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Organisatie 
 

Gevonden voorwerpen 
 

In de gang bij de toiletten staan 2 volle kratten met gevonden voorwerpen: bidons, shirts, slippers en deze keer 

zelfs een krultang! Zouden jullie de komende week willen kijken of er iets van jou of je kind bij zit? Hieronder een 

selectie van wat er te vinden is, maar ga vooral zelf even kijken. Over een paar weken ruimen we wat overblijft op. 

 

Ella Knoeff 

accommodatiebeheer@ckvdes.nl 

 

 
 

 

Paramedische begeleiding bij DES 

 
Wij hebben bij DES sinds enige tijd een fysiotherapeut in de gelederen. Het 
betreft Casper Kempeneers. 
Casper en het Bestuur hebben een aantal 'spelregels' opgesteld met 
betrekking tot de paramedische begeleiding. 
Hieronder staan de afspraken: 
 
-· Blessureconsulten/begeleiding en/of tapen vindt alleen plaats op 
afgesproken tijden. Casper is te bereiken via: 
06-44536314 of via e-mail: fysiokempeneers@gmail.com of cmac@casema.nl 
-· Het blessureconsult/begeleiding en/of tapen geldt voor alle spelende 
leden. 
-· Diegene, die al onder behandeling zijn van een fysiotherapeut, moeten 
zolang ze onder behandeling zijn, de 
blessure daar laten bekijken. 
-· Bij het blessureconsult/begeleiding en/of tapen zal DES de 
(materiaal)kosten op zich nemen. 
-· Dient het blessureconsult over te gaan in een fysiotherapeutisch 
behandeltraject, zal Casper de diverse 
mogelijkheden aangeven. 

mailto:accommodatiebeheer@ckvdes.nl
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De recreanten zoeken versterking 
 

Recreanten gaan weer trainen. Na van de zomervakantie genoten te hebben, zijn de recreanten ook weer van 

start gegaan. We zoeken nieuwe aanwas. Door enkele blessures is de groep wat klein geworden. We trainen elke 

maandagavond (‘ijs en weder dienende’) op het veld en in de winter in de zaal van 20-21 uur.  

Niks moet, alles mag is ons motto, dus voor iedereen is er plek. Een oud korfballer die toch heeft gemerkt dat de 

balvaardigheid wat achteruit is gegaan, een ouder die zelf ook wel eens een balletje wil schieten, voor iedereen 

liggen er mogelijkheden om bij DES te kunnen korfballen. Sommigen noemen dit walking korfbal, wij vinden het 

nog steeds een echte training op ons niveau.  

Heb je zin om een keer mee te doen, je bent van harte welkom op maandagavond. Stuur een mailtje 

(erikkraay@hormail.com) of sluit je bij onze groep aan op maandagavond 20 uur.  

 

Bekijk het filmpje op YouTube: klik op de afbeelding.  

 

 
 

 

Korfballes op Bonte Pael 

 

De ledenwerf is op zoek naar een of meer spelers (of oud spelers), die op basisschool de Bonte Pael een 

korfbalclinic kan/kunnen geven. De clinic is voor een aantal klassen van de Bonte Pael tijdens de gymlessen op 

dinsdag 20 september of vrijdag 23 september. Wie o Wie kan ons hierbij helpen? Het is voor DES een leuke 

manier om basisschool kinderen bekend te maken met de sport korfbal en natuurlijk DES. 

En omdat we graag meer jeugdleden willen, is het geven van een clinic op school best goede promotie. Wil je 

meer weten over het geven van een clinic, laat het ons even weten. Je hoeft het alleen leuk te vinden om een 

kinderen kofballes te geven, bij de invulling kunnen wij helpen. Dus heb je 20 of 23 september tijd en zin, mail ons 

dan op ledenwerf@ckvdes.nl of spreek een van ons even aan. 

 

Groetjes de Ledenwerf, 

Mirjam, Leonie, Yolanda, Rosalie en Megan 

  

mailto:erikkraay@hormail.com
https://www.youtube.com/embed/K-Qz8Qqf7RA?feature=oembed


 

 

Schoonmaak 

We zijn weer begonnen en helaas wordt de kantine niet vanzelf schoon. Vandaar hieronder de indeling voor het 

schoonmaken. Verzoek is aan de ouders van het desbetreffende team(s) om samen af te stemmen wie welke 

trainingsavond komt helpen. Het is zo dat vele handen licht werk maken, dus vriendelijk verzoek om echt even te 

komen helpen als je bent ingedeeld.  

