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Nuttig 
 
Al rijdende door het Nederlandse landschap kijk ik naar buiten en merk op dat we een regengolf te pakken 
hebben. Waar een hittegolf in Nederland laat weten dat het echt zomer is, weten we nu zeker dat de herfst is 
begonnen. De dagen achtereen met regen zijn al niet meer op één hand te tellen en daar zaten zeker 
minstens drie dagen tussen met stortbuien. Ergens heeft het wel zijn nut natuurlijk, Nederland is groen en 
dat heeft een oorzaak. 
 
Waar het wat minder gewenst is, is tijdens een training (deze week veel verzopen katjes gezien) en tijdens 
een wedstrijd (aan den lijve ondervonden). Maar goed, zoals collega Jaap van ODO al schreef, we zijn niet 
van suiker en dus was het pas tot na de wedstrijd dat we de beschutting en warmte van de kantine 
opzochten. En natuurlijk liet de zon zich af en toe zien, alleen niet bij ons :-) In de ochtend nog wel en dat 
was meteen ook aangenaam, dat zijn de beste wedstrijden om te kijken, in de milde herfstzon bij een dito 
temperatuur. 
 
De rest van de wedstrijden die ik heb gezien, waren even afwisselend als het weer en datzelfde weer was 
daar vaak de veroorzaker van. Hier en daar was het goed en leuk om te zien. Maar de wind en regen zorgde 
er vaak voor dat het niet vanzelf ging. Ook bij het sluitstuk van de dag. De wedstrijden van de selectie waren 
nuttige overwinningen, waarbij ik strijd en vertrouwen in een goed resultaat zag. Mooie resultaten en een 
prima basis om met opgeheven hoofd naar boven te kijken. 
 
Wat ook bijzonder nuttig is, is het hebben van een scheidsrechter. Dat ging dit weekend niet zo goed. Een 
systeemfoutje bij één wedstrijd kon worden opgelost (waarvoor dank), maar enkele andere wedstrijden 
hadden geen scheidsrechter en dat kan niet. Als je niet kunt, regel je iemand anders. Daar is meestal 
voldoende tijd voor. Lukt het niet, geef het dan ook aan de TC door, zodat die kan helpen zoeken. Maar 
schuif de verantwoordelijkheid niet af. 
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Ik sluit deze week af met een aantal andere algemeen nut beogende zaken. Althans, voor VALTO dan. De 
Rabobank Clubactie is weer van start gegaan. Als je lid bent van deze bank kun je vijf keer een stem 
uitbrengen, waarvan twee per club. Dus ik zou je willen vragen om er twee aan VALTO te geven en de 
andere drie te gebruiken voor andere verengingen. Deze campagne levert met jullie hulp een mooie bijdrage 
aan de clubkas. Verder hebben we 19 oktober een VALTO Oktoberfest in de kantine, altijd leuk om na de 
laatste thuiswedstrijd voor de zaal van de dagschotel met Schnitzel te genieten en te blijven hangen voor 
een gezellige avond. En als we het dan toch over feestjes hebben, op zaterdag 23 november is het weer 
zover. Het VALTOfeest wat garant staat voor een topavond! Nuttig en aangenaam. Prima te combineren. 
 
Ik zie jullie daar en vast nog wel eerder! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 

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 
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Dinsdag 1 oktober 2019 
17:30 VALTO E1 - Refleks E1 Afgeschermd Sportpark De Zwet 17:00 
 
 
 
Zaterdag 5 oktober 2019 
16:00 ONDO (M) 1 - VALTO 1 R. Zwart (sr) C. Pluister Sportpark De Brigge 

15:30 SKF 3 - VALTO 2 Arno Dekker Sportpark De Groene Velden 

11:00 VALTO 3 - KVS/Maritiem 5 
 

Sportpark De Zwet 

13:40 VALTO 4 - HKC (Ha) 4 
 

Sportpark De Zwet 

15:00 VALTO 5 - VEO 4 
 

Sportpark De Zwet 

15:50 VALTO 6 - GKV (H) 3 Frans Dekker Sportpark De Zwet 

17:10 VALTO 7 - Dijkvogels 5 Daniël Verbaan Sportpark De Zwet 

16:20 VALTO 8 - DES (D) 7 Hans Ridder Sportpark De Zwet 

10:30 Trekvogels 1 - VALTO 9 
 

Ingang De Waghemakerestraat 

12:20 VALTO A1 - VEO A1 Wouter Vernhout Sportpark De Zwet 

12:30 Dijkvogels A1 - VALTO A2 
 

Sportveld Dijkvogels Maasdijk 

15:30 Refleks A3 - VALTO A3 
 

Sportpark Prinses Irene 

14:30 VALTO A4 - ONDO (G) A4 Bart Versteegen Sportpark De Zwet 

10:00 Fortuna/ B1 - VALTO B1 Bas van der Meijden Sportpark Kruithuisweg-Oost 

11:45 ODO B1 - VALTO B2 
 

Sportpark De Commandeur 

11:15 VALTO B3 - Nikantes B1 Martijn Dijkstra Sportpark De Zwet 

13:30 VALTO C1 - TOP C1 Marco Roeleveld Sportpark De Zwet 

16:00 Avanti/ C4 - VALTO C2 
 

Sportpark De Groene Wijdte 

13:15 Olympia (S) C2 - VALTO C3 
 

Sportpark De Brug 

10:00 Excelsior (D) C3 - VALTO C4 
 

Sportpark Biesland 

12:30 VALTO C5 - Phoenix C2 Jelle Boeters Sportpark De Zwet 

10:15 VALTO D1 - IJsselvogels D1 Thom Voskamp Sportpark De Zwet 

12:30 Avanti/ D3 - VALTO D2 
 

Sportpark De Groene Wijdte 

09:10 DES (D) D2 - VALTO D3 
 

Sportpark Biesland 

09:15 VALTO D4 - Excelsior (D) D4 Tessa Boers Sportpark De Zwet 

10:15 Excelsior (D) E1 - VALTO E2 
 

Sportpark Biesland 

10:00 VALTO E3 - Fortuna E2 Fabian de Jong Sportpark De Zwet 

10:00 VALTO E4 - KVS/Maritiem E2 Romee Valstar Sportpark De Zwet 

11:00 Die Haghe E2 - VALTO E5 
 

Baambruggestraat 10 

12:00 Phoenix E3 - VALTO E6 
 

Van Doornenplantsoen (veld) 

