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Balen 
Een wat minder positieve kop dan je gewend bent van me, maar hier en daar popje deze op dit weekend … 
typ ik snipverkouden vanuit mijn bed, waar ik normaal al 2 uur uit zou zijn gestapt. En dat ondanks het 
prachtige weer dat we deze dagen nog mogen hebben. Het zat eigenlijk vrijdag al dwars, maar meestal gaat 
het wel over na een goede nacht slaap. Zo niet deze nacht. Gelukkig was de wedstrijd van de jongste verzet 
… naar nóg eerder in de ochtend op de mooie velden van ONDO in ’s-Gravenzande. Het gras waar op 
gespeeld werd kon ik niet ruiken, maar het duel werd ruim gewonnen en dat stemde positief. Nog positiever 
was, dat het spel erg leuk was om te zien. Ze leren veel en ze leren snel. 
 
Eenmaal terug bij de Villa een een broodje verder, mocht ik de A4 fluiten. We zijn aan het opstarten en ook 
de scheidsrechters werden soms wat laat aangewezen, maar voor nu staan ze er allemaal in en kijk dus 
even goed waar je staat. Als je niet kunt, is er nog de mogelijkheid om te ruilen. Als je niet zo goed durft, kun 
je nog om hulp vragen. Ik heb het weer als erg prettig ervaren. Onder een lekker zonnetje met prima 
temperatuur zag ik dit als mijn warmloopmomentje voor mijn eigen wedstrijd en zag ik tegelijkertijd een heel 
leuk team, dat een prima wedstrijd omzette in een overwinning! Nu nog op de foto voor aan de wall of fame 
in de Villa met Valto 9 en daarna weer op naar ONDO voor de mogelijke tweede overwinning. 
 
Daar aangekomen was er klein baal-momentje. Een groot veld. Dat waren we even niet meer gewend. Die 
30x30 is toch echt heel anders dan 20x20. Je kunt de ruimte dan nóg zo klein proberen te maken, maar als 
je de ruimte hebt dan gebruik je die ook, zo is de mensen ontworpen volgens mij. Als met al geen goede 
combi met de kleine longinhoud die ik had deze morgen. Nóg iets meer balen was dat de tegenstander de 
gemiddelde leeftijd op het veld drastisch omlaag haalde … dat werd aanpoten en dat lukte dus niet de 
gehele wedstrijd. Gelukkig hadden we onze topreserves op de bank zitten en kon ik zo de overwinning vanaf 
de bank gadeslaan. Een mooie. 
 
In de Villa aangekomen, zag ik dat de A1 had gewonnen, het tweede gelijk had gespeeld (beetje balen) en 
het eerste had verloren (balen), maar vooral balen om te horen dat Lotte haar achillespees had gescheurd 
en er wel even uit is. Heel veel sterkte Lotte! 
Volgende week maar een nieuwe ronde en nieuwe kansen. Hoewel soms lastig, niet te lang blijven balen! 
 
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
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Programma woensdag 18 september 
 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 
19:45 Korbis 3 - Valto 4 Arjan van Baaren 
 

Programma zaterdag 21 september 
 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 
16:00 Valto 1 - VEO 1 M. (Melvin) de Groot (asr) P. 

(Patrick) de Haan (sr) 
14:30 Valto 2 - DVO/Accountor 3 Herman Hoffman 
17:00 Excelsior (D) 6 - Valto 3  
15:30 Dijkvogels 3 - Valto 5  
16:55 Valto 6 - Fortuna/Delta Logistiek 6 Steven Vijverberg 
14:45 ONDO (G) 7 - Valto 7  
15:35 Valto 8 - Excelsior (D) 9 Bart Versteegen 
15:30 VEO 6 - Valto 9  
10:45 Tempo A2 - Valto A1  
17:20 Valto A2 - DES (D) A1  
14:00 Phoenix A2 - Valto A3  
14:15 Valto A4 - ALO A2 Laurens van Eijk 
13:15 Valto B1 - Albatros B1 Peter Blok 
12:00 Valto B2 - Sporting Delta B2  
12:00 KCR B2 - Valto B3  
11:00 Valto C1 - BEP C1  
13:15 Valto C2 - Excelsior (D) C1 Jesper Valstar 
10:00 KOAG C2 - Valto C3  
12:15 Valto C4 - KVS/Maritiem C3 Twan Boers 
14:00 VEO C2 - Valto C5  
11:15 Valto D1 - Olympia (S) D1 Thijs Dijkstra 
10:05 Meervogels/Física D2 - Valto D2  
10:15 Valto D3 - Phoenix D4 Iris van Paassen 
09:15 Valto D4 - Phoenix D5 Bart van Seters 
09:00 Meervogels/Física E1 - Valto E1  
10:00 Valto E2 - Meervogels/Física E2 Jasper van der Eijk 
09:30 KVS/Maritiem E3 - Valto E3  
10:00 Achilles (Hg) E2 - Valto E4  
10:30 ONDO (G) E8 - Valto E5  
10:00 Valto E6 - Excelsior (D) E6 Justin Vermeer 
09:00 Valto E7 - Meervogels/Física E6 Sanne Dikkenberg 
11:30 VEO E3 - Valto E8  
09:00 Valto F1 - Dubbel Zes F1 Koert Ridder 
09:00 Valto F2 - ODO F2 Thomas Kleijweg 
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Opstellingen 18 en 21 september  
De opstellingen voor aankomende week zijn nog niet compleet. 
Ik probeer de wedstrijd van Valto 6 te verzetten en als dat lukt, dan ga ik verder puzzelen. 
Opstelling woensdag 18 september  
     
