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Content
Afgelopen week las ik een stukje van Tessa de Wekker in het vakblad Sport & Strategie over eigen
content (http://val.to/content). In de context van dit artikel betekent content met name inhoud, oftewel
de verzameling van teksten, plaatjes, video’s, enzovoorts. En dat gepubliceerd via bijvoorbeeld het
clubblad, de website, een videokanaal, social media, e-mails en tal van andere media. Met die
content, eigen content, heeft korfbal iets moois in handen. "Content is King" dus. Sterker nog, als we
er niets mee doen, loopt het slecht met ons af, aldus de schrijfster van het artikel.
Ik weet niet of dat zo is, maar wat ik wel zie is dat wij als korfballers een voordeel hebben in dit
domein. We hebben namelijk een grote achterban en weinig exposure in de landelijke en regionale
media. In het artikel wordt André Kager geïnterviewd, hij is verantwoordelijk voor de live streams bij
korfbalvereniging TOP uit Sassenheim, de regerend Nederlands Kampioen. Hij geeft aan dat door de
mogelijkheden van live streaming op Youtube, korfballers het heft in eigen hand hebben genomen en
zelf zijn gaan experimenteren met uitzendingen. Dat beperkt zich al lang niet meer tot alleen de
wedstrijden, maar ook voorbeschouwingen, interviews en persconferenties worden uitgezonden en de
wedstrijden zijn in veel gevallen voorzien van commentaar.
Hierdoor hebben we een voorsprong en waar ik echt in geloof is dat de nieuwe media de toekomst
hebben. We kijken wat we willen, niet naar wat er toevallig op een bepaald moment op de TV is.
Diensten als Netflix en Spotify zijn niet voor niets zo populair. Nu is het natuurlijk wel zo dat
wedstrijden nu eenmaal op een bepaalde tijd worden gespeeld en dus ook kunnen worden bekeken,
maar niet op de NOS, wél op het Youtube kanaal van de thuisspelende korfballeague club. Het
grappige is dat Ziggo als ’traditioneel’ medium het korfbal begint te ontdekken en niet alleen de finale,
maar ook de play-offs en zelfs een aantal competitiewedstrijden live uitzendt. De aantallen groeien
met de week en ook het bekijken van de wedstrijden op andere momenten is populair. Zo kijken er
2.000 mensen naar een live stream bij TOP en loopt het aantal kijkers na de wedstrijd op naar 8.000.
Het leeft dus behoorlijk.
Bij Valto doen we hier ook aan mee. De aantallen die de topclubs halen zijn voor ons nog een droom,
maar dat maakt niet zoveel uit. Ik denk dat het in verhouding staat met de bezoekers van een
wedstrijd. Wat wel uitmaakt is dát we er mee bezig zijn en dat het steeds een stukje beter gaat en
mooier wordt. Je ziet dat veel van de Valto-fans die er niet bij kunnen zijn, wel kunnen meekijken. En
dat zijn er steeds meer, terwijl de tribunes nog altijd vol zitten. Dus met deze content zit het wel goed,
met de andere content overigens ook wel. De website, social media kanalen en ook het clubblad
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bevatten veel informatieve, leuke en boeiende zaken. Het is echt een stukje van de vereniging en
korfbalbeleving geworden, naast de geijkte momenten als trainingen, wedstrijden en andere
activiteiten.
Wat we nu nog nodig hebben is een uitbreiding van het "Stream Dream Team”. Er worden
tegenwoordig mensen uit de B en C ingeroosterd om te filmen en de muziek te doen, dat werkt heel
goed. Maar we gaan met de live streams een volgende slag slaan en we zoeken mensen die ons
daarbij willen helpen. Ben je een beetje bekend met computers of digitale video en vind je het leuk om
hier meer mee te doen en van te leren? Meld je dan aan door mij aan te spreken of een mailtje te
sturen naar streamteam@ckv-valto.nl. Vind je het leuker om met andere content bezig te zijn, dan
kunnen we ook nog wel iemand gebruiken in het "Social Media Team”, vooral voor website updates en
social media, bijvoorbeeld tijdens evenementen. Meld je hiervoor aan door mij aan te spreken of
via socialmedia@ckv-valto.nl.
Samen mooie dingen maken, laten zien en tot ons nemen, daar worden we allemaal content van!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Programma zaterdag 4 maart
TIJD