09:00 VALTO E7 - Avanti/ E7 Máté Ridder Sportpark De Zwet 

10:00 VALTO E8 - GKV (H) E1 Jordi Lammers Sportpark De Zwet 

10:00 Fortuna/ F2 - VALTO F1 
 

Sportpark Kruithuisweg-Oost 

09:00 VALTO F2 - Fortuna/ F3 Julia van der Mout Sportpark De Zwet 

09:00 Weidevogels F2 - VALTO F3 Laura van Rijn Sportcomplex Merenveld 

 
 
 
Opstelling zaterdag 5 oktober  
VALTO 3, thuis om 11.00 uur, aanwezig 10.15 uur 
Simon, Floris, Danny, Max en Ruben K  
Fleur, Inge, Elise, Lisanne O en Myrte 
 
VALTO 4, thuis om 13.40 uur, aanwezig 13.00 uur 
Twan K, Michael, Thomas, Michiel en Steven 
Kimberly, Manon, Romy, Rosalie, Esmee en Joyce 
 
VALTO 5, thuis om 15.00 uur, aanwezig 14.30 uur 
Mark, Dennis, Jeroen, Hans en Frank 
Esther, Annemieke, Hellen en Marleen B, res: Joyce  
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VALTO 6, thuis om 15.50 uur, aanwezig 15.15 uur 
Wouter W, Laurens E, Daniël, Bart V, Jesper en Nick 
Ryanne, Mandy, Lysanne, res: Manon en Marije  
 
VALTO 7, thuis om 17.10 uur, aanwezig 16.30 uur 
Twan B, Rinze, Ruud, Wouter V en Vincent H 
Petra J, Gerda, Marije, Suzan en Marcella 
 
VALTO 8, thuis om 16.20 uur, aanwezig 15.45 uur 
Dave, Michiel, Arie, Bart M en Marco, res: Frank 
Jolanda, Fiona en Leonie, res: Claudia, Dita en 1x ?? 
 
VALTO 9, uit om 10.30 uur, vertrek 9.30 uur 
Jan-Jaap, Sjors (1e helft), Erik, Frans en Richard, res: Michiel C 
Claudia, Dita, Marja, Marloes en Vera E 
 
 
 
Uitslagen zaterdag 28 september 
VALTO 1 - Excelsior (D) 1 12 - 10 
VALTO 2 - Dalto/ 4 14 - 12 
Refleks 4 - VALTO 3 11 - 23 
Vitesse (Ba) 4 - VALTO 4 13 - 8 
Twist 3 - VALTO 5 7 - 11 
Fortuna/ 6 - VALTO 6 11 - 8 
VALTO 7 - ONDO (G) 7 4 - 13 
Excelsior (D) 9 - VALTO 8 10 - 8 
VALTO 9 - VEO 6 9 - 15 
Pernix A1 - VALTO A1 10 - 15 
VALTO A2 - Phoenix A1 10 - 16 
VALTO A3 - Phoenix A2 1 - 3 
VALTO B1 - PKC/ B1 6 - 13 
Sporting Delta B2 - VALTO B2 15 - 7 
VALTO B3 - KCR B2 3 - 15 
Avanti/ C1 - VALTO C1 12 - 2 
Excelsior (D) C1 - VALTO C2 7 - 4 
VALTO C3 - Twist C1 2 - 2 

KVS/Maritiem C3 - VALTO C4 13 - 0 
VALTO C5 - VEO C2 0 - 1 
Olympia (S) D1 - VALTO D1 4 - 8 
VALTO D2 - Meervogels D2 6 - 2 
Phoenix D4 - VALTO D3 6 - 1 
Phoenix D5 - VALTO D4 5 - 5 
VALTO E1 - Meervogels E1 8 - 12 
Meervogels E2 - VALTO E2 19 - 7 
VALTO E3 - KVS/ E3 8 - 12 
VALTO E4 - Achilles (Hg) E2 3 - 7 
VALTO E5 - ONDO (G) E8 0 - 7 
Excelsior (D) E6 - VALTO E6 7 - 0 
Meervogels/ E6 - VALTO E7 2 - 7 
VALTO E8 - VEO E3 6 - 3 
Dubbel Zes F1 - VALTO F1 6 - 8 
ODO F2 - VALTO F2 9 - 3 
VALTO F3 - Nieuwerkerk F6 4 - 3 

 
 