Valto 4, uit om 19.45 uur, vertrek 18.00 uur  
Twan K, Michael, Thomas en Steven, res: Wouter D 
Manon, Romy, Esmee en Joyce, res: Lisa W  
     
Opstelling zaterdag 21 september   
     
Valto 3, uit om 17.00 uur, vertrek 15.45 uur  
Simon, Floris, Danny, Max en Ruben K, res: Thomas 
Fleur, Inge, Elise, Lisanne O en Myrte, res: Romy 

     
Valto 5, uit om 15.30 uur, vertrek 14.30 uur  
Marco B, Dennis, Jeroen en Frank, res: Wouter D 
Esther, Annemieke, Marleen B, Joyce M, res: 1x 

     
Valto 6, thuis om 16.55 uur, aanwezig 16.15 uur 
Laurens, Daniël, res: 3x   
Ryanne, Lysanne, Manon, res: 2x   
     
Valto 7, uit om 14.45 uur, vertrek 13.45 uur  
Twan B, Jelle, Rinze, Ruud, Wouter V en Vincent H 
Marije, Suzan, res: 3x    
     
Valto 8, thuis om 15.35 uur, aanwezig 15.00 uur 
Martin, Michiel, Arie, Dave en Marco, res: 1x  
Jolanda, Marleen, Fiona, Rosanne en Leonie   
     
Valto 9, uit om 15.30 uur, vertrek 14.30 uur  
Jan-Jaap, Sjors, Erik en Frans, res: Michiel C   
Claudia, Marja en Vera E, res: 2x   

Uitslagen 
WEDSTRIJD UITSLAG 
SDO/BlijWerkt 1 - Valto 1 25 - 21 
SDO/BlijWerkt 2 - Valto 2 13 - 13 
Valto 3 - ONDO (G) 3 14 - 12 
Valto 4 - IJsselvogels 4 9 - 10 
Valto 5 - DES (D) 4 21 - 12 
Valto 6 - Paal Centraal 4 10 - 8 
Valto 7 - Weidevogels 5 10 - 11 
Valto 8 - Avanti/Post Makelaardij 9 7 - 9 
ONDO (G) 4 - Valto 9 8 - 10 
Valto A1 - Achilles (Hg) A2 14 - 5 
Refleks A2 - Valto A2 14 - 11 
Fortuna/Delta Logistiek A4 - Valto A3 14 - 7 
Valto A4 - Avanti/Post Makelaardij A6 10 - 7 
KCC B1 - Valto B1 18 - 21 
Weidevogels B1 - Valto B2 10 - 20 



AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Valto B3 - Avanti/Post Makelaardij B3 7 - 14 
Fortuna/Delta Logistiek C1 - Valto C1 24 - 7 
ODO C1 - Valto C2 6 - 3 
OZC C2 - Valto C3 4 - 7 
ONDO (G) C4 - Valto C4 2 - 4 
Valto C5 - Refleks C2 6 - 7 
Valto D1 - Nieuwerkerk D2 13 - 1 
Excelsior (D) D2 - Valto D2 6 - 5 
Excelsior (D) D3 - Valto D3 6 - 9 
Valto D4 - Weidevogels D2 1 - 12 
Valto E1 - Die Haghe E1 5 - 16 
Avanti/Post Makelaardij E1 - Valto E2 8 - 13 
Valto E3 - Phoenix E2 2 - 8 
Valto E4 - ONDO (G) E7 14 - 9 
Dijkvogels E2 - Valto E5 9 - 7 
ONDO (G) E10 - Valto E6 6 - 1 
Valto E7 - ONDO (G) E12 6 - 0 
Valto E8 - DES (D) E1 2 - 9 
ONDO (G) F2 - Valto F1 2 - 11 
Valto F2 - DES (D) F1 2 - 8 
Valto F3 - Korbis F2 4 - 6 
 

