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Organisatie 
 

 

Algemene Ledenvergadering zaterdag 11 september 
Verleden week zaterdag 11 september was de Algemene Ledenvergadering (ALV) in de kantine. De bijeenkomst 

was goed bezocht na de eerste competitiewedstrijden die weer gehouden konden worden op Biesland. Er waren 

ongeveer tussen de zestig en zeventig aanwezigen, waaronder ook veel jonge, spelende leden. Zoals verleden 

week beloofd zouden we inhoudelijk terugkomen op wat tijdens de ALV besproken is. 

 

Jaarplan 

Bij de presentatie van het jaarplan voor het seizoen 2021-22 stonden we stil bij wat er verleden jaar -in het 

bijzondere seizoen dat achter ons ligt - allemaal toch nog gebeurd is, ondanks de beperkingen die we hadden. 

Voor dit jaar gaan we als bestuur door met het perspectief van een gezonde en zelfstandige vereniging. Het 

jaarplan staat voor dit jaar volledig in het teken van de ledenwerving.  

Waarom? In het afgelopen jaar zijn veel kinderen lid geworden die al bij DES trainen bij de peuters en de 

kangoeroes. De opbouw van onze overige jeugdteams is echter kwetsbaar, zeker waar er per leeftijdscategorie 

maar één team is. Bij de senioren handhaven we ons op zes teams op het veld en zeer waarschijnlijk zeven in de 

zaal. Over de hele vereniging kwamen er in totaal 39 nieuwe leden en zijn er 36 (spelende) leden gestopt. De 

onbalans van de aantallen leden in de leeftijd van F tot en met B-jeugd maakt ons kwetsbaar. 

Om minder kwetsbaar te zijn in die jeugdcategorieën zal de focus op ledenwerving binnen heel de vereniging 

sterker moeten. Aan het eind van vorig seizoen hebben we met alle commissies samen gezeten en kort tijd 

daarna hebben Suus, Kirsten en Arco overleg gehad over wat er nodig zou zijn. We kwamen tot de conclusie om 

een andere opzet te maken van de commissie ledenwerving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen graag met meer vrijwilligers (ieder in op een plek die hem of haar past!), meer focus op bepaalde 

onderdelen/activiteiten binnen ledenwerving krijgen. Dit in plaats van dat een hele commissie opgesteld staat voor 

alle activiteiten samen. Tegelijkertijd zijn alle overige vijf commissies binnen DES gevraagd hoe zij vanuit hun taak 

een steentje kunnen bijdragen. 

Het streven is voor het seizoen 2021-22 veertig nieuwe leden te werven, waarvan 15 voor D, E en F-jeugd. De 

gestelde vragen uit de zaal gaven duidelijk de betrokkenheid uit bij het onderwerp.  

Het belangrijkste is dat we oog hebben voor nieuwe kinderen en hun ouders; hun een goed gevoel geven en met 

elkaar de weg te wijzen naar plezier in het korfbal bij DES. 

  



 

Financiën 

Willem-Jan had een presentatie voorbereid van de jaarcijfers waar we – zelfs zonder het internationale toernooi – 

een klein positief resultaat haalden. Dit kwam doordat de kosten goed in de hand waren gehouden. Het wegvallen 

van de huren van de zaal en een kleine compensatie voor corona waren hierbij belangrijk voor ons. De 

kascommissie trof geen onregelmatigheden aan. De commissie bedankte Rowan voor zijn inzet en ook Willem-

Jan, die in juli instapte om de jaarrekening te maken en de begroting op te stellen. 

De begroting 2021-22 is eigenlijk volledig in lijn met die van verleden seizoen. Wij hopen dit jaar met elkaar op een 

normale buiten- en binnencompetitie.  

De conclusie was dat DES financieel in staat is om zijn kosten op te vangen en jaar na jaar voorzichtig zijn eigen 

vermogen ziet verbeteren. 

 

De Hoornbloem 

De gemeente Midden-Delfland heeft eind mei alle huurders van de Hoornbloem een brief gestuurd met het 

voornemen voor de start van een verkenning voor de herontwikkeling van de Hoornbloem tot een 

ouderenvoorziening. Daarin zal geen sporthal terugkeren, maar wel een gymzaal. 

