onzeker of zou je gewoon graag een keer begeleid worden? Geef dat dan ook aan, dan 
zorgen we dat er iemand van de arbitrage bij is om je te begeleiden. Ruilen graag onderling regelen, dit moet 
ook mogelijk zijn omdat het gehele schema zo snel mogelijk is ingevuld. Mochten jullie op- of aanmerkingen 
hebben, of wellicht tips, dan horen we dat heel graag. 
Dit kun je aan Thom Voskamp laten weten: 06-13235155 of via thom.voskamp@ckv-VALTO.nl. 
  
Teamfoto’s en spelersfoto’s 
We zijn er bijna, nog een aantal teams moeten nog een foto maken. Dat zijn VALTO 3, 6, 9, A1, C1, D3 en 
E2. Let dus even op wanneer jullie foto wordt gemaakt. Deze foto’s worden gebruikt voor op de website, in 
de kantine of eventueel bij persberichten.  
 
Cursussen 
Ook dit jaar worden er weer cursussen gegeven. We zijn bezig voor een KT2 (Korfbal Trainer 2 - 
basiscursus) en waarschijnlijk ook een KT3 (als opvolger van KT2). Wil je vztc@ckv-valto.nl. 
De mensen die zich al hebben opgegeven krijgen deze week van mij een berichtje. 
 
Wil je wedstrijden fluiten op een hoger niveau en daarmee jezelf ontwikkelen, maar tegelijkertijd ook de 
vereniging helpen? Dan kan dat ook! Je wordt dan goed begeleid en kan uiteindelijk 
zelfstandig wedstrijdsportduels leiden. Doorgroeien kan uiteraard ook, dat past zelfs heel goed binnen de 
ambities van VALTO. We helpen je graag om beter te worden en misschien wel ooit de NK veld- of zaalfinale 
te fluiten! 
 
Tenslotte kun je ook een cursus juryvoorzitter volgen. Daarmee kun je bij wedstrijden met schotklok aan de 
jurytafel plaatsnemen als voorzitter. Je dient vakkundig te zijn en korfbalkennis is hierbij noodzakelijk. Je 
wordt tijdens een cursusavond opgeleid en gecertificeerd. Ook tijdklok- en schotklokbediening neemt plaats 
achter de jurytafel, maar daar is geen aparte cursus voor nodig. 
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Alle cursussen die we als vereniging aanbieden zijn kosteloos voor de deelnemers. Wel verwachten we dat 
je gebruik blijft maken van de kennis, dus als trainer, scheidsrechter of juryvoorzitter actief blijft. 
 
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. 
 
We hebben overigens al een aantal plekken weten op te vullen, dus dat is mooi. 
Dank aan de vrijwilligers die die willen doen! 
 
- Trainers C4/C5 voor de woensdag 
- Trainers voor VALTO 6, 7 en 8 
- Trainers / begeleiders Kangoeroes 
- Coach C5 - samen met Hèlen Lochmans 
- Coach A4 - samen met Petra Dijkstra 
- TC-Coördinator A en B 
- Video analist/statistieken VALTO selectie 
 
Namens de TC, Jan Jaap Elenbaas 
vztc@ckv-VALTO.nl / 06-29585387 
 
 
 
 
Schoonmaken Villa 
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.   
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas, 
Meidoornhof 21.  
 
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
13/9 D2 
20/9 D3 
27/9 D4 
4/10 C1 
11/10 C2 
18/10 C3 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
 
Barbezetting komende week 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 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  
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Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Hulp 

keuken 
Keuken 

12 sept Do 19.30-23.30 Arie Dijkstra     

        

14 sept Za  8.15-12.00 Sandra 
Kortekaas 

Jolanda de 
Meulmeester 

   

14 sept Za 11.00-14.00 Janine Stolk     

14 sept Za 12.00-15.00 Peter de 
Rijcke 

Mathilde 
Oussoren 

   

