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Organisatie 

 

Bakfiets gezocht! 

 
Over twee weken is het zover: DES kamp. Graag zouden wij voor een spel op de zaterdag avond een bakfiets 
willen lenen. Deze moet stevig genoeg zijn zodat een volwassenen in de bak kan zitten. Heeft u toevallig een 
bakfiets die we mogen lenen, stuur dan een berichtje naar marijn@ckvdes.nl. Uiteraard mag je me ook gewoon 
aanspreken op DES of een appje sturen! 
 

Nieuws van de Scheidsrechterscommissie! 
Nu we weer wedstrijden mogen spelen zullen jullie allemaal weer gebruik gaan maken ons fantastische team van 

scheidsrechters. Voor komend jaar gaan we deze groep nog beter, gezelliger en groter proberen te maken. Dit 

doen we bijvoorbeeld door (jeugd)leden te begeleiden in het fluiten van wedstrijden, maar ook door als 

scheidsrechters wat vaker bij elkaar te komen. 

Voor komend jaar krijg ik hiervoor versterking van Jordy, hij stelt zich hieronder voor. Hier ben ik heel blij mee en 

ik denk dat hij als enthousiaste en ervaren scheidsrechter veel kan betekenen voor DES! 

Kan jij niet wachten tot het seizoen begint en heb je nu al zin om wedstrijden te gaan fluiten onder begeleiding? 

Laat het weten! Mailen bijvoorbeeld naar opleidingen@ckvdes.nl , dan maken we samen een plan specifiek voor 

jou. 

 

Bram 

 

Jordy stelt zich voor 
Hallo, ik ben Jordy Roeleven, ben 20 jaar en vanaf komend seizoen ben ik 

lid van DES. In het verleden heb ik gekorfbald bij Avanti en getraind bij 

Weidevogels. Sinds 3 jaar ben ik gestopt met spelen en ben ik me volledig 

gaan richten het fluiten van wedstrijden. Ik ben zowel scheidsrechter als 

assistent-scheidsrechter. Als assistent-scheidsrechter acteer ik samen met 

iemand van Korbis, samen zijn wij actief op het niveau van 

Overgangsklasse, Reserve Hoofdklasse, Reserve Korfbal League en de 

Hoofdklasse junioren.  

Vanaf volgend seizoen ga ik fluiten en assisteren voor DES en 

doordeweeks train ik mee met een seniorenteam. Dit doe ik om in conditie 

te blijven, maar ook omdat ik het spelletje zelf nog steeds leuk vind om te 

doen. Daarnaast zal ik deelnemen aan de scheidsrechterscommissie van 

DES en helpen met het begeleiden van scheidsrechters binnen DES. 

Ik kijk uit naar volgend seizoen! 

Groeten, 

Jordy 
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 Brainstorm DES Toernooi 2022  
 
De toernooicommissie gaat aan de slag voor een groots DES Toernooi 2022!   
Heb jij nog spetterende, verrassende of out-of-the-box ideeën om het een groots jaar te maken? Laat 
het ons weten op de brainstormavond, a.s. woensdag 30 juni.   
 

De avond zal online plaatsvinden. Iedereen is welkom om het hele uur of een moment aan te sluiten. 
Het mag over het gehele toernooi gaan. Vanaf voorbereiding zoals promotie tot aan een after-party, 
van jeugd betrekken tot vrijwilligers en van deelnemers tot sponsoren.   
 
Wat:  Brainstormavond  
Wanneer: Woensdag 30 juni 2021  
Tijd:  Tussen 20.00 uur en 21.00 uur  
Waar:  Online   
  
Wil jij met ons meedenken? Geef je dan op met een mailtje naar maaike@ckvdes.nl.   
  
Wij hopen van jullie te horen!  
  
Groetjes van de DES Toernooicommissie,   
Anne, Chris, Eveline, Jelle, Sjoerd, Yolanda en Maaike  
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DESkamp!  
Wat gaat de tijd toch snel. Nog maar één weekje en we gaan op kamp! 

De inschrijvingen stromen gelukkig binnen, er gaan al ruim 55 kinderen mee. Benieuwd wie? 

Zie de pagina met inschrijvingen. Ben jij nog niet ingeschreven? Inschrijven kan nog tot en met 
maandag 28 juni!   
 