Nabeschouwingen 
 
Senioren 
VALTO 1 speelde uit tegen SDO 1, vorig jaar nog uitkomend in de hoofdklasse. Vorige week wist SDO niet 
te winnen van Pernix, terwijl VALTO wel de eerste twee punten pakte. Helaas kon daar afgelopen zaterdag 
geen vervolg aan gegeven worden, want er werd verloren met 25-21. Zaterdag speelt het vlaggenschip weer 
thuis, VEO komt dan op bezoek, de ploeg waar vorig jaar aan het eind van het seizoen in een 
beslissingswedstrijd nog van gewonnen werd. VEO verloor haar eerste wedstrijd van Excelsior (14-10) en 
wist afgelopen zaterdag nipt te winnen van KVA, 13-12.  
VALTO 2 speelde uit tegen SDO 2. SDO 2 verloor vorige week ruim van Pernix 2 (21-12), terwijl VALTO 2 
de punten deelde met Oranje Wit 2. Ook dit keer eindigde de wedstrijd voor het tweede in een gelijkspel, 13-
13. Maar waar het vorige week meer als een verliespunt voelde, was het dit keer toch meer een gewonnen 
punt, daar het tweede het grootste gedeelte van de wedstrijd op een ruime achterstand had gestaan. 
Zaterdag speelt het tweede thuis tegen DVO 3, die hun eerste wedstrijd gelijk speelde tegen Dalto 4 (20-20) 
en afgelopen zaterdag wist te winnen van OVVO 3 (21-16).  
VALTO 3 speelde thuis tegen ONDO 3. Het derde ging voortvarend van start en wist al snel een voorsprong 
van 5-0 op het scorebord te zetten. Daarna kwam ONDO wel wat terug, maar het derde wist nog wel een 
ruime marge te houden. Tot 10 minuten voor tijd de stand toch ineens weer gelijk was. Gelukkig herstelde 
VALTO zich en wist ze de winst toch naar zich toe te trekken, 14-12. Zaterdag speelt het derde uit tegen 
Excelsior 6, die haar eerste wedstrijd won van KVS 5 (11-9) en de tweede wedstrijd kansloos verloor van 
Meervogels 3 (19-4).   
VALTO 4 speelde thuis tegen IJsselvogels 4. Het vierde begon niet lekker aan de wedstrijd en keek al gauw 
tegen een achterstand aan. In de tweede helft had het vierde een mooie come-back en wist ze vlak voor tijd 
zelfs op gelijke hoogte te komen, 9-9. Een strafworp in de laatste seconden van de wedstrijd zorgde ervoor 
dat het vierde toch met lege handen stond, 9-10. VALTO 4 speelt woensdag haar volgende wedstrijd, uit 
tegen Korbis 3, die met 12-14 verloor van HKC 4 en met 12-11 won van Vitesse 4.  
VALTO 5 speelde thuis tegen DES 4. Na vorige week ‘vernederd’ te zijn door Velocitas 4, was de vraag of 
de hele poule uit zulke sterke tegenstanders zouden bestaan, of dat er toch ook nog wel wat punten te 
behalen zouden zijn. Gelukkig voor het vijfde bleek DES wel te pakken te zijn, want het werd dit keer een 
ruime overwinning voor het vijfde: 21-12. Zaterdag speelt het vijfde uit tegen Dijkvogels 3, die met 16-14 won 
van Twist 3 en met 20-9 verloor van Excelsior 4. 
VALTO 6 speelde thuis tegen Paal Centraal 4. Na een goede eerste helft stond het 7-3 voor VALTO. In de 
tweede helft keerde het tij en kwam Paal Centraal op een gegeven moment zelfs bijna op gelijke hoogte. 
Gelukkig wist het zesde op het juiste moment te scoren en kwam de overwinning niet meer in gevaar: 10-8. 
Het zesde staat daarmee bovenaan, omdat ze als enige nog geen verliespunt(en) hebben. Zaterdag speelt 
het zesde uit tegen de laatste tegenstander uit de poule: Fortuna 6. Bij winst komt het kampioenschap al 
aardig dichtbij.  
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VALTO 7 speelde thuis tegen Weidevogels 5. Een gelijk opgaande wedstrijd, waarbij het zevende helaas net 
aan het kortste eind trok: 10-11. Zaterdag speelt het zevende tegen koploper ONDO 7, die haar eerste 
wedstrijd met 13-22 won van Weidevogels en haar tweede wedstrijd met 12-10 won van Dijkvogels 5.  
VALTO 8 speelde thuis tegen Avanti 9. Een gelijk opgaande 1e helft zorgde voor een 5-5 ruststand. In de 
tweede helft was Avanti net even wat zuiverder dan VALTO, waardoor er uiteindelijk met 7-9 verloren werd. 
Wel leuk dat Dave zijn eerste doelpunt wist te scoren! Zaterdag speelt het achtste thuis tegen koploper 
Excelsior 9, die als enige haar beide wedstrijden wist te winnen.  
VALTO 9 speelde uit tegen ONDO 4. Het werd een spannende wedstrijd waarin aan beide kanten niet veel 
gescoord werd. Gelukkig wist VALTO er wel een paar meer te maken dan ONDO, waardoor er met 8-10 
gewonnen werd. Zaterdag speelt het negende uit tegen VEO 6, die haar eerste wedstrijd met 16-12 verloor 
van Trekvogels 1.  
  