De lijst van wat er moet gebeuren is in de kantine aanwezig in het schoonmaakhok. Graag afvinken. Prioriteit is 

altijd de keuken aangezien we zelf ook graag een tosti eten vanuit een schoon apparaat 😊 

De eerste week is er een boel te doen, vandaar een dubbele bezetting.  

Schoonmaakrooster trainingsavonden ouders 

E1+E2+E3+F1 D1 C1 B1 E3+F2 E1+E2 D1 C1 

week 35 
week 

36 

week 

37 

week 

38 

week 

39 

week 

40 

week 

41 

week 

42 

29-aug 5-sep 12-sep 19-sep 26-sep 3-okt 10-okt 17-okt 

4-sep 11-sep 18-sep 25-sep 2-okt 9-okt 16-okt 23-okt 

 

Schoonmaakrooster zaterdagen 

Voor de komende veldcompetitie zijn de volgende teams ingedeeld om op zaterdag na afloop van de 

wedstrijd(dag) de kantine weer op te ruimen en de vloer te vegen/dweilen. De aftekenlijst hangt in het 

schoonmaakhok. Ook een verzoek aan deze teams dit echt even op te pakken, zodat er maandag ook weer 

prettig getraind kan worden.  

DES 3 DES A1 DES 5 DES 4 DES 3 DES 3 DES 5 DES 2 

10-sep 17-sep 24-sep 1-okt 8-okt 15-okt 22-okt 29-okt 

 

Noteer de datum alvast in jullie agenda.  

Als er vragen zijn, of jullie missen iets, laat het weten. Bedankt weer! 

Neeltje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Wedstrijdinformatie 

 
Start competitie: afmelden jeugd 

 
Hebben jullie een fijne zomer(vakantie) gehad? Ik hoop het wel       

Ik heb jullie gemist, en ben dan ook blij dat het korfballen bijna weer begint: dan hoor ik graag jullie 
vakantieverhalen! 
Leuk om ook te zien dat er weer een aantal nieuwe leden zijn: van harte welkom Jesse, Elianne, Toon en Maud: 
superleuk dat jullie ook gaan korfballen bij DES! Ik zal jullie vast binnenkort een keertje tegenkomen bij DES! 
Zoals jullie uit dit mailtje begrijpen, regel ik ook dit seizoen het wedstrijdsecretariaat voor alle jeugdteams (B1, C1, 
D1, E1, E2, E3 & F1). Dat wil zeggen dat ik mijn best doe om alle jeugdteams elke week compleet te laten spelen, 
en de contacten met andere verenigingen en de korfbalbond over het eventueel verzetten van wedstrijden regel. 
Een hele klus, die ik met veel plezier weer ga uitvoeren, en met jullie hulp gaat dat zeker lukken! 
Hieronder nog even de “spelregels”: Mocht je een keer een (oefen)wedstrijd niet kunnen spelen: laat mij dat dan 
zo snel mogelijk weten, zodat ik er rekening mee kan houden, en een invaller op kan stellen in de Desser. Op 
korte termijn graag alleen afmelden als je onverwacht ziek geworden bent, en alleen per telefoon! In geval van 
ziekte of overmacht op vrijdagavond of zaterdagochtend, probeer altijd iemand te bereiken (de wedstrijdsecretaris 

(mij      ), de trainer, coach of de kantine (015-2140317)). Blijf nooit zomaar weg.  

Voor trainingen bel zo vroeg mogelijk af bij de trainer.  
 
 

Alvast bedankt en laten we er een mooi seizoen van maken      , tot snel bij DES, 

 
Jeltje Goudriaan 
Wedstrijdsecretariaat jeugd 
(jeugd@ckvdes.nl of na woensdag 015-2134338 (niet na 21:30 bellen s.v.p.).  

 
Zaterdag 3 september a.s. Excelsiortoernooi 
 
Aanstaande zaterdag 3 september is er voor alle teams (B1, C1, D1, E1, E2, E3 en F1) een oefentoernooi de hele 
ochtend op Sportpark Biesland. 
Zie bijlage voor meer informatie. 
We verzamelen allemaal om 8:30, tenzij je trainer/trainster anders beslist. 
Verder zal het heel druk zijn op en in de buurt van Biesland: kom dus zoveel mogelijk met de FIETS! 
Afmeldingen heb ik ontvangen van: 
Mats, Fenna en Erik uit de B1 & Lukas uit de D1 
De B1 heeft hiermee nog precies 8 spelers over. Zo nodig graag iemand uit de C1 lenen. 
 