14 sept Za 15.00-18.00 Jacqueline 
van Geest 

Margriet vd Berg    

14 sept Za 17.30-20.30 VALTO 9 VALTO 9  VALTO 9 Laurens van Eijk en 

       Iemand van VALTO 
9 

 
 
 
 
Wedstrijdverslagen 
 
 
 
VALTO selectie start het seizoen goed 
 

Sponsors: Martin Stolze  B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B.V.  
Na alle oefenwedstrijden zijn we dit weekend dan weer echt begonnen. De eerste competitie wedstrijden 
zitten er op. VALTO 1 startte net als vorig seizoen tegen Oranje Wit uit Dordrecht. Ook VALTO 2 , dit jaar 
uitkomend in de reserve overgangsklasse, had als tegenstander de reserves van Oranje Wit. Op verzoek 
van Oranje Wit vingen al hun wedstrijden aan met een eerbetoon aan Arend van Geffen jeugdlid van Oranje 
Wit, die op vakantie in Spanje is verongelukt. Vanmorgen was het eerste eerbetoon bij de wedstrijd VALTO 
B1 – Oranje Wit B1. Ook vanmiddag bij de wedstrijden van de selectie dus vooraf een kippenvel moment 
tijdens een minuut lang applaus voor Arend van Geffen. Daarna over tot de orde van de dag. Bij VALTO 2 
waren wat veranderingen zichtbaar bij aanvang van de wedstrijd. Rick en Lisanne O ontbraken en nieuwe 
gezichten waren Martijn Dijkstra, Vera Lagerwerf en Nikki van Spronsen.  
Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter van der Plicht waren het de gasten die als eerste de korf wisten 
te vinden. Via een strafworp van Thijs en een  benutte vrije bal van Vera kwam VALTO aan de goede kant 
van de score. Oranje Wit wist weer gelijk te maken, maar direct daarna liep VALTO uit naar 5-2 door twee 
treffers van Thijs (2x) en wederom Vera. Halverwege de eerste helft was het verschil opgelopen tot 8-4, 
maar het lukte VALTO niet om echt los te komen van de tegenstander. Via een strafworp en een 
afstandsschot leken de gasten weer aan te haken. Daar stak Pieter eigenhandig een stokje voor door met 
twee doelpunten de tussenstand op 10-6 te zetten. Een mooie marge om de kleedkamers mee op te zoeken, 
maar daar moesten nog wel acht minuten voor gespeeld worden. Oranje Wit wist nog wat terug te doen door 
een meegekregen strafworp te benutten, maar het slotakkoord voor de rust was voor de thuisploeg.  Ron en 
Martijn zorgden er voor dat we met een marge van vijf de gang naar de kleedkamer maakte.  
De eerste acht minuten na de rust wist VALTO deze marge vast te houden door met de gasten mee te 
scoren. Daarna slopen er foutjes in het spel bij VALTO en kropen de gasten langzaam maar zeker dichterbij. 
Door drie meegekregen strafworpen en een benutte vrije bal wisten de gasten het gat halverwege de tweede 
helft terug te brengen naar 16-13. Thijs herstelde het verschil terug naar vier door zijn strafworp af te ronden, 
maar de laatste dertien minuten zou VALTO niet goed uitspelen. In de aanvallen werden er verkeerde 
keuzes gemaakt en waren ook de passes niet zuiver genoeg. De gasten trokken nog eens alle registers 
open voor een slotoffensief en wisten vier minuten voor tijd de aansluiting weer te krijgen bij 17-16. Oranje 
Wit ging in de alles of niets modus, waardoor het er niet gezelliger op werd binnen de lijnen. Met nog minder 
dan twee minuten op de klok floot de heer van der Plicht voor tijdrekken door de verdediging van VALTO bij 
het opbrengen van de bal naar het andere vak. Bij de vijfde keer overspelen vond de heer van der Plicht het 
teveel worden, terwijl alle bewegingen richting middenlijn waren. Nog maar eens de spelregels gaan 
bestuderen denk ik. Dit bleek echter koren op de molen bij de gasten en zij pakte dit buitenkansje met beide 
handen aan. Na de gelijkmaker kregen beide ploegen nog een aantal kansen, waarvan Oranje Wit een grote 
kans op de overwinning liet liggen. Bij de toegekende strafworp in de slot minuut kon de strafworpnemer de 
druk niet aan en gooide de bal in een mooie boog over de korf. 
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Niet veel later klonk het eindsignaal en werd het een puntendeling voor de ploegen. Gezien de wedstrijd 
heeft VALTO zich te kort gedaan door een punt te laten liggen in een wedstrijd waarin zij 56 minuten op 
voorsprong hebben gestaan. Van de andere kant mogen zij de handen dichtknijpen met het punt, daar zij het 
de laatste vijftien minuten zelf verzuimde af te maken. 
 
