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Organisatie 
 

Van het bestuur 
 

Kleding 

Het is alweer een paar maanden geleden dat we onder jullie allen een peiling hebben gehouden over nieuw te 

kiezen inschietshirts. Daarna werd het stil … Dat had een goede reden. Naast een aflopende kledinglijn via onze 

huidige kledingleverancier, was er met hen ook een aflopend contract. We wilden van die gelegenheid gebruik 

maken om na te denken over een heel nieuwe kledinglijn. Verschillende leden wilden hier wel het initiatief in 

nemen. We hebben uiteindelijk Marc van der Hulst en Martin van de Voorde gevraagd om vanuit hun rol als 

werkgroep Sponsoring in gesprek gaan met verschillende aanbieders. Het doel is om te komen tot een meerjarige 

afspraak met een kledingleverancier. Onze huidige en ook nieuwe kledingsponsors worden gevraagd om deze 

stap mede mogelijk te maken. Het doel is om het nieuwe seizoen met een nieuwe kledinglijn van start te kunnen 

gaan. Inmiddels hebben Marc en Martin al flink wat stappen gezet waarover we jullie op korte termijn meer hopen 

te kunnen vertellen. Wordt dus snel vervolgd! 

 

Website 

Zoals jullie verleden week hebben kunnen lezen is onze nieuwe website in de lucht. En hij ziet er echt fraai uit! In 

de afgelopen maanden is hard gewerkt door Marijn, Gert-Jan en Jasper om stap voor stap de nieuwe website 

technisch op te zetten en uit te werken. Tegelijkertijd werkten Lara, Noortje en Tom aan de teksten voor de nieuwe 

website. En dit alles onder het toeziend oog van eerst Paulien en later Martin. Hartstikke bedankt dat jullie zo veel 

tijd erin hebben gestoken om dit voor de vereniging te doen. We zijn er heel trots op. Petje af! 

 

Zoals jullie allen verleden week hebben kunnen lezen, wordt het nu mogelijk dat verschillende commissies voor 

hun eigen inhoud op de website kunnen onder toeziend oog van de commissie Communicatie. Ook dit geeft ons 

een weer zetje in de goede richting. En het werk is nog niet gedaan, ze werken nog hard aan de volgende stappen 

en het verder gaan met verbeteren en verfraaien van de website. 

Neem zeker eens een kijkje, mocht je dat nog niet gedaan: www.ckvdes.nl 

 

Kirsten, Rowan en Arco 

 

Even voorstellen: Sander Baars, de nieuwe coach van DES 2  
 

Zoals vorige week al gemeld, is er een nieuwe 

trainer/coach voor DES 2 gevonden. Zijn naam 

is Sander Baars, en Sander is nieuw bij DES. 

Normaal gesproken zou je langs het veld een 

praatje met hem kunnen maken om meer over 

hem te weten te komen, maar dat gaat nu 

natuurlijk niet. Daarom stelt Sander zich via deze 

weg in één keer aan iedereen voor!  

 

“Hallo allemaal! Ik ben Sander Baars, 42 jaar 

oud en samenwonend met mijn vriendin Michelle 

en haar dochter Rosalie. In het dagelijkse leven 

ben ik sinds 1 maart werkzaam bij een 

administratiekantoor in Den Haag. Eigenlijk ben 

ik al mijn gehele loopbaan actief in de 

administratieve hoek. De switch naar een nieuwe 

baan is één van het flinke aantal veranderingen 

dit jaar. Wij hebben afgelopen jaar namelijk een nieuwbouwwoning gekocht in Pijnacker, en hopelijk krijgen we in 

de zomermaanden onze sleutels van. Dus een nieuwe baan, een nieuw huis en nu een nieuwe korfbaluitdaging!  

  

http://www.ckvdes.nl/


 

Ik heb ooit zelf gekorfbald, nooit echt op hoog niveau. Ik ben begonnen in de D bij Fortissimo in IJsselstein. Toen 

ik in de A3 zat zijn we verhuisd naar Pijnacker en heb ik een jaar niet kunnen korfballen. Vervolgens ben ik bij 

Avanti in de breedtekorfbal gaan spelen en ben ik mijn trainerscarrière gestart. Ik merkte dat ik het trainen geven 

altijd leuker heb gevonden dan het spelen zelf. Sindsdien doe ik ook eigenlijk alleen nog maar de dingen die ik 

leuk vind.  