 
Nabeschouwingen TC 
VALTO 1 speelde thuis tegen een oude bekende: Excelsior 1. Excelsior wist al twee keer te winnen, van 
Oranje Wit (waar VALTO ook van won) en van VEO (waar VALTO vorige week nog van verloor). Het werd 
geen hoogstaande wedstrijd: de doelpunten waren schaars en het ging er soms zo stevig aan toe, dat het 
weinig meer weg had van korfbal, maar uiteindelijk was het VALTO die het hoofd koel wist te houden en de 
winst naar zich toe trok: 12-10. Belangrijke punten, want er is een heel brede middenmoot. A.s. zaterdag 
speelt het eerste uit tegen ONDO (M), die tot nu toe alleen nipt (16-15) wist te winnen van Excelsior. 
VALTO 2 speelde thuis tegen DALTO 4, zo’n ploeg waar een aantal oud eerste spelers in zitten, die het 
team op sleeptouw nemen. Een ploeg die pas één verliespunt had, door een gelijkspel tegen DVO 3, waar 
het tweede vorige week nog met 14-17 van verloor. De hele wedstrijd ging het gelijk op en het bleef dan ook 
tot het laatst toe spannend hoe de punten verdeeld zouden worden. Doordat de frustratie bij de tegenstander 
in de laatste minuten toesloeg, kreeg het tweede nog twee strafworpen die koelbloedig werden afgemaakt, 
waarmee de overwinning veilig werd gesteld: 14-12. A.s. zaterdag speelt het tweede uit tegen SKF 3, die al 
zes punten wist te behalen in de eerste vier wedstrijden. 
VALTO 3 speelde uit tegen Refleks 4. Het derde was weer lekker op dreef en had als één van de weinige 
teams weinig last van de weersomstandigheden gezien het aantal doelpunten. Ze wonnen namelijk met 11-
23. Hiermee heeft het derde nog altijd geen puntverlies, en aangezien de uitslagen tussen de overige teams 
gunstig uitvallen, staat het derde al vier punten los op de vijf teams, die allen vier punten wisten te behalen in 
de eerste vier wedstrijden. A.s. zaterdag speelt het derde thuis tegen KVS 5, die nog geen punten heeft 
behaald. 
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VALTO 4 speelde uit tegen Vitesse 4, die nog geen punten had behaald in de eerste drie wedstrijden. Het 
vierde daarentegen had al drie punten door een gelijkspel en een overwinning. Dat dit geen garantie bood 
voor deze wedstrijd bleek al gauw, want met name scorend wilde het niet lukken bij het vierde. Er werd maar 
8 keer gescoord en dat is over het algemeen niet genoeg voor de overwinning. Eindstand: 13-8. A.s. 
zaterdag speelt het vierde thuis tegen HKC 4, die tot nu toe drie wedstrijden heeft gespeeld en deze alle drie 
(niet heel overtuigend) heeft gewonnen. 
VALTO 5 speelde uit tegen Twist 3. Door een paar flinke buien en een stevig windje, viel het niet mee om tot 
afronding te komen. Gelukkig gold dit voor de tegenpartij nog wat meer dan voor VALTO, waardoor er 
uiteindelijk met 7-11 gewonnen werd. A.s. zaterdag speelt het vijfde thuis tegen VEO 4, die net als het vijfde 
vier punten heeft gehaald uit de eerste vier wedstrijden. 
VALTO 6 speelde uit tegen Fortuna 6. Het zesde had haar eerste twee wedstrijden gewonnen en stond dus 
bovenaan. Fortuna had al één keer gelijk gespeeld en stond dus met één punt minder op de tweede plek. 
Helaas had het zesde moeite om tot scoren te komen en ook al ging het bij Fortuna ook niet van harte, zij 
deden het net wel even wat beter dan VALTO. Hierdoor werd er uiteindelijk met 11-8 verloren. A.s. zaterdag 
speelt het zesde thuis tegen GKV 3. Uit werd er met 10-14 van deze ploeg gewonnen.    
VALTO 7 speelde thuis tegen ONDO 7. Vorige week werd er met 7-11 van deze ploeg verloren, waardoor 
beide ploegen na drie wedstrijden vier punten hadden. Uiteraard wilde het zevende dit keer voor het 
thuispubliek wel de punten binnenhalen, om zo weer op twee punten voorsprong te komen ten opzichte van 
ONDO. Maar ook het zevende had last om tot afronding te komen, en wist in de hele wedstrijd maar vier 
keer te scoren. ONDO had duidelijk minder moeite en zo werd het 4-13. A.s. zaterdag speelt het zevende 
thuis tegen Dijkvogels 5. Uit werd er met 7-12 van dit team gewonnen. 
VALTO 8 speelde uit tegen Excelsior 9. Vorige week werd er thuis gelijkgespeeld tegen dit team, 9-9. Ook 
dit keer ging de wedstrijd weer gelijk op en even leek het er op dat precies dezelfde uitslag neer gezet ging 
worden, maar in plaats van de 9-9, viel aan de andere kant het doelpunt en zo wist Excelsior met 10-8 te 
winnen. A.s. zaterdag speelt het achtste thuis tegen DES 7. Uit werd er met 7-9 van deze ploeg gewonnen. 
VALTO 9 speelde thuis tegen VEO 6. Vorige week werd er uit met 7-11 van deze ploeg gewonnen. Dit keer 
was VEO echter de betere ploeg en wilde het bij het negende niet zo erg lukken. Hierdoor ging VEO er met 
de overwinning vandoor: 9-15. A.s. zaterdag speelt het negende uit tegen koploper Trekvogels 1. Een nog 
onbekende ploeg, omdat de thuiswedstrijd werd verplaatst naar zaterdag 19 oktober. Trekvogels heeft één 
punt meer behaald dan VALTO, dus er moet gewonnen worden om de koppositie over te nemen. 
 
VALTO A1 speelde uit tegen Pernix A1, dat nog geen punten wist te halen in de eerste drie wedstrijden. 
VALTO A1 kwam goed uit de startblokken en wist een 0-5 voorsprong te pakken. Hierna kwam Pernix wel 
steeds meer in de wedstrijd, en werd het met een 6-7 tussenstand toch nog even spannend. Gelukkig pakte 
de A1 het op tijd weer op en werd er uiteindelijk met 10-15 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen 
VEO A1. VEO verloor van Achilles en Tempo, twee ploegen waar VALTO juist van wist te winnen, en VEO 
wist te winnen van Weidevogels (waar VALTO gelijk tegen speelde) en van Pernix. 
VALTO A2 speelde thuis tegen koploper Phoenix A1. Om de koppositie over te kunnen nemen van Phoenix, 
moest er gewonnen worden. Dit was makkelijker gezegd dan gedaan, want Phoenix was net even wat beter 
dan VALTO. Dit was dan ook terug te zien in de eindstand: 10-16. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen 
Dijkvogels A1. Vorig jaar werd hier ook meerdere keren tegen gespeeld en wist de A2 niet te winnen van dit 
team. Gezien de stand lijkt het er op dat er dit jaar een wat ander team staat en dat er wellicht nu wel 
mogelijkheden zijn om de punten binnen te halen. 
VALTO A3 speelde thuis tegen koploper Phoenix A2. Vorige week werd er met 12-9 van dit team verloren. 
Dit keer een wedstrijd met zeer weinig doelpunten, wat uiteraard met de weersomstandigheden te maken 
had. De A3 liet maar drie doelpunten door en dat is uiteraard niet veel, maar aangezien ze er zelf maar één 
wist te scoren, werd er dus toch verloren: 1-3. A.s. zaterdag speelt de A3 uit tegen Refleks A3. Thuis werd 
de wedstrijd bij een 3-2 voorsprong en nog een kwartier te spelen gestaakt vanwege de vele regen. Beide 
ploegen wisten verder geen punten te behalen, dus de vraag is wie er van de hatelijke nul afkomt. 
De wedstrijd van de A4 werd verzet naar zaterdag 19 oktober. A.s. zaterdag spelen zij thuis tegen koploper 
ONDO A4. Uit werd er met 9-6 verloren. 
 
VALTO B1 speelde thuis tegen PKC B1. De B1 wist haar eerste drie wedstrijden te winnen, maar wist ook 
dat de top tegenstanders nog moesten komen. Afgelopen zaterdag was daar de eerste tegenstander van 
formaat. De eerste helft ging nog redelijk gelijk op, al kon de B1 niet voorkomen dat PKC toch met twee 
doelpunten voorsprong ging rusten, 4-6. In de tweede helft bleek toch wel dat PKC net even een maatje te 
groot was. Er werd met 6-13 verloren. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen koploper Fortuna B1. Dat zal dus 
ook een pittig potje worden. 
VALTO B2 speelde uit tegen Sporting Delta B2. Vorige week werd er met 7-10 van deze ploeg verloren. Ook 
dit keer was Sporting Delta net even wat beter dan VALTO, al viel het verschil in de eerste helft nog wel 
mee. Pas in de tweede helft wist Sporting Delta uit te lopen en zo werd er uiteindelijk met 15-7 verloren. A.s. 
zaterdag speelt de B2 uit tegen koploper ODO B1. Thuis werd er met 6-11 van deze ploeg verloren. 
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VALTO B3 speelde thuis tegen koploper KCR B2. Vorige week werd er uit met 20-9 van deze ploeg verloren 
en gezien de overige uitslagen hoort KCR B2 duidelijk niet in deze poule thuis. Ook dit keer wist KCR weer 
een ruime overwinning binnen te halen: 3-15. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen Nikantes B1. Uit werd 
er met 2-11 van deze ploeg gewonnen, dus wie weet dat er ook nu weer een overwinning in zit en dat 
daarmee de punten verdubbeld kunnen worden. 
 
