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Organisatie 

 

Nieuwjaarsborrel 
Op vrijdag 13 januari willen we graag een Nieuwjaarsborrel houden. Het plan is om vanaf een uurtje of half 7 bij 
elkaar te komen. Het lijkt ons leuk als iedereen een tapas hapje maakt. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die 
iets willen maken. Wil je dit doen? Mail dan naar noa@ckvdes.nl 
Groeten van de feestcommissie 
 

Fijne feestdagen! 
Voor (bijna) alle teams zitten de laatste wedstrijden van 2022 er op. Er zijn mooie wedstrijden gespeeld en we 

hebben er een mooi velddeel op zitten. Alle teams hebben tijd gehad om aan elkaar te wennen en dit zien we 

terug!  

We gaan nu richting de feestdagen en dit betekent dat er van donderdag 22-12 t/m dinsdag 3-1 geen trainingen 

zijn. Alle teams starten dus donderdag 5 januari weer fris en fit aan 2023! 

Voor nu wensen wij jullie alvast fijne feestdagen en een mooi uiteinde van dit jaar! En we hopen jullie natuurlijk 

allemaal bij de nieuwjaarsborrel op 13 januari te zien! 

Groeten van de STC,  

Dieuwertje, Milou, Timon, Robbert en Tom 

 

A en B bedankt! 
 

Afgelopen vrijdag waren 19 A'tjes en B'tjes aanwezig op het kerstgala. Ze kregen 3 gangen geserveerd en een 

pittige pubquiz voorgeschoteld. Het was waanzinnig spannend, maar vooral erg gezellig. Iedereen had zich keurig 

aan de dresscode gehouden. Sterker nog, jullie zagen er fantastisch uit! Wij van de organisatie hebben van jullie 

genoten, jullie hopelijk ook. Tot volgend jaar!  

 

Nog een kleine sfeerimpressie: 
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We gaan weer binnenspelen…. 
Vrijdag 6 januari 2023 organiseren wij weer een sport- en spelochtend met Apenkooien in de Hoornbloem van 

10:00 – 11:30 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 2-5 jarigen en allerlei spelletjes en Apenkooien voor kinderen van 6 - 9 

jaar ook een korfbal Clinic geven voor kinderen van 10-14 jaar. Dus nodig je vriendje/vriendinnetje, neefje/nichtje 

of buurmeisje/buurjongen uit om mee te komen doen. De tijden zijn: 

10:00 – 11:00 uur 2 - 5 jaar (PeuterPret)  

10:00 – 11:30 uur 6 - 9 jaar  

10:00 -  11:30 uur 10 - 14 jaar inclusief een 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 Clinic 10-14 jaar Wil je komen helpen bij het geven van een clinic aan kinderen van 10-14 jaar of wil je 

komen helpen bij het Apenkooien, mail ons dan op korfballen@ckvdes.nl of app ons even. Delen en uitnodigen…. 

Ja graag! Ook zouden we iedereen willen vragen om de flyer te delen en misschien mensen op facebook uit te 

nodigen voor het Binnenspelen.  

Groetjes de Ledenwerf, Mirjam, Leonie, Iris, Megan, Rosalie en Yolanda 

 

Team van de Week 
Dit jaar hebben we gelukkig weer het hele jaar een team van de week. De teams mogen dan met het eerste 
oplopen.  
Hieronder staat een schema wanneer jouw team aan de beurt is:  
 
14/01/2023    C1 
28/01/2023     E4 + E2 
11/02/2023     E3 + E1 

11/03/2023     Kangoeroes  
25/03/2023     D1  

 
Meer informatie volgt via de app.  
Groetjes, Ezra  

 

Afmelding jeugd & fijne kerstvakantie 

De meeste teams zijn de komende 3 zaterdagen vrij, helaas geen korfbalwedstrijden voor jullie☹ Alleen DES E2 

mag op zaterdag 24 december in de ochtend nog naar Scheveningen en DES B1 mag op zaterdag 7 januari naar 

Nieuwerkerk  

De competitie gaat dan op zaterdag 14 januari weer verder. 
Maar misschien zie ik jullie al bij het binnenspelen op 6 januari (zie de website om je aan te melden) of bij de 
Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 13 januari. 
Mochten jullie nu al weten dat je volgend jaar een zaterdag niet kunt spelen, dan hoor ik het graag zo snel 
mogelijk. 
Voor nu allemaal en hele fijne kerstvakantie, en een gezond, sportief en gelukkig 2023 gewenst! 
 
