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Organisatie 
 

Activiteitenagenda 2022 - 2023 
● Zaterdag 15 oktober: Oktoberfest B, A & senioren 
● Woensdag 26 oktober: Binnenspelen 
● Vrijdag 4 november: Kinderkookcafé F t/m C 
● Donderdag 17 november: Pietentraining F & E 
● Vrijdag 18 november: Spelletjesavond A & senioren 
● Zaterdag 19 november: Pietentraining voor kangoeroes 
● Vrijdag 25 november: WK kijken voor iedereen! 
● Vrijdag 16 december: Kerstgala A&B 
● … december: Schaatsen voor iedereen! 
● Vrijdag 13 januari: Nieuwjaarsborrel 
● Vrijdag 17 februari: Bowlen voor iedereen! 

 
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. 
 

Schoonmaak 
 

Schoonmaakrooster trainingsavonden ouders 

E3+F2 E1+E2 D1 C1 

week 
39 

week 
40 

week 
41 

week 
42 

26-sep 3-okt 10-okt 17-okt 

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 4 DES 3 DES 3 DES 5 DES 2 

 
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 

mailto:fysiokempeneers@gmail.com
mailto:cmac@casema.nl


Grote clubactie 2022 
Het is weer zover! Het is weer tijd voor de Grote Clubactie! 

Vanaf 24 september 2022 mogen er loten verkocht worden. 
Dit kan tot en met 21 november. 

 
 

Op 6 december 2022 is de trekking van de Grote Clubactie 2022. Dit jaar bestaat de actie 50 jaar en zijn er extra 
prijzen te winnen! 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. 

 

Wat moet ik doen? 
Alle spelers uit de jeugd ontvangen binnenkort de 
materialen, zodat zij op 24 september direct aan de slag 
kunnen gaan. 

 
Doel 
Nieuwe trainingsmaterialen voor de club. Denk aan 
nieuwe palen of ballen. 

 
Motivatie! 
Het winnende DESteam zal na de sluiting van de verkoop 
getrakteerd worden op een teamuitje! 

 
Ook vanuit de Grote Clubactie zelf worden er een hoop 
prijzen verdeeld onder goede verkopers. Ieder lid dat 
meer dan 25 loten verkoopt ontvangt een medaille. 
Daarnaast kan je bij 40 loten of meer meedoen aan de 
landelijke verkoopwedstrijd. Je kunt dan een Playsation 5 
of tickets voor Bobbejaanland winnen. 
Meer info kan je vinden op deze link 

 
Handige site’s 
Uitleg video van het online verkopen: klik hier 
Uitleg video verkoop aan de deur: klik hier 
Voorbeeld teksten online verkoop: klik hier 

 
Boekje vol? 

 
Aan de slag! 

• Verantwoord loten verkopen, 

met het verkoopboekje kun je ook loten 
verkopen met de QR-code 
• Op afstand loten verkopen, 

(video)bellen kost geen reistijd 
• Loten verkopen kan ook thuis, 

laat je boekje rondgaan 
tijdens een feestje 

• Voor loten te verkopen hoef je 
niet ver te gaan, 

vraag je opa, oma, oom, tante en de 
buren of ze een lootje willen kopen 
• Verkoop ook loten met je telefoon, 

stuur een leuk bericht met de 
verkooplink via WhatsApp 

 
Door Eendracht Sterk! 

Op de bar in de kantine staat “een schatkist van de Grote clubactie”. Hier mogen de volle boekjes ingeleverd 
worden. Je mag ze ook in de bus doen bij Jitske (Prinses Irenelaan 12, Den Hoorn). 

https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/win-acties/
https://youtu.be/pq3tUEAEasg
https://youtu.be/KdYEYwebMlw
https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/tips-tricks/voorbeeldteksten/


Verkopen gaat nu nog makkelijker met je eigen digitale lotenmeter! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 of Erica Wiegman. 
Email: jitske@ckvdes.nl of erica@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 of erica@ckvdes.nl 
Groeten,Erica Wiegman en Jitske Sosef, Coördinatoren Grote Clubactie 

https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/ckv-door-eendracht-sterk/210070
https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/ckv-door-eendracht-sterk/210070
mailto:jitske@ckvdes.nl
mailto:erica@ckvdes.nl
https://lot.clubactie.nl/lot/ckv-door-eendracht-sterk/210070
mailto:jitske@ckvdes.nl
mailto:erica@ckvdes.nl