VALTO C1 ging op bezoek bij Avanti C1. Waar Avanti bovenin meedraait, is VALTO nog op zoek naar de 1e 
overwinning. Avanti was ook duidelijk een maatje te groot voor VALTO en hield de punten in Pijnacker. Er 
werd met 12-2 verloren. Komende zaterdag komt TOP C1 op bezoek. Zij hebben nog geen punten weten te 
behalen deze competitie waar VALTO er eentje heeft behaald door het gelijkspel tegen BEP.  
VALTO C2 ging op bezoek bij Excelsior C1. Vorige week werd er nog met een minimaal verschil verloren, nu 
was de uitslag wat duidelijker. VALTO begon wel met een voorsprong maar kon het niveau geen hele 
wedstrijd vol houden. Excelsior kwam terug en wist deze week ruimer te winnen. Einduitslag 7-4. Komende 
zaterdag staat Avanti op het programma. Thuis werd hier 5-2 van gewonnen. 
VALTO C3 kreeg Twist C1 op bezoek. Het was een gelijkopgaande wedstrijd. Met rust was de tussenstand 
2-2. In de tweede helft werd de C3 kampioen rondspelen maar werden er te weinig kansen gecreëerd. 
Verdedigend stond het wel goed waardoor er na het laatste fluitsignaal nog steeds 2-2 op het scorebord 
stond. Komende zaterdag spelen jullie tegen Olympia C3 die nog puntloos onderaan staan. 
VALTO C4 ging op bezoek bij KVS C3. Vorige week werd er tegen dezelfde ploeg 2-6 verloren. Nu was het 
verschil in sterkte echter duidelijker en werd de C4 met 13-0 weg gespeeld. Komende zaterdag gaan jullie 
naar Excelsior C3, waar thuis ook dik van verloren werd: 0-10. 
VALTO C5 speelde tegen VEO C2. Wist VALTO vorige week nog te winnen, nu was het een andere 
wedstrijd. Voor het publiek zal het ook geen leuke wedstrijd geweest zijn om naar te kijken: harde rukwinden, 
stevige regen en maar 1 doelpunt. En dat ene doelpunt voor de verkeerde partij ook. Er werd met 0-1 
verloren. Verdediging stond heel goed, maar de aanval kon heel veel beter. Komende zaterdag hopelijk 
beter weer en meer doelpunten tegen Phoenix C2. Uit werd hier 9-5 van verloren. 

VALTO D1 ging naar Spijkenisse om tegen Olympia D1 te spelen. Vorige week werd hier ruim van 
gewonnen. Deze keer ook winst, alleen iets minder ruim: 4-8. Komende zaterdag komt IJsselvogels op 
bezoek. Uit werd hier 9-12 van gewonnen. 
VALTO D2 speelde al vroeg tegen Meervogels D2. Het eerste kwartier speelde VALTO heel rommelig. 
Gelukkig wisten ze zichzelf te herpakken en speelden ze zichzelf beter in de wedstrijd. Uiteindelijk werd er 
met 6-3 gewonnen. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij Avanti. De winnaar van deze wedstrijd mag 
zich al tot kampioen kronen. De eerste wedstrijd wist VALTO te winnen van Avanti maar dat is uiteraard 
geen garantie voor een tweede wedstrijd! 
VALTO D3 had met elkaar afgesproken deze wedstrijd feller in te gaan dan vorige week. Helaas wilde het 
gewoon niet lukken om vrij te komen onder de hoge druk van Phoenix. Phoenix scoorde makkelijk uit een 
enkele kans die ze kregen. Hierdoor werd er met 6-1 verloren. Komende zaterdag spelen jullie tegen DES 
die thuis nog met 14-2 heel ruim terug naar Delft werden gestuurd.  
VALTO D4 speelde net als de D3 uit bij Phoenix. VALTO kwam twee keer voor, maar twee keer wist 
Phoenix ook weer langszij te komen. Vervolgens kwam Phoenix zelf op een 5-4 voorsprong die VALTO 
echter in de laatste minuut weg wist te spelen en zo nog een punt veilig wist te stellen. Komende zaterdag 
komt Excelsior D4 op bezoek waar jullie uit nog ruim van wisten te winnen.  
 
VALTO E1 speelde een goede wedstrijd. Ze hebben goed gespeeld, alleen hadden ze last van de wind, 
waardoor ze de kansen niet konden afmaken. Zo won Meervogels helaas met 8-12. 
VALTO E2 had een moeilijke wedstrijd. De 1e helft speelden ze erg goed en ging de wedstrijd gelijk op. In 
de rust stond het dan ook 6-6. Maar in de 2e helft ging Meervogels met 3 jongetjes spelen en viel de 
concentratie van de E2 een beetje weg waardoor Meervogels uitliep. Uiteindelijk werd het 19-7 in 
Zoetermeers voordeel. 
VALTO E3 moest het opnemen tegen KVS, een leuke tegenstander voor ons. Ze speelden een goede 
wedstrijd tot de laatste tien minuutjes; toen was de energie op. Ze hebben helaas daarom verloren met 8-12. 
VALTO E4 speelde net als vorige week tegen Achilles. Na het verlies van afgelopen week hadden ze hard 
getraind om deze wedstrijd te winnen. Helaas was de tegenstand te groot en was Achilles toch wat feller en 
meer georganiseerd. De eindstand 3-7. 
VALTO E5 had een offday en verloren met 7-0. Er lukte niet veel en de tegenstander maakte daar goed 
gebruik van. Een wedstrijd om snel te vergeten en hopelijk volgende week weer beter. 
VALTO E6 begon goed aan de wedstrijd, maar na verloop van tijd werd de tegenstand te groot en de focus 
van de E6 wat minder. Hierdoor kon Excelsior de wedstrijd winnen met 7-0. 
VALTO E7 moest uit bij Meervogels en weer wisten zij te winnen, nu met 7-2. Hierdoor staat de E7 met nog 
twee wedstrijden te spelen op kop en zijn er kansen op een kampioenschap. Succes volgende week! 
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VALTO E8 speelde tegen VEO. Ze hadden het duidelijk lastiger dan vorige week. VEO had er een goed 
heertje tussen lopen, die een hoop ballen onderschepte. Na een moeilijke eerste 10 min wist de E8 daarna 
de wedstrijd om te draaien en hebben we 6-3 gewonnen. 
 
