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Organisatie 

 

GRASVELD NIET BETREDEN! 
 

Het grasveld tussen het hoofdveld van DES en de parkeerplaats is ingezaaid en mag niet gebruikt worden! Om die 

reden trainen de kangoeroes en peuters tijdelijk naast de speeltuin. Maar ook over het gras lopen met de palen of 

even een teampraatje houden is niet toegestaan op het ingezaaide stuk. Pas vanaf zaterdag 17 september 

kunnen we het gras weer gebruiken. Tot die tijd de vraag om allemaal goed op te letten dat dit grasveld niet 

gebruikt wordt! 

 

Speelgoed gezocht 
 

De speelhoek in de kantine is laatst aangevuld met een mooie kast, alleen is deze nog vrij leeg. Er ligt wel wat 

speelgoed in de speelhoek, maar niet alles is even geschikt (die pokerfiches zijn de kinderen toch nog niet aan 

toe) en sommige dingen zijn ook aan vervanging toe. Voordat we nieuwe spullen gaan kopen, zijn we benieuwd of 

mensen thuis speelgoed hebben waarmee de (klein)kinderen niet meer spelen en wat een 2e leven kan krijgen bij 

DES. 

 

We zijn vooral op zoek naar: 

- Boekjes 

- Bouwspeelgoed (duplo, blokken, k’nex, oid.) 

- Poppen en poppenspulletjes  

 

Mocht je iets hebben liggen, laat het dan weten via een mailtje naar kirsten@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. 

 

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 kinderen 

een korfballes 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 
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Schoonmaak 

Dank aan de ouder van de E en F voor afgelopen week! De kantine zag er weer prima uit! Deze week is de D1 

aan de beurt.  

 
Schoonmaakrooster trainingsavonden ouders 

D1 C1 B1 E3+F2 E1+E2 D1 C1 

week 
36 

week 
37 

week 
38 

week 
39 

week 
40 

week 
41 

week 
42 

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

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.  

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 
 

Barrooster zaterdag 10 september 

8:45 - 9:45 Ouders C1 

9:35 - 11:00 Ouders kangoeroes 

10:50 - 12:50 Robbert, Thijs 

12:40 - 15:10 Yanthi, Marloes 

15:00 - 17:30 Dieuwertje, Michelle 

17:30 - 19:00 Rowan, Tijmen S 
 

Barrooster Koplopers zondag 11 september 
 

9:00 - 11:30 DES 1 

11:30 - 14:00  DES 2 
 

Wedstrijdverslagen 
 
Net als afgelopen jaar geven we in het wedstrijdschema zie je aan het sterretje wie er deze week aan de beurt is 
om een verslag voor de Desser en de andere DES-kanalen te schrijven. Als je niet aan de beurt bent, maar toch 
over je wedstrijd wilt vertellen, mag dat natuurlijk ook  
 
Het verslag mag zo kort of lang zijn als je zelf wilt en als je een leuke foto hebt, kunnen we die ook bij zetten. Stuur 
het verslag zo snel mogelijk naar redactie@ckvdes.nl, dan delen wij hem met de rest van DES. 
 
Vergeet in ieder geval de volgende zaken niet: 
 

 Je naam 

 Team en tegenstander 

 Uitslag 

 Verslag 

 Eventueel een foto 
 
Gertjan 
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Wedstrijdinformatie 
 

Start competitie: afmelden jeugd 

 

Hopelijk hebben jullie allemaal een leuk toernooi achter de rug en zijn jullie er helemaal klaar voor om de 
competitie te gaan starten 
Ook dit seizoen regel ik 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.).  
 
PS: Mochten er vragen zijn over de wedstrijden, aarzel dan niet en mail ze! 
 

