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Organisatie 
 

Zaaltrainingen vanaf 8 november 
Het is zo ver, we gaan bijna de zaal weer in! Vanaf 8 november starten de trainingen in de zalen volgens 

onderstaande schema’s. Het is altijd een flinke puzzel om de meeste teams 2x keer in de week te laten trainen in 

een prettige zaal en ook zodanig dat de trainers training kunnen geven. We denken met onderstaande schema’s 

de meest optimale verdeling te hebben gevonden. 

Veel plezier in de zaal! 

Groetjes STC en JTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG Hoornbloem 

11-12 uur Peuters en 

kangoeroes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDAG Van Tienhovenstraat 

20-21 uur recreanten 

DINSDAG Buitenhof Hugo groot Hugo klein Hoornbloem (2/3e zaal) 

18.00 D1+C1 F1+F2 E1   

18.30 D1+C1 F1+F2 E1 B1 

19.00 A1+A2 5   B1 

19.30 A1+A2+3 5     

20.00 A1+A2+3 6     

20.30 1+2 6     

21.00 1+2       

21.30 1+2       

DONDERDAG PietVink Hugo groot 
Hugo 
klein Wippolder Hoornbloem 2/3 

18.00   F1+F2 E1 C1+D1   

18.30   F1+F2 E1 C1+D1   

19.00 B1     A1+A2   

19.30 B1+3+5     A1+A2   

20.00 3+5 4       

20.30 1+2 4       

21.00 1+2       6 

21.30 1+2       6 



 

 

Adresgegevens zalen 
In de zaalperiode zijn de trainingen verdeeld over verschillende zalen. Dit heeft te maken met de beperkte 

beschikbaarheid van de zalen. Voor de volledigheid de adresgegevens: 

Van Tienthovenstraat:  
Van Tienhovenstraat 1, 2613 XC  Delft 
 
Buitenhof:  
Duke Ellingtonstraat 2, 2625 GB  Delft 
 
Hugo (in het Grotius College) 
Juniusstraat 8, 2625 XZ Delft 
Let op: de ingang zit aan de kant van het Componistenpad, daar kun je de brandtrap omhoog nemen. 
 
Hoornbloem: 
Koningin Julianaplein 1, 2635 HD Den Hoorn 
 
Piet Vink: 
Plesmanlaan 217 B, 2497 CH Den Haag 
 
Wippolder: 
Rijksstraatweg 9, 2628 GZ / Delft 
Let op: De sporthal zit op het terrein van S.V. Wippolder. De ingang vind je door voorlangs de kantine van S.V. 
Wippolder te lopen, en dan aan je rechterhand.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  

Doel 

Vorig jaar is er een bedrag van 1488 euro verdiend. Dit jaar is het doel minstens 1500 euro op te halen.  

We gaan de goede kant al op! Ga zo door.   

 

https://clubactie.nl/home


 

 

 

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 

Nieuw dit jaar is dat je bij 20 loten je aan kan melden voor de 

keukenkampioentjes. Je kan dan ingeloot worden om een wedstijd van de 

keuken kampioen divisie te bezoeken. Inschrijfformulier: klik hier 

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 

Update! 

 De verkoop van de loten loopt terug. We hebben nog tot 6 november.  
Kom op DESSERS! 

 De E1 gaat nog steeds aan kop bij de teamstrijd, gevolgd door de D1.  
 Binnenkort krijgen alle kinderen die meer dan 20 loten hebben verkocht een 

certificaat. Zij komen in aanmerking voor leuke dagjes uit!  
 Fenna, Naud, Jasmijn, Jens en Thijs hebben deze certificaat verdient. 

 Max uit de F heeft al 19 loten verkocht. Lukt het om er nog één te verkopen Max? 
Dan krijg ook jij een certificaat!  

 

 
 

Door Eendracht Sterk! 

 

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


 

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 

 

Wij zijn opzoek naar versterking!  

 
 

Vind jij het leuk om mee te werken aan een geweldige comeback van het DES Toernooi !?  

Wil jij gewoon een keer mee kijken en denken in de voorbereiding of ben jij liever alleen actief tijdens het weekend 

zelf? Laat het ons weten! Bel, app, spreek een van ons aan of mail naar organisatie@destoernooi.nl. 

Eerste volgende vergadering is 26 november 2021 om 20:30 uur.  

Hopelijk zien we je dan! 