Hierna betraden de eerste teams van beide verenigingen de arena. Ook hier werd een minuut lang 
geapplaudisseerd voor Arend van Geffen. VALTO 1 was in ieder geval gewaarschuwd dat de gasten tot de 
laatste minuut door zullen gaan. Bij VALTO 1 ook wat wijzigingen binnen de basis acht. Met het vertrek van 
Frank zijn de overige vier heren die vorig seizoen tot het keurkorps behoorde blijven staan. Bij de dames is 
de plaats van de vertrokken Naomi ingevuld door Romeé. Een ander nieuw gezicht bij VALTO is Nikki van 
der Hak, over gekomen van ODO Maasland. Zij treedt in de voetsporen van Sanne en Iris de Raadt en 
Judith Goedendorp door ook gelijk het vertrouwen te winnen van de trainer en een basisplaats te 
bemachtigen. In tegenstelling tot de voorgaande wedstrijd zou deze wedstrijd lang gelijk opgaan. Romeé 
opende de score, maar niet veel later was het weer gelijk. Met om en om scoren zou dit doorgaan tot de 5-5 
tussenstand was bereikt met VALTO steeds aan de goede kant van de score. In het tweede kwart leken de 
rollen omgedraaid te zijn. De VALTO aanvallen liepen even niet lekker, waardoor de gasten zeven minuten 
later een voorsprong van 5-7 op het bord zette. Mees en Zané poetsten deze achterstand binnen twee 
minuten weer  weg, waarna ook het ander vak de korf weer snel wist te vinden. Thom en Maaike zette de 
ruststand op 9-7, zodat we toch met een kleine voorsprong konden gaan rusten.  
Oranje Wit kwam echter scherp uit de kleedkamer en wist deze achterstand binnen een minuut weer weg te 
werken. VALTO raakte niet in paniek en bleef rustig zoeken naar de juiste kansen. Die kwamen er voor 
Thom, Bart en Zané, zodat we bij 12-9 weer een klein gaatje hadden geslagen. Oranje Wit bleef echter 
aangehaakt en kreeg bij 12-11 weer de aansluiting. Met nog twintig lange minuten te gaan wist Bart de 
marge weer te verdubbelen en zorgde Laurens voor wat meer lucht door er 14-11 van te maken. Halverwege 
de tweede helft wisselde Erik Nikki H voor Nikki S om het de langere tegenstander van Nikki in de rebound 
lastiger te maken. VALTO zou de voorsprong nog verder uitbouwen naar 16-11 door doelpunten van Bart en 
Mees. Met nog tien minuten op de klok trokken de gasten ook nu weer alle registers open. Hoewel we al de 
nodige forse akties gezien hadden vanmiddag, werd het er ook nu niet gezelliger op binnen de lijnen. Veel 
bracht het de gasten niet, want VALTO 1 deed wel wat in de voorgaande wedstrijd vergeten werd. De 
aanvallen werden bijna allemaal gedegen opgezet en werd op de juiste momenten de schoten gepakt. Toch 
kregen de  gasten nog flink wat kansen, waar zij er nog twee van wisten te benutten. Het slotakkoord was 
voor VALTO wat in de laatste minuut nog een vrije bal mocht nemen. Zané kreeg, ondanks dat ze al een 
paar keer gemist had, van haar vakgenoten alle vertrouwen om ook deze vrije bal te nemen. Zij was het dan 
ook die de eindstand op het scorebord zette door de vrije bal gewoon raak te schieten. Hierna klonk direct 
het eindsignaal, waarmee in de eerste wedstrijd deze keer werd gewonnen van Oranje Wit. Een dik 
verdiende overwinning van ons vlaggenschip en daarmee voor de eerste punten kan bijschrijven. De andere 
wedstrijden leverden Pernix 1, KVA 1 en Excelsior 1 op als winnaar. Volgende week gaan VALTO 1 & 2 
samen op stap naar Kamerik om de strijd aan te gaan tegen SDO/Blij Werkt 1 &2. Voor VALTO 2 is dit een 
weerzien met een tegenstander uit de zaalcompetitie van vorig seizoen, maar voor VALTO 1 een treffen met 
een nieuwe tegenstander die uit de hoofdklasse is gedegradeerd. Zij worden getraind, in tegenstelling tot 
wat ik in het glazenbol stukje schreef, door Edwin Visser, nadat Jesper Oele vertrokken is naar Dalto uit 
Driebergen. Zij wisten niet te winnen van Pernix in Leiden en zullen dus gebrand zijn op een overwinning om 
ook van die gehate nul af te komen. Een beetje extra steun kunnen de spelers dus wel gebruiken. Ik hoop 
dan ook dat velen van u een klein uurtje achter de selectie aan willen reizen om hen te steunen bij de 
tweede wedstrijd. Zelf kan ik er helaas niet bij zijn door een korte vakantie between two jobs en hoop dat er 
mensen zijn die via social media de afwezigen op de hoogte willen houden van onze prestaties.  
Succes in Kamerik en tot over twee weken bij de Villa voor de wedstrijden tegen DVO 3 en VEO 1 
 