VALTO F1 speelde uit tegen Dubbel Zes F1. Ze kwamen al gauw voor, waardoor Dubbel Zes een 
superspeler in mochten zetten. Dit vonden zij lastig verdedigen waardoor ze met rust 3-3 stonden. In de 
tweede helft was de F1 een stuk feller, wisten ze de bal sneller over te spelen zodat we uitliepen tot 3-7. 
Uiteindelijk wonnen ze met 6-8 en dat betekend dat de F1 volgende week een kampioenswedstrijd speelt 
tegen directe concurrent Fortuna. 
VALTO F2 speelde uit tegen ODO. Van dit team hadden zee vorige week verloren, dus de F2 wist dat het 
weer een moeilijke wedstrijd zou worden. Toch begonnen ze scherp en kwamen ze al snel op een 1-0 
voorsprong! Helaas was ODO ook deze zaterdag weer sterker dan de F2 en kregen ze nog een hoop 
doelpunten tegen. Eindstand werd 9-3. 
VALTO F3 speelde erg leuk samen waardoor ze met 2-0 voorkwamen. Verdedigen vinden ze soms nog wel 
moeilijk, dan staan ze nog aan de verkeerde kant of ze doen onze handen niet omhoog en Nieuwerkerk 
kwam daardoor weer terug tot 2-2. Maar de F3 bleef goed kijken wie er vrij stond en won zo met 4-3! 
 
 
 

Algemene ledenvergadering maandag 14 Oktober 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Van de TC 
De vierde ronde. Een mooi 4-punten-weekend voor de selectie afgelopen 
zaterdag. Goede overwinningen in strijd en doorzettingsvermogen met 
vertrouwen voor de komende weken. VALTO A1 wist te winnen en staan 
samen met ONDO A1 bovenaan in de poule. VALTO B1 moet na een 
mooie reeks overwinningen, PKC A1 deze week voor laten gaan. Desalniettemin is het tot nu toe een mooi 
hoofdklasseavondtuur. De C1 heeft het zwaar en wacht nog op de eerste overwinning. Met één punt uit 
vier wedstrijden staan ze onderin de poule, maar ook hier gaat het om het hoogste niveau van Nederland. 
 
 
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 
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 
Was ik vorige week nog hoopvol over het begeleiden van scheidsrechters en hoe goed dat ging, deze week 
was het een klein drama met scheidsrechters die ontbraken bij een aantal wedstrijden. Dit moet echt beter, 
kijk goed voor wanneer je erop staat en ruil met iemand anders als je niet kunt. 
 
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 
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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 binnenkort. 
• 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 
Alle externe scheidsrechters kwamen netjes dus VALTO 1, 2, A2 en B1. 
 
Buiten VALTO 
Jan is naar RWA geweest om RWA 1 tegen Albatros te fluiten. Het was een spannende 
pot die eindigde in 18-18. Jan kreeg complimenten van beide partijen en dat is natuurlijk 
leuk om te horen. 
 
Vorige week hadden Rick en Alex de wedstrijd Deetos 1 – KZ 1 toegewezen gekregen maar op het laatste 
moment moesten ze toch naar LDODK in Friesland. Wel bekend terrein maar blijft ver weg. 
Gisteren zijn Rick en Alex naar AW/DTV geweest. Weet alleen dat ze te laat gestart zijn en dat Rick en Alex 
hier niet over geinformeerd werden. Lekker slordig.  
Het werd 15-17 voor de ploeg uit Capelle a/d IJssel. 
Verder geen nieuws over de wedstrijd ontvangen. 
 

Weer bedankt voor jullie inspanningen! 
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Komend weekend 
Aanwijzingen komende zaterdag.  
 
15:30 Dijkvogels 1 Paal Centraal 1 Cock Matthijsse  

15:30 TOP / SolarCompleet 1 DVO / Accountor 1 Rick Voskamp / Alex den Hartog  

16:00 ONDO 1 Korbis 1 Jan Korteland  

 
Succes alvast! 
Peter de Rijcke 
 
 
 
 
 
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: 
4/10 C1 
11/10 C2 
18/10 C3 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet!    Edith van Geest 
 
 
 
  



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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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  
 
 
Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Hulp 

keuken 
Keuken 

        

3 okt Do 19.30-23.30 Ben van Duijn     

        

5 okt Za  8.15-12.00 Inge Scholtes Karlijn van 
Lenteren 

   

5 okt Za 11.00-14.00 Janine Stolk     

5 okt Za 12.00-15.00 Arie Dijkstra Henk Molenaar    

5 okt Za 15.00-18.00 Chantal v 
Kester 

Helma Stolze    

5 okt Za 17.30-20.30 VALTO 5 VALTO 5  VALTO 5 Hellen Korteland en 

       Annemieke 
Lagerwerf 

        

10 okt Do 19.30-23.30 Arie Dijkstra     

        

12 okt Za  8.15-12.00 Dita Poot Lisette v Vliet Ellen vd Kaaij   

12 okt Za 12.00-15.00 Kristel 
Kagchelland 

Hilde Stolze Denise Vermeer   

12 okt Za 15.00-18.00 Nico 
Kolenbrander 

Claudia vd 
Voorn 

Liesbeth v 
Staalduinen 

  

12 okt Za 17.30-20.30 VALTO 6 VALTO 6 VALTO 6 VALTO 6 GJ Stolk en 

       Arco Poot 
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Wedstrijdverslagen 
 
