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Organisatie 
 
Van het bestuur 
Verleden week hebben we allen de dunste DESser ooit ontvangen. Wat een impact heeft het ontbreken van 
wedstrijden op ons allen! Zitten we dan stil? Zeker niet. 
Enige tijd geleden hebben we jullie verteld over signalen dat er nauwelijks tot geen DES-kleding meer geleverd 
kan worden en dat in de winkel is verteld dat het DES het kledingcontract had opgezegd. 
Het eerste is waar, het tweede niet. 
Erima levert een bepaalde kledinglijn voor een paar jaar en de lijn waar ons tenue bij hoort is uit de collectie. Het is 
ons niet duidelijk geworden hoe het nou is gekomen, dat wij dat signaal niet eerder door hebben gekregen. 
Verleden jaar is nog gewerkt aan een kledingplan voor de hele vereniging. Door de organisatorische en financiële 
haken en ogen van het plan, vonden we het plan onvoldoende duidelijk om dat aan jullie voor te stellen op de ALV 
van januari.  
Het feit is dat we nog steeds een kledingcontract hebben. We moeten nu wel omgaan met deze situatie. Wat gaat 
er nu gebeuren? De contacten met de eigenaar van Wijtman Sport (de officiële nieuwe naam voor deze vestiging 
van Sport2000) zijn goed en hij bevestigt ook dat het contract nog loopt. Wij krijgen vanuit hem als leverancier een 
voorstel voor een twee-, drietal tenues die passen binnen de huidige kledinglijnen van Erima. 
Dat betekent dat we binnenkort kunnen kiezen. Met die keuzen verbinden we ons in ieder geval voor de komende 
anderhalf jaar aan een nieuwe lijn. Wie zich wil aanbieden om mee te denken, is van harte welkom! Stuur een 
berichtje naar bestuur@ckvdes.nl  
Even terug naar de vraag of stilgezeten wordt? Ook op andere fronten wordt – vanuit huis – volop gewerkt voor de 
vereniging. De sponsorcommissie is volop bezig om steun te verwerven voor DES. Voor de accommodatie wordt 
gewerkt aan een onderhoudsplan van onze kantine. De STC en de JTC hebben aangegeven met de commissie 
Ledenwerf mee te denken aan de verdere instroom van nieuwe leden in onze vereniging. En daarnaast loopt de 
vriendjes- en vriendinnetjestraining nog … 
We zijn dankbaar voor al die inzet die wordt getoond!    
We zijn ook blij dat de maatregelen voor het bestrijden van het virus weer een klein beetje kunnen worden 
versoepeld. Hoe serieus de impact van Corona kan zijn, merken we ook binnen de vereniging. Onze gedachten 
gaan uit naar hen die er met behulp van artsen weer bovenop proberen te komen. Heel veel sterkte toegewenst. 
In deze DESser zal Sjoerd aangeven welke maatregelen vanaf heden gelden voor de training en op welke wijze 
de trainers gaan werken om de trainingen ook voor de achttienjarigen in de A en de senioren toch aansprekend te 
kunnen maken. 
Onze wens is: blijf gezond of andersheel veel sterkte toegewenst! 
Vriendelijke groet, Kirsten, Rowan en Arco 
 
Korfballen bij DES: coronaprotocol 
Na de aangescherpte maatregelen die gezamenlijk trainen voor onze spelende leden van 18-jaar en ouder heel 
lastig maakten zijn de maatregelen weer iets versoepeld. De maatregelen zijn terug gegaan naar de situatie zoals 
die was voor 3 november 2020. Er mag dus weer trainen gegeven worden en de groepen mogen uit maximaal 4 
personen bestaan. De maatregelen staan hieronder uitgebreid beschreven.  
Op de site van de bond staat dat de competitie op zijn vroegst op 9 januari 2021 zal beginnen. Wat dit exact 
betekend voor de competitie planning kan je zien op de route kaart van het KNKV en die vind je hier. 
Wij zijn blij met hoe wij bij DES tot nu toe met de maatregelen zijn omgegaan. Wel blijft het van belang dat 
iedereen met klachten, hoe mild ook, thuis blijft. Ook als iemand in je directe omgeving (huisgenoot, partner, oid) 
zich laat testen blijf dan thuis. Neem bij twijfel contact op met Sjoerd, dit kan eventueel via je trainer of coördinator.  
We zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor dat we niemand ziek maken bij onze vereniging (of daarbuiten). 
Om de het korfballen zo veilig mogelijk te laten verlopen, maken we de volgende afspraken:  
 
Naar de training gaan, brengen en ophalen 

- Kom zo veel mogelijk op de fiets. 
- Ouders kunnen hun kinderen naar de training brengen. Let bij het betreden van de zaal op de 1,5 meter 

afstand tot andere ouders. Ouders mogen niet bij de training blijven.  
- Volg de, eventueel, aangegeven loop routes. 
- Toeschouwers zijn niet welkom tijdens trainingen én wedstrijden. 