KNKV app en Pasfoto’s  
 

In de KNKV wedstrijdzaken korfbal app van de korfbalbond kunnen jullie allemaal een account aanmaken om in 
de app de wedstrijden, uitslagen en standen te kunnen zien. Hiervoor gebruik je het e-mailadres waarop je ook de 
Desser krijgt. 
Voor vragen hierover aarzel niet ze te stellen (aan je trainer of aan mij�). 
In deze app zitten ook (al dan niet afgeschermd) de pasfoto’s van alle korfballers: maar het kan zomaar zijn dat je 
weer iets ouder geworden bent, en een nieuwe foto zinvol zou zijn! Aarzel dan niet: Tot en met vrijdag 9 
september kunnen de foto’s in Sportlink Club aangepast worden! Dit kunnen jullie zelf doen: Via Instellingen – 
Mijn persoonsgegevens. Wanneer je op de foto drukt, kun je deze wijzigen. Er wordt dan gevraagd: Kies een foto 
of Maak een foto. Succes ermee. 
 

Teammail jeugdteams werken 
 

Voor de B1 tot en met de F1 zijn de teammails weer aangemaakt, met dank aan Chris! Hierin kun je de hele D1 
bijvoorbeeld bereiken door te mailen naar D1@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.).  
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Wedstrijdprogramma 10 september 2022 

Team Tegenstander T/U Aanw. Spelen Veld Accomodatie Scheidsrechter Chauffeurs Verslag Bijzonderheden 

1 Achilles (Hg) 1 U 13:20 14:50 KG Pomonaplein  - Onderling  Res: DES 2 

2 Achilles (Hg) 2 U 11:50 13:20 KG Pomonaplein  - Onderling   
Afw: Bram Looman 

Res: Maarten, DES 1 

3 ONDO (G) 3 T 15:30 16:30 KG Biesland (DES) Bond  -   
Afw: Jasper 

Res: Mark, Bram Loozen, Eric 

4 Velocitas 4 T 14:10 15:10 KG Biesland (DES) Bond  -   Afw: Riemer, Marcia, Marjolein 

5 Dijkvogels 3 T 12:50 13:50 KG Biesland (DES) Bond (Backup: Tijmen H)  -   
Afw: Robbert, Vyenne, Ezra 

Res: Jelle, Krijn, Megilsja, Sara 

6 Thor (R) 2 T 11:45 12:30 KG Biesland (DES) Jeroen  -   
Afw: Gertjan, Dieuwertje, Michelle 

Res: Gijs, Nila, Rosa 

A1 Dijkvogels A1 U 15:45 17:15 KG Sportveld Dijkvogels  - 
Knoeff, Broekmans, 

Badoux 
  

res: Casper 

Let op; kijk altijd bij de seniorenteams 

of je ergens reserve moet! 

A2 Twist A2 T 10:25 11:10 KG Biesland (DES) Farian  -     

B1 
Fortuna/Delta 

Logistiek B3 
U 12:30 13:15 KG Sportpark Kruithuisweg-Oost  - 

Verzamelen bij 

Fortuna 
 Erik & Lieke zie C1 

C1 Phoenix C4 T 09:00 09:45 KG Biesland (DES) Erica  -  Res: Erik & Lieke 

D1 Refleks D3 U 11:00 12:00 KG Sportpark Prinses Irene  - 
Sonneveldt, 

Steenweg, Coerten 
   

E1 KVS/Groeneveld E3 U 08:00 09:00 KG Cas van Dijkpark  - 
Hellegers, Silva 

Salamanca 
   

E2 Achilles (Hg) E3 T 09:30 10:00 KG Biesland (DES) Laura  -    

E3 Achilles (Hg) E4 T 08:30 09:00 KG Biesland (DES) Marcia  -    

F1 Twist F1 U 10:00 11:00 KG 
Sportcomplex Claudius 

Civilislaan 
 van Meurs, Tump    

 

Teams met een  zijn aan de beurt om een wedstrijdverslag te schrijven. 

Spontane wedstrijdverslagen zijn natuurlijk ook welkom! 



 

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  Marloes Knoester   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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