Als randvoorwaarde is gesteld dat voor de huurders alternatieve huisvesting gevonden moet worden. Dit gebeurt 

i.o.m. de gemeente Delft. Het bestuur is sinds eind verleden jaar en begin dit jaar al begonnen met gesprekken 

met de beide gemeenten en ook verenigingen, sporthallen om scenario’s uit te kunnen werken. Het bestuur wordt 

nu ondersteund door een klankbordgroep die meedenkt. De klankbordgroep bestaat uit Peter, Krijn en Elizabeth. 

Zodra de situatie concreter wordt, dan zullen we dat weer voorleggen op een ALV. 

Voor het komende zaalseizoen (en wij denken ook volgend zaalseizoen …) zal DES in de Hoornbloem spelen. 

 

Contributie 

 

Regeren is vooruitzien. We zijn net begonnen met het seizoen, maar de contributie voor het daaropvolgende 

seizoen 2022-23 is al vastgesteld. De gehele lijn is een verhoging van 3 procent gemiddeld. Voor de peuters is dat 

iets meer om het gat in contributie naar de kangoeroes een beetje te dichten. Het precieze voorstel was 

meegestuurd met de stukken. Tegen het eind van dit seizoen zal hierover ongetwijfeld met de goede bedragen 

opnieuw gecommuniceerd worden. 

 

Jubilarissen 

 

De jubilarissen die aanwezig waren, zijn in het zonnetje gezet; Wiebe, Jelle en Rowan. Rowan is bedankt als 

jubilaris én als penningmeester.  

Eind verleden seizoen zijn Tom, Coen en Yolanda met hun werk in de STC gestopt. Yolanda kreeg als bedankje 

voor haar jarenlange rol in de STC (als voorzitter) ook een bloemetje van het bestuur. 

 

Tenslotte 

 

Wij vonden het fijn dat we met elkaar en bij elkaar op deze manier toch weer een ALV konden houden. 

Alle zaken waren besproken in een uur tijd. We konden met elkaar alle onderwerpen goed doornemen, er was tijd 

voor reacties en gesprek in en met de zaal. Wij als bestuur zijn nog aan het bijkomen van het applaus aan het eind 

;-) 

 

Hartelijke groet, ook namens Rowan en Willem-Jan, 

Kirsten en Arco 

  



 

Penningmeester gezocht 
De functie penningmeester is nu vacant.  

Om de taak van de penningmeester te verlichten, is een scheiding gemaakt in de boekhoudkundige kant van het 

werk en het meer bestuurlijk financiële. In die nieuwe taakverdeling is Willem-Jan Groeneveld bereid gebleken het 

administratieve deel van de taak op zich te nemen. En daar zijn we dankbaar voor. Zo wordt de penningmeester 

ondersteund in de administratie. 

Dat betekent dat de penningmeester zelf zich bezig kan houden met de (middel-)lange termijn van de vereniging 

en hier mede richting aan kan geven. Als secretaris en voorzitter zijn wij op zoek naar aanvulling in het bestuur 

van een kandidaat die hiervoor beschikbaar is. Wij zoeken zelf uiteraard verder, maar wellicht zien wij kandidaten 

over het hoofd. Ken jij iemand die geschikt zou zijn? Laat het ons weten. 

Zijn er mensen die hierover informatief met ons willen praten? Dat kan altijd.  

We horen graag van jullie zodat we deze belangrijke taak binnen DES weer snel kunnen vervullen. 

Hartelijk groet, 

Kirsten en Arco 

 
 

 

Grote clubactie 2021 

3, 2, 1….. START! 

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 DESteam 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 d 

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 

Boekje vol? 

Op de bar in de kantine staat “een schatkist van de Grote 

clubactie”. Hier mogen de volle boekjes ingeleverd 

worden.  

Update! 

 Afgelopen zaterdag zijn de eerste 
verkopers gelijk fanatiek van start 

gegaan.  
 DES D1 heeft tot nu toe de meeste 

loten verkocht.  
 DES F1 is hekkensluiter bij de 

teamstrijd, uiteraard gaan zij hun best 
doen dit volgende week niet meer te 

zijn!  
 Ook achter de bar helpen ze een 

handje mee!  
 Vorig jaar hebben we 1488 euro 

verdiend met het verkopen. Doel voor 
dit jaar? Minstens 1500 euro 

binnenhalen! 
 

 
 

Door Eendracht Sterk! 

 

https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/win-acties/
https://youtu.be/pq3tUEAEasg
https://youtu.be/KdYEYwebMlw
https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/tips-tricks/voorbeeldteksten/


 

Verkopen gaat nu nog makkelijker met je eigen digitale lotenmeter! 

