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Organisatie 
 

Technisch beleidsplan vanaf 2023 
Voor DES is er in 2018 een technisch beleidsplan opgesteld voor de loop van 5 jaar, deze loopt dus tot en met dit 

seizoen. In het technisch beleidsplan staat omschreven wat de doelstellingen zijn van onze teams op korfbal 

gebied en hoe we deze willen behalen. Daarnaast staat de organisatie omschreven van het technische kader, 

verwachtingen van trainers, verwachtingen van scheidsrechters, technische vaardigheden en nog veel meer. Om 

te zorgen voor een goede borging naar en in de toekomst is dient er een nieuw technisch beleidsplan te worden 

geschreven. Hiervoor willen wij als ATC graag input van de vereniging en iedereen de kans geven die input te 

geven. Daarnaast zijn we op zoek naar DESSERs die willen meedenken en schrijven aan het plan.  

Als eerste stap willen we iedereen laagdrempelig de mogelijkheid geven om ideeën te delen. Hierom zal er vanaf 

donderdag 20 oktober ’22 in de DES-kantine een flap-over staan waarop iedereen zijn ideeën kan schrijven. Dit 

kan anoniem, maar je kan ook je naam er bij schrijven. We willen iedereen, van peuter tot senioren, ouders en 

fans, vragen om je ideeën te delen.  

Wij zullen zorgen dat er een overzicht van de ideeën in de DESSER komt en er ook de mogelijkheid komt in de 

zaal om nog wat toe te voegen.  

Mocht je vragen hebben, al goede ideeën willen delen of mee willen denken over het technische beleid neem dan 

contact op met de ATC via ATC@ckvdes.nl of je trainer. 

Namens de ATC, 

Rian & Sjoerd 

 

Cursus juryvoorzitter 
Tijdens de wedstrijden van de DES 1 is er een jurytafel. Vanaf de jurytafel wordt de scheidsrechter ondersteund 

tijdens de wedstrijd. De jurytafel is verantwoordelijk voor de speeltijd, schotklok, wissels en time-outs en wordt 

bemenst door een bedienaar van het scorebord (incl. speeltijd), bedienaar van de schotklok en een juryvoorzitter. 

De juryvoorzitter is verantwoordelijk dat alles ordelijk verloopt. Het lijkt heel erg veel werk, maar is ook een leuke 

taak waarbij je de wedstrijd van dichtbij kan volgen.  

Op dit moment zijn acht enthousiaste DESSERS die tijdens de wedstrijden plaats nemen achter de jurytafel, maar 

versterking is welkom! Voor de rol van bedienaar van de schotklok of scorebord hoef je geen certificaat te hebben, 

als juryvoorzitter wel. Hiervoor is op woensdag 26 of donderdag 27 oktober om 19 uur online de cursus te volgen. 

Dit kost je twee uurtjes en je verdiend je certificaat. Hierna kan een van de huidige juryvoorzitters je een keer 

uitleggen hoe alles werkt en je kan aan de slag. Lijkt dit je leuk? 

Opgeven kan hier of neem voor meer informatie contact op met de ATC (ATC@ckvdes.nl).  

De kosten voor de cursus zijn €5,- en zullen door DES aan je worden terugbetaald.  

Namens de ATC, 

Rian & Sjoerd 

  

https://www.knkv.nl/scholing-juryvoorzitters-2022-2023/
mailto:ATC@ckvdes.nl


 

Van de Ledenwerf 

 
We gaan weer Binnenspelen… 
Vrijdag 28 oktober organiseren we weer een sport en spelletjes ochtend in de Hoornbloem van 10 – 12 uur. 

We hopen dat er veel nieuwe kinderen komen meedoen en dat ze korfbal en DES zo leuk vinden, dat ze lid willen 

worden. Maar jullie als Dessers zijn natuurlijk ook welkom om gezellig mee te spelen.  

Deze keer zullen we naast Peuterpret voor 2-4 jarigen en allerlei spelletjes voor kinderen van 4 tot 9 jaar ook een 

korfbal clinic houden voor kinderen van 10-14 jaar. 

Dus nodig je vriendje/vriendinnetje, neefje/nichtje of buurmeisje/buurjongen uit om mee te komen doen. 

 

Tijden  
10.00 - 12.00 uur 2 tot 4 jaar (PeuterPret)  

10.00 - 12.00 uur 4 t/m 9 jaar 

11.00 - 12.00 uur 10 t/m 14 jaar (Clinic) 

 

Wil je komen, mail dan even je naam en het team waar je in speelt naar 

Korfballen@ckvdes.nl. Wij weten dan hoeveel kinderen er ongeveer zullen komen. 

Opgeven kan ook via het formulier dat op de website staat. 