Wie:   F t/m A 
Wat:   DES kamp 2021 
Waar:  Kamphuis de Eendracht, te Delft 
Wanneer: 2 juli 18:30 uur tot en met 4 juli 16:00 uur 
Kosten:  €55,- 
Inschrijven: webshop.ckvdes.nl/kamp, t/m maandag nog mogelijk 
 
Wij hebben er al zin in! 
 
Winterse groet, de kampcommissie 
Sjoerd, Wiebe, Jitske, Kirsten, Esmee, Maaike en Krijn 
 
PS. Alle leiding zal vooraf getest worden, daarnaast stellen wij een coronaprotocol op n.a.v. de 
tegen die tijd geldende maatregelen. Vragen? Neem gerust contact met ons op via 
jeugdkamp@ckvdes.nl.  
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Voorstellen leiding; Met deze week de laatste drie onthullingen!  
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nschrijvingen ! 

Dit jaar een speciaal jaar bij onze eigen kantine en in tenten! Heb jij opgegeven dat je een tent 

mee kan nemen? Laat dit ook aan jouw teamgenoten en vrienden weten. Wellicht kunnen jullie 

meteen een leuke groep bedenken en luchtbedden delen 😊 

A1: Maarten, Eva, Iris, Sara, Megilsja, Gijs, Teun  

A2: Karlijn, Quicy  

B1: Anniek, Che, Kaja, Nila, Rosa, Ithiel, Demi, Yoram  

C1: Daphne, Yara, Isa, Luc, Wende, Erik, Elles, Casper, Jimme, Jelle, Lieke, Danielle, Fenna  

C2: Jorrit, Vera  

D1: Anouk, Phien, Noortje, Ana, Fien, Naud  

E1: Tom, Fenna, Lukas, Elias, Jip, Jolien, Toop, Tijs  

F1: Maartje, Nolan, Bo, Lucy, Jill  

F2: Emma, Elza, Simon, Eva 

 

Wisten jullie dat? 

 Bijna alle wedstrijden zaterdag gewonnen werden? 

 Er zaterdag ook druk kleding gepast werd bij DES? 

 De junicompetitie alweer voorbij is? 

 We er weer 2 nieuwe kangoeroes bij hebben? 

 De B1 juni-kampioen is? 

 Zij lekker taart aten om dat te vieren? 

 Allebei de F teams wonnen? 

 Finnley ook nog trakteerde voor zijn verjaardag? 

 Phien gelukkig toch kon spelen vandaag? 

 De D1 heel braaf naar coach Wouter luisterde? 

 Ana dus de bal kreeg in de laatste minuut? 

 Zij een van de supermooie doelpunten scoorde? 

 Anouk 3 doelpunten scoorde? 

 Een aantal E1 spelers de afgelopen weken voor het eerst in de D in een 8 tal 
meededen? 

 De D1 dan ook dik won? 

 Bijna alle E1 spelers een extra wedstrijd speelden? 

 Zij (daarom?) een beetje laat op gang kwamen in hun eigen wedstrijd? 

 De tweede helft het 6-6 was? 

 Fenna en Lieke beiden hinkelend terugkwamen van de uitwedstrijd met de C1? 

 De C1 gelukkig ook de winst meenam? 

 Wij hen beterschap wensen met hun enkelblessure? 

 Che zijn haar nog steeds paars is? 

 Ik het erg warm vond om aan te moedigen? 

 Jullie het met spelen vast nog warmer hadden? 

 We volgend weekend op kamp gaan? 

 Ik hoop dat jullie ook allemaal mee gaan? 
Jeltje 



 

 

Wedstrijden en trainingen 

 

Uitslagen 21 juni  
 
        
DES (D) A2 Valto A3    9-8     

         

Uitslagen 26 juni  
        

Phoenix A1 DES (D) A1    8-9     

DES (D) A2 De Meervogels A2   12-12     

Excelsior (D) B2 DES (D) B1   2-26     

Olympia (S) C2 DES (D) C1   0-5     

DES (D) D1 Avanti/Post Makelaardij D3 16-2     

DES (D) E1 ONDO (G) E5   6-17  1-2 

Fortuna/Delta Logistiek F1 DES (D) F1  6-10  3-3 

Valto F1 DES (D) F2    10-14  3-2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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   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   Mirjam en Marcia    Marcia.kleding@ckvdes.nl l  
 
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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