 

Toen ik 17 was begonnen met de F3, daarna uiteraard steeds een stapje hoger. Dus de E, D (D-Hoofdklasse), C2. 

Na deze jaren bij Avanti merkte ik dat mijn ambities niet overeenkwamen met de mogelijkheden bij Avanti, dus 

toen heb ik de overstap gemaakt naar Fortuna C2 met als doel het jaar erna daar de C1 of B1 te doen. Na dat jaar 

was de mogelijkheid er wel om deze teams te doen, maar ik wilde daar toen niet het eigen talent in de weg zitten.  

Ik ben naar Valto overgestapt om daar de B1 in combinatie met het 2e te doen. Dat beviel erg goed en dat jaar 

behaalden we kampioenschappen met zowel de B1 als met het 2e. Valto vroeg toen of ik het 1e wilde oppakken. 

Die kans heb ik met beide handen aangepakt. In dat jaar coachte ik vaak tegen DES (met toen nog Ard Korporaal 

als trainer) en we wisselden toen vaak gegevens uit over de gezamenlijke tegenstanders. Een leuke periode! 

Na dit jaar besloten naar Vriendenschaar in Bodegraven over te stappen om daar voor twee jaar het 1e op te 

pakken. Helaas degradeerde Vriendenschaar (voor mijn periode) toen naar de 3e klasse, dus aan mij en het team 

de taak om weer snel terug te keren naar de 2e klasse. Dit lukte meteen in het eerste jaar. Na deze jaren besloot 

ik weer terug te keren naar Avanti om daar de A1 op te pakken, die toen in de Overgangsklasse actief was. 

Vervolgens naar GKV in Den Haag gegaan, waar we in de zaal op een haar na de promotie naar 1e klasse miste. 

Erg zonde, ik baal daar nog steeds van. 

Toen wederom terug naar Avanti om de B1 in de hoofdklasse te coachen. Vervolgens bij KZ Danaïden in Leiden 

eerst een korte periode waarbij we met het 2e wisten te handhaven, om vervolgens daar het 1e te coachen. 

Helaas was ik door drukte op werk genoodzaakt te stoppen halverwege. Mijn laatste klus was de C3 bij Avanti, het 

afgelopen seizoen heb ik geen team gecoacht.  

 

Ik vind DES een leuke en gezellige vereniging met de nodige ambitie. Dat bleek met name in de tijd dat ik tegen 

DES coachte, dat waren altijd leuke wedstrijden en de zaalwedstrijden in de Hoornbloem waren altijd "beladen", 

veel publiek en de korte ruimte om het veld, maakt het als tegenstander van DES altijd wel lastig. Hopelijk kan ik 

dit nu van de andere kant ervaren en het gebruiken als voordeel. Ik hoop dus op veel publiek langs de lijn zodra 

het weer kan!  

 

Ik heb DES in de tijd van Valto leren kennen als een leuke vereniging. De selectie speelt op een leuk niveau, dat 

maakt het positieve plaatje wel compleet. De samenwerking met Erwin/Nikki zal hopelijk leiden tot mooie 

resultaten. Door de drukke periode met ons nieuwe huis en met mijn nieuwe baan denk ik dat DES 2 op dit 

moment het beste bij mij past. Maar mijn ambitie en fanatisme zal altijd blijven.  

 

Ik zou mezelf omschrijven als een fanatieke, enthousiaste en ambitieuze trainer, maar uiteindelijk doen we dit toch 

omdat we het leuk vinden om te doen. Dus de nodige gezelligheid voor, tijdens en na de wedstrijd is net zo 

belangrijk. Uiteindelijk moet een goede sfeer leiden tot mooie prestaties. Ik vind het leuk om er een team van te 

maken en de spelers zowel individueel te zien groeien, maar ook als team.  

