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Organisatie 

 

Belangrijke coronamaatregelen! 
 

Afgelopen zaterdag was het gezellig druk bij DES. Dit vinden wij natuurlijk super fijn, maar dit maakt ook dat het 

moeilijker is om ons goed aan de maatregelen te houden. Doordat er aanstaande zaterdag ook nog de HITT 

training georganiseerd wordt, zal het nog wat drukker worden. Aangezien we allemaal zo snel mogelijk weer willen 

korfballen of korfbal kijken, moeten we zorgen dat we de maatregelen goed naleven.  

Voor aanstaande zaterdag betekent dit het volgende: 

 Iedereen die op de fiets zijn kind komt brengen of zelf op de fiets voor de jeugdtraining komt, gebruikt het 

hek bij DES en komt niet op de grote parkeerplaats! 

 Als je met de auto je kind komt brengen parkeer je op de grote parkeerplaats en breng je je kind tot aan 

het draaihekje. 

 Iedereen die meedoet aan de HITT training gebruikt het DKC hek. Als je met de fiets komt kun je daar 

parkeren. Als je met de auto komt is het makkelijk om de parkeerplaats van de Delftse hout te gebruiken.  

 Als je als ouder je kind hebt weggebracht en mee wilt doen aan de HITT training moet je ook het DKC hek 

gebruiken. Dit betekent dat je via het fietspad om het sportpark moet lopen.  

Verder zouden wij graag 2 corona coördinatoren op het sportpark willen hebben, om iedereen de juiste weg te 

wijzen en mensen op de regels te wijzen. We zijn hiervoor nog op zoek naar iemand die van 9:45 t/m 11:15 deze 

taak op zich wil nemen. Wil je ons hiermee helpen? Mail dan even naar kirsten@ckvdes.nl voor de verdere 

informatie.  

 

Namens het bestuur,  

Kirsten 

 

Vervolg veldseizoen 

 

Het heeft even geduurd, maar de bond heeft een routekaart voor het opstarten voor het verdere veldseizoen 

gepubliceerd. Deze routekaart vind je hier.  

 

Voorwaarde voor het KNKV is vanzelfsprekend dat het veilig en vertrouwd moet zijn en daarbij gaat het KNKV uit 

van het oordeel van de rijksoverheid. DES zal de beslissing van het KNKV volgen en dus weer competitie gaan 

spelen als deze weer van start gaat.  

 

Het is een mogelijkheid dat er een verschil is in de start van de competitie voor de F t/m de A en de senioren. De 

reden hiervan is dat het KNKV voor de start van de competitie voor de senioren het noodzakelijk acht om minimaal 

2,5 week met volledige weerstand te trainen voor aanvang van de competitie. De jeugd kan al trainen zonder 

beperkingen en zou dus bij toestemming van de rijksoverheid gelijk kunnen beginnen.  

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.  

 

Namens de ATC, 

Sjoerd 
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DES-Kamp 2021 

 

  



 

DESkamp 

 

Afgelopen jaar kon het jeugdkamp helaas niet doorgaan. Wel hebben we toen een hele leuke alternatieve 

kampdag gehad. Wat er dit jaar mogelijk is weten we helaas nog niet. Wel willen we jullie laten weten dat we 

verschillende scenario’s voorbereiden.  

We willen jullie dus in ieder geval vragen het kampweekend vrij te houden. Als de maatregelen het toe laten gaan 

we naar Boxtel. Anders zullen we proberen bij DES iets te organiseren. Meer informatie volgt. Ook het opgeven 

kan op een later moment.  

Belangrijk voor nu: Noteer in je agenda DESKAMP 2 t/m 4 juli 2021! 

 

Wij hebben er nu al weer zin in! 

 

De kampcommissie,  

Sjoerd van Velzen, Wiebe Bode, Esmée Sjerp,  

Kirsten van der Vaart & Jitske Sosef 

 

 
 

 

  



 

DES sentiment 
 

1) Hoe heet je? Hoe oud ben je? En in welk team speel je? 