       Arno van Leeuwen. 
 
 
 
 
 
ODO 3 - VALTO 3 
De eerste wedstrijd van het seizoen in een hele nieuwe team samenstelling: spelers die al in 3 zaten, een 
heer van buiten af, afvallers van de selectie en een nieuwe coach.  Na even lekker in het zonnetje te hebben 
gezeten (jaja tussen alle regenbuien door was er ook nog plek voor de zon) gingen we een praatje houden 
onder leiding van onze coach Kimberley.  
De wedstrijd begon goed, door een strafworp die Floris verzilverde en een schot van Myrte werd het 0-2. Het 
andere aanvalsvak speelde goed samen, kwamen tot veel kansen maar de goal wilde maar niet vallen. 
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Odo kon de stand weer gelijk trekken naar 2-2. Het andere aanvalsvak scoorde wel weer snel door een 
doorloop van Elise en weer een strafworp die Floris scoorde wat de stand weer op 2-4 zette. Overigens 
stond de verdediging als een huis en kreeg de aanval bal na bal. Odo maakte weer 4-4 maar Myrte en Elise 
zetten de stand voor de rust op 4-6! In de rust kwam Simon erin voor Danny, hij mocht vrij snel een strafworp 
nemen en maakte deze keurig af. Myrte scoorde haar derde doelpunt en de stand stond op 5-8. Gelukkig 
had Odo pech in de afronding waardoor wij uit konden lopen naar een 5-10 voorsprong. Daarna was het 
uitspelen tot de tijd voorbij was. Uiteindelijk werd het 7-12. Een nette overwinning voor VALTO 3, er kan een 
hoop beter, dus er is nog genoeg om op te trainen. Wij hebben er vertrouwen in! Hopelijk komen jullie ons 
een keer aanmoedigen. 
 