A-jeugd 
VALTO A1 speelde thuis tegen Achilles A2. Vorige week had de A1 het lastig tegen het stugge Weidevogels 
en werden de punten gedeeld. Dit keer had de A1 het een stuk makkelijker, al duurde het wel even voordat 
de doelpunten gingen vallen. Gelukkig stond het verdedigend goed en hielp het ook mee dat Achilles niet 
erg trefzeker was. Einduitslag: 14-5. Zaterdag speelt de A1 uit tegen Tempo A2, die van VEO A1 wist te 
winnen (18-14) en van Refleks A1 verloor (18-14).  
VALTO A2 speelde uit tegen Refleks A2. Vorige week wist de A2 nog met 10-8 van ODO A1 te winnen. Dit 
keer had de A2 het een stuk lastiger en kon het ook niet voorkomen dat de punten in Rijswijk bleven, 
eindstand: 14-11. Zaterdag speelt de A2 thuis tegen DES A1, die haar eerste wedstrijd nipt van Phoenix A1 
verloor (15-14) en afgelopen zaterdag ruim wist te winnen van Excelsior A1 (11-5).  
VALTO A3 speelde uit tegen Fortuna A4. Vorige week was de A3 één van de weinige teams die het niet 
droog wist te houden tijdens de wedstrijd. Het was zelfs zo erg dat de wedstrijd gestaakt moest worden. Dit 
keer betere weersomstandigheden, maar het hielp de A3 niet aan de overwinning, er werd met 14-7 
verloren. Zaterdag speelt de A3 uit tegen Phoenix A2, die haar beide eerste wedstrijden wist te winnen.  
VALTO A4 speelde thuis tegen Avanti A7. De eerste helft ging gelijk op en zo stond het met rust 3-3. De 
tweede helft liep het een stuk beter aan de kant van VALTO en werd er een mooie voorsprong opgebouwd. 
Richting het eind van de wedstrijd wist Avanti nog wel wat terug te doen, maar echt spannend werd het niet 
meer, eindstand: 10-7. Zaterdag speelt de A4 thuis tegen ALO A2, die één punt wist te behalen door een 
gelijkspel tegen Avanti, 6-6.  
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen KCC B1. Vorige week wist de B1 goed uit de startblokken te komen in de 
hoofdklasse en daar wilde ze vandaag een vervolg aan geven. In een doelpuntrijke wedstrijd was het 
VALTO die met 18-21 de winst naar zich toe trok. Samen met Fortuna B1 en Fortis B1 staat VALTO nu 
bovenaan met vier punten uit twee wedstrijden. A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen Albatros B1, die haar 
eerste wedstrijd verloor van PKC B1 (21-15) en afgelopen zaterdag met 18-14 won van KOAG B1. 
VALTO B2 speelde uit tegen Weidevogels B1. Vorige week wist de B2 geen vuist te maken tegen ODO B1. 
Dit keer had de B2 duidelijk een tegenstander van een ander formaat. In de eerste helft nam de B2 al een 
ruime voorsprong, waardoor het in de tweede helft wat gas terug kon nemen zonder dat de overwinning in 
gevaar kwam: 10-20. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen Sporting Delta B2, die ook ruim wist te winnen 
van Weidevogels (21-6) en afgelopen zaterdag met 16-9 van ODO verloor.  
VALTO B3 speelde thuis tegen Avanti B3. Waar er vorige week nog ruim van Nikantes B1 werd gewonnen 
(2-11) moest er tegen Avanti uit een ander vaatje getapt worden. Helaas had dit niet helemaal het gewenste 
resultaat, want er werd met 7-14 verloren. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen KCR B2, die tot nu toe haar 
beide wedstrijden wist te winnen en daarmee koploper in de poule is.  
 
Valto C1 ging naar de landskampioen in de C-jeugd van afgelopen juni: Fortuna C1. Valto had het erg lastig 
tegen deze sterke tegenstander. Zelf wisten ze toch nog 7 doelpunten te scoren maar konden niet 
voorkomen dat Fortuna er 24 maakte! De leerpunten uit deze wedstrijden pakken en de rest snel vergeten. 
Komende zaterdag komt BEP C1 op bezoek. Zij staan, net als Valto, puntloos onderaan. Waarschijnlijk een 
meer gelijkwaardige tegenstander dan afgelopen zaterdag.  
Valto C2 ging naar onze buren in Maasland om tegen ODO C1 te spelen. De eerste helft ging het gelijk op, 
met rust stond er een 2-1 tussenstand op het scorebord. Ondanks dat Valto echt veel kansen creëerde, 
wilden deze niet vallen en wist ODO uit te lopen naar een 6-3 overwinning. Komende zaterdag wacht 
Excelsior C1 als tegenstander. Zij wisten beide wedstrijden tot nu toe te winnen. 
Valto C3 speelde in Rotterdam tegen OZC C2. Valto begon erg sterk aan de wedstrijd waardoor er al snel 
een voorsprong op het scorebord stond. Hierdoor leek Valto er te makkelijk erover te gaan denken en 
verslapte het een beetje. OZC kwam dichterbij waarna Valto zich weer herpakte en met een uitslag van 4-7 
de winst pakte. Komende zaterdag spelen jullie tegen KOAG C2 wat op papier een sterke ploeg lijkt te zijn.  
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Na het dikke verlies van vorige week was Valto C4 uit op revanche. Ze gingen op zoek naar de winst tegen 
ONDO C4. Er werd niet heel veel gescoord maar het was voldoende voor de overwinning: 2-4. Komende 
zaterdag ontvangen jullie KVS C3 die 1x dik won en 1x dik verloor.  
Valto C5 kreeg Refleks C2 op bezoek. In het ene vak ging het spel best lekker maar het andere vak had 
moeite om een aanval neer te zetten. Valto kwam in 1e instantie voor, wat zich omdraaide in een 
achterstand. In de laatste minuut maakte Valto nog wel de (verdedigde) gelijkmaker die terecht afgekeurd 
werd. Helaas, 6-7 verloren! Komende zaterdag spelen jullie tegen VEO C2 die nog geen punten wist te 
behalen. Hopelijk liggen hier voor Valto dan de eerste punten! 
 
