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Organisatie 
 

 

André Verbaas nieuwe hoofdtrainer DES, vacature voor trainer DES 2 

 

De TC van DES is verheugd bekend te maken dat André Verbaas komend seizoen aan het roer staat bij DES 1. 
De 57-jarige André is een echt verenigingsmens, en dat is ook terug te zien op zijn CV; in de afgelopen 12 jaar 
heeft hij slechts bij twee clubs training gegeven. Van 2014 tot 2020 stond hij voor de groep bij RWA en momenteel 
is hij actief bij Maassluis, waar hij sinds 2020 hoofdtrainer is en van 2010 tot 2014 ook al eindverantwoordelijke 
was. André heeft bijna 30 jaar ervaring als trainer/coach en heeft eerder onder andere bij KOAG en Vitesse voor 
de groep gestaan. Hij volgt Erwin van der Helm en Nikki Koster op, die momenteel met DES 1 nog volop in de 
race zijn voor het kampioenschap in de 2e klasse. Wij hopen uiteraard allemaal dat zij dit tot een goed einde 
weten te brengen, en André volgend jaar met DES 1 mag binnen aan een avontuur in de 1e klasse! 
 
In een uitgebreid stuk zal André zich binnenkort aan de club voorstellen. "Wat ik wel belangrijk vind om meteen te 
melden; Mijn hoofddoel is natuurlijk DES 1 maar ik wil graag kennis maken met de club. Dat betekent dat ik ook 
graag iedereen binnen de club wil leren kennen, en graag over zaken wil meedenken. Ik hoop jullie komend 
seizoen allemaal langs de lijn te zien bij de selectie, en na afloop ook te spreken!" 
 
Naast het leuke nieuws met betrekking tot de aanstelling van André, is er ook minder leuk nieuws. Sander Baars, 

trainer van DES 2, heeft besloten niet door te gaan komend seizoen. Dat betreurt zowel Sander als DES 2, 

aangezien het pas zijn eerste seizoen was bij DES. Voor komend seizoen zijn we dus hard op zoek naar een 

trainer voor DES 2. Ken of ben jij iemand die hier interesse in heeft? Neem dan contact op 

met sjoerd@ckvdes.nl! 
 

Kampioenen! 
Het was niet echt een verassing dat DES 4 afgelopen zaterdag won aangezien zij nog maar 1 keer verloren in het 

hele seizoen. Maar wat niet verwacht werd was dat de concurrent Die Haghe 4 zou verliezen. Met 16 punten voor 

DES 4 en 11 punten voor Die Haghe 4 is DES al niet meer in te halen en bleken zij afgelopen zaterdag al 

kampioen, GEFELICITEERD! Helaas hadden wij nog geen huldiging klaar dus zullen zij komende zaterdag na hun 

wedstrijd gehuldigd worden! Kom ze nog een keer aanmoedigen thuis om 11.55 tegen TOP/LITTA 5! 

 

DES 1 mogelijk zaterdag al kampioen! 
Als DES 1 zaterdag 28-5 uit bij Vriendenschaar in Bodegraven wint dan is DES 1 zaterdag al kampioen! 

Kom met zoveel mogelijk mensen DES 1 om 16.15 aanmoedigen in Bodegraven en schreeuw ze naar de 

overwinning!! Wij hopen op veel publiek! 

 

Save the date, toernooi 27 augustus! 
 

Het is nog ver weg maar zaterdag 27 augustus is er voor de hele vereniging een toernooi bij Velocitas! Dus zorg 

dat je er bij bent, en mocht dit niet zo zijn meldt op tijd af! 

 

 

Paal Bokaal 

Op zaterdag 11 en zondag 12 juni zal de Paal Bokaal (het studentenkorfbal toernooi van Paal Centraal) bij DES 

plaats vinden. Op zaterdag wordt er gebbqd en gefeest. Op zondag wordt er in viertallen gekorfbald tegen de 

andere studentenkorfbalverenigingen van het land. DES 3 heeft reeds een team op de been gekregen en zal ook 

deelnemen aan het toernooi. 

 

Aanmeldingen: 

Bram Loozen, Jasper, Wiebe, Jeroen, Marijn, Yanthi, Marloes 

 

Dus speel je in de senioren en vind je het ook leuk om mee te doen? Meld je dan aan via, Marloes, Jeroen, Bram 

Looman of Wiebe. 