 
 

 



 

Superloten 

Speciaal voor de sponsoren en bedrijven heeft de Grote Clubactie Superloten. Een Superlot heeft een waarde 

van 150 euro. Hiervan gaat 80% naar de vereniging. Eigenlijk staat een Superlot gelijk aan 50 reguliere loten.  

Voor de Superlot-koper zijn er aan aantal voordelen: de koper ontvangt 50 loten en heeft daarmee grotere 

winkans op een prijs, de koper kan loten ook weggeven aan personeel, relaties of klanten en de koper krijgt extra 

publiciteit via de website, sociale media en het clubblad van Korfbalvereniging DES. Behalve dat het Superlot DES 

120 euro oplevert, maken we met de vereniging ook kans op het Grote Clubfeest ter waarde van 5.000 euro.  

 

Mocht je enthousiast zijn geworden en één of meerdere Superloten willen aanschaffen dat kan via deze link: JA, 

IK WIL EEN SUPERLOT. Voor meer over de Superloten neem dan contact op met Jitske Sosef. Email: 

jitske@ckvdes.nl 

 

Online loten kopen 

Wil je DES graag sponsoren maar kom jij de verkopers nooit tegen of überhaupt niet veel bij DES? Geen 

probleem. Je kunt ook online een lot kopen. Dat kan via deze link: JA, IK KOOP EEN LOT 

 

 

Wij wensen jullie heel veel succes bij de verkoop. We hopen dat er ook dit jaar  

weer een heel mooi geldbedrag binnengehaald wordt! 

 

Mochten er nog vragen zijn horen we het graag. Email: jitske@ckvdes.nl  

 

Groeten,  

Peter Loozen en Jitske Sosef 

Coördinatoren Grote Clubactie 

 

Nieuwsbrief “Korfbal Haagse Regio” 
 

De nieuwe Nieuwsbrief "korfbal Haagse Regio", uitgave september 2021 is uit met o.a. informatie over de 35e 
editie van de Haagse Korfbaldagen 2021. 
Veel leesplezier. 

U kunt het downloaden of inzien via onze website: https://www.haagsekorfbaldagen.nl/docs/magazines/2021-
september-magazine.pdf 

Vriendelijk verzoek of u uw leden via uw website of e-mail op de hoogte wilt brengen van de Nieuwsbrief via 
bovenstaande link. Bij voorbaat dank. 

Rob Blokpoel 
Namens The Hague Korfball Masters 

  

https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/ckv-door-eendracht-sterk/210070
https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/ckv-door-eendracht-sterk/210070
mailto:jitske@ckvdes.nl
https://lot.clubactie.nl/lot/ckv-door-eendracht-sterk/210070
mailto:jitske@ckvdes.nl
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.haagsekorfbaldagen.nl%2Fdocs%2Fmagazines%2F2021-september-magazine.pdf&data=04%7C01%7C%7Cd6639fa269b34fb3e50408d979b9e8a1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637674661668218088%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gEZtcdvwjy7VLCqaOSvhtgkrNlnDWRD8S9X5VPSNLIg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.haagsekorfbaldagen.nl%2Fdocs%2Fmagazines%2F2021-september-magazine.pdf&data=04%7C01%7C%7Cd6639fa269b34fb3e50408d979b9e8a1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637674661668218088%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gEZtcdvwjy7VLCqaOSvhtgkrNlnDWRD8S9X5VPSNLIg%3D&reserved=0


 

 

Vriendjes en Vriendinnetjestrainingen 

 

Afgelopen week zijn er bij alle kinderen van de Peuterpret tot en met de D de uitnodigingskaartjes voor de 

Vriendjes- en vriendinnetjestraining uitgedeeld.  

 

We hopen dus dat alle kinderen deze 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 ook deze week een hoop kinderen meekomen doen om te zien hoe leuk korfbal is. 

 

De Ledenwerfcommissie

 
  



 

Wedstrijdzaken 
 

LET OP: Afmelden Herfstvakantie  

Met het mooie zomerweer is het bijna niet te geloven dat het over een maand alweer herfstvakantie is. 

De eerste zaterdag van de herfstvakantie (zaterdag 16 oktober) is er voor alle teams gewoon een wedstrijd. 

Om op tijd een oplossing te zoeken, hoor ik graag NU al (dank voor diegenen die al contact gezocht hebben) als 

jullie die zaterdag niet kunnen korfballen. 

