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Organisatie 
 

Update Covid-Protocol 
 
Naar aanleiding van de maatregelen afgekondigd op dinsdag 2 november 2021 hebben we het protocol 
aangepast. Nu blijkt dat er weer een update noodzakelijk is. Qua wedstrijden en invulling van trainingen verandert 
er niet veel maar zijn de afgekondigde maatregelen wel ingrijpend. Publiek is, in ieder geval de komende drie 
weken, niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden.  
 
Ouders die hun kinderen bij trainingen brengen mogen de sporthallen dus niet meer betreden. Aangezien de 
situatie per sporthal verschilt is het moeilijk elke situatie voor het halen en brengen op papier te zetten. Het is dus 
belangrijk met de trainers goede afspraken te maken over het ophalen en brengen van de kinderen naar de 
ingang van de sporthal.  
 
Als DES doen wij ons uiterste best ons aan de geldende maatregelen te houden. Mochten de maatregelen leden 
(of ouders van leden) individueel raken, dan raden we u aan alsjeblieft contact op te nemen met de trainer, de 
coördinator vanuit de TC of met het bestuur. Wij willen niemand uitsluiten. Als DES willen we doen wat we kunnen 
om deze pandemie het hoofd te bieden; voor onszelf en voor de mensen om ons heen. 
 
Dit neemt niet weg dat wij blij zijn met hoe wij bij DES tot nu toe met de maatregelen zijn omgegaan. Wel blijft het 
van belang dat iedereen met klachten, hoe mild ook, thuis blijft. Neem bij twijfel contact op met Sjoerd, dit kan 
eventueel via je trainer of coördinator.   
 
We zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor dat we niemand ziek maken bij onze vereniging (of daarbuiten).  
 
Het trainen en wedstrijdenspelen in de zaal geeft per locatie misschien een iets andere invulling aan de 
maatregelen. Wij vragen hiervoor jullie begrip en verwachten dat iedereen zich bij trainingen en wedstrijden aan 
de maatregelen houdt. Daarnaast gaan we er vanuit dat iedereen zich als een goede gast gedraagt bij 
uitwedstrijden. 
 
Voor trainingen gelden de volgende afspraken 
Junioren en senioren 
Trainers zijn er verantwoordelijk voor dat zij bij spelers van 18 jaar en ouder het coronabewijs wordt 
gecontroleerd.  
 
Peuterpret t/m de B jeugd 
Voor de overige jeugd geldt dat zijzelf geen coronabewijs hoeven te overleggen.  
 
Daarnaast zijn de volgende algemene afspraken nog steeds onverminderd van kracht; 

 Kom alleen als je geen verkoudheidsklachten hebt.   
 Iedereen van 13 jaar en ouder dient buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar te houden.  
 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van 
reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.  

 Neem je eigen bidon mee en drink alleen uit je eigen bidon.  

Voor de trainers   

 Kom alleen als je geen klachten hebt  
 Trainers zorgen onderling dat zij 1,5 meter afstand houden.  
 Spreek anderen aan op de 1,5 meter afstand houden.  

Corona-bewijs 

Een corona-bewijs krijg je als je gevaccineerd, negatief getest bent of je eerder corona hebt gehad. Wil je testen 
voor toegang tot trainingen en wedstrijden, maak dan hier een afspraak. Let op je dient binnen 24 uur en uiterlijk 
2 uur voor de training of wedstrijd een test te doen. 

Trainers die de CoronaCheck-app willen downloaden doen dat voor IPhone hier en voor Android hier. 



 
Wil je een papieren coronabewijs, vraag deze dan hier aan. 

Kinderen buiten DES de kans geven om te sporten  
 
Vanwege de coronamaatregelen hebben kinderen een flinke periode veel thuisgezeten en weinig kunnen sporten. 
Sporten is voor iedereen, maar zeker voor jonge kinderen, erg belangrijk. We willen hierom graag alle kinderen de 
mogelijkheid te geven bij ons te komen sporten. Alle kinderen van DES worden dan ook van harte uitgenodigd 
vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen naar de trainingen. Heb je vragen of wil je meer informatie over 
korfballen bij DES? Mail dan naar korfballen@ckvdes.nl.   
 

Tot slot  
We hopen allemaal dat we op een veilig manier te kunnen blijven sporten. Mogelijk zullen er nog best wat 
aanpassingen komen in de manier van aanpak rondom de trainingen en wedstrijden. We hopen op jullie 
medewerking hierbij.  
Mocht je vragen hebben óf goede ideeën waarop we onze trainingen veiliger kunnen laten verlopen. Of 
toegankelijker kunnen maken voor niet-leden. Neem dan contact op via sjoerd@ckvdes.nl 
 
 
Korfballen bij DES – voor iedereen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Eindsprint! Grote clubactie 2021 

Vanaf 18 september 2021 mogen er loten verkocht worden.  
Voor 6 november moesten alle verkoopboekjes ingeleverd zijn. 

