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Organisatie 
Schoonmaak 
Bedankt voor de inzet van de ouders afgelopen weken voor het schoonmaken! Er was een verschil in aantal 
mensen die konden komen helpen per team. Vriendelijk verzoek om je collega ouders niet in de kou te laten staan 
en toch even een uurtje te komen helpen. 

Schoonmaakrooster trainingsavonden ouders 

D1 C1 

week 
41 

week 
42 

10-okt 17-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 5 DES 2 

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 
 
DES A2 Kampioen 
Afgelopen zaterdag mochten de dames van DES A2 aantreden tegen Korbis voor hun kampioenswedstrijd. In de 
uitwedstrijd was deze ploeg al met 7-10 verslagen, en nu werd er ook thuis van Korbis gewonnen. Daardoor is de 
A2 voor hun tegenstanders niet meer in te halen, en mogen zij zich één wedstrijd voor het einde al kampioen 
noemen. Een knappe prestatie van de dames van coach Damian, die elke week hun mannetje stonden en slechts 
één van hun vijf wedstrijden verloren. Dat was tegen Valto, toevallig volgende week de tegenstander op sportpark 
Biesland. De A2 heeft nog wat recht te zetten tegen Valto dus kom hen vooral aanmoedigen volgende week! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De JTC  
Sinds de aanvang van het nieuwe seizoen zijn er nieuwe leden aangesloten bij de commissie technische zaken 
voor de jeugd (JTC). Een mooi moment om ons voor te stellen aan alle (jeugd)leden en ouders, en uit te leggen 
wat de commissie precies doet.  
 
De JTC ontfermt zich over de jeugd (B t/m peuters) van DES. Dit betekent in de praktijk dat de JTC 
teamindelingen maakt, trainers/coaches aanstelt, begeleidt en aanstuurt en trainingsschema’s maakt. Daarnaast 
vinden we het ontzettend belangrijk dat jeugdleden met veel plezier bij DES korfballen. Daarom doen we jaarlijks 
ons uiterste best om goede en passende opstellingen te maken. Om dit zorgvuldig te doen, kijken de 
coördinatoren bij trainingen en wedstrijden en overleggen wij met trainers/coaches die de ontwikkeling van spelers 
op de voet volgen. Naast de aandacht die we aan spelers besteden, steken we ook veel energie in het opleiden 
van (startende) trainers/coaches en zijn wij het aanspreekpunt voor ouders bij vragen en opmerkingen. 
 
Als JTC werken we veel in tweetallen omdat we het fijn vinden om met elkaar te kunnen overleggen en zodat er 
altijd sprake is van ‘het vierogenprincipe’. Elke categorie heeft wel zijn eigen aanspreekpunten. Bij vragen zijn we 
altijd bereid om deze te beantwoorden en te helpen waar nodig.  
 
De commissie bestaat dit seizoen uit:  

 Coördinatoren B, C en D: Yvette Breedveld & Jarno Lourens  
 Coördinatoren E en F: Aniek Kempeneers & Nick van Zwet  
 Coördinator Kangoeroes & Peuters: Irene de Bruin  
 Algemene (bond)zaken: Irene de Bruin  

 
Heb je vragen of wil je met ons in gesprek? Spreek één van ons gerust aan of stuur een e-mail naar 
jtc@ckvdes.nl. 
 

     
   

 
 

Activiteitenagenda 
 
● Zaterdag 15 oktober: Oktoberfest B, A & senioren 
● Vrijdag 28 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! 
 
De Activiteitencommissie 
 
  



 

Kinderkookcafé 
 

  



 

Grote Clubactie 2022  
We zijn gestart!  

 
Vanaf 24 september 2022 mogen er loten verkocht worden. 

Dit kan tot en met 21 november. 
 

We kregen veel berichten zaterdag dat er kinderen druk bezig waren met verkopen.  
Helaas verliep het niet hele maal vlekkeloos. Wij waren niet de enige die enthousiast  

gestart waren. De verkoopsite ’s waren niet beschikbaar. 
 Inmiddels is dit probleem verholpen en zouden alle QR codes het moeten doen. De Grote 

Clubactie liet weten dat er de eerste twee dagen van de actie  
60% meer verkocht is dan het jaar ervoor.  

 
Tussenstand

 

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 

WAAROM? 
Het is een hele 
makkelijke manier om 
geld te ontvangen. En 
CKV DES kan het geld 
heel goed gebruiken. 
Van elk lot gaat er 80% 
naar onze vereniging. 
Dat is €2,40 per lot.  
 
Ons spaardoel is nieuw 
trainingsmateriaal. Denk 
hierbij aan nieuwe ballen 
en palen.  



 

Boekje vol? 
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).  