Valto D1 kreeg Nieuwerkerk D2 op bezoek. Er was weinig tegenstand maar dat gaf Valto de gelegenheid 
om goed spel neer te zetten. Veel diepe ballen en in de tweede helft zelfs geen doelpunten doorgelaten. Er 
werd met 13-1 gewonnen. Komende week komt Olympia D1 op bezoek. Gezien voorgaande uitslagen moet 
deze ploeg te pakken zijn. 
Valto D2 ging op bezoek bij Excelsior D2. Hoewel Valto in het 1e kwart echt de bovenliggende partij was, 
lukte het niet om een stempel op de wedstrijd te zetten. Excelsior was steeds een stapje feller en Valto 
verzuimde om de goede kansen die ze kregen af te maken. Helaas eindigde deze spannende wedstrijd in 
een 6-5 overwinning voor Excelsior. Komende week gaan jullie op bezoek bij Meervogels D2 die tot nu toe 
1x won en 1x verloor. 
Valto D3 ging ook op bezoek bij Excelsior om daar tegen hun D3 te spelen. Valto had het best zwaar tegen 
het team wat opgesteld stond en stond in de rust met 4-3 achter. Na rust ging de D3 sneller spelen en 
opeens gingen de doelpunten vallen. Valto had meer geluk in de afronding. Qua kansen werd het gelijkspel, 
maar qua doelpunten nam Valto de punten mee naar huis: 6-9. Komende zaterdag komt Phoenix D4 op 
bezoek die net als Valto beide wedstrijden ook wist te winnen. 
Valto D4 ging de strijd aan met Weidevogels D2. Weidevogels begon meteen sterk en liep al snel uit. Met 
rust keek Valto tegen een 1-7 achterstand aan en gaf Valto de hoop een beetje op. Weidevogels speelde 
slimmer en had daardoor meer kansen die ze ook nog een raak gooide. Er werd met 1-12 verloren. 
Komende week spelen jullie tegen Phoenix D5 die net als jullie met 12-1 van Weidevogels verloren.  
 
VALTO E1 speelde tegen Die Haghe. Gelukkig was het een leukere wedstrijd dan vorige week. Komende 
week gaan ze flink aan de slag met het verdedigen van de doorloop, want daar hadden ze het flink lastig 
mee. Wel verloren, maar toch twee trotse coaches.  
 
VALTO E2 speelde zaterdag een goede wedstrijd tegen Avanti. Verdedigend deden we erg ons best om 
allemaal dicht bij onze tegenstander te blijven. In de aanval speelde we lekker met elkaar rond en probeerde 
veel doelpunten uit de aangeef te halen. Eindresultaat 8-13 gewonnen! 
 
VALTO E3 verloor met 2-8 van  Phoenix 
 
VALTO E4 speelde zaterdag thuis tegen Ondo. Net als vorige week speelden ze weer samen als een team. 
Er werden mooie ballen gegooid naar elkaar. De E4 vind het nog wel lastig om snel om te schakelen van 
aanval naar verdediging. Een mooi puntje om op te trainen, maar voor nu wel weer een overwinning erbij. 
 
VALTO E5 begon niet al te best aan de wedstrijd en kwamen al snel achter, maar net zoals vorige week 
kwam VALTO elke keer terug van achterstand. Verdedigend en vooral het overgooien is nog lastig, dus daar 
zal flink op getraind worden komende week. Eindstand deze week helaas een 9-7 nederlaag. Volgende 
week nieuwe kansen tegen ONDO. 
 
VALTO E6 speelde zaterdag een klassieker tegen ONDO E10. Ze begonnen de wedstrijd goed in de eerste 
10 minuten stond het 1-1, maar verder in de wedstrijd kwamen er een paar pijntjes en vermoeidheden om de 
hoek kijken bij de spelers. Daarom sloten we de wedstrijd jammer genoeg af met een 6-1 nederlaag. 
Volgende week is Excelsior aan de beurt. 
 