 

Komende week mag er online nog verkocht worden! 
 
 
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 
Goed nieuws! We hebben ons doel gehaald! Komende week mag er nog online verkocht worden. Op welk bedrag 
zouden we uiteindelijk uitkomen? 

 
 

Teamstrijd 
Sinds vorige week staat de D1 bovenaan bij de 
teamstijd. Toen schreven we dat het tussen de D1 en 
de E1 leek te gaan. Daar zaten we helemaal naast! 
Deze week zijn de inleverede boekjes ingevuld en 
hebben er een aantal teams meegedaan met de 
eindsprint. Hiernaast zien jullie de huidige stand. Let 
op: er mag komende week online nog verkocht 
worden! Volgende week zien jullie in de Desser welk 
team er uiteindelijk mag gaan genieten van een taart!  
 
Boekjes inleveren 
Sommige kinderen hebben enkel gebruik gemaakt van 
de online verkoop. Zij hoeven het boekje niet in te leveren. De kinderen die wel ook papieren loten hebben 
verkocht moeten het boekje wel  inleveren. Er druppelen nog steeds boekjes binnen. Ben je het vergeten? Stop 
hem dan nog even in de brievenbus bij Jitske (Prinses Irenelaan 12, Den Hoorn) of Peter (Buitenwatersloot 206, 
Delft).   

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 

 
 
 

Wedstrijdzaken 
 

Oefenwedstrijden zaal & start competitie 
Afgelopen zaterdag oefende de F2 alvast in de zaal, en a.s. zaterdag is het de beurt aan de andere jeugdteams 
om te oefenen in de zaal. Wel zijn er een aantal zaken gewijzigd, dus kijk even goed in het wedstrijdschema. 
Helaas is het voor de F1 niet gelukt een oefenwedstrijd te regelen voor a.s. zaterdag.  

Bij deze wil ik Marieke even bedanken voor het regelen van alle oefenwedstrijden😊 

 
Op zaterdag 27 november start de zaalcompetitie met vanaf dan wekelijks wedstrijden tot de kerstvakantie. Via de 
KNKV app kunnen jullie de wedstrijden van je eigen team vast zien, en het overzicht wedstrijdprogramma inclusief 
scheidsrechters en chauffeurs volgt zo snel mogelijk. 
Ook op zaterdag 4 december staan er wedstrijden ingepland, een verzoek van Sinterklaas om daar rekening mee 

te houden😊 Mochten jullie nu al weten er een zaterdag niet bij te kunnen 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! 
 

HKD programma 15 november voor DES A1 
Sporthal Zuidhaghe Den Haag 
20.45 uur: ODO A1 – DES A1 
Chauffeurs: onderling 
 

HKD programma 16 november voor DES 1 
Sportcampus Zuiderpark, Den Haag - Breedtesporthal B 
20.45 uur: DES 1 – Velocitas 1 
 



 

Oefenprogramma donderdag 20 november  
 

  
Programma  
20 november               

Team tegen 
T/
U 

Aanwe
zig 

Aanva
ng Sporthal  

Schei
ds Chauffeurs Opmerkingen 

1 
HKV/Ons 
Eibernest 1 T 14:00 15:10 De Hoornbloem Volgt     

2 
HKV/Ons 
Eibernest 2 T 13:00 14:00 De Hoornbloem Volgt     

3 Refleks U 11:30 12:45 De Schilp   onderling   
4 Vrij             
5 Vrij               
6 Volgt T 15:30 16:20 De Hoornbloem Volgt   Wordt nog geregeld, vervalt mogelijk 
7 Vrij               
A1 Vrij               

A2 Dunas A2 U 14:00 15:00 
Sporthal Zuidhage, 
Den Haag   

van de Voorde, Kluiving, 
Langeveld Afw: Kaja 

B1 Excelsior B1 U 11:45 12:30 
Sporthal de 
Buitenhof   

verzamelen bij de 
Buitenhof 

Let op: wedstrijd start mogelijk om 13:00: info volgt; Bles: 
Anniek; Res: Casper & Wende 

C1 Dunas U 10:00 11:00 
Sporthal Zuidhage, 
Den Haag   

Kunz, van Dalen, 
Duurkoop Afw: Jorrit; Bles: Lotte; Casper & Wende zie B1; Res: Naud 

D1 Excelsior D2 T  12:15 13:00 De Hoornbloem 
Moan
a   Afw: Anouk; Bles: Lukas; Naud zie C1;  

E1 Excelsior  U 09:00 09:30 
Sporthal de 
Buitenhof   

verzamelen bij de 
Buitenhof   

F1 Vrij               
F2 Vrij               

DES 1 en DES A1 spelen de Haagse KorKorfbaldagen. Voor meer informatie over de wedstrijden: www.haagsekorfbaldagen.nl  

 

 



 

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 

 

 

 