Vanaf zaterdag 10 september start veldcompetitie 
 
Vanaf 10 september tot en met 22 oktober (1e zaterdag van de herfstvakantie) staan er wedstrijden voor jullie 
ingepland. Zie elders in of bij deze Desser voor het complete programma met scheidsrechters en chauffeurs. 
Graag hoor ik het nu vast als je dit najaar een wedstrijd niet kunt spelen, zodat ik 
daar rekening mee kan houden. 
Mochten jullie een keer niet kunnen rijden: dan graag onderling ruilen met een andere ouder uit het team. 
Binnenkort kan dat weer via de teammail bijvoorbeeld. 
Hierin kun je de E2 bijvoorbeeld bereiken door te mailen naar E2@ckvdes.nl 
Ook de andere teams zijn zo bereikbaar (alleen met de eigen teamnaam voor de @:). 
 
Jeltje Goudriaan 
Wedstrijdsecretariaat jeugd 
(jeugd@ckvdes.nl of na woensdag 015-2134338 (niet na 21:30 bellen s.v.p.).  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:jeugd@ckvdes.nl
mailto:E2@ckvdes.nl
mailto:jeugd@ckvdes.nl


 

 

 

Kangoeroes weer gestart 
 

Vorige week zijn de kangoeroes en peuters alweer gestart met trainen. Terwijl de selectie in de kantine nog de 

overwinningsstrategie aan het bespreken was, waren wij al buiten aan het trainen       Ook afgelopen zaterdag 

hebben we lekker getraind, en omdat het gras nog ingezaaid was, en alle andere grote Dessers naar het Velocitas 
toernooi waren, hadden we op het grote kunstgras helemaal voor onszelf. 
Jorn vond dat wel wat spannend zo’n groot veld: maar hij deed het supergoed! Lars won meteen als Cheetah bij 
een van de jagerbal spelletjes. Doris kwam voor het eerst meedoen, en scoorde meteen, nadat Iris had laten zien 
hoe het moest. Charlotte, Mette en Lotte wonnen in een echte wedstrijd maar liefst 3 keer van trainster Sanne. En 
Malou en Kehzia lieten zien hoe je de bal snel overspeelt om de pionnen van de heks als eerste om te gooien. 
Ook Veere deed voor het eerst mee bij de kangoeroes, terwijl ze nog niet eens 4 is, en scoorde na even oefenen 
met invaltrainer Lukas meteen een doelpunt! Zoé was er niet, want zij was net grote zus geworden: Gefeliciteerd 
met je broertje Milan! Boaz rende supersnel en Peter was een prima vos. Grote zus Elza kwam haar broertje 
Tobias brengen om een eerste keer mee te doen: en dat ging meteen goed: Tobias gooide heel veel kleine ballen 
in de bak! Fons, Sophie en Lea waren heel goed in de parachute hoog houden met maar liefst 5 ballen erop. 

Kortom we hebben ons niet verveeld       

Bij deze wil ik invaltrainers Wende, Elles, Erik, Lukas en Sanne bedanken voor de hulp! Goed gedaan! En Dennis 
en Marc bedanken voor het limonade inschenken. En tenslotte Yolanda ook heel erg bedankt voor de hulp. 
Vanaf a.s. zaterdag trainen we weer wekelijks van 10:00 -11:00. Ben je 4 tot en met 6 jaar en wil je een keer 
meedoen: aarzel dan niet, en kom gezellig naar DES. 

Enne ben je nog geen 4, maar kun je al wel lopen: dan mag je bij de peuters mee komen doen       Ook zij trainen 

wekelijks van 10:00-11:00. 
 
Mede namens de andere kangoeroetrainers, die als het goed is (dat hadden we afgesproken) meerdere bekers 
gewonnen hebben bij Velocitas, 
 
Jeltje Goudriaan 
Trainster kangoeroes DES 
 
PS: Nog vragen? Aarzel niet en mail of bel even 
(jeugd@ckvdes.nl of 015-2134338 (niet na 21:30 bellen s.v.p.).  
 

 

 

Bijlagen 
 

1. Programma Excelsior 03 september 2022 

2. Seizoensopening 17 september 

3. Wedstrijdprogramma 1e helft veldseizoen 2022-2023 
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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   Jelle Bode    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  Timon Meulenberg 
DES 5, 6 en 7   Robbert van Bussel 
DES A1, A2 en A3   Tom de Zutter 
Jeugd        jtc@ckvdes.nl  
DES B & C   Yvette Breedveld 
DES D, E,   Irene de Bruin 
DES F en Kangoeroes Vacant 
Bondszaken  Vacant 
 
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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