Opgeven kan tot 1 juni 

mailto:sjoerd@ckvdes.nl


 

 

DESkamp 

 
Afgelopen jaren kon het jeugdkamp helaas niet doorgaan. Wel hebben we toen een hele leuke 
alternatieve kampdagen gehad. Dit jaar zijn we er dus helemaal klaar voor. We hebben het 
gemist!  
 
Kijken jullie ook zo uit naar weer een echt kamp? Renspellen, eten aan lange tafels, laat gaan 
slapen (of niet), avondspellen, liedjes zingen, Hollandse leeuwen en noem maar op? Zorg dan 
dat je er bij bent!  
 
Noteer in je agenda:  
DESKAMP 24 t/m 26 juni 2022 
Geef je op via: http://webshop.ckvdes.nl/kamp 
 
De volgende Dessers gaan mee (bijgewerkt op 14 mei): 
DES A1: Sara, Gijs 
DES A2: Ché, Quincy, Kaja 
DES B1: Jesse, Aniek, Daphne, Mats 
DES C1: Elles, Wende, Erik, Fenna 
DES D1: Elias, Noortje, Tom, Lukas, Phien, Sandy 
DES E1: Tijs, Jip, Fenna, Eva 
DES E2: Stacey 
DES F1: Lisa, Nolan, Maartje 
DES F2: Vinz, Emma, Elza, Max 
 
Graag stellen we ook de kampleiding even aan jullie voor. Deze week: 
  

          

Nog 5 weken! 

http://webshop.ckvdes.nl/kamp


 

         
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Teams Pinkstertoernooi 
De teams voor Pinksteren zijn bekend! Er is op sommige plekken nog wat veranderd ten opzichte van de 

opstelling die vorige week in de desser stond, maar deze opstelling in definitief.  

DES 1       DES 2 

Wouter    Chelsea   Joris   Nienke 

Jelle    Yvette   Tom   Laura 

Nick    Noa   Tijmen   Rosalie 

Farian    Kirsten   Bram Looman  Vera 

    Suus    

 

DES 3        DES 4 

Bram Loozen   Cheska   Riemer   Rian 

Jasper    Yanthi   Mark   Chantal 

Marijn    Indy   Timon   Lotte 

Wiebe    Lena   Daan   Donna 

Mees    Esmée   Joost  

Pim    Floor   Arnoud 

       Emiel 

   

DES 5       DES A1 

Bjork    Vyenne   Gijs   Heleen (zaterdag) 

Brian    Ezra   Itiel   Rosa 

Robbert   Sanne   Senne   Nila 

Gertjan    Lara   Quincy   Demi 

Damian    Megan   Teun   Julia 

Reinier       Che   Kaja 

          Lois 

          Karlijn 

 

       
 

                                DES Toernooi 2022 

     3 juni t/m 6 juni 

 

 
Beste Dessers, ouders en belangstellende, 

 
Na 2 jaar mogen we eindelijk weer het DES (Pinkster)Toernooi organiseren. Het toernooi dat in 1983 is begonnen 
als een klein toernooi, waarbij de deelnemers bleven slapen bij Dessers thuis, is de afgelopen jaren gegroeid naar 
een toernooi met 50-65 teams en ca 750 deelnemers van 18jaar en ouder. Deze groei heeft ervoor gezorgd dat 
het toernooi een hele mooie financiële winst voor de clubkas heeft opgeleverd, maar ook voor naamsbekendheid 
voor DES.  
 
Dit jaar hopen wij weer een geslaagd toernooi neer te kunnen zetten, tijdens het pinksterweekend, en hopelijk 
een mooie winst voor DES te realiseren. Een 4-daags korfbaltoernooi organiseer je niet zomaar even, daar gaat 
veel voorbereiding in zitten. Denk hierbij aan het aanvragen van een Evenementenvergunning, het afstemmen 
van afspraken bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid, het huren van allerhande materiaal en bestellen van 
producten.  