 
Trainingen 

- Kom alleen als je geen verkoudheidsklachten hebt.  
- Iedereen van 18 jaar en ouder dient buiten het veld 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 
- Ook 18-jarigen in de A dienen 1,5 meter afstand te houden van anderen. De gemeente Delft en de 

gemeente Midden-Delfland (voor de Hoornbloem) geven geen ontheffing op deze maatregel ondanks dat 
de korfbalbond dit wel doet. 

- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van 
reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. 

- De kantine en kleedkamers zijn gesloten. Kom in je sportkleren naar DES en douche achteraf thuis. 
- Neem je eigen bidon mee en drink alleen uit je eigen bidon. 

https://www.knkv.nl/app/uploads/2020/10/Routekaart-competitie.pdf


 
- Kom niet te vroeg. Maximaal 5 minuten voor de aanvang van je training. 
- Blijf na afloop van je training niet hangen en ga uiterlijk 5 minuten na je training naar huis. 

 
Trainingen voor de senioren 

- Maximaal 30 personen inclusief trainers op een in de zaal (dit geldt voor alle zalen waar wij trainen) 
- Er mag in groepen van maximaal 4 personen getraind worden. Deze groepen mogen niet van 

samenstelling veranderen. 
- Iedereen dient ten alle tijden onderling 1,5m afstand te houden. 
- Geen onderlinge partijvormen 
- Maximaal 5 minuten voor aanvang training omgekleed aanwezig en na afloop direct weer naar huis. 
- De STC stelt zo nodig een apart trainingsschema op. 

 
Voor de trainers  

- Kom alleen als je geen klachten hebt 
- Er liggen palen, voeten en manden klaar op de kunstgras velden. Na afloop van de laatste training 

worden de palen en voeten tegen de boarding aan gelegd en de manden voor het palenhok.  
- Trainers zorgen onderling dat zij 1,5 meter afstand houden. 
- Handalcohol wordt geregeld vanuit DES. 
- Spreek anderen aan op de 1,5 meter afstand houden. 

 
Alternatieve activiteiten 
Aangezien wij sowieso nog tot begin januari geen competitie spelen en alleen trainen zonder partijtjes niet voor 
iedereen even aantrekkelijk is zijn wij op zoek naar alternatieven. Hierover hopen wij zo spoedig mogelijk te 
communiceren. Heb je echter een leuk idee voor op het DES-veld of in een sportzaal wat uit te voeren is binnen 
de huidige maatregelen laat dat dan weten. Je kan altijd mailen naar sjoerd@ckvdes.nl of contact opnemen met je 
trainer of team coördinator. 
 
Kinderen buiten DES de kans geven om te sporten 
Vanwege de coronamaatregelen hebben kinderen een flinke periode veel thuis gezeten en weinig kunnen sporten. 
Sporten is voor iedereen, maar zeker voor jonge kinderen, erg belangrijk. We willen hierom graag alle kinderen de 
mogelijkheid te geven bij ons te komen sporten. Alle kinderen van DES worden dan ook van harte uitgenodigd 
vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen naar de trainingen. Heb je vragen of wil je meer informatie over 
korfballen bij DES? Mail dan naar korfballen@ckvdes.nl.  
 
Tot slot 
We hopen allemaal dat we op een veilig manier te kunnen blijven sporten. Mogelijk zullen er nog best wat 
aanpassingen komen in de manier van aanpak rondom de trainingen en wedstrijden. We hopen op jullie 
medewerking hierbij. 
Mocht je vragen hebben óf goede ideeën waarop we onze trainingen veiliger kunnen laten verlopen. Of 
toegankelijker kunnen maken voor niet-leden. Neem dan contact op via sjoerd@ckvdes.nl.  
 