      Liefs VALTO 3 
 
 
 
 
VALTO B2 – ODO B1 
De B2 begon om 11 uur een wedstrijd tegen ODSO B1, het was de eerste competitie wedstrijd van de 
B2.ODO scoorde het eerste doelpunt al vrij snel waardoor we met 0-1 achter stonden. Gelukkig scoorde 
Jens al snel de 1-1. Hierna scoorde ODO de 1-2 en 1-3 na de vak wissel scoorde Jens de 2-3, hierna gingen 
de ballen aan onze kant er niet meer waardoor we op een 2-7 achterstand de rust in gingen. In de rust zei 
Mark dat er iets meer pit in moest komen. Dit pakte we in de 2e helft goed op waardoor Justin, Daan en Mink 
een doelpunt maakte, zo kwamen we op de 5-7. ODO scoorde hierna 2 doelpunten zodat we op een 5-9 
achterstand kwamen. Ruben scoorde de 6-9. Helaas waren de doelpunten voor ons toen op en scoorde 
ODO er nog 2. Toen was de wedstrijd afgelopen en was de eindstand 6-11. 
Volgende week spelen we om 13.30 tegen Weidevogels B1 en hopen we de punten mee naar huis te 
kunnen nemen! 
       Groetjes van de B2 
 
 
 
 
VALTO C2 – Avanti C4 
Afgelopen zaterdag was het dan zover.   
Voor VALTO C2 en de meeste teams van VALTO de allereerste wedstrijd van het seizoen. 
In VALTO C2 zitten Mieke, Nouky en Mette, vorig jaar ook C2. Julia uit de C3, Finne, Isa, Jill en Luna 
afkomstig uit de D1, Sanne en Maartje uit de D2. 
Zet deze fanatieke meiden onder leiding van de coaches Mees en Floris bij elkaar, en je krijgt een super 
sterke maar vooral ook gezellige C2.  
De C2 speelt in de poule 3 van de breedtesport dus ze mogen aan de bak. Maar ondanks dat het een 
volledig meiden team is staan ze hun mannetje wel. 
De eerste helft was het wennen aan elkaar, met het aanval vak Finne, Mette, Maartje en Jill. In de 
verdediging Mieke, Sanne, Julia en Nouky.  
Voor de toeschouwers was het een beetje saaie eerste helft met veel gemiste kansen en 0 doelpunten. 
Er wordt heel goed verdedigd en veel ballen onderschept maar met een 0-0 tussenstand de rust in.  
Wat Mees en Floris precies in de rust gezegd hebben J maar na de rust ging het lopen 
Mette komt in de aangeef en Jill scoort de eerste doorloop, gevolgd door nog 1 schot van Jill.  Dan komt 
eindelijk het andere vak tot aanvallen. 
Er wordt gescoord door Nouky en achtereen volgend door Mieke. Er wordt gewisseld en ook Avanti weet de 
korf te vinden.  
Jill scoort nogmaals en dan komen Isa en Luna er nog even in voor Mette en Jill. Avanti scoort nog aan het 
eind en dan is de wedstrijd afgelopen. 5-2 voor VALTO.  
De eerste wedstrijd in de pocket! Volgende week staat Odo C1 op het programma.  
Bedankt coaches, en go for it meiden, jullie kunnen het!! 
 
 
 