WEDSTRIJD

SCHEIDSR

LOCATIE

HAL

16:00

DES (D) 7

-

Valto 6

De Hoornbloem

Veld 1

18:25

Avanti (P) 10

-

Valto 7

De Viergang

Veld 1

14:00

De Meervogels A3

-

Valto A2

16:30

ONDO (G) B2

-

Valto B2

Westlandhal

Veld 1

16:00

Fluks B2

-

Valto B3

Park Duinwetering

Veld 1

13:00

ONDO (G) C3

-

Valto C3

De Hoekstee

Veld 1

14:00

DES (D) C3

-

Valto C4

De Hoornbloem

Veld 1

10:15

VEO D2

-

Valto D2

Essesteyn

Veld 1

10:30

KVS/Maritiem E4

-

Valto E4

De Blinkerd

Veld 1

12:00

DES (D) F1

-

Valto F1

De Hoornbloem

Veld 2

10:00

ONDO (G) F3

-

Valto F2

De Hoekstee

Veld 1

J. v. Gooswilligen

Valto 6
Heren: Jesper, Wouter, Laurens, Daniël, Vincent
Dames: Lysanne, Inge, Nanne, Ryanne, Mandy
Valto 7
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Frank, Ruud en Wouter
Dames: Marije, Petra, Linda, Gerda, w.a.
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De Veur

Uitslagen zaterdag 25 februari
WEDSTRIJD

UITSLAG

De Meervogels 7

-

Valto 6

6 - 12

De Meervogels 9

-

Valto 7

17 - 11

Avanti (P) 11

-

Valto 8

17 - 6

Fortuna/Delta Logistiek A3

-

Valto A2

8-8

ONDO (G) C2

-

Valto C2

7-7

Avanti (P) E6

-

Valto E6

3-8

Nabeschouwingen
E-Jeugd
Van alle E-teams kwam afgelopen zaterdag alleen VALTO E6 in actie. Jullie speelde uit tegen Avanti
E6. Het ging super goed! Er werden mooie lange ballen gegooid en liepen goed vrij. Ook verdedigend
hielden jullie het goed dicht. Hierdoor scoorden jullie mooie doelpunten die echt met z'n allen
gecreëerd werden. De eindstand was 3-8 in het voordeel van VALTO!!
Aanstaande zaterdag speelt er wederom maar één E-team, dit keer VALTO E4. Jullie mogen op
bezoek bij KVS! Zet 'm op!
F-Jeugd
Beide F-teams waren afgelopen weekend vrij.
VALTO F1 speelt aanstaande zaterdag tegen DES F1. Jullie zijn natuurlijk al kampioen, maar het zou
leuk zijn als jullie deze wedstrijd ook winnen! Succes!
VALTO F2 speelt aanstaande zaterdag de laatste wedstrijd van dit zaalseizoen tegen ONDO F3. Zet
'm op!

Nieuws van de Technische Commissie
Met maar zes wedstrijden op het programma weet je dat het vakantietijd is. De teams die wel hebben
gespeeld, verdeelden de punten gelijk: 2 winst, 2 verlies en 2 gelijke spelen.

Geen trainen deze week
In de voorjaarsvakantie is er geen trainen.

Uitkijken naar het volgende seizoen
Hoewel we nog midden in het seizoen zitten, is de TC al bezig met komend jaar. We spreken met
mogelijke trainers (en hier en daar spelers) zodat we komend jaar weer een geweldig seizoen moet
Valto tegemoet kunnen gaan.
Het zou leuk zijn als we 9 teams kunnen opstellen volgend jaar! Er zijn best wel wat mensen die
twijfelen, af en toe meetrainen, en misschien komend jaar wel weer eens het balletje willen oppakken.
Laat je horen als je dat ook leuk vindt! Meld je bij ondergetekende!
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Vacatures
Trainer/Coach Valto A1.
Ter opvolging van Michael Dissel is Valto op zoek naar een nieuwe trainer/coach voor Valto A1 voor
het komende seizoen.
Ken jij iemand die hier interesse in heeft? Geef de vacaturebeschrijving door of meld je bij de TC.
Zie onze website voor de details (http://ckv-valto.nl/vacature-trainercoach-valto-a1/)
Verzorger/Masseur selectie
Voor het komend seizoen zoekt Valto een verzorger/masseur. Ben jij of ken jij iemand die deze
vacature ambieert?
Meld je bij de TC en geef de vacature door.
Zie onze website voor de details. (http://ckv-valto.nl/vacature-verzorgermasseur-voor-selectie-valto/ )

Enquête
De enquête is gesloten. De TC gaat de resultaten analyseren en acties hierop nemen. Tevens
gebruiken we de enquête resultaten om de eerste stappen naar de indeling van komend jaar te
maken. Heb je nu nog opmerkingen, dan niet meer de enquête invullen, maar gewoon een mailtje.

