
Van de voorzitter
Beste mensen,

Nog een aantal dagen en het jaar 2021 ligt alweer achter ons. Een goed moment om 
even stil te staan bij de dingen die het afgelopen jaar zijn gebeurd. Vaak loopt het niet 
zo als je het had verwacht. Je wordt soms in het leven geconfronteerd met dingen die 
je niet zelf in de hand hebt. Ander werk, ziekte, overlijden van een dierbare zijn dingen 
die impact hebben op je verdere leven waardoor je niet die doelstellingen of goede 
voornemens hebt kunnen realiseren zoals je je had voorgenomen. Je kunt er niet voor 
weglopen, je wordt er mee geconfronteerd hoe moeilijk dat soms ook is. 

Het was een jaar waarin de corona ons nog steeds stevig in de greep had en heeft.  
Konden we in augustus hoopvol met ons allen beginnen aan de voorbereiding van het 
nieuwe seizoen, ligt dit nu voorlopig weer gedeeltelijk stil. Dit betreft de trainingen van 
zowel de jeugd als ook de senioren. Trainingen zijn alleen mogelijk voor s’middags 
17:00 uur. Wedstrijden van de jeugd en de lagere seniorenwedstrijden kunnen nog 
wel doorgang vinden. Dit wel allemaal zonder publiek. De vooruitzichten stemmen 
ons ook niet hoopvol. Waar kerst aan elkaar hangt van tradities en vaak in een vaste 
familiesamenstelling wordt gevierd moeten we nu met elkaar collectief overschakelen 
op een alternatief plan. 

Het coronavirus blijft ons als vereniging ook achtervolgen. Geen activiteiten en geen 
kantine inkomsten betekend een behoorlijke aderlating op ons  financieel budget. 
Gelukkig zijn ook het afgelopen jaar onze leden, sponsoren en vrijwilligers  ons weer 
trouw gebleven . Hiervoor zijn wij jullie ook zeer dankbaar. Kerst staat weer voor de 
deur en we staan weer aan de vooravond van weer een nieuw jaar. Hopelijk een jaar 
waar we met elkaar corona naar de achtergrond kunnen drukken en we met elkaar 
weer volop kunnen sporten en kunnen nagenieten in onze kantine.

Ik wens u allen - waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook 
zijn – toch een heel fijn Kerstfeest en een voorspoedig, gelukkig maar vooral gezond 
2022.
Henk Smid,voorzitter

Kerst2021
Van de voorzitter

Beste mensen,

Nog een aantal dagen en het jaar 2021 ligt alweer achter ons. Een goed moment om 
even stil te staan bij de dingen die het afgelopen jaar zijn gebeurd. Vaak loopt het niet 
zo als je het had verwacht. Je wordt soms in het leven geconfronteerd met dingen die 
je niet zelf in de hand hebt. Ander werk, ziekte, overlijden van een dierbare zijn dingen 
die impact hebben op je verdere leven waardoor je niet die doelstellingen of goede 
voornemens hebt kunnen realiseren zoals je je had voorgenomen. Je kunt er niet voor 
weglopen, je wordt er mee geconfronteerd hoe moeilijk dat soms ook is. 

Het was een jaar waarin de corona ons nog steeds stevig in de greep had en heeft.  
Konden we in augustus hoopvol met ons allen beginnen aan de voorbereiding van het 
nieuwe seizoen, ligt dit nu voorlopig weer gedeeltelijk stil. Dit betreft de trainingen van 
zowel de jeugd als ook de senioren. Trainingen zijn alleen mogelijk voor s’middags 
17:00 uur. Wedstrijden van de jeugd en de lagere seniorenwedstrijden kunnen nog 
wel doorgang vinden. Dit wel allemaal zonder publiek. De vooruitzichten stemmen 
ons ook niet hoopvol. Waar kerst aan elkaar hangt van tradities en vaak in een vaste 
familiesamenstelling wordt gevierd moeten we nu met elkaar collectief overschakelen 
op een alternatief plan. 

Het coronavirus blijft ons als vereniging ook achtervolgen. Geen activiteiten en geen 
kantine inkomsten betekend een behoorlijke aderlating op ons  financieel budget. 
Gelukkig zijn ook het afgelopen jaar onze leden, sponsoren en vrijwilligers  ons weer 
trouw gebleven . Hiervoor zijn wij jullie ook zeer dankbaar. Kerst staat weer voor de 
deur en we staan weer aan de vooravond van weer een nieuw jaar. Hopelijk een jaar 
waar we met elkaar corona naar de achtergrond kunnen drukken en we met elkaar 
weer volop kunnen sporten en kunnen nagenieten in onze kantine.

Ik wens u allen - waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook 
zijn – toch een heel fijn Kerstfeest en een voorspoedig, gelukkig maar vooral gezond 
2022.
Henk Smid,voorzitter

Kerst2021



Valthermond 1
De voorbereiding op het seizoen 2021/2022 begon eigenlijk al in mei. Het oude sei-
zoen werd niet meer hervat en er mocht van de overheid weer in groepsverband wor-
den getraind, wedstrijden mochten nog niet. Met een deels oude groep en ook al wat 
nieuwe jongens zijn we enthousiast gestart. Een voordeel was dat de gewenning nu 
niet in augustus moest plaats vinden, maar dat we dit al konden doen. Het eerste ge-
deelte van de die voorbereiding hebben we afgesloten met nog 2 oefenwedstrijden.