 

En dan zijn er veel handen nodig om alles op te bouwen en tijdens het toernooi zijn er veel taken die in goede 
banen moeten worden geleid. 
Daarom willen wij iedereen vragen om ons op enig moment te helpen om er ook dit jaar een bijzonder en 
geslaagd toernooi van te maken. We vragen vooral jullie aandacht voor het bar- en hulprooster, hier staan de 
meeste taken op die tijdens het toernooi uitgevoerd moeten worden. Jullie vinden deze geregeld in de desser en 
tevens ook fysiek in de kantine.  

 
Hieronder zullen wij alle facetten van het toernooi toelichten. 

 
De DES Toernooi commissie, 
Maaike, Yolanda, Chris, Jelle, Eveline, Sjoerd, Aniek en Anne 

 

DES Teams 
De toernooiwedstrijden tijdens het DES Toernooi worden op zaterdag en maandag, gespeeld door alle senioren 
en junioren teams van DES. Te weten, DES 1 – 6 en DES A1 en A2.  
Er zijn helaas, op dit moment, géén wedstrijden voor de jeugdteams. Voor de DES jeugd, worden tijdens de 
toernooi-dagen wel verschillende andere activiteiten georganiseerd. 

 

Programma DES Toernooi 2022 
Hieronder geven we het globale programma van zowel de voorbereiding, het toernooi als het afbouwen weer.  
 
Maandag 
Na de trainingen de fietsenrekken bij DES verplaatsen naar het parkeerterrein. 
Waarschijnlijk wordt de papiercontainer tijdelijk verwijderd.  
  
Woensdag  
9:00 uur: Start opbouw van de feesttent en de tenten op de Plaza (verkoop eten/drinken) 
 
 
Donderdag 
09:00 uur: Start opbouw toernooi 
18:30 uur: Jeugdactiviteit F – D met Patat eten en Disco 
 
18:30 uur: Tosti’s maken en velden uitleggen door B1 en C1 
20:00 uur: Einde jeugdactiviteit 
21:00 uur: einde dag 

 
Vrijdag  
08:00 uur: Vervolg opbouw 
15:30 uur: Einde opbouw 

 
16.00 uur: Opening Toernooi/DES-camping  
18:00 uur: Eten op de Plaza/ Pizza Domino’s 
20:00 uur: Voetbal kijken op grootscherm (op de plaza)  
21:00 uur: Feest in de tent  
23:00 uur: Avondhap 
01:00 uur: Einde feest 
02.00 uur: Sluiting terrein  
  
Zaterdag  
09:00 uur: Ontbijt  
10:00 uur: Melden bij de wedstrijdleiding  
10:30 uur: Start 1e toernooidag 
11:00 uur: Springkussen  
16:00 uur: Einde 1e toernooidag.   
16:15 uur: KorfbalClinic voor jeugd DES-leden tot ca 18:00 uur  



 

18:00 uur: Gezamenlijke maaltijd (DES-leden inschrijven)   
21:00 uur: Start themafeest “All-time favourites, kleed je naar je favoriete tijd” 
23:00 uur: Avondhap 
01:00 uur: Einde feest 
02.00 uur: Sluiting terrein  
  
Zondag  
10:00 uur: Uitgeslapen wakker worden  
11:00 uur: Springkussen 
12:00 uur: Apenkooigym voor alle deelnemers en DESSERS 
 
17:00 uur: Start BBQ met muziek (DES-leden inschrijven)  
20:00 uur: Activiteit DES kantine  
21:00 uur: Start feest (voor toernooigangers en DES-leden)   
01:00 uur: Einde feest  
02.00 uur: Sluiting terrein  
  
 
 
 
 
Maandag  
08:00 uur: Wakker worden en douchen!  
09:00 uur: Melden bij de wedstrijdleiding  
09:30 uur: Start 2e speeldag  
10:00 uur: Springkussen 
14:30 uur: Einde 2e speeldag.  
15:00 uur: Finale op het hoofdveld & prijsuitreiking  
15:30 uur: Start opruimen met alle DES-leden 
17:00 uur: Naar huis, en aftellen tot volgend jaar  
 
Dinsdag  
08:00 uur: Start afbouw 
19:00 uur: Einde  

 

 

Bar en Hulprooster 

Wij zoeken nog mensen bij het verkopen van eten, snacks, drankjes en bij andere noodzakelijke 

werkzaamheden zoals de toegangscontrole, nachtwacht, schoonmaak coördinatie en het opruimen.   