Jeltje Goudriaan,  
Wedstrijdsecretariaat jeugd 
jeugd@ckvdes.nl of na woensdag 015-2134338 (niet na 21:30 bellen s.v.p.).  
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Iets voor jou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zoeken nog een enthousiasteling met gevoel voor organiseren die voor het komende jaar en eventueel voor de 

jaren daarop, het schoolkorfbaltoernooi wil organiseren. Uiteraard niet alleen, maar iemand die de 

verantwoordelijkheid op zich wil nemen en het aanspreekpunt zal zijn. De overige leden van de 

ledenwerfcommissie helpen natuurlijk ook mee met het organiseren van dit toernooi. 

Het schoolkorfbaltoernooi wordt komend jaar gehouden op vrijdagmiddag 12 mei 2023 op het Sportpart Biesland. 

Wat komt er al zo kijken bij de organisatie: 

- Overleg met medeorganisatoren CKV Excelsior en Fortuna 

- Contacten met de scholen die worden uitgenodigd 

- Het verzorgen van trainingen voor de deelnemende kinderen van het schoolkorfbaltoernooi 

- Het regelen van vrijwilligers voor de trainingsavonden en het schoolkorfbaltoernooi zelf 

- Uiteraard alles regelen voor de dag zelf dat het schoolkorfbaltoernooi gehouden wordt.  

Denk je; nou dat is echt iets voor mij! Meld je zelf aan bij ledenwerf@ckvdes.nl of korfballen@ckvdes.nl 

 

De Ledenwerfcommissie 

 

Wedstrijden 
 

Spanning en sensatie bij DES E1 tegen Avanti 
Spanning en sensatie (vooral in de vierde helft), een succesvolle nieuwe combinatie, blessuretijd zoals we nu ook 

op WK zien en een aandachtspuntje voor de coaches, vat deze wedstrijd het beste samen. 

 

Warming-up in de kou 

In misschien wel het koudste weekend van dit jaar, had elk lid van de E1 nu zijn eigen warming up. Jill deed dat 

door voorafgaand aan de wedstrijd nog een schaatsrondje op het ijs te maken, Maartje had haar extra 

thermolegging aan, Tijs schitterde met zijn mooie kerstmuts, Simon liep rond in zijn stoere jasje en Jens had het 

gewoon niet koud.  

De coaches 

Vandaag was het de beurt aan de coaches Gijs en Floor. Noa zou op afstand beschikbaar zijn. De coaches waren 

er snel uit na het zien van de tegenstanders met een lang meisje. Hier moest tactisch gewisseld worden en de 

grootste heer Tijs zou worden ingezet om het lange meisje af te stoppen. Floor waarschuwde Gijs meteen. Door 

haar avonduitjes afgelopen week, vreesde zij er nu voor dat haar stem het niet twee wedstrijden zou gaan houden. 

Gijs begreep deze indirecte communicatie meteen. Vanaf minuut 1 schreeuwde hij door de zaal: “Vrijlopen”, “Je 

moet jezelf aanbieden!”, “4 seconden!”. 

 

De spanning bouwt op 

De eerste twee helften gaan gelijk op. Van 2-2 komt DES E1 op een 5-3 voorsprong. Het team oogt relaxt, 

misschien wel te relaxt. Want in de derde helft gaat het mis. Maar liefst 4 tegendoelpunten, 5-7. De emoties lopen 
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hoog op. Tijs is ervan overtuigd op tijd te hebben verdedigd. Maartje wordt het zelfs teveel en moet voortijdig 

gewisseld worden met Jill.  

 

Sensatie 

Floor weet het. Nu moet zij haar team gaan oppeppen. “Jullie kunnen nog winnen! Maar neem de tijd om goed te 

schieten en blijf rennen!”. Met deze wijsheden wordt het team terug het veld in gestuurd. En met de laatste 10 

minuten op de klok, weet Tijs meteen die o zo belangrijke 6-7 te maken.  

 

Succesvolle nieuwe combinatie 

En daar ontstaat de succesvolle nieuwe combinatie. Het team heeft hard getraind op de doorloop. Maar Avanti 

kent deze opbouw en bij de start van de doorloop gaan zij met z’n allen voor de speler staan, zodat die de bal niet 

kan afgeven. Jens kijkt nog een keer extra ver in zijn ooghoeken. Staat Jill daar nou gewoon vrij achter hem bij de 

paal? Jens draait zich terug om, speelt Jill aan en ze scoort! De coaches zijn blij verrast met deze variant en Floor 

doet een extra pirouetje. Met deze combinatie komt DES E1 met nog 4 minuten op de klok op maar liefst 9-7! 