Begin augustus begon de daadwerkelijke voorbereiding, het doel hierin was om de 
spelers steeds fitter te krijgen zonder al te grote blessures op te lopen. Na bijna an-
derhalve jaar geen normale wedstrijden te hebben gespeeld moest er weer gewend 
worden aan de belasting. De voorbereiding verliep goed, waarin we zowel fitter werden 
als dat de manier van spelen steeds duidelijker werd. Helaas resulteerde dit niet in het 
doorkomen in de beker, hiervoor kwamen we 1 goal te kort.

Bij aanvang van het seizoen was nagenoeg de hele groep fit en konden we fris van 
start. De wedstrijd bij Annen uit werd knap gewonnen, zo’n eerste competitie wedstrijd 
is toch altijd net iets anders. Daarna was er een gelijkspel tegen Peize, een overwin-
ning tegen sc Stadskanaal, winst tegen Veendam, een gelijkspel tegen Rolder Boys en 
weer winst tegen Lewenborg, ASVB en Nieuw Buinen. Helaas waren de wedstrijden 
tegen ASVB en Niew Buinen zonder publiek en konden de wedstrijden tegen WKE en 
Gruno niet doorgaan vanwege de overheidsmaatregelen. 

Ik denk dat we terug kunnen kijken op een goede eerste seizoenshelft waarbij we nog 
ongeslagen zijn en op 2 punten van koploper GVAV Rapiditas staan, nog genoeg om 
voor te spelen dus. 

Ik wens iedereen fijne feestdagen toe en hoop iedereen bij de start van de 2e seizoens-
helft weer op het voetbalveld te zien!

Kenny Koning

Contractverlenging hoofdtrainer.

Het bestuur is met onze hoofdtrainer Kenny Koning een verlenging van zijn contract 
met 1 jaar overeengekomen. Dit tot ieders volle tevredenheid. Dit betekend dat Kenny 
ook het seizoen 2022-2023 als hoofdtrainer binnen onze vereniging actief zal zijn. Wij 
wensen Kenny hierin veel succes.

Het bestuur



Zaterdag 11 december
Olympia ‘28 DA2 - VV Valthermond DA3

Hallo trouwe supporters,

Op deze koude zaterdag stond de uitwedstrijd tegen Olympia ‘28 op het programma. 
Olympia ‘28 staat op de 12e positie waar wij op de 11e positie staan. We gingen dus 
heen met de verwachting dat drie puntjes mee naar Valthermond gingen. 

We begonnen met de aftrap, waarna balverlies volgde en een paar minuten het eerste 
tegendoelpunt 1-0. Kop omhoog en door, na een paar minuten strijdlustig overtikken, 
maakt Alysha een prachtig doelpunt 1-1. Al gauw hierna volgde een mooi doelpunt die 
gemaakt werd door Stephanie 1-2. We spelen weer mooi door en geven de tegenstan-
der geen kans. Na nog een paar keer mooi overtikken gaf Allisha een mooie voorzet 
op Alysha en volgde er een mooi doelpunt 1-3. En al gauw volgde het 4e doelpunt 
gemaakt door Stephanie 1-4. Weer een paar minuten samenspel en weinig kansen 
voor de tegenstander kwam Esmee Bolk nog verder de voorsprong uitbreiden met een 
prachtig doelpunt 1-5. Tot de rust jagen we nog een paar ballen af, maar hierna volgt 
helaas geen doelpunt. 

Rust. 

De rust was voor Sanne niet lang genoeg, die kwam vergezeld door haar snicker het 
veld op. Nog gauw een paar happen en een seintje naar de scheids dat de snicker op 
was. Nou voetballen weer! 

De aftrap is voor Olympia ‘28. In de tweede helft is Olympia ‘28 erg strijdlustig en jagen 
ook meer de bal af, ze hebben verschillende kansen. Maar veel wordt afgevlagd voor 
buitenspel door onze grensrechter Dennis. Nicky heeft het druk met alle vrije ballen 
die volgen uit het buiten spel, maar kan helaas de bal niet kwijt. Na veel verdedigen en 
een snelle tegenspeelster die vaak doorbreekt en op snelheid het doel benadert volgt 
er uiteindelijk helaas een tweede doelpunt voor Olympia ‘28 2-5. In de tweede helft 
hebben we flink minder balbezit als in de eerste helft en de snelle tegenspeelster valt 
ons zwaar. De verdediging is moe maar strijd door, er volgen nog een paar spannende 
kansen op de paal en op de lat. Maar onze keepster Anouk laat de bal niet passeren. 
Er volgt in de tweede helft nog een paar aanvallen van onze kant maar deze eindigen 
ook niet in doelpunten. 

Na een mooie wedstrijd gaan de drie puntjes met ons mee naar Valthermond. Dit was 
onze laatste wedstrijd voor de winterstop. Eind januari is de volgende wedstrijd en 
hopelijk kunnen we dan weer vergezeld worden door jullie, onze trouwe supporters!



Terugblik 1e seizoenshelft Valthermond 2 (zaterdag)
Seizoen 2021 / 2022 startte voor Valthermond 2 met een paar nieuwe gezichten, zo 
werd de selectie versterkt met maar liefst vier nieuwe spelers en daarbij een nieuwe 
leider. Zo beschikt men dan ook over een zeer brede selectie van maar liefst 31 spe-
lers, maar door blessures en veel afwezigheid van enkele personen zijn er werkelijk 
maar een 20 tal beschikbaar. 