Toptrainers
Hieronder het schema. Veel plezier
Toptrainers schema

Toptrainers schema

Training Valto 3/4/5

Training Valto 6/7/8

21 februari

Martin vd Wel

Bart Versteegen

28 februari

VRIJ

VRIJ

Bart van Muyen

Johan vd Meer

7 maart

Video-analyse van wedstrijden of trainingen
Ik herhaal het nog maar eens. Valto heeft mogelijkheden voor Video analyse. En we hebben een
camera ook. Het is leuk, maar vooral ook leerzaam als spelers zichzelf kunnen zien op video.
Met de software die we in gebruik hebben toon je gemakkelijk enkele belangrijke scenes en de spelers
kunnen thuis ook kijken. Interesse? Neem contact op!

Herhaling berichten:
Marrien en Chris gaan door met de selectie!
Met veel genoegen kan ik namens het bestuur aankondigen dat Marrien Ekelmans ook volgend jaar
bij Valto blijft als coach van Valto 1. De samenwerking is uitstekend en er wordt door onze
selectiespelers erg veel geleerd! Bovendien heeft Marrien het erg naar zijn zin bij dit Westlandse
clubje! Ook Chris blijft bij de selectie, echter niet meer in de rol van trainer/coach voor Valto 2. Chris
wordt specialiteitentrainer. Dat betekent zoveel als dat hij zich gaat focussen op individuele
verbeteringen van spelers.
Hugo van den Berg komt terug naar Valto
Iedereen weet het al inmiddels, maar toch nog het vermelden waard: Hugo gaat bij Valto het
trainer/coach schap van Valto 2 op zich nemen. Ik heb al veel positieve reacties gehoord! Succes
Hugo!
Martin Valstar blijft als teammanager bij Valto
En ja, de verwennerij voor de selectie gaat door komend seizoen. Martin blijft ons helpen met alle
‘randzaken’. Fijn Martin!
Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl
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We mogen weer!!!
VALTO mag weer gaan tappen in de feesttent, op woensdagavond 26 april met koningsnacht voor het
Oranje comité De lier. Dus we zijn opzoek naar mensen die willen helpen. Kun je tappen, schenken of
verkopen geef je dan op en help VALTO ! Met een leuk centje op te halen. Leeftijd om te helpen is
vanaf 18 jaar. Het is ongeveer vanaf 20:30 uur tot 01:00 uur. Geef je op en help VALTO met een extra
centje, en na afloop natuurlijk een gezellig borreltje na drinken.
Opgeven email: pgjstolkdelier@gmail.com of app/bel naar 06-41317088.

Sparen voor Valto

Van woensdag 8 februari tot dinsdag 14 maart kan er bij de Jumbo Supermarkt in De Lier voor Valto
gespaard worden! Valto kan met deze actie sportartikelen en ander relevant materiaal kopen. Wij willen u
vragen uw punten van de Jumbo aan Valto te gunnen.
Hoe werkt de actie
U ontvangt als klant van Jumbo bij elke besteding van €10,- een ‘Sparen voor je Sportvereniging’
sportpunt met een code. Doe de code in de hiervoor bestemde doos in de sporthal, of wijs uw punten
heel eenvoudig toe aan Valto op de website jumbosparenvoorjesportvereniging.nl.

Met de bus naar ZiggoDome op 8 april
Het bestuur heeft vanuit diverse kanten het verzoek gekregen om vervoer te organiseren voor onze trip naar
ZiggoDome.
Daarom bieden we vanaf nu een busreis aan van VillaValto naar ZiggoDome en in de avond weer retour.
(let op: dit is exclusief ticket voor toegang ZiggoDome, dat moet je al hebben besteld of eventueel zelf nog
bestellen).
Om deze bus te kunnen betalen moeten we 50 reizigers hebben. Met 100 ZiggoDome gangers zou dat best
eens kunnen lukken!
Dus: wil jij gezellig met de bus mee? Had jij nog geen vervoer? Wil jij geen parkeergedoe? Ga dan mee met
de Valto bus naar ZiggoDome!
Bestel je reis NU op de ValtoWebshop (link: http://ckv-valto.nl/product/korfbalfinale-busticket/). Kosten 12,50
euro voor een retour.
Vertrek Villa Valto 15:00 uur naar ZiggoDome
Verrek ZiggoDome naar Villa Valto: na afloop finale
Bestel nu je reis, dan zit je er niet naast!
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Agenda
10 maart 2017

Bowlen voor alle jeugd

11 maart 2017

Après zaalseizoen (feestje in Vreeloo kantine na V1)

17 maart 2017

Trainingsweekend (Grieken & Romeinen)

24 maart 2017

Potgrond uitleveren

25 maart 2017

Summer here we come (oefenwedstrijden en feestje in Villa Valto)

08 april 2017

Korfbalfinale ZIGGO DOME

10 juni 2017

EINDDAG!!!