VALTO C5 
VALTO C5 speelde zaterdag om 13.00 tegen Phoenix C2 in Zoetermeer. 
Redelijk weer en een leuke spannende wedstrijd. 
Eerste helft ging het gelijk op maar helaas was Phoenix de tweede helft iets sterker. Hierdoor wedstrijd 
afgesloten met 9-5. 
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IJsselvogels D1 - VALTO D1 
De eerst competitie wedstrijd van de D1 mocht vandaag uit gespeeld worden tegen de Ijsselvogels in 
Moordrecht.  
Helaas kwam het het soms met bakken uit de hemel waardoor de bal wat glad werd maar blijkbaar was dit 
voor de spelers geen probleem. 
Voorafgaand de wedstrijd werd het team door Sheila en Martijn goed geïnstrueerd waardoor ze met volle 
moed en plezier de wedstrijd in gingen. 
Ondanks dat ging de eerste helft niet vanzelf. De D1 liet hier en daar wat kansen liggen en miste wat 
scherpte waardoor het gelijk opging.  
Hoe dan ook was het voor de ouders langs de kant genieten, want er zaten prachtige doelpunten bij van o.a. 
Frenk, Jonne en Danique met mooi aangeef werk van Justin.  
Èn werd er sterk verdedigd waardoor Ijsselvogels niet de kans kreeg om uit te lopen naar een voorsprong. 
Eenmaal weer opgewarmd in de rust en met goede instructies van de coaches kwamen er blije gezichten uit 
de kleedkamer. Het was duidelijk te zien dat ze zin hadden om de tweede helft in te gaan en de kleine 
achterstand van 1 doelpunt in te halen. 
En dat kwam ook meteen tot uiting in het veld! 
De D1 stond op scherp en mooie kansen werden er gecreëerd door Isis waardoor Bram en Sara deze 
konden afmaken met verre afstandsschoten. Ook werd er fel gespeeld, vele ballen onderschept en goed 
afgevangen onder de paal door Anouk en Toon. De D1 was goed bezig, maar hield het spannend tot de 
laatste 2 minuten. Gelukkig liep VALTO uit naar 3 punten verschil, waardoor de ouders en coaches weer 
konden ontspannen langs de lijn. 
Yes, VALTO D1 en de coaches hebben hun eerste competitie wedstrijd gewonnen met 9-12! 
Wat ontzettend leuk om te zien dat deze ploeg die nog niet zo lang samen speelt elkaar al goed weet te 
vinden, mooi korfbal laat zien en het vooral erg gezellig hebben met elkaar! 
Leuk, Leuk, Leuk, Leuk!(met een ;-) naar de ouders die langs de kant zaten:-)) 
 
         Groetjes, Isis en Claudia 
 
 
 
VALTO D3 
De eerste competitiewedstrijd voor de D3 is goed van start gegaan. Ze mochten thuis uitkomen tegen DES. 
Gelukkig waren ze allemaal goed uitgeslapen en ging de ene na de andere bal in de juiste korf! Uiteindelijk 
hebben de kanjers van D3 gewonnen met 14-2!  Dat is een goed begin voor het nieuwe veldseizoen en geeft 
het team vertrouwen! Bedankt coaches Jan Pieter en Lysanne en natuurlijk de scheids Marja de Jong 
 
 
 
 
VALTO E1  
Nieuw team nieuwe seizoen voor de E1 was nog even wennen. 
Want de eerste competitie wedstrijd werd gespeeld op zaterdag 7 september tegen Reflex in Rijswijk. 
Het was een pittige wedstrijd waar veel gescoord werd helaas meer van de tegenpartij. 
Ze hebben veel van de wedstrijd geleerd en aanvallend gespeeld. 
Op naar volgende week en hopelijk word er dan meer gescoord aan de kant van VALTO. 
  
     Sportieve groeten, Sandra en Suze 
 
 
 
 
VALTO F1 - Fortuna/Delta Logistiek F2 
Zaterdag mochten we onze eerste echte wedstrijd als VALTO F1 spelen. Het was droog en soms regende 
het. Ik was deze dag jarig en dus was het tijd voor een feestje. Maar we kwamen 0-1 achter, dat was toch 
niet de bedoeling. Gelukkig scoorde wij er toen twee en kwamen voor. Maar de tegenstander kwam weer 
terug, naar 2-3. Mede door de appeltjes met kaneel, de aanwijzingen van de coaches Elise en Tessa en de 
aanmoedigingen van het publiek scoorden we er toch op los. Het werd uiteindelijk 9-3. En we wonnen ook 
de strafworpen nog met 6-3. Daarmee werd het toch nog een mooi verjaardagsfeestje! 
 
      Groeten, Kalle 
 