Wij vragen jullie om te kijken waar nog plek is en deze in te vullen. Het hoeft niet alleen: kijk in jouw 

(vrienden)kring en schrijf jullie samen in door te mailen naar ‘helpen@destoernooi.nl’. We doen het 

samen! De meest actuele roosters zijn te vinden in (de bijlagen van) de Desser en op de terrasdeur van 

de kantine.  

Alvast heel erg bedankt voor jullie medewerking! 

  

Let op: Voor iedereen die deelneemt aan het toernooi geldt dat zij minimaal twee keer op de lijst moeten 

staan.  

 

B- en C-teams  

Op de donderdag vóór Pinksteren (donderdag 2 juni) worden jullie om 18:30 uur verwacht om te komen 

helpen met het maken van de tosti’s en het uitleggen van de velden/camping.   

Daarnaast is iedereen welkom om donderdag en vrijdag (v.a. 09:00 uur) mee te helpen bij de opbouw!   

 



 

Toegangskaarten Feest  
De feesten van het DES Toernooi? Daar wil jij natuurlijk ook (weer) bij zijn! Speel je mee tijdens het toernooi? 
Dan ben jij al automatisch aangemeld voor alle drie de feestavonden. DES leden die niet spelen, partners en 
mensen die ’s avonds op het barrooster staan kunnen gratis kaarten aanvragen via 
https://destoernooi.nl/dessers/. De toegangskaarten ontvangen je vervolgens per e-mail.  
 
Wil je iemand meenemen? Gezellig! Alle DES leden van 18 jaar en ouder kunnen mensen introduceren. De 
kosten hiervoor bedragen 15 euro per persoon per avond. Zorg er wel voor dat je de volledige naam, 
geboortedatum en het e-mailadres van je introducé weet. Het aanvragen van toegangskaarten voor je 
introducees kan op het moment dat je zelf staat ingeschreven. Zorg dat je bent ingelogd (bijvoorbeeld via de link 
in je bevestigingsmail) en ga naar ‘mijn inschrijvingen’. 
De DES teams ontvangen dit jaar op zaterdag geen toegangsbandjes in een envelop, maar kunnen deze 
individueel ophalen aan het hek.  
  
 
 
 
Iedereen krijgt in de loop van de week je toegangskaart(en) via de mail toegestuurd.  
Je toegangsbandje voor de bewuste avond, krijgt iedereen pas aan het hek na controle van je toegangskaart en 
legitimatie.  
 
 
Samengevat: 

• Spelers (deelnemer toernooi) ontvangen toegangskaartjes in hun mail; 

• Overige DESSERS, partners en hulptroepen kunnen toegangsbandjes aanvragen op 
destoernooi.nl/dessers/; 

• Introducees opgeven via ‘mijn inschrijvingen’, wanneer je zelf ben opgegeven.  
 
 

Eten op vrijdag en zaterdag  
Op vrijdag kan er op de Plaza een broodje Hamburger met patat en sla besteld worden. Aanmelden hiervoor kan 
via de link op http://destoernooi.nl/dessers. 
 
Op zaterdag wordt er een lekkere en gezonde lasagne maaltijd verzorgd. Opgeven hiervoor is noodzakelijk. Mee 
eten kost 5 euro. Kinderen tot 12 jaar betalen 2 euro. Aanmelden kan wederom via 
http://destoernooi.nl/dessers. 
 
Het eten op vrijdag is voor eigen rekening en kan op de Plaza. 
 

 

BBQ met DJ 

Op zondag gaan wij uiteraard weer BBQ-en! Voor veel deelnemers is de BBQ een van de hoogtepunten 

van het toernooi. Hopelijk is het dit jaar weer heerlijk weer tijdens de BBQ en kunnen we in de zon 

genieten van de DJ die de BBQ komt opvrolijken. De kosten voor de BBQ bedragen 7,50. Kinderen tot 

12 jaar betalen 2 euro. Opgeven kan via http://destoernooi.nl/dessers.   

 

 

Kamperen  

Voor DES leden die meespelen met het toernooi, is het mogelijk om te blijven slapen op de camping 

tijdens het toernooi. Doordat het sportpark op dit moment verbouwd wordt, kunnen wij tijdens het 

toernooi, niet van het gehele sportpark gebruik maken. Als gevolg hiervan is de camping mogelijk dit 

jaar kleiner. Voorwaarde om te blijven slapen is wel dat je ook deelneemt aan de BBQ. Opgeven kan 

door een e-mail te sturen naar contact@destoernooi.nl.  