Belabberde start competitie

De start van het seizoen begon met een bekerwedstrijd tegen buurman NWVV 2 en 
werd met 1-0 gewonnen door de Mondkers, de kop was eraf. Een week later stond de 
start van de competitie op de planning, een uitduel tegen DZOH 9. Ook hier ging de 
kop eraf, maar dan van Valthermond. Al na vijf minuten spelen stonden we op een 2-0 
achterstand, dit door slecht verdedigen en het missen van scherpte. Hierna ging het 
iets beter maar de uitslag van 5-2 zegt genoeg. Maar als je terugkijkt is misschien ook 
weer geen rare uitslag, gezien DZOH nu nog steeds de ranglijst nog ongeslagen aan-
voert en soms is een slecht begin wel even goed. Positief ding wat het Tweede eraan 
over heeft gehouden is aanwinst Erwin Wardenburg, die gestopt was bij de zondag 
maar na één wedstrijd met de zaterdag al om was.

Karakter

Valthermond moest uit een ander vaatje tappen en zo geschiedde, tevens werd de trai-
ningsopkomst  met de week beter. Feit is wel dat er na die eerste nederlaag niet meer 
werd verloren. Sellingen 2 kwam nog goed weg met een doelpunt in de laatste minuut, 
eindstand 2-2 maar daarna ging de Mondker trein lopen. Er volgden drie thuiswedstrij-
den en alle drie werden overtuigend en terecht gewonnen. Als eerste kwam SVBO 4 
op bezoek en werd met 2-1 naar hun Barger Oosterveld terug gestuurd, hierna was 
het de beurt aan SJS 4 uit het mooie Stadskanaal. De mannen uit de Julianastraat 
konden de thuisploeg één helft bijbenen en toen was het over. Valthermond soleerde 
in de tweede helft naar een 5-0 overwinning, de ene goal nog mooier dan de ander. 

Angstgegner

Op zaterdag 30 oktober kwam Klazienaveen 6 op bezoek en deze ploeg was zo lang-
zamerhand wel een angstgegner van Valthermond 2 aan het worden, tevens was het 
de kampioen van voorgaande jaren maar promoveren wilde het niet. Maar Valther-
mond had vertrouwen getankt en had die middag tevens een aardig elftal op de been. 
In een boeiend duel met hier en daar wat opstootjes en felle duels was het de thuis-
ploeg die juichend het veld mocht verlaten middels een klinkende 5-2 overwinning, wat 
resulteerde in plekje drie op de ranglijst. 

Pijnlijk puntverlies

De laatste wedstrijd van het jaar werd een week later gespeeld, op 6 november speel-
de Valthermond een uitwedstrijd tegen de nummer laatst van de ranglijst SC Angelslo. 
En natuurlijk denk je, dit kan niet verkeerd gaan als we weer zo spelen als de weken 
ervoor. Maar er is ook een ander iets waar je rekening mee moet houden en dat is 
onderschatting. Valthermond speelde vanaf minuut één en tegen Angelslo en tegen 
zichzelf. Het was te slap in de duels en een enkele grote kansen werden om zeep 
geholpen, resultaat een 3-3 uitslag. 



Na dit duel werden er helaas geen competitiewedstrijden meer gespeeld, de reden is 
wel bekend. 

Terugkijkend als leider mag ik spreken van een knappe eerste seizoenshelft met als re-
sultaat een mooie vierde plek op de ranglijst. al mogen we nog wat wedstrijden inhalen 
ten opzichte van onze concurrenten. Doel is ook niet om kampioen te worden, doel is 
een plek bij de eerste vier en dat moet zeker haalbaar zijn met deze geweldige groep. 
Dat Valthermond zaterdag weer leeft is wel te merken aan de sfeer die het uitstraalt, 
wat ook weer positief werkt naar buiten toe. Zo staan er al een paar nieuwe verster-
kingen te trappelen die in het nieuwe seizoen willen aansluiten, maar daarover later 
meer. Laten we hopen dat we in februari weer elke week de wei in mogen en gaan we 
dit seizoen naar een leuk einde brengen. 

Namens Valthermond 2 (zaterdag) wil ik een ieder fijne kerstdagen en een mooie jaar-
wisseling toe wensen en hopelijk tot snel op Sportpark de Meent. 

Grtz Loane 

Wedstrijdballen voor dit seizoen zijn aangeboden door:

Hoofdsponsor:                 Zandstra Totaalonderhoud Stadskanaal
Hoofdsponsor Jeugd: m-Ployee - Stadskanaal
Wedstrijdbal leverancier: SunSports – Nieuw Buinen

