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Organisatie
 
Start van de competitie
Er is de afgelopen week hard gewerkt rondom ons clubgebouw!

De kantine is weer lekker opgefrist van binnen en van buiten. Ook rondom de velden is het
nodige opgeruimd en schoongemaakt. Het rode duct tape is verwijderd van de reling en 
deze reling is voor een groot gedeelte ook weer schoongemaakt. Daarnaast is het hek op 
een enkele plek hersteld en zijn de reclameborden weer vastgezet. Hartelijk dank aan 
Neeltje, Ella en alle ouders die geholpen hebben!

Alles was zo weer klaar voor de start van de competitie. Wat was het gisteren een mooie 
dag om dat met elkaar te kunnen beleven!

De kantine was voorzien van een nieuw, gezonder en verser assortiment. Een goede stap 
in de richting van de gezonde sportkantine.

Jong en oud kon weer terecht op sportpark Biesland. Velen hebben het als bijzonder 
ervaren dat dit weer mogelijk was na zo een lange tijd zonder officiële wedstrijden. 
Hartstikke fijn was het dat er in de morgen ook weer zoveel peuters en kangoeroes 
aanwezig waren. 

Speciaal voor de jongste jeugd lag het springkussen klaar en kinderen konden zich ook 
laten schminken. 

We hebben de eerste spannende wedstrijden van de jeugd thuis, maar uiteraard ook uit, 
kunnen zien. Na de beide A teams speelde ’s middags de selectie ook weer hun eerste 
wedstrijd. 

Het was de eerste mogelijkheid waarin we op het sportpark stil konden staan bij het 
overlijden van Jan-Maarten van Dam. Zijn vrouw Ingrid en een dochter met haar gezin 
waren hierbij uitgenodigd en zij werden omringd door vrienden van de vereniging. De 
minuut stilte voorafgaande aan de wedstrijd van DES 1 en 2 was voelbaar op het 
sportpark. Ondanks alle verdriet rond het afscheid was het fijn dat we dit met de selectie 
zo konden doen.

DES 1 won haar wedstrijd van Atlas met een regelmatige 21 – 8. DES 2 ging nipt ten onder 
tegen Achilles 3; 10 - 12. Na de laatste wedstrijd werd de kantine omgebouwd voor de ALV.
Fijn dat binnen de maatregelen die gelden dit toch weer mogelijk was. De ALV verliep 
voorspoedig, een volgende keer zullen we de inhoudelijke kant van de vergadering 
toelichten. Na de vergadering was het heerlijk nasi eten (Inge, Francis, anderen bedankt!) 
en werd het langzaamaan donker. Gezellig dat zo’n grote groep elkaar op deze wijze weer 
kon ontmoeten. Dat was een mooie afsluiter van de eerste wedstrijddag.

Hartelijke groet,

Kirsten en Arco



Schoonmaakrooster

Afgelopen week waren er heel wat ouders in de weer om de kantine een opfrisbeurt te geven en klusjes uit te 

voeren. Super bedankt voor jullie hulp! Er zijn nog een paar klusjes over, dus als je nog een keer kunt helpen, 

meld je dan even bij Ella. 

Schoonmaakrooster trainingsavonden 
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13-sep 20-sep 27-sep 4-okt 11-okt 18-okt 25-okt

20-sep 27-sep 4-okt 11-okt 18-okt 25-okt 1-nov

Schoonmaakrooster zaterdagen

Voor de maanden september t/m oktober zijn de volgende teams ingedeeld om op zaterdag na afloop van de 
wedstrijd(dag) de kantine weer op te ruimen en de vloer te vegen/dweilen. 

DES 6 DES 2 DES 3 DES 1 DES A1 DES 4 DES 3

18-sep 25-sep 2-okt 9-okt 16-okt 23-okt 30-okt

Noteer de datum alvast in jullie agenda. Als er vragen zijn, of jullie missen iets, laat het weten. 
Neeltje

Barrooster 18 september 2021
8:45 - 9:45 Ouders C1
9:45 - 10:45 Bjork, Brian
10:45 - 11:45 Moana, Vera
11:45 - 13:30 Nick, Farian
13:30  - 14:30 Ouders B1
14:30 - 15:10 Noortje, Michelle
15:10 - 16:10 Laura, Cheska
16:10 - 17:30 Riemer, Daan
17:30 - 18:45 Timon, Marco Groeneveld
18:45 - 19:30 Bram Loozen, Jeroen



 

Vriendjes en Vriendinnetjestrainingen
Komende week krijgen alle kinderen van de Peuterpret tot en met de D na de training kaartjes waarmee
ze een vriendje en/of vriendinnetje kunnen uitnodigen om een keertje mee te komen doen. 
De kinderen kunnen volgende week hun vriendjes en/of vriendinnetjes meenemen naar de trainingen. 
Natuurlijk zijn vriendjes en/of vriendinnetjes altijd welkom om een keertje mee te komen doen. 
We hopen dat er een hoop kinderen meekomen om te zien hoe leuk korfbal is.
De Ledenwerfcommissie



  Grote clubactie 2021
Het is weer zover! Het is weer tijd voor de grote clubactie!