Routekaart KNKV 
Sinds afgelopen woensdag (18-11-2020) zijn de maatregelen in verband met de bestrijding van het corona-virus 
een beetje versoepeld. Eigenlijk zijn de maatregelen weer terug in de situatie van voor 8 november. Voor de 
huidige maatregelen verwijs ik naar het protocol bij deze DESSER en op de site. Naast de versoepelingen is ook 
duidelijk geworden dat de competitie op zijn vroegst pas weer zal aanvangen op 9 januari 2021. Wil je weten hoe 
de competitieplanning is als deze weer begint, kijk dan op de routekaart van het KNKV. 
Als de competitie op 9 januari weer van start staat betekend dat voor nu dat we nog een aantal weken in 
aangepaste vorm zullen moeten trainen. De trainingen onder de huidige maatregelen geven flinke beperkingen en 
vragen dus ook veel van de creativiteit van trainers. Gelukkig doen alle trainers hun best om elke keer een leuke 
training neer te zetten en wisselen zij onderling ideeën uit. Mocht jij een goed idee hebben hoort je trainer het vast 
heel graag! Buiten de korfbaltrainingen zijn we ook druk bezig om te onderzoeken of we alternatieve trainingen of 
(sport)activiteiten kunnen aanbieden in deze periode. Denk hierbij aan een bootcamp, schutterstoernooi, hardloop 
rondje en tennis. Uiteraard zijn ook hierbij alle ideeën welkom. Als je een leuk idee hebt om in corona tijd toch met 
zijn allen te sporten kan je je idee mailen naar sjoerd@ckvdes.nl. 
Pas goed op elkaar en blijf gezond, Sjoerd    
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Clinics voor B en C van de selectietrainers 
Afgelopen zaterdag hebben de spelers van de B en C de eerste clinic gekregen van Richard (coach van DES 1). 
Samen met Erwin (coach van DES 2) zal hij nog de komende drie weken onze B- en C-spelers clinics geven over 
verschillende korfbalonderdelen. Afgelopen zaterdag kreeg Richard hulp van zijn zoon Wesco om onze aspiranten 
nog beter te maken in korfbal. Nu maar hopen dat er snel weer wedstrijden zijn waarin ze hun nieuwe korbalskills 
kunnen laten zien! 
 

   

 
 
  



 

Grote clubactie 2020 
 

Afgelopen weken is aan jullie gevraagd om de Grote clubactieboekjes in te leveren.  
Wat goed om te zien hoeveel kinderen er nog via deze weg loten hebben verkocht!  
Alle verkopers en kopers, enorm bedankt voor jullie steun!   
 
Op 9 december 2020 is de trekking van de Grote Clubactie 2020. De trekkingsuitslag wordt 10 december 2020 
gepubliceerd op de website van de grote clubactie. 

Waarom is de grote clubactie zo belangrijk voor DES?  
Dat is eigenlijk heel simpel. We kunnen het geld heel goed gebruiken! De grote clubactie biedt ons op een redelijk 
makkelijke manier de kans om een hoop geld te verdienen. Maar liefst 80% (dat is €2,40 per lot) gaat naar DES.  
 

Online kopen kan nog!  
De verkopen via bij de boekjes gedaan worden moeten handmatig worden 
ingevoerd. Dit kost tijd. Om die reden moesten de boekjes alvast ingeleverd 
worden. Maar, Online kopen kan nog tot 30 november 2020!  

Superloten 
Speciaal voor de sponsoren en bedrijven heeft de Grote Clubactie Superloten. Een 
Superlot heeft een waarde van 150 euro. Hiervan gaat 80% naar de vereniging. 
Eigenlijk staat een Superlot gelijk aan 50 reguliere loten.  
Voor de Superlot-koper zijn er aan aantal voordelen: de koper ontvangt 50 loten en 
heeft daarmee grotere winkans op een prijs, de koper kan loten ook weggeven aan 
personeel, relaties of klanten en de koper krijgt extra publiciteit via de website, 

sociale media en het clubblad van Korfbalvereniging DES. Behalve dat het Superlot DES 120 euro oplevert, 
maken we met de vereniging ook kans op het Grote Clubfeest ter waarde van 5.000 euro.  
 
Mocht je enthousiast zijn geworden en één of meerdere Superloten willen aanschaffen dat kan via deze link: JA, 
IK WIL EEN SUPERLOT. Voor meer over de Superloten neem dan contact op met Jitske Sosef. Email: 
jitske@ckvdes.nl 
 
Online loten kopen 
Wil je DES graag sponsoren maar kom jij de verkopers nooit tegen of überhaupt niet veel bij DES? Geen 
probleem. Je kunt ook online een lot kopen. Dat kan via deze link: JA, IK KOOP EEN LOT 

Heb je toch nog een boekje thuis? 
Lever deze zo snel mogelijk in! Je kan je boekje in de bus stoppen bij Peter (Hofzoom 33, Delft) of Jitske (Prinses 
Irenelaan 12, Den Hoorn).  
 