Overige sponsoren:
MCV – Valthermond, Dak- en gevelreiniging Heller - Musselkanaal, Schoonebeek
Klimaattechniek - Stadskanaal, Teuben Transport – Musselkanaal, De Wok –
Valthermond, RTO Autoservice – Valthermond, Niemeijer Afdichtingen – Valther
mond, Wever Meat Consultancy – Valthermond, Greven administratie – Tweede
Exloërmond, van Klinken supermarkten – Valthermond, Kapsalon – Unique, BNI -
Stadskanaal, Contract Bouw Service – Stadskanaal, Schildersbedrijf van der Laan –
Valthermond, Frans van Dijk Tweewielers – Ter Apelkanaal, Kapsalon Anet –
Valthermond, Enduro Woningen – Valthermond, Sportschool Traction – Valthermond,
Schmitz Transport – Ter Apelkanaal, AZ Autoservice en Schade herstel – Tweede Exloër
mond, Grooten - Többen Interieur – Stadskanaal, Erdman Makelaardij – Ter Apel, 
Cabinova – Schoonebeek, Fint BV – Musselkanaal, Yankee Doodle – Assen – Gro
ningen - Emmen, Steekhouse Elzoro – Buinen, JK Financiële dienstverlening – Exloo

Alle genoemde bedrijven hebben de voetbalvereniging Valthermond voor dit sei-
zoen een wedstrijdbal aangeboden, waarvoor onze hartelijke dank.



KERSTPUZZEL

HORIZONTAAL:  
1 zwemster (3x olympisch kampioen); 10 multiple sclerose; 12 roklengte; 13 familie-
lid; 14 baken; 16 bevel; 18 maand; 20 schel; 22 vogel; 23 tegenover (afk.); 24 dui-
zend (frans); 26 soort verf; 28 pers.vnw.; 29 meisjesnaam; 30 plaats op de Veluwe; 
31 groet; 33 beeldmerk; 35 vorm van het werkwoord nikken; 37 erfelijk materiaal 
(afk.); 39 pus; 40 kledingstuk; 42 anus; 44 rivier in Utrecht; 46 scheikundig element; 
48 voegwoord; 49 rivier in Noord-Brabant; 52 op de wijze van; 53 direct; 55 schade 
aan een schip; 57 dicht; 58 meisjesnaam; 59 opstootje; 60 omroep; 62 muzieknoot; 
64 valk; 65 regeringsreglement; 67 atmosfeer (afk.); 69 nevel; 71 onbepaald vnw.; 
73 stel; 75 soort hert; 77 KNVB-consul bij vv Valthermond; 79 lus; 81 de somma van; 
82 absoluut; 84 centraal administratie (afk.); 85 kampeeruitrusting; 87 meervoud van 
erratum; 89 ontkenning; 91 koraaleiland; 93 denkbeeld; 95 roddelen; 97 parachutist; 
98 automerk; 100 godin van de blinde drift; 101 rondhout; 102 muzieknoot; 104 Ne-
derland; 105 plaats in Drenthe; 106 echo; 110 vorm van het werkwoord deinen; 112 
bijwoord; 114 uitroep; 116 wig; 117 groot aantal; 119 heilige (afk.); 120 lazarus; 121 
verdienste; 123 getij; 126 herkomst; 127 leep.

VERTICAAL:

1 boomvrucht; 2 familielid; 3 muzieknoot; 4 dadelijk; 5 raderen; 6 muzieknoot; 7 baan; 
8 eiergerecht (mv); 9 rivier in Rusland; 10 flauw; 11 bijna (Gronings); 15 onder ande-
re; 17 meisjesnaam; 19 pers.vnw. (frans); 21 schuifbak; 24 pers.vnw.; 25 en anderen; 
27 plakt; 32 schilder uit de gouden eeuw; 34 Deens muntstuk; 36 voetbalclub uit 
Schoonoord; 38 liefkozing; 41 tijdsduur; 43 vervoermiddel; 45 wijze; 47 circa (afk.); 
48 plaats in Noord-Brabant; 50 eerste man; 51 gestorven; 54 rel; 55 bah (Gronings); 
56 oude lengtemaat; 57 helemaal; 61 waarschuwende herinnering; 63 soort boom; 
64 onbegrijpelijk taalgebruik; 66 beter worden; 68 onderdeel van een molen; 70 En-
gelse mevrouw (afk.); 72 kosteneenheid (afk.); 74 muisarm; 76 afgespleten stukje 
hout; 78 motorraces; 80 interval; 83 haarversteviger; 86 sportmerk; 88 bloeiwijze; 90 
meer dan genoeg; 91 droogvloer; 92 voorvoegsel; 93 voorvoegsel; 94 inwoner van 
Valthermond; 96 voelen; 97 toepassen van  theorie; 99 w.c.; 103 rivier in Noord Hol-
land; 107 jongensnaam; 108 gebaar; 109 vogels; 111 sneeuwhut; 113 landbouwwerk-
tuig; 115 muzieknoot; 117 plantje; 118 jongensnaam; 122 buurjongen van Sien; 124 
Europees kampioenschap; 125 lidwoord.

janfokkema@home.nl

oplossing: breng de letters bij de genoemde cijfers over naar onderstaand rooster.
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Sponsornieuws:

Onlangs is er een nieuw reclamebord langs het hoofdveld geplaatst.

HPW International, gespecialiseerd in o.a. het leveren van Ladders en Trappen heeft 
zich middels een 3 meter reclamebord verbonden aan de voetbalvereniging.  



Inleveren frituurvet

Lekker oliebollen bakken tijdens de feestdagen? Zorg ervoor dat je het frituurvet ver-
verst voordat de oliebollen worden gebakken. Zo blijft de smaak optimaal en hoef je je 
geen zorgen te maken dat de oliebollen in aanraking komen met bijvoorbeeld stukjes 
kroket die in het frituurvet zijn achtergebleven! Het is ook aan te raden om het vet te 
verversen na het bakken van de oliebollen.