Ik ben Lieke, 11 jaar oud en speel in de C1.  

2) Hoe vaak ben je mee geweest op kamp? 

3x, en afgelopen jaar was ik er ook bij! 

3) Welk kampthema zou je nog willen? 

Het thema van vorig kamp, wereldreizigers. 

4) Wie is je favoriete leiding en waarom? 

Wouter, want hij is grappig en aardig.  

5) Wat vind je het leukste kampspel? 

De militaire dropping!  

6) Wat is je grootste kampblunder? 

Ik was een keer mijn tandenborstel vergeten. Gelukkig had iemand anders er 2 bij zich en kon ik toch nog 

mijn tanden poetsen.  

7) Waarvan mag de leiding niet weten dat je het meeneemt naar kamp? 

Ik neem niets mee dat niet mag. 

8) Hoe laat ga je slapen op kamp? 

Ik denk om 2 of 3 uur.  

9) Welke kampganger moeten we volgende week interviewen en wat wil jij van hem/haar weten? 

Ché en ik wil van hem weten wat hij het leukste vindt aan het DESkamp.  

 

 
Lieke en haar groepje tijdens het DES kamp 2018 

  



 

Schutterstoernooi 

 

  



 

Even voorstellen…. 

 

Een groot aantal Dessers kennen mij al wel, maar voor degene die mij 

nog niet kennen. Ik ben Marcia Kats, woon heel fijn in Delft met mijn 

gezin, en al heel wat jaartjes bij DES. Ooit begonnen bij de DES in de 

selectie. Na jaren spelend lid te zijn geweest, ben ik nu niet-spelend lid en 

sta ik langs de lijn (als het straks weer kan) om te kijken bij onze kinderen. 

Emma speelt nu in de F-jes en Nolan vermaakt zich goed bij de peuters.  

 

Ik heb het stokje als voorzitter van de communicatiecommissie van 

Paulien overgenomen.  Ik zal de komende weken kennismaken met alle 5 

de communicatie-werkgroepen, en heb zin om met iedereen aan de slag 

te gaan! Wil je nog meer weten over mij weten dan kan je mailen 

naar marcia@ckvdes.nl.  

 

Heb je een vraag over of wil je iets kwijt over communicatie, dan kan je 

ook mailen naar comunicatie@ckvdes.nl 

 

DEScaperoom weer een groot succes! 
 

Afgelopen zaterdag vond alweer de derde DEScaperoom plaats, met maar liefst 24 deelnemers. Het winnende 

team ontsnapte in 48 minuten en 20 seconden. Jeltje, Reinier, Miriam, Joost, Ché en Martin, gefeliciteerd! 

 

Van de vorige editie waren wij vergeten de winnaars te vermelden. Bij deze: Martin, Ché, Jasper, Eveline en Lara, 

van harte! 

 

Beste dames en heren, Junioren en Senioren 
 

De eerste onderlinge wedstrijden zijn gespeeld en we hopen dat jullie niet te veel spierpijn hebben. 

Laatste kans Enquête!!! 

 

Al heel veel spelers hebben de enquête ingevuld, bedankt allemaal!  

We hopen dat iedereen die het nog niet gedaan heeft, nog even snel de enquête willen invullen. 

Heb je de mail met de enquête niet ontvangen, laat dit dan snel even weten. Heb je vragen of opmerkingen, stel 

ze dan gerust aan ons stc@ckvdes.nl 

Trainingen maandag 

 

We zullen vanwege de avondklok gebruik blijven maken van de velden bij Excelsior, zodat we op tijd klaar zijn. 

Het trainingsrooster blijft: 

 

Maandag 22 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 uit alle teams trainen dus niet met hun eigen team mee, maar gezamenlijk 

met alle 27+-ers op een veld! 
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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 voorbereidt dan kan iedereen blijven trainen. We rekenen op ieder van jullie om 

deze periode voor iedereen leuk te maken! 