Barrooster zaterdag 1 oktober 
 

9:00 - 10:00 Ouders D1 
9:50 - 11:00 Ouders E1 
10:50 - 12:40 Eric, Lisa 
12:30 – 13.45 Nick, Tom Z 
13:35 - 15:00 Ouders B1 
14:50 - 17:00 Kirsten, Yanthi 

 
 
 

Wedstrijdinformatie 

Uitslagen zaterdag 24 september 
 
 

Sporting Trigon 1 - DES 1 14 - 15 DES C1 - KCR C3 9 - 0  
KVS/Groeneveld 4 - DES 2 13 - 9 Vriendenschaar D2 - DES D1 4 - 2 
DES 4 - KVS/Groeneveld 6 8 - 7 Die Haghe E3 - DES E1 4 -5 1 - 3 
DES 5 - Paal Centraal 2 7 -7 Dunas E2 - DES E2 6 -2 3 - 2 
OZC 3 - DES 6 14 - 6 DES E3 - Phoenix E3 0 - 18 3 - 1 
Valto A3 - DES A2 10 - 5 DES F1 - Maassluis F2 2 - 14 0 - 3 
DES B1 - Twist B1 5 - 4    
 
 
 
 
 

    



 
 
 
 
 

Wisten jullie dat? 
• Jill zaterdag een strafworp gescoord heeft? 
• Clara vanuit de peuters voor het eerst meedeed met de kangoeroes? 
• De E3 zaterdag de strafworpen gewonnen hebben? 
• Alle aspiranten teams gewonnen hebben? 
• De wedstrijd van DES 3 verplaatst werd zodat de C1 op het hoofdveld kon spelen? 
• De C1 toen een superwedstrijd speelde? 
• Zij op koers zijn voor het kampioenschap? 
• We nog heren zoeken voor in de C1? 
• (1)5-(1)4 de toveruitslag was zaterdag? 
• Zowel DES 1, als de B1 en E1 daarmee wonnen? 
• Het bij de E1 zelfs bijna 5-5 geworden was? 
• Het laatste doelpunt van de tegenstander gelukkig na het eindsignaal viel? 
• Wij volgende week het springkussen droog hopen op te zetten? 
• Ik al van Timme (F1) en Jasmijn (C1) een Grote Club actie lot heb gekocht? 
• Ik jullie veel succes wens met het loten verkopen? 
• Leon Simons vorige week bij DES was? 
• Hij een superleuke clinic gaf aan de E1 & E2? 
• De trainers van DES daar heel veel van geleerd hebben? 

 
Die Haghe E3 - DES E1 4 – 5 
Wat was het een mooi sportweekend. Roger Federer speelde na een fantastische carriere van bijna 25 jaar zijn 
laatste tenniswedstrijd in de Laver Cup met zijn aartsvijand en goede vriend Nadal aan zijn zij. Annemiek van 
Vleuten wist op magistrale wijze met een breuk in de elleboog toch de wereldtitel te veroveren. En de E1 wint de 
eerste wedstrijd in deze herfstcompetitie. 
Helaas is Tijs een trainingsweekendje in het buitenland. Toch vertrekt de E1 vol goede moed richting Die Haghe. 
Dat wil zeggen. .. Coach Floor ziet het nog een beetje somber in. Ze zag haar team vorige week met iedere 
druppel regen, krachten verliezen. Hoe vaak had ze nou niet gezegd: "Een beetje regen ..... houdt een echte 
DESSER niet tegen." En toen ze vanochtend naar buiten keek, zag ze de bui alweer hangen. In de auto 
probeerde ze iedereen als een echte Piet Paulusma goede moed in te praten: "Het gaat niet regenen vandaag". 
Om het in ieder geval niet koud te krijgen, krijgt het team een zware warming up. En dan gaat de wedstrijd van 
start. De eerste tien minuten gaan gelijk op en DES weet deze ronde met 1-0 voor te komen met knap 
verdedigend werk van Jens. De tweede ronde krijgt DES de smaak te pakken. Simon scoort. Jill kiest bij de 
strafworp na de tip van coach Noa voor een bovenhands schot, perfect advies. En het wordt 4-1. Eerlijk is 
eerlijk ... de scheids zat niet tegen. Hij zat al over de tijd heen en toen Die Haghe net na het fluitsignaal scoorde, 
keurde hij het doelpunt koeltjes af...... 
Het wordt in de derde ronde steeds een beetje zwaarder. En dat geldt niet alleen voor de speelsters. Coach Floor 
had het ook een beetje zwaar na het beschaafde feestje van Noa de avond ervoor. Maartje vindt de vrijlopende 
Simon, maar omdat Floor bang is dat Maartje naar de verkeerde korf wil, roept ze heel hard:"Andere kant". Simon 
die op het punt staat zich om te draaien om te schieten, raakt helemaal in de war en besluit naar zijn coach te 
luisteren. ...niet te schieten en zichzelf nog even te verzekeren, dit is toch de goede korf? Ja Simon, jouw coach 
doet een Kemkersje. De derde ronde wordt afgesloten met 5-2. 
Tja. .. en dan gaan we toch een spannende vierde ronde in. 5-3, 5-4. Billen knijpen. Billen knijpen. Tijd rekken kent 
de E1 nog niet. Lucy is zo sportief om haar tegenstandster nog even omhoog te helpen en te vragen of het gaat 
nadat ze uitglijdt. Vooral de supporters / chauffeurs zijn erg blij als het fluitsignaal klinkt voor het einde van de 
wedstrijd. 
En dan zingen we nog even met z'n allen voor coach Noa die dus vrijdag jarig was en die een lekkere traktatie 
mee heeft! En er is een heel makkelijk truukje om te weten hoe oud Noa op een verjaardag wordt. Als jij denkt te 
weten wat dit truukje is, dan kun je het checken bij de E1. Op naar volgende week. 