17 juni 2017

NK B-jeugd 1 klasse bij Valto

24 juni 2017

Jeugdweekend

e

Trainingsweekend nieuws!
Nog kleine 3 weken en dan is het zover , dan gaan we lekker weekend weg. We gaan dit jaar met lekkere
grote groep op Romeins/Grieks weekend. Naar het plaatje Leersum 80 km van De Lier af, het vervoer
moeten jullie zelf regelen dus zorg ervoor dat je met ze allen vervoer heb en ook voor de terug weg .
Het weekend is van vrijdag t/m maandag de meeste blijven natuurlijk heel het weekend want dan heb je
meeste waar voor je geld. Maar sommige hebben iets waar ze niet onderuit kunnen, of zelf slecht hebben
gepland, en die gaan zondag avond al weg. Maar dan mis je wel de leukste avond.
Dus geef even door per mail wat je doet alleen mailen als je eerder weg gaat. Kunnen we met die informatie
alles goed inplannen en inkopen.
En dan zijn er ook nog een paar veteranen die 1 nachtje komen die zijn ook van harte welkom maar geef dat
ook even per mail door voor 4 maart! Anders heb je pech.
Email adres : pgjstolkdelier@gmail.com
Meenemen lijst :
• Slaapzak ( kussen is aanwezig )
• Kussensloop
• Theedoek / handdoeken
• Sportschoenen buiten
• Zaalschoenen
• Zwemkleding
• Verkleedspullen
• Drank/fris is aanwezig
• Zakgeld
Meer info volgt, het adres kamphuis :
De Ginkel
Scherpenzeelseweg 90
3956 Leersum
Groetjes het comité
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Creating
a climate
for growth

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

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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Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens
de showroom van Multi Keuken & Bad!
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Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
U vindt ons boven
Karwei op:

ELEKTRAWEG
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MAASSLUIS
T.

010-5922411

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U | IN DE AVONDUREN
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

multikeukenenbad.nl

Nieuw in de Meivakantie de Meiclinics van Korfbalstars!
Op woensdag 26 april organiseert Korfbalstars een Meiclinic
voor alle B, C, D en E-jeugd bij CKV VALTO in De Lier.
De oefeningen zullen verschillen per leeftijdsgroep en hebben
een speciaal thema, namelijk: FOCUS. Dit is een heel
belangrijk onderwerp bij het korfballen. Je hebt het nodig
tijdens het verdedigen (focus op de bal en tegenstander) én bij
het aanvallen (om te scoren en pass-en).
FOCUS is kort gezegd: concentreren. Je richten op datgene
wat je moet doen. Bijvoorbeeld bij het richten van je schot, bij
het verdedigen en het samenspel. Dit zal allemaal terugkomen
bij de clinic in De Lier! Nieuwe uitdagende oefeningen nog nooit
eerder gegeven!
Uiteraard zullen de stars aanwezig zijn om deze sportieve en
leerzame dag te begeleiden en de onderdelen
van FOCUS naar voren te brengen. Bij elke locatie zijn er
topspelers aanwezig. Het belooft een te gekke en zeer leerzame
dag te worden, dus zorg dat je erbij bent!
Voor meer informatie en om je aan te melden, ga
naar www.korfbalstars.nl/evenementen/meiclinics/
Voor vragen is er een mogelijkheid om contact op te nemen
met Laurens Verbaan.
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Wedstrijdverslagen
VALTO D4 – Veo D3 (Zaterdag 18 februari)
Vorige week zaterdag moesten we tegen Veo spelen. Dat hadden we dit seizoen nog niet gedaan. Dus
wisten niet helemaal wat we er van moesten verwachten. Wel dat Veo bijna onderaan staat en wij nog in de
race zijn voor het kampioenschap. Dus in theorie zouden wij moeten winnen. Maar toch was het Veo die als
eerste scoorde. Oeps! Dat ging niet zo gemakkelijk worden als we dachten… Dus koppie erbij en gaan voor
die bal. Al vrij kwamen we gelukkige gelijk en snel daarna stonden we voor. Veo wist in de eerste kwart
wedstrijd nog een keer te scoren, maar daarna is het hun niet meer gelukt. Ons wel! Met elkaar maakten we
12 doelpunten. Bijna ieder had gescoord. Er werd heel goed gespeeld. De coach was onder de indruk. Hij
had goede dingen gezien. Het voorverdedigen, het onderscheppen, de doorlopen (zelfs met 1 hand!), de
uitwijkballen, maar vooral jullie felheid en inzet was leuk om te zien. De wedstrijd is dus geëindigd in 12 – 2.
Dat betekent dat we nog steeds kampioen kunnen worden!
Dijkvogels is inmiddels kampioen. Maar als wij zaterdag (11 maart) weer winnen van Veo (en jullie hebben al
laten zien dat dat mogelijk is) dan zijn wij óók kampioen!!! Dus trommel je familieleden op en laat ze komen
aanmoedigen in de Essesteyn sporthal in Voorburg J.
Maar nu eerst vakantie. Geniet er van!
Groetjes,
Helma Hagemans