  



 

 

Blessuretijd 

Waar Floor het team toeschreeuwt om rustig aan te doen: “Geen haast”, zit de E1 in een flow. Simon gaat er nog 

een keer vol voor, helaas mis. Dan roept Floor: ”Simon, je wil niet scoren, maar winnen!”. Hoewel dit een 

eenvoudige uitspraak lijkt, gaat dit het petje van de E1 toch echt te boven. Het team denkt hard na wat hiermee 

bedoeld wordt en het wordt gewoon 9-8…..Ondertussen trekt Noa van afstand de scheidsrechter bijna door de 

telefoon (“Het is toch tijd?”). Maar de scheidsrechter, waarschijnlijk geïnspireerd door het WK voetbal, laat rustig 

doorspelen. De E1 herpakt zich, negeert de coach en gaat met succes voor de 10-8! En daar is eindelijk het 

fluitsignaal van de scheids. Een fijne opluchting (ook voor de toeschouwers) en nog wat stof tot nadenken voor de 

coaches in de aankomende winterstop. Op 21 januari zal DES E1 dit goede spel weer gaan voortzetten.  

 

Wedstrijdverslag DES 4 

 

De sint is een beetje moe 

Dus wel aan een wedstrijdje toe 

Zaterdag zag hij DES 4 spelen 

En heeft zich niet zitten vervelen 

 

Want 5-1 stond het toen al snel 

De sint dacht, dat winnen we wel! 

Maar in de rust nog 6-3 

Wie moet er over de knie? 

 

Toch scoorde DES er nog een paar 

Een met 13-6 was het klaar 

Dus maar 3 per helft tegen 

Wat een prachtige zegen! 

 

De Sint moet nu echt weg 

Anders heeft de kerstman pech 

Hier is het ook veelste koud 

Op het vuur gooit hij nog wat hout 

 

 

Uitslagen zaterdag 17 december 
KCR 1 - DES 1     23-27 

Excelsior 4 - DES 2    16-16 

DES 4 - Valto 5    13-6 

DES 5 - Excelsior 6    14-10 

Nikantes 4 - DES 6    12-10 

DES A1 - Fortuna A3    25-18 

DES A2 - Avanti A6    14-14 

DES B1 – Fortuna B3   6-12 

Korbis C3 – DES C1   7-4 

DES E1 – Avanti E4   10-8 4-2 

Die Haghe E5 – DES E2  6-4 3-4 

Gemini E1 – DES E4   0-3 3-5 

HKV/Ons Eibernest F1 – DES F1 4-9 2-2 

DES F2 – KCR F5   1-16 

  

 

Gevonden voorwerpen 
Afgelopen zaterdag zijn er een aantal dingen blijven liggen in de zaal. Omdat de kans groot is dat 

je ze niet meer terugvindt als we ze bij de gevonden voorwerpen leggen heb ik ze meegenomen.  

• Mintgroene dopper, gevonden in de dameskleedkamer. 

• Inschietshirt maat M 

• 2 ballen DES A2 

Mocht één van deze dingen van jou zijn, laat het mij even weten! Via de app of kirsten@ckvdes.nl 
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Wedstrijdprogramma 20 december 

 

Team Tegenstander T/U Verzameltijd Speeltijd Sporthal Zaalwacht Scheidsrechter Chauffeurs Verslag Bijzonderheden 

3 Fortuna 4 T 19:15 20:00 De Buitenhof Bond Moana    

 

Wedstrijdprogramma 24 december 
 

Team Tegenstander T/U Verzameltijd Speeltijd Sporthal Zaalwacht Scheidsrechter Chauffeurs Verslag Bijzonderheden 

E2 KVS E6 U 09.00 10.00 De Blinkerd   Van Meurs, Den Besten   

 

Wedstrijdprogramma 7 januari 
 

Team Tegenstander T/U Verzameltijd Speeltijd Sporthal Zaalwacht Scheidsrechter Chauffeurs Verslag Bijzonderheden 

B1 Nieuwerkerk B3 U 15.00 16.30 Kleine Vinkhal   Duurkoop, Van Dalen, Heemskerk  Afw. Fenna 

 

Oefenwedstrijden 7 januari 
 

Team Tegenstander T/U Verzameltijd Speeltijd Sporthal Zaalwacht Scheidsrechter Chauffeurs Verslag Bijzonderheden 

1 De Vinken 1 T 12:30 13:00 De Hoornbloem  Sjaak van der Lee    

2 De Vinken 2  T 12:30 14:15 De Hoornbloem  Tijmen v S    

 

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   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 & D  Yvette Breedveld & Jarno Lourens 
DES E en F  Aniek Kempeneers & Nick van Zwet 
DES Kangoeroes & Peuters Irene de Bruin 
Bondszaken  Irene de Bruin 
 
Communicatie   Marcia Kats   communicatie@ckvdes.nl  
Redactie    Gertjan Nolten   redactie@ckvdes.nl  
Sociale Media   Rosalie Baarslag 
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   Vacant    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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