 

Mijn ambitie komend seizoen is om van DES 2 een leuk spelend team te maken en een bijdrage te leveren aan de 

totale selectie van DES. Wat de toekomst mij brengt weet ik niet, maar als de klik goed is, zie ik een langere 

periode bij DES absoluut zitten.  

 

Buiten korfbal vind ik het leuk om te wielrennen en te spinnen. Ook ga ik graag weekendjes weg met vrienden of 

het gezin. Verder goed om te weten dat ik altijd een kater heb...;-) Hij heet Whiskey, een lieve rode kater en is nu 9 

maanden oud. Dus ook thuis is het lekker druk af en toe.  

 

Ik hoop jullie spoedig langs het veld te kunnen zien!” 

  



 

Beste Junioren en Senioren 
 

Het is weer wordt eindelijk steeds beter en dat maakt het spelen en trainen ook een stuk leuker. Volgende week is 

de laatste ronde van de mini competitie en omdat dit maar 3 wedstrijden zijn, willen we hierna een finale ronde 

spelen. Zie hieronder voor de details. 

Voor de komende weken hebben wij nog geen speciaal programma. Mocht je een goed idee hebben, laat het ons 

of de activiteitencommissie even weten. 

Sinds vorige week is de STC versterkt in de persoon van Tom de Zutter, wij zijn heel blij dat Tom zijn kennis en 

vaardigheden wil gaan inzetten bij de STC. Welkom Tom! 

De komende tijd gaan we als STC kijken naar volgend seizoen. 

Heb je vragen of opmerkingen bel, app of mail ons (stc@ckvdes.nl). 

Mini-competitie 

De 2e ronde van de mini competitie is gespeeld, bij de junioren staat team A3 bovenaan met de meeste punten en 

bij de senioren zijn team 2 en team 6 gedeeld eerste.  

Volgende week spelen we de laatste wedstrijden en dan zijn we benieuwd of de stand nog verandert… 

Na afloop kunnen zowel bij de junioren als de senioren de teams die het hoogste geëindigd zijn, een finale 

wedstrijd spelen (zie hiervoor het schema). 

 

We vinden het wel bijzonder jammer dat er weer geen scheids was vanuit een seniorenteam voor de junioren. En 

we vragen ons af waarom dit niet geregeld was? 

Vanwege het ontbreken van een scheids uit team 1 van de senioren, heeft wederom Bram alle junioren in een 

normale wedstrijd gefloten. Wij vinden Bram een topper! En team 2 mag Bram heel erg dankbaar zijn! 

 

Schema en uitslagen Junioren 

  

Helft DES kg 

(zijde 

parkeerplaats) 

Scheids-

rechter 

Uitslag Helft DES 

kg 

(zijde DKC) 

Scheids-

rechters 

Uitslag 

10 

april 12.55-13.30 

Team A-1/A-3 - 

team A-2/A-4 

Bram L 9 - 2 

 

  

17 

april 12.55-13.30 

Team A-1/A-2 - 

Team A-3/A-4 

Bram L 5 - 7 

 

  

24 

april 12.55-13.30 

Team A-1- 

TeamA- 4 

Bram L  Team A-2- 

Team A-3 

Tom M  

 

13.45- 

14.20 Finale 

Jarno  

 

  

 

Team Punten 

A1 2 

A2 0 

A3 4 

A4 2 
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Uitslagen Senioren 

  Helft DES kg  

(zijde parkeerplaats) 
Uitslag 

Helft DES kg 

(zijde DKC) 
Uitslag 

10-apr   Team 1 - Team 6 ‘5 - 7 Team 2 - Team 5 ‘7 - 5 

    Team 3 - Team 4 ‘3 – 4 Team 1 - Team 2 ‘6 – 4 

    Team 3 - Team 6 ‘4 - 10 Team 4 - Team 5 ‘6 - 4 

17-apr   Team 1 - Team 3 ‘5 - 9 Team 2 - Team 4 ‘9 - 8 

    Team 5 - Team 6 ‘6 - 6 Team 1- Team 4 ‘3 - 6 

    Team 5 - Team 3 ‘6 - 6 Team 2 - Team 6 ‘7 - 4 

 