Zaterdag 27 maart en 3 april 

 

De komende zaterdag kan er getraind of geschoten worden. Als er een groep niet gaan trainen, communiceer dit 

dan even met de andere groepen. Dan kunnen andere eerder of kan de sleutel doorgegeven worden. 

Tijd DES Gras DES kg DKC kg 

10.00-11.00 

Kangoeroes en 

peuters F, E en D   

10:10-11:10       

11.15-12.15   C en B   

12:30 - 13:30   A1 -A2   

13:00-14:00     DES 1-7 (27+) 

13:45 -14:45 

 

DES 1, 2, 3 (26-) 

 15:00-16:00   DES 4, 5, 6, 7 (26-)   

Maandag 5 april 

Geen trainen i.v.m. 2
e
 paasdag. Maar wel het Schutterstoernooi! 

Zaterdag 10 april 

Start Minicompetitie 

 

Vanaf 10 april willen we een minicompetitie starten voor alle junioren en senioren t/m 26. De competitie duurt 3 

weken (dus ook 17 en 24 april). De wedstrijden zijn 4 tegen 4 op een half veld en 2x15min lang.  

De junioren spelen een aparte competitie van de senioren. Zowel de junioren als de senioren zullen door ons 

verdeeld worden over 4 of 6 teams.  

Als je vragen hebt over deze competitie of een of meer zaterdagen niet kan spelen, dan horen wij dit graag zo snel 

mogelijk. 

 

Mocht je niet kunnen meld je dan af bij de STC stc@ckvdes.nl, want dan kunnen we er rekening mee houden met 

de teamindeling. 

Wie kan de STC ondersteunen? 

 

Wij zijn op zoek naar iemand die ons wil ondersteunen als bijvoorbeeld team coördinator van de breedtesport of 

de junioren. Je bent dan de tussenpersoon tussen STC en de teams/trainers. 

Bel, mail of app ons als je interesse of vragen hebt stc@ckvdes.nl 

 

Groetjes de STC  

Yolanda, Coen, Milou, Tom M en Renske (nog even) 
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Peuterpret 

 

Sinds februari zijn de peuters iedere week weer op het veld te vinden, in 

weer en wind. Tijdens de peuterpret oefenen we natuurlijk de beginselen 

van korfbal, (over)gooien en schieten. Maar we spelen ook veel 

spelletjes, zoals ga in de goede kleur hoepel staan en met de 

ballenparachute. Ook bouwen we hele parcours waar de kindjes over de 

hekjes springen, door de hoepels kruipen en over de blokken balanceren. 

Vandaag hebben we zelfs een heuse loopladder aan ons parcours 

toegevoegd. Vaak doen we na het grote opruimspel nog mee met ‘vos, 

vos hoe laat is het?’ bij de grote kinderen van de kangoeroes.  

 

Deze week hadden de trainers het erg druk bij de vriendjes en 

vriendinnetjes training, want we hadden een recordopkomst! Naast 

Kezhia, Maud, Cato, Zoé, Jona, Magnus, Nolan, Tobias, Boaz, Linde, 

Levi, Daan, Lis en Demi, kwamen ook Angelina, Clara, Veere, Boaz en 

Calde meetrainen.  

 

We hopen aanstaande zaterdag (10u) weer op zo’n super opkomst! 

Nieuwe kindjes (broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, buurkindjes) 

zijn altijd welkom! Voor vragen kunnen jullie een mailtje sturen naar 

kirsten@ckvdes.nl. 

 

Groetjes van de trainers,  

Giovanni, Kaja, Indy en Kirsten 

 

 

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 is een Strava-club DES aangemaakt. 

Met de STRAVA app kan iedereen zijn sportieve activiteiten bij houden en delen in de DES club. Iedereen is 

welkom in deze Strava DES club en dat geldt voor leden, ouders en zeker ook oud leden!! 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 c.k.v. DES.  
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Sporten samen met allround!  

 

  



 

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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