Ook als je dit najaar een andere wedstrijd niet kunt spelen, hoor ik het graag zo snel mogelijk, zodat ik daar 

rekening mee kan houden. 

Alvast bedankt  , 

 

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! 

 

Teamverslagen 
Van het team waar een sterretje bij staat wordt een leuk verslag gevraagd voor de Desser. 
 

Uitslagen 18 september 
 

DES (D) B1 Dunas B1 4 - 5 
   DES (D) C1 ONDO (G) C6 11 - 8 
   Nieuwerkerk D4 DES (D) D1 4 - 5 
   DES (D) E1 ODO E2 3 - 6 0 - 3 

DES (D) F1 NIO F1 3 - 8 1 - 2 

Refleks F1 DES (D) F2 9 - 6 2 - 0 
 

mailto:jeugd@ckvdes.nl


 

Wedstrijdprogramma zaterdag 25 september 

Team Tegenstander T/U Aanw. Aanv. Veld Accomodatie Scheids Chauffeurs Bijzonderheden 

1 ACKC 1 T 14:30 15:30 KG Sportpark Biesland Bond   Res: DES 2 

2* KZ/Thermo4U 4 T 15:50 16:50 KG Sportpark Biesland Bond   Res: DES 1 

3 Avanti/Post Makelaardij 4 U 13:15 14:30 KG Sportpark De Groene Wijdte Bond     

4 Excelsior (D) 5 U 11:35 12:35 KG Sportpark Biesland Bond   Afw: Lisa 

5 Dijkvogels 3 U 15:30 17:00 KG Sportveld Dijkvogels Maasdijk Bond   
Afw: Robbert, Thijs, Sanne 
Res: Marco 

6 Nieuwerkerk 9 U 13:15 14:30 KG De Kleine Vink Veld     
Gebl: Gertjan 
Res: Gijs 

7   
   

          

A1   
   

        Gijs zie DES6 

A2 OZC A1 T 13:25 14:10 KG Sportpark Biesland Marco R   Res: Luc, Demi, Rosa 

B1 Twist B1 U 09:45 11:15 KG 
Sportcomplex Claudius 
Civilislaan 

  Bommelé, van Limborgh, van Rijn 
Bles: Isa, Anniek;  
Afw: Jesse;  
Res: Casper, Jorrit, Lieke & Fenna 

C1 Nexus C1 T 12:10 13:10 KG Sportpark Biesland Bjork   Jorrit, Casper, Lieke & Fenna zie B1 

D1 KCC/CK Kozijnen D1 U 10:15 11:30 KG Sportpark Schenkel   
Silva Salamanca, de Rijke, 
Spierenburg 

  

E1 Korbis E2 U 08:30 09:30 KG Sportpark Sniep   v.d. Harg, van Zon   

F1 Vitesse (Ba) F1 T 10:45 11:15 KG Sportpark Biesland Michelle   
Bles: Lisa; Afw: Asuman & Lucy;  
Res: Vinz & Emma;  
Jill & Bo zie F2 

F2 Valto F1 T 11:45 12:15 KG Sportpark Biesland Brian   
Afw: Elza & Max;  
Res: Jill & Bo:  
Vinz & Emma zie F1 



 

Wedstrijdverslag A1 
 
Om 11.30u vertrok de A1 met mooi weer, zonder coaches en een goed humeur vanaf DES naar Valto. Na 
intensief in te hebben geschoten en warm te hebben gelopen, kwamen daar Suus en Timon aangesjokt. Nog even 

snel een praatje, en daarna startte de wedstrijd tegen Valto A2.  
In de eerste minuten werd er al een mooie doorloop gescoord door Rosa (0-1). Vervolgens kwam Maarten met 
een prachtig voorbereide vrije bal, en maakte de 0-2. Hierna vielen er om de beurt wat doelpunten voor DES en 
voor Valto. Er waren veel kansen, en uiteindelijk waren Maarten, Rosa en Demi degene die voor de doelpunten 
van DES zorgden de eerste helft. Verdedigend stond DES ook sterk. Veel balletjes werden eruit getikt, omdat wij 
zo goed open aan het verdedigen waren. In de rust stond het uiteindelijk 3-4. 
 