 
 
 
 

Wedstrijdprogramma 29 september 2022 
Team Tegenstander T/U Aanw. Spelen Veld Accomodatie Scheidsrechter Chauffeurs Verslag Bijzonderheden 

1 Thor (R) 2 T 19:30 20:00 KG Biesland Jeroen -  Afw: Dieuwertje, Res: Megan 

 
Wedstrijdprogramma 01 oktober 2022 

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

1 Victum 1 U 14:15 16:00 KG Sportpark Weteringhoek - Onderling  Res: DES 2 

2 Victum 2 U 12:45 14:30  
KG Sportpark Weteringhoek - Onderling 

 
Res: DES 1 

3 Valto 3 U 09:30 11:00  
KG Sportpark De Zwet - Onderling * Gebl: Jeroen, Res: Marijn, Bram 

Loozen, Timon 

4 Valto 4 T 12:40 13:40 KG Biesland (DES) Bond -  Afw: Eric, Marjolein 

5 ONDO (G) 4 T 11:20 12:20 KG Biesland (DES) Bond (Backup: Wouter) -  Res: Mark, Lisa 

6 Thor (R) 2 U 12:45 14:00 G Sportveld Ellemare - Onderling  Afw: Michelle 

A1 Twist A1 U 09:30 11:00  
KG 

Sportcomplex Claudius 
Civilislaan - van de Voorde, 

Koelma, Megilsja 
 

Res: Casper 

 
A2 

 
Twist A2 

 
U 

 
08:45 

 
10:00 

 
 
KG 

 
Claudius Civilislaan 

 
- 

Groenhof, 
Langeveld, 
Feenstra 

 Gebl: Femke, Afw: Heleen 
Res: Senne, Lieke, Erik 

B1 Fortuna/Delta 
Logistiek B3 

 
T 

 
14:00 

 
15:00 

 
KG 

 
Biesland (DES) 

 
Cheska 

 
- * Afw: Jarn & Jinte; Lieke & Elles zie 

C1 

 
C1 

 
 
Phoenix C4 

 
 

U 

 
 

9:45 

 
 

11:00 

 
 

KG 

 
Van Doornenplantsoen 
(veld) 

 
 

- 

Valkenburg, Silva 
Salamanca, 
Vellinga 

 
 
- 

 
 
Res: Lieke & Elles 

D1 Refleks D3 T 9:15 10:00 KG Biesland (DES) Demi - -  

E1  
KVS/Groeneveld E3 

 
T 

 
10:30 

 
11:00 

 
KG 

 
Biesland (DES) 

 
Nick 

 
- 

 
- 

 
Afw: Lucy 

E2  
VRIJ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Afw: Art 

E3 VRIJ - - - - - - - -  

F1 Twist F1 T 9:30 10:00 KG Biesland (DES) Erica - - Afw: Maud 

 
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 

http://www.ckvdes.nl/
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