Vanaf 18 september 2021 mogen er loten verkocht worden.
Dit kan tot 6 november.

Op 9 december 2021 is de trekking van de Grote Clubactie 2021. De trekkingsuitslag wordt 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. 

Wat moet ik doen?
Alle spelers uit de jeugd ontvangen binnenkort de
materialen, zodat zij op 18 september direct aan de slag 
kunnen gaan. 

Verkooptips: 
 Spreek voor of na de wedstrijd af om met je team

te gaan verkopen. Misschien kan je met elkaar
wel gelijk een hoop loten verkopen en heb je ook
nog een hele leuke ochtend of middag! 

 Maak alleen of met een DESvriendje een rondje
maken door de buurt. Vergeet je niet je DES shirt
aan te trekken?

 Heb je een verjaardag binnenkort? Vergeet je
boekje niet mee te nemen!

 Denk er aan de senioren en toeschouwers bij
DES te vragen. Zij worden vaak vergeten en
willen vaak graag loten kopen. 

 Geen zin om de deur uit te gaan? Dat hoeft niet!
Je kunt alles online regelen. 

Motivatie!
Het winnende DES-team zal na de sluiting van de verkoop
getrakteerd worden op iets lekkers!

Ook vanuit de Grote Clubactie zelf worden er een hoop
prijzen verdeeld onder goede verkopers. Ieder lid dat
meer dan 20 loten verkoopt valt al in de prijzen.
Daarnaast kan je bij 40 loten of meer meedoen aan de
landelijke verkoopwedstrijd. Je kunt dan een Nintendo
Switch of een nieuwe fiets winnen. 
Meer info kan je vinden op deze link

Handige site’s
Uitleg video van het online verkopen: klik hier
Uitleg video verkoop aan de deur: klik hier
Voorbeeld teksten online verkoop: klik hier

Aan de slag!

 Verantwoord loten verkopen,
met het vernieuwde verkoopboekje kun
je ook loten verkopen met de QR-code

 Verkoop loten met een
lotenkraampje,

tijdens een wedstrijd op de club of bij de
plaatselijke supermarkt

 Op afstand loten verkopen,
videobellen kost je geen reistijd

 Gebruik de QR-code,
maak zelf posters of leuke t-shirts

 Loten verkopen kan ook thuis,
laat je boekje rondgaan tijdens een

feestje
 Voor loten te verkopen hoef je niet

ver te gaan,
vraag je opa, oma, oom, tante en de
buren of ze een lootje willen kopen

 Verkoop ook loten met je telefoon,
stuur een leuk bericht met de

verkooplink via WhatsApp

Door Eendracht Sterk!

https://clubactie.nl/home


Boekje vol?
Op de bar in de kantine staat “een schatkist van de Grote clubactie”. Hier mogen de volle boekjes ingeleverd 
worden. 

Wedstrijdzaken

Spelregelwijziging / experiment:
Voor het breedtekorfbal bij de senioren gaat per 1 september 2021 de volgende spelregelwijziging in:
Een gemengde ploeg bestaat uit vier speelsters en vier spelers. De sekseverdeling mag in het breedtekorfbal 
worden losgelaten, indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het twee tegen twee principe blijft gehandhaafd. 
Als aanvullende voorwaarde geldt daarbij dat een speler of speelster in dezelfde wedstrijd altijd als dame of heer 
blijft spelen.
Dit experiment is van toepassing op het competitieseizoen 2021-2022 en zal tussen 1 mei 2022 en 1 juni 2022 
geëvalueerd worden.
---
Alvast bedankt!