Nadat we in de rust even op adem konden komen, gingen we de tweede weer vol energie van start. Ondertussen 
werden in een rap tempo alle bidons bijgevuld door de toppers die op de bank zaten. Eerst liepen we lekker uit, we 
stonden zelfs met 4 punten verschil. Echter gingen helaas bij de tegenstander ook ineens de balletjes vallen. De 
Valto-scheids die niet helemaal op de hoogte was van wat snijden was, hielp ook niet bepaald mee.  
Toen het einde naderde, scoorde de Westlandse Tarzan nog een paar doelpunten, waardoor wij jammer genoeg 
op een achterstand kwamen. Hoe hard we (en vooral Timon) Tarzan ook probeerde te roasten vanaf de bank, de 
doelpunten bleven toch vallen. Nog met de laatste doelpogingen probeerden onze topscoorders Maarten en Rosa 
nog gelijk te komen. Maar tevergeefs, wij verlieten teneergeslagen met 13-12 het veld. Chagrijnig en teleurgesteld 
gingen we uiteindelijk met z’n allen terug naar DES.  
 
Volgende week geen wedstrijd, maar over 2 weken beter:) 
 

Namens,  
DES A1 (geschreven door: de toppers op de bank, Megilsja en Nila 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Wedstrijdverslag C1 

 

Wat kan het leven toch mooi zijn. Op zaterdag ochtend in het zonnetje met een bakje warme koffie in de hand met 

andere ouders kijken naar de verrichtingen van de C1, dat is echt zo slecht nog niet. Ik kan het eenieder 

aanbevelen! 

 

Mocht je overwegen om ook eens te komen kijken dan adviseer ik je wel om op tijd te komen. Want de spelers en 

speelsters van dit team begonnen hartstikke scherp aan de clash tegen ONDO (wat overigens staat voor Op Naar 

De Overwinning). Nog voordat ik met mijn bakje heerlijke koffie uit de kantine kwam lopen (wat een verademing 

dat we al een tijdje een nieuwe automaat hebben!) stonden we al op een 1-0 voorsprong dankzij een mooie 

benutte korte kans (zo weten de experts mij te vertellen) van Elles. Chapeau! 

 

Natuurlijk wilden de spelers van ONDO de clubnaam eer aandoen en werd er driftig gezocht naar de gelijkmaker. 

En deze werd gevonden; Jorrit was nét iets te laat met zijn verdedigende actie waardoor zijn tegenstander een 

goed gemikt schot op de korf wist te maken: 1-1. 

 

Dat was direct een opmaat voor een superspannende eerste helft. Ik kan u verzekeren: de toeschouwers zaten op 

het welbekende puntje van hun stoel. En dat terwijl iedereen stond, probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen. 

De C1 slaagde daarin met verve. Met mooie aanvallende combinaties en scherp verdedigen werden de 

loopgraven betrokken en onttrok er zich een razend spannend schouwspel voor de ogen van de aanwezige 

toeschouwers. 

 

Erik maakte, na iets wat voor de leek eruitzag als een mislukte doorloop maar in werkelijkheid een onwaarschijnlijk 

knap staaltje was van het misleiden van de tegenstander, de 2-1. De voorsprong stond weer op het bord en DES 

ging driftig op zoek naar een uitbreidingsset hiervan. Meerdere schoten misten echter op dit moment de precisie 

om in de korf te vallen. En zoals zo vaak gebeurt: als je ze zelf niet maakt valt ‘ie aan de andere kant. Een meisje 

van ONDO werd vrijgelaten, schoot en miste niet. Wéér gelijk.  

 

Maar daardoor laat een DESSER zich niet op de kop zitten! Na een onderschepte aanval belandt de bal na hard 

werken bij Lieke die hem direct doorpasst om vervolgens direct naar de korf te rennen. Daar krijgt ze de bal en 

scoort ze de 3-2, supergoed! Het publiek werd gek en vierde het gescoorde punt alsof de buit al binnen was. Ook 

de C1 was nog aan het nagenieten van deze prachtgoal waardoor niemand aan het opletten was en de stand door 

ONDO rechtgetrokken werd: 3-3. 

 

Wederom dus op jacht naar de voorsprong en deze werd gevonden. De pass naar Jorrit was goed en deze haalde 

direct en zonder enige aarzeling de trekker over; met een snelle beweging stond de 4-3 op het scorebord. Dit was 

de inleiding voor een wat mindere fase in de wedstrijd van onze rood-witte helden van de C1. Door een knappe 

tegenaanval van de ’s Gravenzanders werd het 4-4 en na een vermeende overtreding (in ieder geval in de ogen 

van de toeschouwers) werd voor het eerst de achterstand een gegeven. Tot overmaat van ramp valt Lotte nog met 

tranen in haar ogen uit na een scherp maar eerlijk duel om de bal waarbij ze ten val komt. 