VALTO E7 speelde zaterdag thuis tegen ONDO. De verdediging stond vandaag als een huis en in de aanval 
hadden we erg veel kansen, alleen moesten ze de kansen nog raak gaan schieten, wat in de eerste helft niet 
lukte. In de tweede helft begonnen ze wel te scoren en uiteindelijk hebben ze met  6-0 gewonnen. Een 
geslaagde dag dus voor de E7! 
 
VALTO E8 speelde tegen DES E1. Ze vinden het nog lastig om hun tegenstander te volgen in de 
verdediging en snel om te schakelen naar de aanval. In de loop van de wedstrijd ging het wel ietsjes beter, 
maar helaas wel verloren met 2-9 
 
VALTO F1 speelde uit tegen ONDO F2. De F1 begon de wedstrijd niet fel genoeg waardoor we in de rust 
pas 2-2 stonden. De tweede helft ging een heel stuk beter. We wisten de korf te vinden en we waren een 
heel stuk feller dan de eerste helft. Zo werd de wedstrijd gewonnen met 2-11. 
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VALTO F2 speelde thuis tegen DES. Iedereen had er zin ik om er een mooie wedstrijd van te maken. De 
tegenstander had helaas meer ervaring dan VALTO, waardoor ze snel achter kwamen. De F2 gaf echter de 
moed niet op en heeft als team twee keer gescoord. Helaas verloren, maar je ziet goed dat iedereen grote 
stappen maakt. 
 
VALTO F3 speelde tegen Korbis. De wedstrijd ging gelijk op, iedereen keek goed naar wie er vrij stond, 
alleen durfden ze niet altijd de bal te gooien. Toen we dit wel deden, ging het heel goed. Helaas verloren, 
maar ze hebben hard gewerkt. 
 
 
 
Van de TC 
 
De tweede ronde. Voor de selectieteams wederom met wisselend 
resultaat. De A1 won dit keer, Valto 1 verloor van de 
hoofdklassedegradant (geen schande, maar kansen waren er wel, zeker 
bij de nipte voorsprong halverwege) en Valto 2 bleef constant en speelde 
ook deze week gelijk. Helaas wel met een heftige blessure van Lotte, die 
daarmee een aantal maanden zoet zal zijn. Vanuit de jeugd een aantal opvallend ruime overwinningen, 
zoals (naast de A1) de B2 (10-20), de D1 (13-1), de E2 (8-13), de E4 (14-9), de E7 (6-0) en de F1 (2-9) 
wonnen met meet dan 5 doelpunten verschil. Zoals ook vorige week gezegd, voor iedereen, volgende week 
is er weer een nieuwe ronde, met nieuwe kansen. 
 
Nieuwe initiatieven 
De nieuwe initiatieven beginnen wat meer vorm te krijgen. 
 

• 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 
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. 

• 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. 
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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. Johan van der Meer en 
Arnold Kok nemen de trainingen voor Valto 3 en 4 voor hun rekening. Rosanne van Staalduinen zorgt met 
de ROC Mondriaan onder andere voor de invulling van C4/5 en in Romy van den Berg hebben we een 
nieuw TC-lid gevonden. Zij neemt de plaats in van Erik. Tenslotte neemt Willy van den Akker naast de 
verzorging, ook het stukje videoanalyse van de selectie op zich. Heel, heel erg fijn dat jullie deze taken op 
willen pakken! 
 
Wat staat er dan nog open? 

• Trainers (afwisselend) 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 

 
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 weken – oefenprogramma 
Heb het niet kunnen bijhouden maar volgens mij zag ik Pierre, Max, Thijs, Thom en 
Jan in actie zodat zij ook konden oefenen. 
 
Afgelopen zaterdag 
Nog weinig aanwijzingen. Zag alleen Jan staan maar die was niet superfit en kon de wedstrijd bij KCR niet 
fluiten. 
Gelukkig wel fit genoeg om Valto 5 nog te fluiten want hierop was niet ingeschreven. 
 
Ook zag ik Max Valto 4 fluiten afgelopen zaterdag.  
 

Weer bedankt voor jullie inspanningen! 
 

Komend weekend 
Weer weinig aanwijzingen (of ik zie ze niet allemaal?) 
 
Aanwijzingen komende zaterdag 
 
10:15 PKC / SWKGroep B1 Oranje Wit B1 Jan Korteland  

16:00 DeetosSnel 1 KZ / Thermo4U 1 Rick Voskamp en Alex den Hartog  

 
Succes alvast! 
 
Peter de Rijcke 
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Onze gastheren / gastvrouw 
Ook wij als groep gastheren + Jeannette zijn weer opgestart. Omdat het handig kan zijn voor anderen, zet ik 
1x het rooster erin. Overigens kan het gebeuren dat we onderling wat ruilen maar zie je in de meeste 
gevallen of er een gastheer is bij je wedstrijd. 
 