 
VALTO selectie herstelt zich en pakt vier punten 
                                     Sponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B.V. 
Na de onder zomerse omstandigheden verloren wedstrijden tegen DVO 3 en VEO 1 was het vooral voor de 
spelers van VALTO 1 even slikken. VALTO 2 ging strijdend ten onder tegen het geroutineerde DVO 3, maar 
het vlaggenschip presteerde toch wel onder de maat en moest de punten aan de gasten laten. Vandaag 
waren de weersomstandigheden meer herfstachtig met vooral veel wind maar gelukkig zonder de 
voorspelde regen. Vorige week hebben we kunnen zien dat VALTO 2 echt wel het niveau van de reserve 
overgangsklasse aan kan, maar het was nog steeds wachten op de eerste overwinning. Tegen de gedeelde 
koploper uit de poule DVO 3 wilde het net niet lukken. We bleven lang in het spoor, maar moesten in de 
laatste tien minuten toezien hoe de gasten een beslissend gaatje wisten te slaan. Vandaag kwam Dalto, de 
andere koploper, op bezoek en bleef het ook tot het einde spannend. Nu was het echter VALTO wat aan het 
langste eind trok.  
Zoals gezegd kwam Dalto/klaverbladverzekeringen 4 op bezoek om het op te nemen tegen ons tweede. 
VALTO 2 zit er steeds dichtbij, maar wacht nog steeds op de eerste overwinning.  Ook vandaag was het een 
gelijk opgaande wedstrijd, waarin de score door de gasten werd geopend. Pieter schoot voor ons de nul van 
het bord, waarna Ruben ons uit een vrije bal op voorsprong zette. Het verschil zou echter nooit groter 
worden dan één met dan VALTO en dan Dalto op voorsprong. Het waren de gasten die met een kleine 
voorsprong van 7-8 de gang naar de kleedkamers maakten.  
Gezien de wind die over het veld waaide viel het aantal doelpunten niet eens tegen. De tweede helft zou 
hetzelfde beeld geven. 
Twee ploegen die erg aan elkaar gewaagd waren en wisselend aan de leiding gingen. Halverwege de 
tweede helft bracht Leon Ron in een poging om iets te forceren in de aanval. Helaas wisten de gasten weer 
de 10-9 achterstand gelijk te trekken en weer op voorsprong te komen. Gelukkig wist Thijs deze weer weg te 
werken en werd het met nog minder dan drie minuten op de klok wel erg spannend. Zeker toen Dalto met 
nog twee minuten te gaan een strafworp te nemen kreeg leek het een wel héél lastige slotfase te gaan 
worden voor ons. De klok was al stil gezet toen Ron ons weer op gelijke hoogte bracht en was het billen 
knijpen voor het VALTO publiek. De gasten mochten nog een aanval starten, terwijl niemand behalve de 
scheidsrechter wist hoelang er nog te spelen was. Gelukkig wisten we de bal weer snel te onderscheppen en 
was VALTO aan de beurt om de volle buit binnen te halen. Één van de Driebergse heren had al een gele 
kaart gekregen voor te enthousiast verdedigen, waarbij hij regelmatig overtredingen maakte, ging in een 
alles of niets poging weer in de fout en mocht Thijs gaan staan voor een strafworp. De in allerijl 
aangevraagde time out van Dalto bracht hem niet van de wijs en hij zette ons in de laatste minuut op 
voorsprong. Het had er alle schijn van dat er een stunt stond te gebeuren tegen de koploper, maar zij 
mochten nog een aanval starten. Ook deze keer namen zij op het verkeerde moment het schot. In de chaos 
die onder de korf ontstond rolde de bal richting de middenlijn, waar Thijs deze stond op te wachten toen hij 
door de te enthousiaste heer in de rug gesprongen werd. De bal ging wederom op de stip en kon Thijs de 
wedstrijd in het slot gooien. Weer wist hij ondanks de wind de strafworp te verzilveren en was de buit binnen. 
Hiermee kwam de stand op 14-12 en floot scheidsrechter Sanderse het eindsignaal. Twee zwaarbevochten 
punten kunnen we bijschrijven en krijgt VALTO 2 eindelijk loon naar werken. Volgende week wacht VALTO 2 
weer een kraker tegen de nummer 2 uit de poule SKF 3 wat uitgerekend alleen tegen Dalto punten heeft 
gemorst. Een interessant duel dus om te gaan aanschouwen in Veenendaal en VALTO 2 net als vandaag 
naar de overwinning te schreeuwen.  
Daarna de kraker van VALTO 1 tegen het altijd lastige Excelsior 1 uit Delft. Deze wedstrijden geven vaak het 
nodige vuurwerk en zijn bijna altijd spannend tot het einde. Uitzondering was wel de zaalwedstrijd vorig 
seizoen in Delft, toen VALTO geen spaan heel hield van Excelsior. Onder de omstandigheden als 
vanmiddag zou het scoren van veel doelpunten waarschijnlijk niet gehaald worden. De eerste grote kans 
was er na drie minuten voor de gasten die een strafworp mochten nemen, nadat een doorbraak met een 
overtreding werd gestopt. De wind speelde hen echter parten en de opgelegde kans werd niet benut. Aan de 
andere kant wist Mees na zes minuten de bal door de korf te laten waaien, wat hij een paar minuten later 
herhaalde. Excelsior kreeg hun tweede strafworp mee van scheidsrechter Smits, die helemaal uit 
Geldermalsen was komen rijden om onze wedstrijd in goede banen te leiden. Ook deze opgelegde kans 
werd door de Delftse gasten niet benut. Toen we dertien minuten onderweg waren kreeg Excelsior voor de 
derde keer een strafworp mee welke wel werd benut. De VALTO aanvallen liepen niet zo soepel, waardoor 
we halverwege de eerste helft weer terug bij af waren bij de 2-2 tussenstand. Het eerste aanvalsvak wist ons 
weer op voorsprong te zetten door het doelpunt van Romeé, maar dit leek van korte duur toen Excelsior hun 
vierde strafworp mocht gaan nemen. Deze waren vandaag niet aan de Delftenaren besteed, want ook deze 
poging ging mis. De VALTO verdediging kon blijkbaar weinig goed doen in de ogen van scheidsrechter 
Smits, want met nog tien minuten tot de rust mocht Excelsior voor de vijfde keer op de strafworpstip gaan 
staan. Deze ging er nu ook in en waren de ploegen opnieuw in evenwicht. VALTO zou de laatste tien 
minuten tot de rust een goede fase kennen, waarin Maaike, Nikki (H) en Mees een gaatje van drie wisten te 
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slaan. De gasten wisten hun tweede veld doelpunt te scoren, maar Maaike herstelde het verschil. De 
ruststand werd door de gasten op bord gezet, zodat bij 7-5 de gang naar de kleedkamers werd gemaakt.  
Een kleine voorsprong waarmee we dus nog een lange tweede helft tegemoet gingen, want zolang Excelsior 
de aansluiting had zou het blijven strijden voor de punten. Zij kwamen dan ook scherp uit de kleedkamer en 
wisten in de eerste aanval de aansluitingstreffer te maken. Vijf minuten later viel de gelijkmaker door de korf, 
doordat het bij VALTO even niet mee zat. Eric nam direct een time out om de ploeg toe te spreken. Het zou 
echter lang duren voor er weer een juich moment zou zijn voor het Lierse publiek. Gelukkig stond de VALTO 
verdediging als een huis, waardoor de aanval heel veel tijd kreeg om weer op voorsprong te komen. Nikki 
(S) kwam binnen de lijnen voor haar naamgenote in een poging om wat te forceren. De tweede helft was al 
veertien minuten onderweg toen  Bart ons weer op voorsprong zette. Helaas bezweek de verdediging nu ook 
onder de Delftse druk, waardoor de ploegen weer in evenwicht waren. Na drie kwartier spelen kreeg VALTO 
de eerste strafworp toegekend door scheidsrechter Smits, maar het nemen van strafworpen bij de korf voor 
de Villa bleek ook niet bij ons geen zekerheidje te zijn. De opgelegde kans werd gemist maar niet veel later 
zou Zané ons toch weer op voorsprong te zetten. Voor lang was het echter niet, want ook aan de  andere 
kant waaide de bal weer door de korf. Zeven minuten voor tijd kwamen we weer op voorsprong, nadat een 
VALTO aanval met een overtreding gestopt was. Thom wist dit buitenkansje te benutten en gaf het Lierse 
publiek weer hoop. Het publiek wist de spelers aan te sporen nog een keer aan te zetten wat ook zijn 
uitwerking leek te hebben. De verdediging stond weer als een huis en de aanval creëerde kans op kans. Het 
kon niet uitblijven dat er voor het eerst in de tweede helft weer een voorsprong van twee punten werd gepakt 
toen Bart de korf weer wist te vinden. Met nog vier minuten te gaan is de wedstrijd dan nog lang niet binnen, 
hoewel het er gezien het wedstrijd beeld op ging lijken. 
 