 

https://destoernooi.nl/dessers/
http://destoernooi.nl/dessers
http://destoernooi.nl/dessers
http://destoernooi.nl/dessers
mailto:contact@destoernooi.nl


 

 

Clinic jeugd-teams  

Ook dit jaar wordt er weer een korfbal-clinic georganiseerd voor de F tot en met de B op 

zaterdagmiddag, na afloop van de toernooi wedstrijden. Bespreek het met je team en geef jullie met zijn 

alle op via je trainer. Opgeven kan tot donderdag 2 juni.  

 

 

 

 

 
 

Zondag ApenGym activiteit 

Voor de zondagmiddag hebben we een hele leuke activiteit georganiseerd! We gaan namelijk 

Apenkooien!  Je weet wel, dat wat je met de gymles altijd deed ;). 

Als het weer meezit, dan wordt er zelfs een waterspektakel georganiseerd. De gymdocenten gaan 

onder anderen iets leuks doen met een Frisbee. 

Deze activiteiten vindt in groepen van max 20 mensen plaats. Wil je als groep meedoen, geeft je dan 

alvast op! Ook de DES-jeugd mag zich hiervoor opgeven. Opgeven kan door te mailen naar 

organisatie@destoernooi.nl 

 

 

 

Statiegeld flesjes inleveren 

Bij DES staat een container met oranje deksel voor het inleveren van plastic statiegeld flesjes. Het 

statiegeld dat we hierin verzamelen, komt ten goede aan DES. DES is een zogenaamde innamelocatie. 

Dus we kunnen niet alleen onze eigen plastic flesjes verzamelen, maar ook flesjes die jullie ergens 

anders krijgen. Ook tijdens het toernooi, willen we zoveel mogelijk flesjes inzamelen, zodat het 

statiegeld weer terugkomt bij DES. Wij hopen dat iedereen een handje helpt met inzamelen.  

 

 
 

 

 

 

mailto:organisatie@destoernooi.nl


 

OPROEP!  
Wij zijn hard op zoek naar ouders, familie, vrienden en niet-spelende leden om de gaten op te vullen in ons 

vrijwilligersrooster! Eindelijk mogen we weer een DES-Toernooi neer zetten, hier hebben we lang op gewacht en 

hebben wij als DES hard nodig. De hele vereniging helpt mee, jij ook?  

Schrijf je in op een dienst of stel je vraag door te mailen naar helpen@destoernooi.nl 

Sjoerd, Tom en Maaike   

 

 

mailto:helpen@destoernooi.nl


 

 

 
 

 
 

Barrooster 28 mei  
8.30 - 9.30 Mees, Vera  
9.30 - 11.00 Erwin, Maaike Kangoeroes en peuterpret training 

11.00 - 12.00 Ouders E1  
12.00 - 14.00 Jarno, Jelle R  
14.00 - 16.00 Renée, Marjolein  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wedstrijdzaken 
 

Uitslagen 14 mei 
 

DES 1    TOGO 1:    25-12 

DES 2    TOP/LITTA 4:    14-16 

VEO 4    DES 3:     20-3 

De Meervogels 3  DES 4:    15-17 

DES 5    ONDO 4:    7-12 

ONDO 5   DES 6:    16-7 

DES A2   Reeuwijk A1:    5-10 

DES (D) B1  ODO B1   4-16     

DES (D) C1  Refleks C2   12-5     

DES (D) D1  Avanti/Post Makelaardij D3 6-5     

Achilles (Hg) E3 DES (D) E1   12-6     

DES (D) E2  RWA E5   7-1  1-5 

Phoenix F1  DES (D) F1   15-8  3-1 

DES (D) F2  Thor (R) F1   10-11  1-2 

DES (D) F3  Die Haghe F3   6-4  1-4 

 



 

Wedstrijdprogramma 24 mei 2022 

Team Tegenstander T/U Verzameltijd Speeltijd Veld Accommodatie Scheidsrechter Chauffeurs Verslag Bijzonderheden 