Het is tijd om te verversen als de olie:

• een sterke geur of smaakt krijgt;
• verkleurt naar donkerbruin of zwart;
• gaat walmen.

Giet het gebruikte frituurvet terug in de oude verpakking of in een plastic fles en neem 
het mee naar onze voetbalvereniging en gooi de flessen in de toegewezen kliko. Ie-
dere vrijdagochtend kan dit worden ingeleverd worden bij onze club.Wij zorgen ervoor 
dat het frituurvet gerecycled wordt tot duurzame biobrandstof. De opbrengst hiervan 
zal worden gebruikt voor aanschaf materialen t.b.v. onze jeugd. Alvast bedankt

vv Valthermond

Alfred van Oosten  |  Zuiderdiep 503 Valthermond  |  06 - 5385 1945

Allemaal

de beste wensen

voor het nieuwe jaar!



Kersteditie voetbalkrantje ledenadministratie VV Valthermond
Allereerst wil ik iedereen hartelijk bedanken dat ze de voetbalclub zo trouw zijn geble-
ven ondanks deze voor iedereen zeer lastige en moeilijke tijd tijdens deze Corona-cri-
sis waar het voetbal ook zijn hinder van ondervindt, dit voor het 2e achtereenvolgende 
jaar.

Dit seizoen is er gelukkig al meer gevoetbald als het voorgaande seizoen en merkbaar 
was iedereen weer blij dat er getraind en gespeeld kon worden en was er weer de ge-
zelligheid in de kantine met geklets over voetbal, ouwehoeren en een drankje.  Verder 
was  er onder andere het bekeravontuur van het tweede elftal en de dames.  Momen-
teel ligt het meeste weer stil door de nieuwe Corona-maatregelen. Laten we hopen dat 
na de winterstop de competities worden uitgespeeld en we weer kunnen genieten van 
het voetbal en de daarbij behorende gezelligheid. 

Rest mij niets anders dan al onze bondsleden, verenigingsleden, seizoenkaarthouders 
en lezers van het voetbalkrantje alvast een goede kerst en een gelukkig nieuwjaar te 
wensen!

Richard Schepers – Ledenadministratie VV Valthermond

A&B Toernooi:
In het weekend van 17 – 18 – 19 juni 2022, staat het A&B Toernooi  gepland. Na 2 jaar 
van afwezigheid wil het bestuur van het AB toernooi weer een toernooi organiseren.

Er hebben zich inmiddels een aantal verenigingen aangemeld en de eerste voorberei-
dingen zijn gedaan. Denk hierbij aan het reserveren van de grote tent en de 20 leger-
tenten om de teams in te herbergen. Verder zal er weer een muzikale invulling zijn voor 
de vrijdag en zaterdagavond.

We hopen in het voorjaar van 2022 met meer informatie te komen betreffende het 
toernooi.

In het weekend van 17 – 18 – 19 juni 2022, staat het A&B Toernooi  gepland. Na 2 jaar 
van afwezigheid wil het bestuur van het AB toernooi weer een toernooi organiseren.

Er hebben zich inmiddels een aantal verenigingen aangemeld en de eerste voorberei
dingen zijn gedaan. Denk hierbij aan het reserveren van de grote tent en de 20 leger
tenten om de teams in te herbergen. Verder zal er weer een muzikale invulling zijn voor 
de vrijdag en zaterdagavond.

We hopen in het voorjaar van 2022 met meer informatie te komen betreffende het 

Sponsornieuws:
m.i.v. het seizoen 2021 – 2022, levert Sun Sports sportartikelen uit Nieuw Buinen de 
wedstrijdballen voor de voetbalvereniging Valthermond. Afgelopen zomer is hier voor 
het contract ondertekend.

Voorzitter H.Smid en dhr. J.Eling van Sun Sports



Van de jeugdvoorzitter 

Na een voetbalseizoen dat vorig jaar abrupt werd afgebroken vanwege het corona-vi-
rus begonnen we uiteraard in augustus weer vol goede moed aan het nieuwe sei-
zoen. Lastig was de aanloop periode voor onze technische commissie om voor elk 
jeugdteam weer een trainer te vinden. Iedereen was namelijk al een tijd niet op het 
voetbalveld geweest wat ook geresulteerd had in een behoorlijk aantal jeugdleden die 
daardoor gestopt waren met voetbal. 

Gelukkig is het ons wel gelukt om voor elk jeugdteam een trainer te vinden, zodat we in 
augustus vol goede moed konden starten aan het nieuwe voetbalseizoen. Na de voor-
bereiding merkten we ook dat er weer jeugdleden bij kwamen en gestopte voetballers 
toch het mooie spel gingen missen, en weer lid werden. Daarnaast is het leuk om te 
melden dat we sinds dit jaar weer gestart zijn met kaboutervoetbal, onder leiding van 
Rob van der Vlag. Het is natuurlijk erg leuk om te zien dat deze jonge kinderen (4 tot 
en met 6 jaar) zoveel plezier hebben met een bal tijdens hun training. 

Voor de bestuurlijke kant van de voetbalvereniging was het wel een lastige eerste 
seizoenshelft. Vanuit Den Haag werden er namelijk steeds meer regels opgesteld 
waar wij ons natuurlijk als voetbalvereniging ook aan dienen te houden. Zo werd bij-
voorbeeld onlangs het Coronatoegangsbewijs verplicht als men onze kantine en/of 
kleedkamers wil bezoeken. Gelukkig werd de vereniging hierin ondersteund door de 
gemeente, zodat wij in het weekend elke zaterdag en zondag ondersteuning kregen 
van een beveiliger.  