Excelsior wist in een alles of niets offensief weer de aansluiting te krijgen toen er nog ruim een minuut op de 
klok stond. Het was voor VALTO nu zaak om het koppie erbij te houden en de aanvallen zorgvuldig op te 
zetten om de wedstrijd binnen te slepen. VALTO kreeg nog een vrije bal te nemen, waarvan iedereen dacht 
dat deze, net als in de voorgaande wedstrijd van VALTO  2 werd gedaan, niet genomen zou worden. Na de 
door Excelsior aangevraagde time out werd de vrije bal tot verbazing van velen gewoon door Zané 
genomen. Gelukkig was de rebound in Lierse handen en kon er een nieuwe aanval opgezet worden. In de 
slotseconden wist Zané nog een strafworp te forceren en kreeg Mees de kans om de wedstrijd in het slot te 
gooien. Ook deze strafworp werd verzilverd en de wedstrijd binnen geharkt met de 12-10 eindstand op het 
bord. Mede dankzij de onvoorwaardelijke steun van het publiek wist VALTO in de spannende slotfase nog 
eens aan te zetten en de wedstrijd naar zich toe te trekken. Een mooie opsteker na de wedstrijd van vorige 
week, hoewel het niet echt een sprankelende wedstrijd was is er wel gewoon gewonnen. Volgende week 
gaan VALTO 1 en 2 gescheiden op pad, want het tweede mag om 15:30 uur in Veenendaal aantreden en 
het eerste speelt om 16:00 uur in St. Laurens tegen ONDO. Voor VALTO 1 geen onbekende tegenstander, 
waartegen het ook vaak gelijk op gaat. Publiek is ook bij deze wedstrijd van harte welkom.  
Hopelijk zijn er wat supporters die achter de ploegen aan willen reizen, want de ploegen hebben uw steun 
hard nodig.  
     Graag tot volgende week, Arno van Leeuwen.  
 
 
 
 
VALTO C2 (zaterdag 21 september) 
VALTO C2 tegen Excelsior C1. Met wissels Finne en Nouky. Deze thuiswedstrijd begon heel goed met 2 
hele mooie goals van Mette. Toen kreeg Maartje plotseling pijn aan haar schouder en wisselde met Nouky. 
En Julia kwam niet meet goed op adem en wisselde met Finne. Daarna scoorde de tegenpartij, 2-1 en het 
was rust. Na de rust ging het iets minder. Wel met nog een goal van Mieke. Maar helaas met ook 2 
tegenpunten. Het was gelijk en toen werd het spannend. Er werd nog wat gewisseld. We hebben allemaal 
gegeven wat we hadden maar helaas niet meer gescoord. En 1 doorgelaten. Eindstand: 3-4. Helaas niet 
gewonnen maar wel een mooie wedstrijd. 
Beetje laat maar beter laat dan nooit. 
Vriendelijke groet  
Nouky Staats 
 
 
 
 
 
Excelsior C1 - VALTO C2 
Tussen de regenbuien door was het eigenlijk best wel lekker weer. Onder een lekker zonnetje startten we 
dan ook onze belangrijke wedstrijd tegen Excelsior C1, een goede ploeg waar we vorige week net aan van 
hadden verloren en als zij nu zouden winnen, zouden ze ook kampioen zijn in de poule. 
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Er was ons dus alles aan gelegen om hier vandaag te winnen. Dat werd door de coaches nog eens duidelijk 
gemaakt vooraf en dat leken we heel goed begrepen te hebben. De eerste twee kansen waren namelijk 
meteen raak. We moesten echter ook nog verdedigen en dat was af en toe best lastig. De tegenstander had 
een aantal goede speler die de ballen er wél inschoten en waarbij het bij ons na een tijdje niet zo makkelijk 
meer ging. 
Bij rust stonden we dus al achter, met 4-3, de eindstand van vorige week. Het kon nog makkelijk, alleen 
moesten we wel iets minder plaatsfouten gaan maken eng de bal langer in de aanval zien te houden. Dat 
lukte deels, maar niet voldoende. Excelsior bleef voor staan en liep zelfs nog wat meer uit, naar een 
eindstand van 7-4. Slingers, snoep, kinderchampagne en taart voor onze tegenstander. 
De volgende twee wedstrijden zouden we nog wel moeten kunnen winnen, dus we gaan er nog voor, om op 
de tweede plaats te eindigen. 
 
      Tot volgende week, Finne 
 
 
 
VALTO C4 – KVS/Maritiem C3 (zaterdag 21 september 2019) 
Het was een mooie zonnige na-zomerdag om te spelen. 
Helaas was de uitslag wat minder….de wedstrijd verliep wat moeizaam, de bal was meer in het aanval vak 
van KVS dan bij ons. 
 