Wim staat door privé-omstandigheden even op de reserve-lijst. Sterkte Wim! De rest gaat er weer voor! 
Succes allemaal ermee. We weten dat dit nog steeds bijzonder gewaardeerd wordt door de scheidsrechters 
die ons veld bezoeken. 
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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: 
 
20/9 D3 
27/9 D4 
4/10 C1 
11/10 C2 
18/10 C3 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 

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 

 

World Clean Up Day 
Volgende week zaterdag is het world clean up day. 
https://www.supportervanschoon.nl/supportersverhalen/verhalen/noteer-alvast-in-je-agenda-world-
cleanup-day-2019/ 
  
We zien toch ook vaak zakjes, flesje en blikjes slingeren langs het veld en in de kleedkamers. Een mooie 
kans om dit onder de aandacht te brengen bij onze eigen leden, maar ook sporters van andere verenigingen. 
 

Wedstrijdverslagen 
 
Valto 3 – Ondo (G) 3 
Afgelopen zaterdag stond voor Valto 3 een thuiswedstrijd tegen Ondo 3 op het programma. Vorige week 
waren we goed aan het seizoen begonnen door een overwinning op ODO en dit wilden we natuurlijk 
doorzetten. Het was onze eerste thuiswedstrijd van dit seizoen en we hadden er zin in! Eerst het praatje van 



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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onze coach Kimberly, daarna gingen we inschieten en toen kon de wedstrijd beginnen. We begonnen goed 
aan de wedstrijd. We hadden gelijk een mooie voorsprong, want we stonden in de 7e minuut al 5-0 voor 
door de doelpunten van Lisanne, Max en Danny. Hierna wist Ondo ook 3 doelpunten te maken en dat zette 
de stand op 5-3. Simon scoorde een afstandsschot en Lisanne een vrije bal, waardoor het 7-3 werd. Ondo 
zette de stand op 7-5. Danny scoorde een afstandsschot en Ondo maakte ook een doelpunt en toen konden 
we de rust in met 8-6. Na de rust scoorde Ruben een afstandsschot, 9-6. Ondo wist daarna  dichtbij te 
komen, want het werd 9-8. Fleur scoorde een schot, maar daarna kwam Ondo op een voorsprong van 10-
11, waardoor wij ineens achterstonden. Gelukkig kon Danny de gelijkmaker scoren 11-11 en daarna 
scoorden Max en Inge, waardoor we weer op 2 doelpunten voorsprong stonden met de stand 13-11. Ondo 
scoorde nog een keer en daarna wist Lisanne haar 3e vrije bal te scoren, waardoor het 14-12 stond.  
De scheidsrechter gaf het eindsignaal en uiteindelijk werd het 14-12 voor Valto! We hebben het spannend 
gemaakt, maar er zijn weer terecht 2 punten binnen! Volgende week spelen we uit tegen Excelsior om 17:00 
uur. 
Valto 3 
 
OZC C2 - Valto C3:  4 - 7 
In heel mooi weer speelden we onze tweede competitiewedstrijd. Sara (D1) ging met 
ons mee i.p.v. Lucas (ziek – beterschap!). Na 5 min  scoorde Yara (0-1). Toen werd het 
1-1 en wisselden we van helft. Een van ons werd van achteren verdedigd – strafworp – 
helaas miste ik. Na een kwartier scoorde Rosann twee keer kort achter elkaar: 1-3. Snel 
daarna 1-4 door Igor. Rust: drinken en tips en tops van Rianca friste ons weer op. 
Igor scoorde al snel 1-5, maar OZC kwam terug via een doorloop: 2-5 en nog een 
doelpunt: 3-5. We veroorzaakten een strafworp – die werd gemist.. Na 11 minuten in de 
tweede helft ging een afstandsschot van Jennifer net mis. OZC schoot raak: 4-5. Maar 
toen scoorde Jennifer wel via een schot: 4-6. Een doelpunt van Daan werd helaas afgekeurd, maar hij 
scoorde daarna toch 4-7. Het was een leuke wedstrijd.  
Tot vanavond, dinsdag en zaterdag! Groetjes, Dieuwertje 
 
Ondo C4- Valto C4 
Na de nederlaag van verleden week tegen Excelsior C3, vertrok Valto C4 vandaag richting ’s-Gravenzande. 
Drie kwartier van te voren vertrek leek ruim genoeg. Alleen toen kwamen we de Ooienvaarsrun onderweg 
tegen en stonden we lang stil. 
Gelukkig arriveerden we toch 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij Ondo. 
Het zonnetje scheen heerlijk, dus voor de toeschouwers was het geen straf om langs de kant te zitten. 
  
Binnen twee minuten bracht Ondo ons op achterstand met 1-0. Maar Dave wist al snel de 1-1 te maken.   
Valto werd daarna wakker en er werd goed over gespeeld. Tristan scoorde de 1-2. Er werd goed verdedigd. 
Rowena scoorde de 1-3. En Roald de 1-4. 
Vlak voor rust wist Ondo het 2-4 te maken. Na de rust werd even slordig gespeeld. Valto raakte de bal aantal 
keer kwijt, maar kwamen aan het eind toch weer sterk terug. 
In de tweede helft zijn er geen punten meer gescoord, dus ging Valto met de winst naar huis. 
Goed gespeeld. 
Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken. 
  
