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Organisatie 
 

Coronamaatregelen 
 

Op vrijdag 26 november zijn de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus weer zwaarder geworden. 

Na 17:00 uur mag er onder andere niet meer worden gesport. Gevolg hiervan is dat wij in ieder geval de komende 

drie weken niet zullen trainen. De verwachting is dat de competitie hierom stop gezet zal worden. De korfbalbond 

heeft dit nog niet bevestigd, maar zal dit waarschijnlijk op korte termijn doen. Om toch nog te kunnen sporten is er 

een trainingsschema opgesteld voor in ieder geval zaterdag 4 december en mogelijk de zaterdagen die volgen. 

Als blijkt dat dit niet mogelijk is of enkele wedstrijden toch door gaan zal hier apart over worden gecommuniceerd.  

 

11:00 11:45 Peuters en Kangoeroes 

11:45 12:30 F & E 

12:30 13:15 D, C & B 

13:15 14:15 3 & 5 

14:15 15:00 A 

15:00 16:00 1 & 2 

16:00 17:00 4 & 6 

 

Tijdens trainingen of tussen trainingen is het horeca gedeelte van de Hoornbloem beschikbaar om wat te nuttigen. 

Volg hierbij de regels die gelden in de horeca. 

Namens de ATC, 

Sjoerd 

 

Grote clubactie 2021, de uitslag!  
 

De afgelopen weken hebben een hoop DESleden zich 

ingezet voor DES. Het doel dit jaar was om meer te 

verkopen dan het jaar ervoor. En dat is gelukt! 

 

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 ruim gehaald! Heel erg bedankt voor jullie inzet. We wilden meer ophalen dan 

vorig jaar. Toen hadden we 1444 euro. Ons doel voor dit jaar was 1500 euro. We zitten er zo’n 300 euro boven!  

 
 

 



 

20 loten actie 

Meerdere leden is het gelukt meer dan 20 loten te verkopen. Zij komen in aanmerking voor een wincode waarmee 

ze een prijs kunnen kiezen. Deze wincode hebben sommige kinderen al ontvangen via de trainer.  

Er zijn ook een aantal kinderen die hem nog niet ontvangen hebben. Ik kan ouders deze code mailen. Bij gebrek 

aan alle e-mailadressen vraag ik de ouders van de volgende kinderen Jitske even een mailtje te sturen, zodat zij 

de wincode kan toesturen. Kinderen die nog een code ontvangen: Wende (C1), Phien (D1), Juliëtte (D1), Toop 

(E1), Nolan (F1) en Max (F2).  

 

Teamstrijd 

Bij de teamstrijd was het tot het laatste moment 

spannend. Er waren een aantal teams die een 

vliegende start hadden zoals de D1 en E1, maar 

er werd ook nog een flinke eindsprint ingezet 

met name door de F teams.  

Uiteindelijk heeft DES D1 overtuigend 

gewonnen.  

Zij krijgen zo snel mogelijk een taart die ze met 

elkaar mogen opeten!  

 

TOP verkopers 

Een extra compliment voor de volgende drie 

verkopers. Zij hebben de meeste loten verkocht  

van de vereniging.  

1. Jasmijn (D1) 

2. Phien (D1) 

3. Nolan (F1) 

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

 

Groeten,  

Peter Loozen en Jitske Sosef 

Coördinatoren Grote Clubactie 

 

Scheidsrechters & Opleidingen 
 

Ben ik ineens ingedeeld als scheidsrechter?? 

 

Het zaalprogramma inclusief scheidsrechters is inmiddels bekend. Als speler uit de A of senioren had je misschien 

al gezien dat je een keer bent aangewezen als scheidsrechter voor een jeugdwedstrijd. Dat kan best even 

spannend zijn als je nog nooit hebt gefloten. Gelukkig hebben wij een heel team aan ervaren scheidsrechters die 

jou zullen begeleiden bij het voorbereiden, fluiten en evalueren van je eerste wedstrijd(en). In de week voor je 

fluitbeurt neem ik (Bram) contact met je op over hoe we dit gaan doen en wie er bij jouw wedstrijd aanwezig zal 

zijn. 

 

Voor de spelers uit de A1 en A2, die vaak voor het eerst zullen fluiten, gaan we een extra oefenmoment regelen 

op een trainingsavond. Hierover volgt volgende week meer informatie. 
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Aanmeldingen KT-2 opleiding 

Voor de opleiding KorfbalTrainer-2 heb ik tot nu toe de volgende aanmeldingen gekregen: 

- Anne 

- Chelsea 

- Erica 

- Esmee 

- Joris-Martijn 

- Marijn 

- Noa 

- Wouter 

 

Helaas zijn de opleidingen van de KNKV al volgeboekt voor dit najaar, mede door de stop tijdens de vorige 

lockdown(s). Als inschrijven weer mogelijk is, dan zullen we daar samen naar kijken! Mocht je deze opleiding ook 

graag doen, maar sta je er nog niet bij neem even contact op via opleidingen@ckvdes.nl of stuur mij een appje. 

 

Groeten, 

Bram Loozen 

 

Wedstrijdzaken 
 

Goede start competitie & afmelden wedstrijden jeugd 

Afgelopen zaterdag is de zaalcompetitie gestart: en hoe? Het leek wel of jullie allemaal wind mee hadden, want 

alle jeugdwedstrijden werden gewonnen! Super trots ben ik dan ook op jullie allemaal  

De C1 maakte er zelfs 19-0 van……maar ja, jullie zijn natuurlijk op het veld al kampioen geworden. 

Ook de F1 maakte haar veldkampioenen rol waar: nu met een overwinning op stadgenoot Fortuna F1! Goed 

gedaan, en leuk te horen dat Lisa, na het hele veld geblesseerd te zijn geweest, haar debuut gemaakt heeft! 

En ook goed nieuws over de F2: na op het veld goed gespeeld, maar nog niet echt gewonnen te hebben, werd nu 

de overwinning met maar liefst 8-0 binnengesleept. Supergoed  

Naast deze positieve berichten, natuurlijk ook sterkte gewenst voor alle spelers en speelsters die door het stomme 

virus COVID-19 niet mee konden doen☹ Ook aan jullie heb ik gedacht: hou vol. Veel sterkte en ik denk aan jullie. 

Wat het virus nog met de competitie gaat doen, weet ik nog niet: behalve dan dat jullie de komende weken niet 

kunnen trainen, en dat alle wedstrijden na 17:00 niet door mogen gaan. Binnenkort krijgen we van de KNKV en 

daarna van het bestuur een update.(ZIE Coronamaatregelen) 

Om positief af te sluiten: Fijne Sinterklaas tijd, vaak je schoen zetten, en veel plezier en succes in de competitie, 

en natuurlijk blijf gezond, 

 

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! 

 

Uitslagen zaterdag 27 november 2021 

 
Achilles 1 - DES 1 25-16 
Achilles 2 - DES 2 17-14 
DES 3 - Avanti/PM 4 18-19 
DES 4 - VEO 4 23-17 
DES 5 - Dunas 3 9-6 
Reeuwijk 4 - DES 6 7-8 

Fluks A1 - DES A1 17-9 
DES A2 - Velocitas A2 7-12 
DES C1 - TOP/Litta C5 19-0 

DES F1 - Fortuna/DL F1 6-4 1-2 

DES F1 - ODO F2 8-0 0-2 
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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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