ODO E4 – Valto E5 (zaterdag 18-02-2017)
Vandaag een bijna thuiswedstrijd. Naar onze buren in Maasland. Locatie: Sporthal de Hofstede. Wedstrijd
begon om 10.30 uur. Ondanks het veldoverwicht kwam ODO toch op voorsprong. Weliswaar een verdedigde
poging maar de scheids keurde ‘m goed. De draad werd weer snel opgepakt. Na een fraaie actie scoorde
Tobias de 1-1. De 2e tien minuten lieten een kansenfestival zien van beiden kanten, maar het was Valto die
daar veel beter mee omging. Jennifer was op schot en scoorde de 1-2 en 1-3. Dit was ook de ruststand.
ODO kwam na rust sterk uit de startblokken en scoorde al vrij snel de 2-3. Wederom lieten de dames en
heren van de E5 zich niet uit het veld slaan. Dit keer had Floor het op haar heupen. Ze tekende voor de 2-4,
2-5 en 2-6 !!! Met een kleine stuiptrekking van ODO werd het nog 3-6, maar Jennifer zorgde al snel voor de
3-7. Bij ODO liep de geest langzaam uit de fles. Met een werkelijk fantastisch afstandsschot tekende Demi
voor de 3-8. Omdat gemak in de ploeg sloop, maakte ODO er toch nog 4-8 van, maar wederom was het
Jennifer die de zaken even recht trok. Eindstand 4-9. Mag wel zeggen: dik en dik verdiend !! Goed gespeeld
dames en heren. Nu even een paar weken rust en dan op 11 maart nog even laten zien aan het thuispubliek
wat jullie allemaal in huis hebben !! Prettige vakantie.
Gr. Wim van Berkel (papa van Demi)

Valto E6 - Avanti E6
Valto E6 speelde afgelopen zaterdag uit tegen Avanti E6.
Omdat het een inhaal wedstrijd was en voorjaarsvakantie, kregen we hulp van Joëlle en Floor van de E5.
Alsnog bedankt voor de inzet.
In de rust was het 3-1 en wat ging het lekker en wat konden jullie elkaar goed vinden.
De 2e helft ging er zeker nog een tandje bij en speelden jullie nog beter.
Op het laatst nog een strafworp die subliem gescoord werd door de korf niet te raken.
Het resultaat van deze wedstrijd was een stand van 8-3 voor Valto.
Iedereen lekker gespeeld en eerst nog even genieten van een welverdiende voorjaarsvakantie.
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Website potgrondactie
Om het voor de kinderen eenvoudig te houden, verkopen we alleen aan de deur: potgrond, tuinaarde en
plu’s. Wil iemand wat anders dan kan dit via de website.
http://ckv-valto.nl/product-categorie/acties/
Hier zijn nog 6 andere producten te bestellen.
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Beste VALTO-jeugd,
We zijn momenteel in gesprek met
orchideeën kwekerij SION.
SION gaat volgend jaar de B3 sponsoren.
Wellicht bieden ze jullie ook een mooie
vakantie baan?
We horen het graag als je gehoor geeft
aan de oproep!
Namens de Sponsorcommissie,
Vriendelijke groeten,
Michiel van den Bos
Michiel@ckv-VALTO.nl
Sponsors@ckv-VALTO.nl
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
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Internet: www.tede-adm.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
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 vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!
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