Desondanks proberen wij als vereniging er natuurlijk het beste te van maken en dit 
lukt op voetbalgebied ook goed. We hebben namelijk al 2 kampioenen kunnen verwel-
komen voor de winterstop. De JO14 onder leiding van Bram Heymans werd namelijk 
vorige week kampioen in hun klasse, en de JO8 onder leiding van Erwin Paas (voet-
baltechnisch) en Dennis Bruintjes (plezier) werden ook kampioen in hun competitie. 

Inmiddels is de winterstop voor de voetbalvereniging aangebroken, en krijgen we net 
het nieuws dat we in ieder geval tot halverwege januari op slot moeten. Dit maakt het 
voor ons ook onmogelijk om de jaarlijkse oliebollenactie uit te voeren en de nieuw-
jaarsreceptie voor de jeugd te houden. Laten we allemaal hopen dat we na de lock-
down snel weer van start kunnen, en weer met zijn allen lekker kunnen voetballen. 

Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022. Dat is in deze 
tijden toch wel het belangrijkst, en daarom hopen we elkaar allemaal in 2022 weer te 
zien op Sportpark de Meent! 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het jeugdbestuur via ons eigen email-
adres: jeugdbestuur@vvvalthermond.nl 

Met vriendelijke groet,

Kevin van Dijk, Jeugdvoorzitter vv Valthermond



JO8 Herfstkampioen
De JO8 begon dit seizoen voor het grootste gedeelte met dezelfde spelers als het vo-
rige seizoen toen nog JO7, het grootste verschil; nu mocht er wel gevoetbald worden!

De JO8 begon in de competitie met een overwinning tegen De Treffer 16 in een ge-
lijk opgaande wedstrijd werd de de wedstrijd in de 2e helft door ons beslist. Daarna 
volgden er nog wedstrijden waar er met 30-0, 16-1 en ga zo maar door ons werd 
gewonnen, wat resulteerden in een kampioenschap waarbij alle wedstrijden werden 
gewonnen. Als beloning kregen de kinderen een mooie beker!

Na een rustperiode van 2 weken mochten de jongens aantreden in de 1e klasse en 
werden de afstanden om te rijden ook groter, zo moest er naar Hoogezand en Win-
schoten gereden worden. Helaas bleek deze indeling een maatje te groot voor de jon-
gens en werden alle wedstrijden verloren. Wel werd er in deze competitie veel geleerd 
en deden ze hun stinkende best!

De J08 traint op dit moment op de woensdagmiddag vanwege de corona maatregelen. 
Dus als u Ruben, Maarten, Wout, Twan, Mats, Ravi, Quinten, Jesse en Kyan wilt aan-
schouwen kan dat van achter het hek.

Sportieve groet,

Erwin en Dennis



Verslag
JO13 Valthermond – JO13 St. HOC/Valther Boys

11-12-2021
Vandaag werd de thuis wedstrijd tegen HOC gespeeld. De 1e helft verliep heel goed 
we hadden vaak de bal en heel wat kansen. HOC kwam er niet doorheen door goed 
verdedigingswerk van Valthermond en goed keeperswerk van Hugo.
In de rust was het dan ook 2 – 0

Valthermond:       Valthermond:            Valthermond:
Wesley Scholten     Dion van der Steen          Nick Goeree

In de tweede helft ging HOC feller spelen, waardoor er meer overtredingen werden 
gemaakt door HOC. We kregen net buiten het 16 meter gebied een vrije bal, maar 
deze werd helaas niet benut.

Even later ging HOC weer in de fout dit keer in het 16 meter gebied en kreeg Valther-
mond een penalty. Deze werd keurig ingeschoten. De eindstand van deze wedstrijd 
is  4 – 0

Groetjes, Bjorn Haan

Valthermond:          Valthermond:
Stein Haan          Senna van Goor

Foto’s gemaakt door: Rianne van der Laan
Facebook: Rianne foto's HOC



Valthermond JO14-1

Na een bewogen 1e seizoenshelft met vele overwinningen is de winterstop aange-
broken voor Valthermond Jo14-1. Het is nu tijd om een klein overzichtje te maken van 
deze 1e seizoenshelft. Het seizoen ging vlot van start met 2 overwinningen in de beker, 
jammer genoeg bleek Titan toch iets te sterk en bleef het bij een 2e plek in de poule. 
Toen kwam leider Hiddo met de uitspraak nu moet vizier maar scherp op de competitie 
en die boodschap kwam goed aan bij de jongens en meiden. 

De 1e wedstrijd stond gepland tegen het altijd lastige Rolder boys. Deze wedstrijd 
werd uiteindelijk toch met enig gemak gewonnen met 13-0 als eindstand. Een goeie 
start van de competitie dus!

De 2e pot stond gepland bij pekela. Deze week was trainer Bram al druk in contact ge-
weest met de trainer van Pekela of de wedstrijd niet wat later kon. De wedstrijd stond 
in 1e instantie namelijk om 8:45 gepland en hier was leider Hidde het duidelijk niet mee 
eens. 'Moet ik zeker om 7 uur uit de veren?'. Uiteindelijk lukte dit en konden we mooi 
gaan voetballen om half 11. Nu over de wedstrijd, het was een leuke gelijk opgaande 
pot die uiteindelijk met 5-3 winnend werd afgesloten door Valthermond. Weer 3 puntjes 
dus.