De ballen werden niet goed afgevangen/gegooid en kwamen te veel in handen van KVS. 
Daardoor was er ook geen lol in het spel, je kunt merken dat we nog erg aan elkaar moet wennen. 
De motivatie is er ook nog echt niet altijd. Dat is jammer maar daar wordt vast nog aan gewerkt door de 
coaches. ( de training van de stagiaires werkt daar alvast ook aan mee, dat was super ) 
In de 1e helft kwam KVS op een 0-2 voorsprong, na een mooi doelpunt van Roald werd het toch 1-2. 
Maar toch werd het ook nog 1-3 voor de rust. 
In de 2e helft werd het al snel 1-6 en uiteindelijk heeft Roald het nog iets weten te verzachten met een 2e 
doelpunt waardoor de eindstand 2-6 is geworden. 
Geen spetterende wedstrijd maar hopelijk gaat het verbeteren en leuker worden. 
 
      Groetjes : Kitty en Gwen Bos 
 
 
 
 
Veo C2- VALTO C5 (zaterdag 21 september) 
De wedstrijdstrijd ging gelijk op maar na een kwartier scoorde Veo 1-0. 
Snel daarna 2-0. Wij hadden veel balverlies en kansen maar toch gingen we rusten met 2-2 door 2 mooie 
afstandsschoten van Kevin. 
In de rust heeft de coach alleen gezegd strakke ballen en het ging lopen. 
We kwamen snel achter maar toen ging het lopen. Igor scoorde 3-3 en Lenne zette ons op voorsprong met 
een strafworp. 
Jennifer pikte ook een doelpunt mee, Kevin nog 2 doelpunten en Igor sloot de wedstrijd af met 5-8. 
Wat een geweldige 2de helft. Goed verdedigd en goed samenspel. TOPPERS. 
Igor en Jennifer, bedankt voor het meespelen. 
  
        Groetjes Kevin 
 
 
 
 
OLYMPIA D1 – VALTO D1 
Vandaag mogen we tegen Olympia D1 in Spijkenisse spelen. Vorige week hadden we ook tegen dit team 
gespeeld en hadden we met 11-6 gewonnen. We hadden een hele goed 1e helft gespeeld, maar in de 2e 
helft lieten we het een beetje gaan en daar waren we best een beetje van geschrokken. Met dit in ons 
achterhoofd weten we dat we er vol tegenaan moeten gaan vandaag. We beginnen met de opstelling van 
Frenk, Danique, Justin en Sara in de verdediging en Jonne, Toon, Isis en Bram in de aanval. Helaas is 
Anouk geblesseerd en waren we blij dat Lars en Eline ter versterking met ons mee wilden gaan. Sheila en 
Martijn hebben hun eigen wedstrijd op hetzelfde tijdstip en daarom is coach Johan (vader van Jonne) met 
ons mee. We gaan de wedstrijd goed van start, maar de hemel breekt open en het begint behoorlijk te 
regenen. Dat is even schakelen. We hebben een gladde bal en soms een glijpartij, maar daar heeft de 
tegenpartij ook last van. Er worden door ons mooie aanvallen gecreëerd en goed verdedigd. Met de rust 
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staan we 2-4 voor. Ondertussen is het droog geworden en beginnen we aan de 2e helft, maar ook in deze 
helft gaat het weer flink regenen en dat is weer niet prettig. Ondanks de regen blijven we goed spelen en 
houden we de wedstrijd goed onder controle. We blijven er vol voor gaan. Het publiek wordt op mooi spel 
getrakteerd en de eindstand van de wedstrijd is 4-8 geworden. We hebben 4 wedstrijden op rij gewonnen en 
dat betekent dat we bij winst volgende week al kampioen kunnen worden! Goed gedaan D1! Ga zo door!  
 
    Groeten, Danique & Mariëlle 
 
 
 
 
VALTO D4 (zaterdag 21 september) 
Na het verlies van vorige week was VALTO D4 super gemotiveerd om deze wedstrijd tegen Phoenix D5 te 
winnen. Aan het weer kon het niet liggen er werd nl gespeeld in een heerlijk zonnetje. 
VALTO ging meteen goed van start, de tegenstander werd met snel combinatiespel direct onder druk gezet 
en bij de rust stond het daardoor 6 – 0. 
Na de rust ging VALTO in een wat lager tempo vrolijk verder en wisten ze de score te verdubbelen. 
Het zag er naar uit dat het 12 – 0 zou worden maar helemaal op het eind gunde VALTO Phoenix nog een 
eretreffer, er werd uiteindelijk dus met 12 – 1 gewonnen. 
 
 
 
VALTO D4 
Vandaag een ritje naar Zoetermeer op bezoek bij Phoenix, 
VALTO begon de 1e helft scherp en ook Phoenix was vandaag een stuk sterker als verleden week, we 
gingen de rust in met 2-4 voor VALTO. 
De 2e helft begon met een behoorlijke regenbui en de groep verloor wat concentratie, de bal werd glad en 
dat was een hele uitdaging, met de support van de ouders aan de kant en de kids die elkaar opbeurden 
hebben ze alles gegeven om uit eindelijk tot een score van gelijkspel te komen,  
eindstand 5-5 goed gedaan toppers!! 
 
 
 
 
VALTO E1 – Meervogels E1 
Gelukkig is het nog droog boven de velden van VALTO. We hebben er weer enorm veel zin in. Helaas was 
Koert er niet bij, hij moest zelf spelen. Heel even de B1 nog kunnen aanmoedigen. Maar Vera is er en na 
haar instructies kunnen we beginnen. Ondanks het verlies mogen jullie trots zijn op de groei die jullie hebben 
gemaakt. Bas je bent een topper, bedankt voor het invallen.  
 
      Groetjes Lize 
 
 
 
 
VALTO E4 
Vandaag mocht de E4 wederom tegen Achilles aan de bak. En ja, aan de bak moesten ze. En dat heeft 
VALTO ook zeker gedaan. Er werd hard gewerkt, maar Achilles was net wat sneller en scherper. Gelukkig 
heeft VALTO er nog wel drie punten kunnen maken. Ze zijn zeker niet weggespeeld. Dat eindstand is 3-7 
geworden. Volgende week gaan we er weer volop tegen aan. 

Groetjes van ons!  
 
 
 
 
 
VALTO E5 
We hadden geluk, want het was zaterdag 28 september droog. Dat gaf goede moed tegen Ondo. 
Helaas was dat het enige dat mee zat. De wedstrijd werd verloren met 0-7. 
Er werden soms mooie ballen naar elkaar gegooid en afgepakt van de tegenstander, maar daar bleef het 
wel een beetje bij. Er waren weinig schotkansen voor VALTO. Ondo was wederom te sterk voor ons. 
Volgende week beter! 
     Marion Verbraeken 
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VALTO F1-Dubbel zes F1 (zaterdag 21 september) 
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  
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