De DES Toernooicommissie, Anne, Chris, Eveline, Jelle, Yolanda, Sjoerd en Maaike 

 

 

 

 

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


 

Oefenwedstrijden zaal & start competitie 
A.s. zaterdag worden de laatste veldwedstrijden gespeeld, en daarna gaan we ons langzaam opmaken voor de 

zaalperiode. 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het regelen van de oefenwedstrijden. Het doel is voor alle 

jeugdteams 1 oefenwedstrijd te regelen. 

Voor jullie agenda vast: 

 Zaterdag 13 november: oefenzaterdag 1 

 Zaterdag 20 november: oefenzaterdag 2 

 Zaterdag 27 november: start zaalcompetitie  

Mochten jullie nu al weten er de komende maanden een zaterdag niet te zijn, laat het me dan nu vast weten, dan 

kan ik er rekening mee houden. 

 

Alvast bedankt, 

 

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! 

 

DES Ski weekend! 

Alweer veel te lang geleden, maar hopelijk (gaan we van uit) komend jaar weer mogelijk! 

Groepsfoto DES skiweekend in 2013 
 

mailto:jeugd@ckvdes.nl


 

 
DES skiweekend 2014 

 

 
Groepsfoto DES skiweekend 2015 

 

SAVE THE DATE !! 

6 t/m 10 april 2022 

 

Wil jij mee? Heb jij goede plannen of mooie connecties? Heb jij er gewoon nu al heel veel zin in?  

Laat het ons weten,  

Groetjes Sjoerd en Maaike 

Bel, mail, app ons😊 

Sjoerd@ckvdes.nl 

maaike@ckvdes.nl 

 

 

 

mailto:Sjoerd@ckvdes.nl
mailto:maaike@ckvdes.nl


 

Nieuws van de kledingcommissie 
 
Goed nieuws: de shirts en rokjes/broekjes zijn binnen. De senioren 
hebben  
afgelopen weekend al in het nieuwe tenue gespeeld.  
Tijdens de eerste thuiswedstrijd van DES 1 in de zaal zal er nog een 
officieel  
moment komen om dit leuke feit te vieren. 
 
Nu komt de uitdaging om alle kleding aan de junioren en jeugd uit te 
delen. Jullie kunnen de kleding donderdag 28 oktober tussen 18:00 en 
20:00 uur ophalen bij de DES-kantine. Wij zullen beide aanwezig zijn. 
Senioren die afgelopen zaterdag er niet waren kunnen dan ook hun 
kleding ophalen. 
De sokken zijn nog niet geleverd en zullen op een later moment 
uitgedeeld worden. 
 
Vanaf de start van de zaalcompetitie gaat dus iedereen in het nieuwe 
tenue spelen. Je mag als team niet in verschillende shirts spelen, dus het 
is belangrijk dat iedereen zijn oude kleding weg doet. De sponsorkleding 
kan ingeleverd worden (zie hieronder) en oude DES-shirts kunnen 
ingeleverd worden bij het ophalen van de nieuwe kleding. Dan krijg je 
ook nog eens een korting van 2,50 euro. 
 
Inleveren sponsorkleding 
Komende donderdag kan tussen 18:00 en 20:00 uur de sponsorkleding 
worden ingeleverd. Josje zal hiervoor aanwezig zijn in de DES-kantine. 
Alles sponsorkleding moeten worden ingeleverd: DES-shirts en 
trainingspakken. Alleen de selectie hoeft de trainingspakken nog niet in 
te leveren. Zij krijgen dit jaar nieuwe sponsortrainingspakken. Tot die tijd 
mogen de huidige trainingspakken gebruikt worden.  
 
Webshop 
Binnenkort volgt er meer informatie over de webshop en over het 
bestellen van de kleding in de toekomst. Als de webshop online is 
kunnen de trainingspakken en inschietshirts besteld worden. Veel leden 
hebben de trainingspakken al gepast, maar deze zijn nog niet besteld. 
Dit kan je zelf doen als de webshop online is. Wij hebben de maten wel 
genoteerd, dus tegen die tijd kan je je maat opvragen bij ons. 
 