De week erna stond de uitwedstrijd gepland bij CEC. CEC troffen wij ook al in de beker. 
Toen werden de dubbele cijfers gehaald. Deze wedstrijd bleef het bij 0-7 door goed 
verzet van CEC.

Na 3 wedstrijden 9 punten, een beter begin kan je niet wensen als trainer. Na de wed-
strijd tegen CEC stond de kraker tegen de nummer 2 op programma SJO ZVC.  Alleen 
deze wedstrijd zou nooit een kraker worden. Het werd namelijk 10-1 voor Valthermond. 
De nummer 2 al op 3 punten gezet beter kan niet!

Wedstrijd nummer 4 van de competitie was tegen Sellingen JO14-1. Sellingen was ook 
een oude bekende uit de beker. Toen stond een mooie uitslag op papier en natuurlijk 
waren we gebrand om dit weer te doen. Na een spannende 1e helft waar het 1-1 stond, 
maakte Valthermond snel na de rust 2-1 en liepen de doelpunten snel op naar een 
eindstand van 9-1 voor de mondkers. Hoogtepunt uit deze wedstrijd was de Rabonna 
assist van onze rechtsbuiten Stijn(naldo) Hollander.

Na een paar weken rust stond de wedstrijd tegen het mooie Veendam op programma. 
Eenmaal aangekomen op de Langeleegte stond iedereen vol verbazing te kijken naar 
het overgebleven stadion. Jaha zo kom je nog ergens. De wedstrijd was na de 1e helft 
al beslist waarin het na 18 minuten spelen al rap 0-6 stond! Uiteindelijk liep de uitslag 
uit na 0-14. Aan het doelsaldo zal het niet liggen dit seizoen.

Weer een week verder stond Sellingen weer voor de deur. Na een week dat iedereen 
goed had getraind, appte een speler (deze naam ga ik niet noemen) trainer Bram 



op de vrijdagavond. Bram als ik morgen rechtsbuiten sta ga ik scoren. Nou ja eerst 
zien dan geloven. Vol verbazing stonden Bram en Hidde ook te kijken op de zaterdag 
ochtend dat deze speler daadwerkelijk ook nog het doelpunt maakte. Vliegend over 
het veld met 2 handen in de lucht maakte Stijn zijn 1e wel verdiende doelpunt. Hard 
werken werd beloond! Nog meer leuke dingen over deze wedstrijd waren dat Milan 10x 
het net wist te vinden! De uitslag werd ook 21-0. 

Na de wedstrijd tegen Sellingen hadden wij oorspronkelijk nog 2 wedstrijden te gaan. 
Jammer genoeg wilden de beide tegenstanders niet voetballen en zijn wij op papier 
kampioen geworden. Dat mag de pret natuurlijk niet drukken, zoals Daan heel mooi 
zei. We hebben gezamelijk nog even een keer getraind, kregen een mooie beker  en 
hebben lekker een patatje gegeten. Hierna volgde de ronde door Valthermond met 
veel getoeter!

Ik als trainer van dit team ben erg trots op de jongens en meiden. Elke week hard trai-
nen heeft er voor gezorgd dat we deze goeie prestatie hebben neergezet! 

Hieronder heb ik nog even de spelers kort beschreven:

-  Daniel, een erg goeie keeper, heeft het geluk dat hij ook nog behoorlijk kan 
 voetballen. Naast zijn keeperskwaliteiten is dat heel fijn voor zijn verdediging.

- Nick, onze keiharde rechtsback. Langs Nick kom je niet zomaar, je komt hem  
 gemiddeld 5 keer tegen! Ook nog erg sterk voor zijn lengte!

- David, onze voorstopper. David de beul ook wel genoemd. Met zijn power  
 moeilijk te passeren.

- Tygo. Tygo heeft het voordeel dat hij overal achterin kan spelen en dat doet  
 hij naar behoren. Heeft ook nog een mooie pass in de benen.



- Thijmen. Thijmen is altijd een zekerheidje op onze linkerkant. Is rustig aan de  
 bal, staat zen mannetje. Een uitstekende linksback.

- Dylan - Dylan kan je altijd op rekenen, is rustig aan de bal heeft een mooie  
 trap in de benen en heeft zelfs al met zen kop gescoord.

-  Levi - Levi is een hele belangrijke speler in dit elftal. Met zijn lengte en
 voetballend vermogen is hij een aanwinst voor dit elftal. Samen met milan
 veegt hij regelmatig verdedigers van de tegenstanders van de mat. Levi
 speelt regelmatig op 10, maar kan ook als laatste man uit de voeten.

-  Eva - onze aanvoerdster, Eva is diegene die het elftal aanstuurt. Iedereen  
 luistert ook goed naar Eva. Naast haar leiderschap ook een mooie strakke  
 trap in de benen waar ze ook al doelpuntjes mee heeft gezet.

-  Adonay - Heeft overal voorin wel gevoetbald, speelt zelf graag het liefst in  
 de spits en onderhandelt ook vaak met de trainers Bram en Daan daar over.  
 Adonay heeft mooie acties in de benen en heeft heel mooi overzicht. Schiet  
 regelmatig balletjes in de touwen.