 

En vrijwel meteen daarna is het rust. Een mooi moment voor de coaches om bemoedigende woorden toe te 

spreken, tactische aanpassingen te doen en eenieder tot het bot te motiveren om de tweede helft het tij te doen 

keren en de overwinning in Delft te behouden. 

 

En dat lukte! Nou ja, bijna dan. Blijkbaar had de coach van ONDO hetzelfde idee en bleken zij toch echt alerter 

aan de tweede helft te beginnen. Door onoplettendheid achterin werd het 4-6 en was ONDO inderdaad Onderweg 

Naar De Overwinning. Is deze achterstand nog om te buigen voor DES of wordt het nu een kwestie van schade 

beperken en de dreigende nederlaag zo klein mogelijk te houden?  

 

Als de druk het grootst is, als het er écht om moet gaan en als een wedstrijd een kanteling nodig heeft, als je er 

dán kan staan dan ben je een topper in spé. En daar hadden we er zaterdag een heleboel van op het veld! De 

knop ging om en men besloot dat ze de tegenstander alle hoop op een overwinning weg zouden nemen. De 

schouders gingen er extra onder en met het mes tussen de tanden en opgestroopte mouwen begon de C1 aan 

een wervelende show. 

 



 

Fenna weet, na wat minder verdedigen van de tegenstander, de 5-6 te maken. En na een afvallende bal haalt ze 

vervolgens snel uit en scoort de gelijkmaker weer. Wat een spanning, wat een sensatie! Maar zoals gezegd: hier 

houdt het niet op want Jimme geeft een hele mooie bal op Elles die net zo mooi scoort: 7-6 en we staan weer voor 

na dit mooie doelpunt van Elles! 

 

“Alle ballen op Elles” zingt het publiek en sommige medespelers namen dat wel héél letterlijk. Zo gooit Jimme 

direct na deze scandering van de aanwezige kijkers de bal niet in de handen van Elles maar recht boven op haar 

hoofd. Geen blessure, geen zorgen en zelfs Elles kan erom lachen. Dat leidt echter niet af van hetgeen waarvoor 

de spelers vanmorgen hun bed uit zijn gekomen: het claimen van de overwinningen en niets minder dan dat. 

Casper krijgt de bal en scoort vrijwel vanaf de achterlijn de 8-6. Nu weten we dus waarom dit een achterlijn heet 

en geen zevenlijn of negenlijn. 

 

Met een tweede schot van achterstand scoort Erik ook nog eens de 9-6 en als de tegenstander dan ook nog eens 

flink pech blijkt te hebben in de afwerking (de bal rolde er echt uit), dan voelt iedereen het: dit kan niet meer 

misgaan. Een gevoel van euforie bekruipt de spelers, de toeschouwers, de coaches en mogelijk zelfs alle 

inwoners van Delft. De C1 laat werkelijk een flink staaltje gallery play zien. Een werkelijk fantastische pass van 

Lieke bereikt Fenna die minstens net zo mooi de treffer noteert: 10-6. 

 

Een mooie doorloop van Lieke op Jimme zorgt ervoor dat de 11-6 op het bord komt te staan. Daarmee is de strijd 

gestreden en is de overwinning een feit. Dat de tegenstander nog twee keer kan scoren is enkel nog voor de 

statistieken en doet helemaal niets af van de glans van deze victorie van de dames en heren uit de C1. Onderweg 

naar huis zal ONDO nog lang na kunnen denken over een nieuwe betekenis van de naam van de club waarbij 

Opgeven Nu DES Opkomt zeker de revue zal zijn gepasseerd. 

 

In de stand staat DES C1 nu bovenaan, als enige ongeslagen na twee wedstrijden. ONDO C6 en Nexus C1 staan 

op ieder twee punten en bij een goed resultaat volgende week thuis tegen Nexus C1 gloort er iets moois in de 

vorm van een kampioenschap. 

 

Dus: wilt u ook genieten van de kwaliteiten van de spelers van DES C1? Zaterdag 25 september bent u om 13.10 

van harte welkom om hen naar de overwinning te schreeuwen en zo een mooie stap richting veldkampioenschap 

te zetten! 

 

Dank aan Marga voor het correct en uitgebreid bijhouden van de score! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
DES 5, 6 en 7   Robbert van Bussel 
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   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 
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