Team Punten 

1 2 

2 6 

3 3 

4 6 

5 2 

6 5 

 

Speelschema Senioren 

    
Helft DES kg  

(zijde parkeerplaats) 
Scheids uit: 

Helft DES kg  

(zijde DKC) 
Scheids uit: 

24-apr 13.45- 14.20 Team 1 - Team 5 Team 6 Finale junioren Jarno 

  14.25-15.00 Team 4 - Team 6 Team 3     

  15.05-15.40 Team 3 - Team 2 Team 4     

 16:00 - 16:35 Finale Senioren Tom M   

 

De uitslagen van de wedstrijden kunnen volgende week weer ingevuld worden op het invulschema dat bij de 

kantine hangt of geappt in de Wintertrainings app. 

Afmeldingen mini competitie 

Hieronder staat een overzicht van de spelers die zich voor de zaterdag hebben afgemeld.  

Zoals in de Desser aangegeven, moeten jullie even onderling regelen dat elke team voldoende reserves en 

invallers heeft. Ben jij afwezig, help je team dan even door een vervanger te zoeken. Vraag bijvoorbeeld iemand 

uit je eigen DES team. 

 

24 april: 

Lois v Rijn 

Vyenne 

  



 

Teamindelingen mini competitie 

Junioren 

Team A-1 Team A-2 Team A-3 Team A-4 

Gijs Quincy Giovanni Mick 

Senne Brian Maarten Teun 

Lois Julia Sanne Job 

Femke Sara Megilsja Eva 

Iris Linde Heleen Karlijn 

 

Senioren 

Team 1 Team 2 Team 3 

Jelle Tijmen Wouter 

Mees Jarno Bram 

Indy Jasper Nienke 

Ezra Cheska Rosalie 

Megan Esmee Vyenne 

Erica Nanda  

 

Team 4 Team 5 Team 6 

Farian Joris-Martijn Tom 

Damian Bjork Marijn 

Aniek Nick Vera 

Yanthi Floor Anne 

Lara Laura Noortje 

 Michelle Noa 

 

Per team onderling afstemmen wie de scheids levert voor de wedstrijd waar het team voor is ingedeeld als 

scheidsrechter! 

MAANDAG vanaf 12 april 

Zoals al in de Desser stond, zijn de trainingstijden aangepast doordat de avondklok een uur verschoven is. 

Hierdoor kan bij alle teams weer met een trainer aanwezig zijn. 

tijd DES kg DKC kg 4e kunstgras Excelsior 

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

19:15 – 20:15 B en A  DES 4-7 (t/m 26)    

20:30 - 21:30 

DES 1,2,3 (t/m 

26) DES 1-7 (27+)    

 

Heel veel plezier! 

 

Groet de STC, 

Coen, Yolanda, Milou, Tom M en Tom Z 

  



 

DES-Kamp 2021: Wintersport 
 

  



 

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? 

Nolan, 6 jaar, spelend in de F 

2) Hoe vaak ben je mee geweest op kamp? 

Nog nooit echt op kamp geweest, maar wel vorig jaar bij de kampdag!!  

3) Welk kampthema zou je nog willen? 

Zomer  

4) Wie is je favoriete leiding en waarom? 

Vyenne, omdat als ik boos ben zij me gewoon met rust laat.  

5) Wat vind je het leukste kampspel? 

Kikkerdril tikkertje  

6) Wat is je grootste kampblunder? 

Dat ik zei dat we de verkeerde kant op moesten.  

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

Twee gewichten om mee te sporten.   

8) Wie was je leukste groepsgenoot?  

Bo 

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

Elias, mijn broer uit de E! Ik wil weten wat zijn lievelingsvak is op kamp.  

 

Nieuwe leden 
 

De afgelopen periode zijn er maar liefst 13 peuters en kangoeroes lid geworden! Zaterdag kregen zij na de training 

een heuse DES bidon.  

We willen Keziah, Magnus, Mats, Lis, Boaz, Tamerin, Lotte, Linde, Zoé, Demi, Levi, Emilia en Timme van harte 

welkom heten bij DES!  

   
 

  



 

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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