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 
 
 

Wedstrijdinformatie 
 

Uitslagen zaterdag 8 oktober 
 
DES 1 - HKV/Ons Eibernest 1 10-12 
DES 2 - HKV/Ons Eibernest 2 18-12 
DES 3 - Fortuna/Delta Logistiek 5 10-16 
Valto 6 - DES 5 15-12 
DES 6 - Achilles 6 6-16 
DES A1 - Valto A2 11-8 
DES A2 - Korbis A3 11-8 
Avanti/Post Makelaardij B3 - DES B1 10-4 
DES C1 - WION C1 4-4 
Weidevogels D2 – DES D1 2-2 
HKV/Ons Eibernest E1 – DES E1 16-3 / 3-3 
DES E2 - ONDO (G) E3 2-7 
DES E3 - Fortuna/Delta Logistiek E4 1-8 / 2-1 
ZKV (Zu) F1 – DES F1 2-6 / 1-2 
 
 
Planning zaalseizoen & afmelding jeugd 
Nu de C1 en de A2 kampioen zijn  worden voor veel teams a.s. zaterdag 15 oktober de laatste veldwedstrijden 
gespeeld.  
De wedstrijdsport teams gaan nog even buiten door, en DES E2 en E3 mogen zaterdag 22 oktober ook nog 
spelen in Den Haag. 
De oefenwedstrijden in de zaal staan gepland op zaterdag 12 en 19 november. 
De zaalcompetitie start dan op zaterdag 26 november. 



 

Mocht je een keer een wedstrijd niet kunnen spelen, en weet je dat nu al: laat mij dat dan zo snel mogelijk weten, 
zodat ik er rekening mee kan houden, en een invaller op kan stellen in de Desser. 
 
Alvast bedankt  en 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! 
 
 
 
 
Wisten jullie dat? 

 De C1 nu echt kampioen is? 
 De A2 ook kampioen werd zonder dat ze het wisten? 
 De uitslag van de wedstrijd van de andere teams in de poule namelijk gunstig uitviel? 
 De taart er niet minder lekker om was? 
 Wij heel trots zijn op zowel de C1 als ons A2 meiden team? 
 De F1 de eerste overwinning behaalde dit seizoen? 
 Wij daar ook heel trots op zijn? 
 Zij de punten helemaal in Zuidland gingen halen? 
 Ik ook heb moeten opzoeken waar dat is? 
 Josje nu teambegeleider van de selectie is? 
 Zij o.a. zorgt voor vers fruit in de rust van DES 1 & 2? 
 Zij zelfs de mandarijntjes pelt? 
 Dat toch wel klasse is? 
 We Josje veel succes wensen met haar taak? 
 Rosa 2 keer haar dame geblokt heeft in de wedstrijd van de A1? 
 Het 2 verschillende dames waren? 
 DES A1 nu aan kop staat? 
 DES 2 supergoed speelde? 
 Er zaterdag wel 20 ouders meetrainden bij de kangoeroes? 
 We een oudertraining hadden? 
 De kangoeroes de spelletjes wonnen van de ouders? 
 Het vooral ook gewoon heel gezellig was? 
 We eindelijk weer konden springen op het springkussen? 
 De peuters, kangoeroes, andere kinderen en ikzelf dat heel leuk vonden? 
 Het komende zaterdag vriendjestraining is bij de kangoeroes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wedstrijdprogramma 13 oktober 2022 

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

F1 Twist F1 T 17:30 18:00 KG Biesland (DES)  Erica    

 

Wedstrijdprogramma 15 oktober 2022 

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

1 Maassluis 1 T 14:30 15:30  Biesland (DES) Bond  -   Res: DES 2 

2 Maassluis 2 T 13:10 14:10  Biesland (DES) Bond  -   Res: DES 1 

3 
Avanti/Post Makelaardij 
4 

T 15:50 16:50  Biesland (DES) Bond (Backup: Tijmen S)  -   
Gebl: Jeroen 
Res: Damian, Bram Loozen, Mark 

4 TOP/IAA fresh 5 U 12:15 14:00  
Sportcomplex TOP 
Sassenheim 

  Onderling  Afw: Riemer, Maaike 

5 Excelsior 6 U 15:55 16:55  Biesland (Excelsior)   
Verzamelen bij 
Excelsior 

  
Afw: Thijs 
Res: Gijs, Che, Marjolein 

6 OZC 3 T 09:25 10:10  Biesland (DES) Mark  -   
Afw: Jelle, Dieuwertje 
Res: Jasper 

A1 KCR A2 T 11:50 12:50  Biesland (DES) Bond (Backup: Bram Loozen)  -   Res: Casper 

A2 Valto A3 T 10:45 11:30  Biesland (DES) Nick  -   
Gebl: Femke?, Julia 
Res: Senne, Demi, Nila 

B1 Twist B1 U 10:00 11:30 KG 
Sportcomplex Claudius 
Civilislaan 

 - 
Heemskerk, v.d. 
Marel, Zuidgeest 

- Bles: Mats 

C1 KCR C3 U 8:45 10:00 KG Reyerpark KCR  - 
de Rijke, 
Spierenburg, 
Valkenburg 

- Res: Elias & Lukas 

D1 
Vriendenschaar (B) 
D2 

T 11:45 12:30 KG 2 Biesland (DES) Marloes  -  Afw: Tom; Elias & Lukas zie C1 

E1 Die Haghe E3 T 9:30 10:00 KG Biesland (DES) Marjolein  - - Afw: Maartje; 

E2 Dunas E2 T 8:30 9:00 KG Biesland (DES) Julia  - -   

E3 Phoenix E3 U 10:30 11:30 KG 
Van Doornenplantsoen 
(veld) 

 - Wubben, Kats - Afw: Finnley 

F1 Maassluis F2 U 9:00 10:00 KG Wipperspark  - 
Lindhoud, van 
Meurs, Tump svp 

-   

 

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 

 