Groeten,
Bram Loozen
Coördinator scheidsrechters & opleidingen
c.k.v. DES

Uitslagen 11 september

DES 1 - Atlas 1  21-8
DES 2 - Achilles 3  12-14
Achilles 4 - DES 3  18-10
Achilles 6 - DES 4  7-22
VEO 5 - DES 5  21-4
KVS/Maritiem 8 - DES 6 11-11
DES A1 - Twist A1  7-11
DES A2 - Dijkvogels A3  8-5
Olympia (S) B2 - DES (D) B1 4-4
Olympia (S) C2 - DES (D) C1 3-13
DES (D) D1  - WION D1 1-2
Nieuwerkerk E5 - DES (D) E1 3-4 5-3
Nieuwerkerk F3 - DES (D) F1 1-13 3-1
DES (D) F2 - ONDO (G) F3 7-8 0-3

Wedstrijdprogramma (ook in herfstvakantie wedstrijden)
De competitie is gestart, en we hadden een gezellige seizoensopening dit weekend.
De komende weken zijn er elke zaterdag tot en met zaterdag 16 oktober (1e zaterdag van de herfstvakantie) 
wedstrijden voor jullie.
Vanaf nu zal ik wekelijks via de Desser (en de Des site ckvdes.nl) jullie op de hoogte houden wie er niet bij kan 
zijn, en wie ik als reserve opstel. Het zou heel fijn zijn als jullie naast je eigen wedstrijd, ook even kijken of je nog 
opgesteld staat bij een ander team.
Het complete wedstrijdprogramma inclusief scheidsrechters en chauffeurs vinden jullie in de bijlage.
Graag hoor ik het nu wel vast als je dit najaar een wedstrijd niet kunt spelen, zodat ik
daar rekening mee kan houden.
Alvast bedankt en laten we er een mooi seizoen van maken😊



Tot snel op het veld,

Jeltje Goudriaan
Wedstrijdsecretariaat jeugd
(jeugd@ckvdes.nl of na woensdag 015-2134338 (niet na 21:30 bellen s.v.p.). 

PS: Mochten er vragen zijn over de wedstrijden, aarzel dan niet en mail ze!



Wedstrijdprogramma zaterdag 18 september
Team Tegenstander T/U Verz. Spelen Veld Accommodatie Scheids Chauffeurs Verslag Opmerkingen

1 Keep Fit '70 1 U
14:0
0

16:00 KG Vierhoeven   Bond  
Gebl: Sanne?
Afw: Yvette
Res: Moana, Kirsten

2
Dalto/Klaverblad 
Verzekeringen 5

U
11:4
5

13:30 KG
Sportpark De 
Woerd

  Bond  
Afw: Kirsten, Moana
Res: Bram Loozen, Indy, 
Laura

3 Tempo 4 T
16:1
5

17:15 KG
Sportpark 
Biesland

  Bond  
Afw: Jasper, Bram 
Loozen
Res: Tijmen

4 KZ Danaïden 4 T
10:0
0

11:00 KG
Sportpark 
Biesland

  Bond  
Afw: Dennis, Marcia, 
Renee

5 Vrij                  

6 WION 4 T
15:1
0

15:55 KG
Sportpark 
Biesland

* Tom M  
Afw: Sjoerd, Eveline
Res: Mark, Brian, Sanne

A1 Valto A2 U
11:3
0

13:00 KG
Sportpark De 
Zwet

  Bond
Knoeff, 
Broekmans, 
Heijsteeg

Res: Che

A2 ODO A3 U
10:0
0

11:15 KG
Sportpark De 
Commandeur

   
Hoffland, van 
de Voorde, 
Kluiving

Afw: Lois
Res: Luc
Graag Che na de 
wedstrijd naar Valto 
brengen.

B1
Dunas B1 T

13:4
5 14:40 KG

Sportpark 
Biesland Bram Loman    

Bles: Isa, Anniek; Res: 
Casper, Lieke & Fenna

C1
ONDO (G) C6 T

08:4
5 09:45 KG

Sportpark 
Biesland Cheska   *

Casper, Lieke & Fenna 
zie B1

D1
Nieuwerkerk D4 U

09:4
5 11:00 KG

De Kleine Vink 
Veld  

Driessen, 
Valkenburg, 
Vellinga    

E1
ODO E2 T

10:3
0 11:00 KG

Sportpark 
Biesland Marloes      

F1 NIO F1 T 11:3 12:00 KG Sportpark Farian     Bles: Lisa; Afw: Lucy &



0 Biesland
Bo; Res: Finnley & 
Emma

F2
Refleks F1 U

09:1
5 10:00 KG

Sportpark 
Prinses Irene   Kats, v.d. Hulst   Finnley & Emma zie F1



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 Dieuwertje van Velzen
DES 1 en 2 Milou Horneman 
DES 3 en 4 Vacant
DES 5, 6 en 7 Robbert van Bussel
DES A1 en A2 Tom de Zutter 
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 Lara van der Reijken 
Website Marijn de Schipper & Gertjan Nolten 
Sponsoring Martin van de Voorde sponsoring@ckvdes.nl 
Sponsorkleding Mirjam en Marcia kleding@ckvdes.nl 

Activiteiten Wouter Loozen activiteiten@ckvdes.nl 
Schutterstoernooi 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

mailto:kleding@ckvdes.nl
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