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Organisatie 

Beste dames en heren, Junioren en Senioren 
Hopelijk heeft iedereen t/m 26 de afgelopen week weer fijn kunnen trainen. De komende week zullen we op 
maandag trainen en op zaterdag het schutterstoernooi spelen.  
Omdat we als STC ook langzaam gaan beginnen met volgend seizoen, willen we iedereen van de junioren en 
senioren nogmaals vragen om de Enquete 2020 -2021 zo snel mogelijk in te vullen. 
We zullen de enquête nogmaals via de teammails rondsturen. Heb je vragen of opmerkingen, stel ze dan gerust 
aan ons stc@ckvdes.nl 
 
Maandag 8 maart  
De senioren zullen dan van wege de avondklok gebruik gaan maken van de velden bij Excelsior, zodat we op tijd 
klaar zijn. Het trainingsrooster wordt dan als volgt. 
 

Maandag 8 maart 

   tijd DES kg DKC kg 4e kunstgras Excelsior 

18:00 - 19:00 E en F D en C     

18:15 - 19:15 

 

    B en A  

19:30 - 20:30 DES 1,2,3 (t/m 26) DES 4-7 (t/m 26) DES 1-7 (27+)   

Let op! Iedereen die 27 jaar en ouder is, uit alle teams, trainen dus niet met hun eigen team mee, maar 

gezamenlijk met alle 27+-ers op een veld! N.B. de korfbal voeten en palen, mogen langs de rand van het DKC-

veld blijven liggen (de korven en ballen wel graag opruimen in het materiaalhok! 

Helaas kunnen de trainers niet trainen geven en trainen tegelijk, omdat we gebonden zijn aan de overige 

coronamaatregen en de Avondklok. Daarom zullen jullie onderling even moeten afstemmen wie de training geeft. 

Als iedereen een keer een training voorbereid dan kan iedereen blijven trainen.  

We rekenen op ieder van jullie om deze periode voor iedereen leuk te maken! 

 

Zaterdag 13 maart 

De 13
e
 is er door de activiteitencie een Schutterstoernooi georganiseerd en zullen er geen trainingen zijn. Voor 

aanmelden zie elders in de Desser. Wel een oproep om de organisatie te ondersteunen bij het verwerken van de 

uitslagen en de standen.  

WIE WIL ER HELPEN!!!  

 

Zaterdag 20 maart 

Deze zaterdag willen we onderlinge wedstrijden organiseren. Hoe dat er precies uit komt te zien laten we jullie zo 

snel mogelijk weten. Maar houd alvast zaterdag 20 maart vrij voor weer een lekker potje korfbal. 

Mocht je niet kunnen meld je dan alvast af bij de STC stc@ckvdes.nl. Want dan kunnen er rekening mee houden 

met de teamindeling. 

Groetjes de STC   

Sportieve activiteiten buiten DES 

Wil je buiten DES  ook sportief bezig blijven zoals wandelen, fietsen, hardlopen of iets anders. Maar 
heb je enige aanmoediging nodig. Er een Strava-club DES aangemaakt. 
Met de STRAVA app kan iedereen zijn sportieve activiteiten bij houden en delen in de DES club.  
We zijn heel benieuwd hoe sportief iedereen is tijdens deze lockdown. En we hopen op deze manier 
elkaar toch nog een beetje kunnen uitdagen. 

De gratis versie (even door klikken en de betaling negeren) van STRAVA installeren op bijvoorbeeld een mobiel is 
voldoende. Via t icoontje 'bekijken' kan je een club zoeken en dan lid worden van ckv DES. 

 

Jeugdtrainingen 13 maart 

Na het grote succes van het schutterstoernooi voor de jeugd is het zaterdag de beurt aan de junioren 
en de senioren. Om die reden geldt er zaterdag  13 maart een afwijkend rooster voor de jeugd:   
 

 

 

 

 

met vriendelijke groet, de JTC 

kangoeroes en peuters 10:00 tot 11:00 

F, E en D 11:10 tot 12:10 

C en B 12:20 tot 13:20 
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Schutterstoernooi 
 

 

 
Afgelopen zaterdag vond het schutterstoernooi voor de jeugd plaats. Het was een groot succes met wel 20 

aangemelde teams. Na een uur schieten kwamen de beste schutters naar boven. Bij de F werden Sanne en 

Maartje 1e en Micha en Christophe 2e. Juliette en Noortje pakten de 1e prijs bij de E&D en Jasmijn en Anouk 

eindigden 2e. Een uur later begon de strijd voor de C- en B-jeugd. Hier wonnen Lieke en Daphne in de finale van 

Juliën en Ché.  

We willen graag iedereen bedanken voor het meedoen. Winnaars, van harte gefeliciteerd! Jullie mogen maandag 

bij de training je prijs in ontvangst nemen. Volgende week vind (waarschijnlijk) het schutterstoernooi voor de A en 

senioren plaats. We wachten de weersverwachting nog even af. Vergeet je niet op te geven, dit kan t/m 

aanstaande donderdag. 

Groetjes van de activiteitencommissie 

 

Klankbordgroep voor bestuur 

De dagelijkse gang van zaken ligt in vertrouwde handen bij de diversie commissies. Als bestuur proberen we ons 

te richten op de middenlange termijn en in welke richting de vereniging zich verder gaat ontwikkelen. Om de taak 

van een stukje verder te kijken dan de dag van vandaag goed uit te voeren, wilden we graag een klankbord die 

actief en kritisch mee kan denken met de vragen die we hebben. Die vragen hebben te maken met – zoals we het 

in ons plan hebben genoemd – hoe DES op de middenlange termijn op de beste manier een gezonde en 

zelfstandige vereniging kan zijn en blijven. Onlangs hebben we Peter Loozen (oud-penningmeester), Krijn Schut 

(spelend lid en lid Activiteitencommissie) en Elizabeth Gille (moeder van Tom (E) en Maartje (F)) gevraagd om die 

rol als klankbord voor ons te vervullen. Het bijzondere is dat we graag drie personen wilden vragen en dat de 

eerste drie die we benaderd hebben, direct “Ja” zeiden om dit te doen voor DES. Voor ons is dit maar weer eens 

het bewijs dat er altijd maar weer mensen beschikbaar zijn om zaken op te pakken voor DES en zich zo willen 

inzetten voor een gezamenlijk doel. Daar zijn we blij mee! 

Hartelijke groet, Kirsten, Rowan en Arco  



 

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   Bram Loozen   opleidingen@ckvdes.nl  

Scheidsrechters   Riemer Smid, Bram Loozen en  
Pim Kleisen   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   Vacant 

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       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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