- Milan - Milan onze topscoorder, met 28 goals in de 1e 7 wedstrijden. Dit zijn  
 statistieken waar voor je streeft natuurlijk als spits zijnde.Milan schiet uit alle  
 standen ballen achter de keeper en doet dit met veel passie en strijd. Mooi  
 om te zien.

-  Stijn - Als ik alles over Stijn wil opschrijven, kan de vereniging nog een krant 
 je uitbrengen deze week. Stijn je bent een aanwinst voor dit team met je strijd  
 en gedrevenheid. Ik ben blij dat je weer bij ons in het team bent gekomen! 

-  Alexander - Maakt regelmatig zen doelpuntjes en loopt vaak altijd op de   
 goeie plek voorin om een assist te geven.

-  Naomi - Onze gedreven middenvelder, laat duidelijk zien niet bang te zijn.  
 Scoort ook nog regelmatig en werkt altijd hard op training.

-  Sylvie - Boezemvriendin van Naomi een goed team samen. Soms een iets te  
 goed team met hun babbeltjes op training. Sylvie staat voorin en werkt altijd  
 keihard voor een doelpunt.

-  Ivor - Onze rechts/links buiten is net als Stijn later er weer bij gekomen en  
 daar ben ik erg blij mee. Met zijn snelheid en goeie schot hebben wij al veel  
 doelpunten gemaakt.

Zoals ik al had gezegd ben ik erg trots op de kinderen en gaan wij straks in de vol-
gende competitie weer keihard werken om goeie resultaten neer te zetten! 
 
Vriendelijke groet,
Trainert Bram



Bestuur v.v. Valthermond    Jeugdbestuur

Voorzitter  H. Smid  t. 06-21352998 Voorzitter       K. v. Dijk t. 06-30758658
Secretaris  A. Weits  t. 06-11296983 Secretaris       D. v.d. Laan t. 06-57427585
Penningmeester S. Arendsen t. 06-13494933 Wedstrijdsecretaris R. Veerbeek t. 06-11580957
Wedstrijdsecretaris A. Wardenburg t. 06-18781569 Aanspreekpunt. E/F R. Scheven t. 06- 
Facilitaire zaken B. de Jong  t. 06-16058679 Bestuurslid        H. Bruintjes t. 06-21815328
Reclame commissie W. Oosting  t. 06-57447755  
Activiteitencommissie H. Mestemaker t. 06-29155403 e-Mail: jeugdbestuur@vvvalthermond.nl
Ledenadministratie R. Schepers t. 06-12665407  
Bestuurslid  E. den Ouden t. 06-57058838    

e-Mail: bestuur@vvvalthermond.nl    Technische commissie

Consul  Geert Paas t.  0599-661658 Coördinator A. Wardenburg t. 06-18781569
Kantine commissie     Senioren     R. v. d. Vlag t. 06-10937134
Beheer/ Inkoop K. Bakker  t. 06-27896570 Senioren  J. de Vries  t. 06-83947007
Planning  K. Rustenhoven t. 06-46291332 Jeugd  R. Veerbeek t. 06-11580957
 
Redactie clubblad      e-Mail: redactie@vvvalthermond.nl
Redacteur  T.L. v. Klinken t. 06-37556454
Redacteur  K. Rustenhoven t. 06-46291332
   
Ledenadministratie/ contributie/ seizoenkaarten 
  R . Schepers t. 06-12665407 e-Mail: ledenadmin@vvvalthermond.nl  
Reclame commissie
Voorzitter  E. Többen t. 06-57298569  e-Mail: reclame@vvvalthermond.nl
Secretaris  W. Oosting t. 06-57447755

Adres clubgebouw    
    
Sportpark de Meent 
Noorderdiep 348 
7876 CR Valthermond 

Telefoon kantine   t. 0599-661564   
e-Mail: info@vvvalthermond.nl  Activiteitencommissie     
 
Openingstijden kantine   Voorzitter  H. Mestemaker  t. 06-29155403
    
Maandag 18:30u – 21:30u  e-Mail: activiteiten@vvvalthermond.nl
Dinsdag 17:30u – 23:00u
Woensdag 17:30u – 23:00u  
Donderdag 17:30u – 23:00u  Kleding commissie
Vrijdag 17:30u – 23:00u 
Zaterdag 08:00u – 18:30u  Kledingbeheer H. Mestemaker  t. 06-29155403
Zondag 08:00u – 18:30u  
  
Alleen indien er daadwerkelijk activiteiten zijn op de Meent 
   
Contributie seizoen 2021 – 2022   
  
Lidmaatschap  Senioren € 202,00 Website   www.vvvalthermond.nl
Lidmaatschap  Junioren € 145,00  
Lidmaatschap  30+ / 35+ € 107,00 Twitter   twitter.com/vvvalthermond
Lidmaatschap  Kabouters € 55,00  
Seizoenkaart         vvvalthermond € 41,00 Facebook   facebook.com/
Seizoenkaart  65+ € 20,50  
Ondersteunend lid  € 85,00 Bankrekening  IBAN   NL52 RABO 0364702532
Clubblad leden  € 20,50
Clubblad niet leden  € 22,50 KNVB verenigingnr.   BB-BL-60P
KNVB adm.kosten comm. leden € 10,00

Lidmaatschap geldt voor 1 seizoen