Elise en Louise 
 
Valto C5 
Valto C5 moest vandaag thuis spelen tegen Reflexs C2. De eerste helft begon goed voor Valto. Noortje 
opende de scoorde. Daarna scoorde Lenne de 2-0. Reflexs kreeg kansen zat, maar gelukkig was niet alles 
in de korf. Na nog een punt van Floor, Noortje en Nikki gingen ze de rust in met een kleine voorsprong 5-4. 
De tweede helft waren ze minder scherp, waardoor Reflexs op voorsprong kwam. Door nog 1 punt van 
Dieuwertje werd de eindstand 6-7. Helaas net aan verloren.  
 
Groetjes, 
Lenne 
 

Excelsior D2 - Valto D2 
Zaterdag mocht Valto D2 naar Delft voor een wedstrijd tegen Excelsior D2.  
Helaas konden Elise en Deon niet meedoen. Maar gelukkig wilde Lotte en Lieke wel invallen.  
Wij begonnen sterk en wij konden er al snel 1 maken. Daarna hebben wij een heleboel kansen gehad. Maar 
jammer genoeg gingen ze er net niet in.  
Na ongeveer een kwartier ging het bij excelsior wat beter lopen en gingen zij wel punten scoren. We gingen 
met 3-3 de rust in.  
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Na de rust gingen de ballen bij excelsior er makkelijker in als bij ons dus wij verloren deze pot met 6-5.  
 
Groetjes Elise 
 
Valto D3 
Zaterdag vertrok de D3 met enige vertraging naar Delft, want ondergetekende was vergeten dat hij moest 
rijden, waarvoor nogmaals excuses. Vorige week had de D3 gewonnen en de tegenstander had verloren, 
dus vol goede moed ging de D3 van start. Toch bleek de tegenstander iets sterker te zijn dan ze hadden 
verwacht, waardoor ze met 4-3 achterstand de rust in gingen. Omdat winnen de D3 vorige week goed was 
bevallen, werd er in de tweede helft geknokt en vooral gescoord en dat bracht de eindstand op 6-9 en zo 
konden de punten alsnog mee naar De Lier!  
 
Erik en Anne Elgersma 
 

Valto E1 – Die Haghe E1 
Na het flinke verlies van vorige week, hebben we afgelopen week hard getraind en veel geleerd. Gelukkig 
was dat zeker ook te zien tijdens de wedstrijd. Die Haghe was sterker, maar door het goede verdedigen van 
Valto, bleef de achterstand de 1e 10 minuten beperkt tot slechts 3 punten en stond het 0-3. Daarna werd er 
meer gescoord, maar wist Valto gelukkig ook de korf te vinden en zo stond het met rust 2-9. Met een 
eindstand van 5-16 kijken we terug op een leerzame wedstrijd. Op gooien / vangen en feller spel valt nog 
veel winst te behalen. Mooi leerdoel en met de fijne coaches die we hebben, Vera en Koert, gaan we daar 
ongetwijfeld sterker in worden.  
 
Groetjes van Sara vd Berg 
 
Valto E3 - Phoenix E2 
Vandaag alweer de tweede wedstrijd van de competitie! 
Dit keer kwam de E2 van Phoenix op bezoek. 
Het bleef lang 0-0, maar vervolgens wist Phoenix 2 punten vlak achter elkaar te scoren. 
Gelukkig volgde al snel een tegendoelpunt van Valto, 1-2. Er was weer hoop! 
Helaas kreeg de E3 het daarna moeilijk tegen Phoenix. Ze kwamen ineens met 3 grote jongens in het veld. 
Daar waren wij niet tegen opgewassen. 
De tweede helft maakte Phoenix dan ook het ene punt na het andere. 
De einduitslag was 2-8. Super hard gewerkt allemaal! Jullie zijn toppers! 
 
Groetjes Amber en Michelle 
 
Valto E4 
Valto E4 speelde vandaag thuis tegen Ondo E7. De teams waren aan elkaar gewaagd, 
maar met veel enthousiasme en goed samenspel hebben ze met 14-9 gewonnen. 
  
Met vriendelijke groet, 
Sabine Berendse 
 
Valto F2 – DES F1 
Zaterdag stond de eerste thuiswedstrijd van de F2 op het programma. Met een stralend weertje gingen ze 
vol goede moed van start met hun tweede wedstrijd van dit nieuwe team. Na vorige week met 7-1 verloren te 
hebben, wist de F2 dit keer een keer meer te scoren. Uiteindelijk werd er verloren met 2-8. Het team speelde 
dankzij de aanwijzingen van coaches Fleur en Lisa al beter dan de week ervoor. Bij de strafworpen werd met 
3-3 gelijk gespeeld. Op naar volgende week, waar het hopelijk weer een stukje beter gaat! 
 
Groetjes Twan 
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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.  
 