Tussenstandje 
Ons doel? Minstens zoveel geld ophalen als in 2019! Juist nu 
hebben we het als vereniging heel hard nodig.  
Goed nieuws, we zijn er bijna! Maar hoe fan-tas-tisch zou het zijn 
als we nog meer geld ophalen dan in 2019?  
 
Mochten er nog vragen zijn horen we het graag. Email: 
jitske@ckvdes.nl  
 
Groeten,  
Peter Loozen en Jitske Sosef 
Coördinatoren Grote Clubactie 
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Colofon 
Website: www.ckvdes.nl  
Veld: Biesland Bieslandsepad 10 2616 LL Delft 015-2140317  
Zaal: de Hoornbloem Koningin Julianaplein 1 2635 HD Den Hoorn 015-2574138  
Postadres: Postbus 6061 2600 JA Delft  
E-mailadres gewijzigd? Mail naar ledenadministratie@ckvdes.nl  
Kopij inleveren: vóór zondag 14:00, via redactie@ckvdes.nl. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.  
 
Wedstrijdsecretariaat  
Na woensdag 20:00 geldt voor iedereen: Alleen afmelden als je onverwacht ziek geworden bent, en alleen per telefoon!  
Senioren en Junioren: Uiterlijk woensdag voor 20.00 via senioren@ckvdes.nl of per telefoon bij Kirsten (06-38744642).  
Aspiranten en pupillen: Uiterlijk woensdag voor 20:00 bij Jeltje Goudriaan, via jeugd@ckvdes.nl of per telefoon: 015-2134338.  
 
Bestuur       bestuur@ckvdes.nl  
Voorzitter   Arco Valkenburg    voorzitter@ckvdes.nl  
Penningmeester   Rowan Meulenberg   penningmeester@ckvdes.nl  
Secretaris   Kirsten van der Vaart   secretaris@ckvdes.nl  
 
Vertrouwenspersonen Ilse Poot en Sanne Ardesch   vertrouwenspersoon@ckvdes.nl  
Ledenadministratie  Eduard Meulenberg   ledenadministratie@ckvdes.nl  
 
Ledenwerfcommissie  Suzanne Böhmers    ledenwerf@ckvdes.nl  
Schoolkorfbal   Rosalie Baarslag    schoolkorfbal@ckvdes.nl  
 
DES-Toernooi   Maaike van Velzen    organisatie@destoernooi.nl  
 
Technische Zaken  Sjoerd van Velzen    atc@ckvdes.nl  
Opleidingen   Brian Vernout    opleidingen@ckvdes.nl  
Scheidsrechters   Riemer Smid    scheidsrechter@ckvdes.nl  
Oefenwedstrijden   Marieke van Eik & Marscha van Dort  oefenwedstrijden@ckvdes.nl  
 
Senioren       stc@ckvdes.nl  
Voorzitter   Yolanda Karper 
DES 1 en 2  Coen Kunz  
DES 3 en 4  Milou Horneman  & Tom Makkus 
DES 5, 6 en 7   Thijs Duurkoop  
DES A1, A2 en A3   Renske van Esveld  
Jeugd        jtc@ckvdes.nl  
DES B & C   Mark Vlaanderen  & Simanca Deurloo 
DES D, E, F en Kangoeroes  Irene de Bruin & Ilse Poot 
 
Communicatie   Paulien Verlaan    communicatie@ckvdes.nl  
Redactie    EvertJan Berkel    redactie@ckvdes.nl  
Sociale Media   Tom de Zutter & Lara van der Reijken  
Website   Marijn de Schipper & Gertjan Nolten  
Sponsoring   Martin van de Voorde   sponsoring@ckvdes.nl  
Sponsorkleding   Josje Krijgsman    sponsorkleding@ckvdes.nl  
 
Activiteiten   Wouter Loozen    activiteiten@ckvdes.nl  
Schutterstoernooi   Paulien Verlaan en Simanca Deurloo schutterstoernooi@ckvdes.nl  
Tennis    Frits Tetenburg    tennis@ckvdes.nl  
Jeugdactiviteiten   Lara van der Reijken  jac@ckvdes.nl  
Jeugdkamp   Sjoerd van Velzen    jeugdkamp@ckvdes.nl  
 
Accommodatiebeheer  Ella Knoeff   accommodatiebeheer@ckvdes.nl 
Barbezetting   Wiebe Bode    bar@ckvdes.nl  
Materiaalbeheer   Thijs Papenhuijzen    materiaalbeheer@ckvdes.nl  
Onderhoud   Vacant  
Schoonmaak   Neeltje van den Ende  
Stichting sportpark Biesland  Erik Kraay  
 
Kantine: beschikbaarheid en reserveren, mail naar reserveren@ckvdes.nl 
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