5 Dijkvogels 3 T 19:15 20:00 KG Sportpark Biesland 
Bond (Backup: 
Bram Loozen) 

    
Gebl: Vyenne 
Res: Eva 

 

Wedstrijdprogramma 28 mei 2022 

Team Tegenstander T/U Aanv. Spelen Veld Accommodatie Scheidsrechter Chauffeurs Verslag Bijzonderheden 

1 Vriendenschaar (B) 1 U 14:30 16:15 KG 
Sportcomplex 

Groene Zoom 
  onderling   

Gebl: Jarno, Silila, Erica 

Res: Joris, Suus, Kirsten, DES 2 

2 VEO 2 U 12:45 14:00 KG 
Sportcomplex 

Westvliet 
  onderling   

Gebl: Noa?, Moana 
Afw: Joris - Martijn, Kirsten 
Res: Bram Loozen, Jasper, Rosalie, Vera, 
Indy 

3 Pernix 3 T 09:30 10:30 KG Sportpark Biesland Bond     
Afw: Jeroen, Marloes, Yanthi 

Res: Sara 

4 TOP/LITTA 5 T 10:55 11:55 KG Sportpark Biesland 
Bond (Backup: Bram 

Loozen) 
  * 

Gebl: Marjolein 
Afw: Dennis, Maaike 
Res: Cheska, Dieuwertje 

5 OZC 3 U 10:30 12:00 KG 
Sportcomplex De 

Enk 
  onderling   

Gebl: Vyenne 
Afw: Brian, Tom, Ezra 
Res: Damian, Chris, Lois, Heleen, Femke 

6 ONDO (G) 5 T 12:30 13:15 KG Sportpark Biesland Farian     Afw: Damian, Michelle 

A1                     

A2 ALO A1 U 13:00 14:30 KG Bosjes van Pex   
Broekmans, 

Heijsteeg, de Bruijn 
* 

Afw: Amier 
Res: Teun, Senne 

B1 Reeuwijk A1 U 09:50 11:20 KG 
Sportpark De 

Groene Zoom 
  

v.d. Voorde, Kluiving, 

Groenhof 
  

Afw: Che, Kaja, Karlijn 

Wedstrijd wordt verplaatst 

C1 
Refleks C2 U 09:00 10:00 KG 

Sportpark Prinses 

Irene - 

v. Dalen, Duurkoop, 

v.d. Marel - 

Afw: Jinte & Wende; Res: Daphne; Erik, 

Jimme, Casper, Jorrit & Elles zie B1 

D1 
Avanti/Post Makelaardij 

D3 U 09:30 10:30 G 

Sportpark De 

Groene Wijdte - 

v.d. Ende, Driessen, 

Valkenburg - Afw: Jasmijn, Juliette & Ana;  

E1 
Achilles (Hg) E3 T 11:30 12:00 KG Sportpark Biesland Gijs - * 

Afw: Tim & Jens; Toop zie ook F1; Jip zie 

ook E2; 

E2 
RWA E5 U 09:00 10:00 KG 

Sportcomplex 

Landweg - Muyres, van Meurs - Res: Jip 

F1 Phoenix F1 T 10:30 11:00 KG Sportpark Biesland Eva - - Afw: Jill & Lisa; Res: Toop 

F2 
Thor (R) F1 U 10:45 11:45 G Sportveld Ellemare - Berkel, Kats - 

Afw: Simon; Emma & Max zie F3; Res: 

Indy 

F3 
Die Haghe F3 U 08:30 09:30 KG  - 

Rambaran, 

Spierenburg - 

Afw: Hanne; Res: Emma & Max; Indy zie 

F2 



 

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      ledenwerf@ckvdes.nl 
Voorzitter   Mirjam de Jongh  
Lid   Leonie van Stralen 
Lid   Yolanda den Besten 
Lid   Suzan Ploeger 
Lid   Rosalie Baarslag 
Lid   Megan Fakkert 
Schoolkorfbal   Iris van de Voorde   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, A2 en A3   Tom de Zutter 
Jeugd        jtc@ckvdes.nl  
DES B & C   Mark Vlaanderen  & Yvette Breedveld 
DES D, E,   Irene de Bruin 
DES F en Kangoeroes Ilse Poot 
Bondszaken  Simanca Deurloo 
 
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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