Voor vragen kan je mailen naar kleding@ckvdes.nl 
Marcia en Mirjam 
 

Wedstrijdzaken 

 

Des 4 - Die Haghe 4   

 

Om 15.35 op zaterdagmiddag kwam Des 4 weer in actie. Een belangrijke wedstrijd om de koppositie, de nummer 
1 tegen de nummer 2. De eerste drie doelpunten zijn van Die Haghe. We moeten duidelijk nog scherp worden in 
de verdediging. Marco weet met een doorloopbal de stand op 1-3 te brengen. Met een mooi afstandsschot brengt 
Timon de score op 2-3 en Dennis maakt het weer gelijk, 3-3. En dan blijft het een hele tijd doelpuntenloos. Beide 
vakken weten niet te scoren. Met 5 minuten weet Riemer de korf weer te vinden en met een afstandsschot komt 
Des weer een puntje voor. Met een magere stand van 4-3 gaan we de rust in.  
Mark komt er in voor Marco en zijn eerste schot  zit er in. Voor het eerst in de wedstrijd staan we twee punten 
voor. Vervolgens gaan de mannen los, Timon, Dennis, Riemer en Mark volgen  het goede voorbeeld en maken 
het 9-3.  
Een heer van Die Haghe verdedigt Renee en ze krijgt een strafworp. We hebben hier extra op geoefend, dus dit 
zou geen probleem moeten zijn. En ja hoor, hij zit! 10-3.  
 
Na 30 minuten weet ook Die Haghe eindelijk de korf weer te vinden en brengt de stand op 10-4. Beide teams 
scoren van afstand, Lisa maakt het daarmee 11-5. En weer Die Haghe, 11-6. Gelukkig doorbreekt Timon het en 
scoort van afstand. Des verslapt een beetje en Die Haghe weet er nog 2 te scoren. Timon brengt DES weer op 6 

mailto:kleding@ckvdes.nl


 

punten voorsprong met een mooi afstandsschot en een mooie doorloopbal. Uiteindelijk een overtuigende 
uitslag,14 – 8, maar verder niet een wedstrijd om lang bij stil te staan.   
 
 

.   
 

Uitslagen 23 Oktober 

Korbatjo 1 - DES 1   15-18 
Tempo 3 - DES 2    15-19 
DES 3 - RWA 4    11-13 
DES 4 - Die Haghe 4    14-8 
Excelsior 6 - DES 5    8-17 
Fortuna/Delta Logistiek A3 - DES A1 15-1 
 
 



 

Wedstrijdprogramma dinsdag 26 oktober  
 

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

4 Velocitas 4 U 19:00 20:30 KG 
Sport- en recreatiepark De 

Bloemerd 
  Bond Renee, Lisa, Mark Res: Rian 

 

Wedstrijdprogramma donderdag 28 oktober  
 

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

5 De Meervogels 6 T 19:30 20:30 KG Sportpark Biesland * 
Bond (Backup: 

Jelle B) 
  Afw: Ezra, Vyenne 

 

Wedstrijdprogramma zaterdag 30 oktober  

 

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

1 Atlas 1 U 14:00 16:00 KG Sportveld Ritthem   Bond   
Afw: Erica 

Res: Tom, Joris, Moana, Suus, Kirsten 

2 Achilles (Hg) 3 U 10:30 12:00 KG Pomonaplein   Bond   Res: Timon, Mark, Laura, Marloes 

3 Achilles (Hg) 4 T 15:20 16:20 KG Sportpark Biesland * Bond   
Afw: Bram Loozen, Yanthi 

Res: Tijmen 

4 Achilles (Hg) 6 T 14:00 15:00 KG Sportpark Biesland   Bond   
Afw: Marjolein, Milou 

Res: Rian, Anne 

5 VEO 5 T 12:40 13:40 KG Sportpark Biesland   
Bond (Backup: 

Bram Loozen) 
  Afw: Tom, Sanne 

6 vrij                 Afw: Jelle, Krijn 

A1 Twist A1 U 09:30 11:00 KG Sportcomplex Claudius Civilislaan * Bond Broekmans, Heijsteeg, de Bruijn Res: Che 

A2 vrij                   

B1 VRIJ                 Jesse zie C1 

C1 Nexus C1 U 09:00 10:00 KG Sportpark Thurlede     Zuidgeest, Knoeff, vd Ende 

Bles: Jimme; Afw: Jorrit & Jinte; Res: Jesse & 

Noortje 

D1 VRIJ                 Noortje zie C1 

E1 VRIJ                   

F1 VRIJ                   

F2 VRIJ                   



 

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   Vacant  
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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