 

Hulp bij de spelletjes 
Om de ochtend goed te laten verlopen, zijn we ook nog opzoek naar mensen die 

willen helpen bij de spelletjes.  

Zou je willen helpen, mail ons dan op korfballen@ckvdes.nl of spreek een van ons 

even aan. 

Groetjes de Ledenwerf, 

Mirjam, Leonie, Iris, Megan, Rosalie en Yolanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Clubactie 2022  
 

Vanaf 24 september 2022 mogen er loten verkocht worden. 

Dit kan tot en met 21 november. 

 

  

 

Tussenstand  

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 

mailto:Korfballen@ckvdes.nl
mailto:korfballen@ckvdes.nl
https://clubactie.nl/home


 

Motivatie! 

 
 

 

Het winnende DESteam zal na de sluiting van de verkoop getrakteerd worden op een teamuitje! De E2 gaat aan 

kop maar de E3 zit er dicht achteraan!  

 

Bij deze tussenstanden staan alleen de online verkoop gemeld, heb jij nou toch al heel erg veel loten verkocht 

vanuit een boekje? Lever deze alvast in dan komt jouw team misschien bij de volgende update wel boven aan te 

staan!  

Je boekje kan je inleveren in de doos op de bar in de kantine!  

 

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/lot/ckv-door-eendracht-sterk/210070
mailto:jitske@ckvdes.nl


 

Barrooster zaterdag 22 oktober 

9:30 - 11:00 Kangoeroes 

10:50 - 12:45 Tijmen H, Marco R 

12:35 - 14:00 Renee, Marcia 
 

 

Wedstrijdinformatie 
 

Uitslagen zaterdag 15 oktober 
 

DES 1   Maassluis 1   16-19 
DES 2  Maassluis 2   16-16 
DES 3   Avanti 4   16-10 
TOP/IAA fresh 5 DES 4    10-24 
Excelsior 6 DES 5    19-5 
DES 6   OZC 3    5-17 
DES A1  KCR A2   niet gespeeld 
DES A2  Valto A3   8-6 
Twist B1 DES (D) B1  4-6    
KCR C3 DES (D) C1  4-3    
DES (D) D1 Vriendenschaar (B) D2 7-2    
DES (D) E1 Die Haghe E3  5-3 1-0 
DES (D) E2 Dunas E2  0-6 1-2 
Phoenix E3 DES (D) E3  4-0 3-4 
Maassluis F2 DES (D) F1  14-3 3-2 
DES (D) F1 Twist F1  3-6 4-3 
 

Planning zaalseizoen & afmelding jeugd 
Voor de meeste jeugd teams zit de veldcompetitie erop. Alleen DES E2 en E3 mogen zaterdag 22 oktober 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. 

Allemaal een hele fijne herfstvakantie gewenst       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! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

mailto:jeugd@ckvdes.nl


 

Wedstrijdprogramma 17 oktober 2022 

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

3 VEO 3 T 19:00 20:00 
Biesland 

(DES) 
  Bond  -   

Gebl: Jeroen 

Res: Timon, Maarten 

Wedstrijdprogramma 18 oktober 2022 

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

A1 Nieuwerkerk A2 U 17:30 19:00 
De Kleine 

Vink Veld 
   - 

Kreunen, Knoeff, 

Broekmans 
  

Afw: Luc 

Res: Erik, Casper 

Wedstrijdprogramma 22 oktober 2022 

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

1 Refleks 1 U 14:15 15:30 
Sportpark Prinses 

Irene 
   - Onderling  Res: DES 2 

2 Refleks 2 U 12:45 14:00 
Sportpark Prinses 

Irene 
   - Onderling   

Afw: Damian 

Res: DES 1 

3 Die Haghe 3 U 13:00 14:30 
Baambruggestraat 

10 
   - Onderling   

Gebl: Jeroen 

Res: Mark, Eric,  

4 ODO 3 T 09:30 10:30 Biesland (DES)   Bond  -   
Afw: Lisa, Maaike, Milou 

Res: Vyenne 

5 Dunas 3 T 10:50 11:50 Biesland (DES)   Bond (Backup: Bram Loozen)  -   Res: Rowan, Marjolein 

6 Vrij                   

A1 Vrij                 Afw: Maarten, Eva, Sara 

A2 Vrij                   

B1 VRIJ                  

C1 VRIJ                  

D1 VRIJ                  

E1 VRIJ                  

E2 
Achilles (Hg) E3 U 8:15 9:15 KG Pomonaplein   Hoving, Dai  Afw: Art 

E3 
Achilles (Hg) E4 U 8:15 9:15 KG Pomonaplein   v.d. Hulst, de Jongh  Afw: Vinz 

F1 
VRIJ                  

 

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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