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Organisatie 
 
In memoriam Kees Willighagen (1933-2023) 
 
Afgelopen dinsdag is Kees Willighagen op bijna 91-jarige leeftijd 
overleden. Ruim 60 jaar was Kees lid van onze vereniging. Vele functies 
heeft hij binnen het bestuur van ckv DES vervuld: enkele jaren was Kees 
voorzitter, secretaris en aspirantenleider. Bij de jeugd lag Kees zijn grote 
interesse. Zelf had hij niet op hoog niveau gespeeld. Naar verluid was hij 
via zijn vrouw Wil bij DES terecht gekomen als keeper van een 
voetbalelftal om in te vallen bij DES vanwege een tekort aan heren. Op 
latere en gevorderde leeftijd was Kees vaak scheidsrechter bij 
jeugdwedstrijden. Daarbij combineerde hij de toepassing van de 
spelregels met een vriendelijke en duidelijke uitleg aan elk kind. Maar 
wel in een zwart scheidsrechterspak. 
Die bestuursfuncties vervulde Kees vanwege zijn grote betrokkenheid bij 
DES en vaak als er niemand anders gevonden was. Zijn hart lag echter 
bij de financiën. Zo was Kees ook ruim 15 jaar penningmeester (1962-1976) in het bestuur en hield hij in latere 
jaren zicht op de inkomsten en uitgaven van de kantine. Nog niet zo lang geleden kwam Kees op zaterdagmiddag 
naar het veld om daar de (toen nog deels contante) kantineopbrengst op te halen om deze thuis te kunnen tellen. 
Die opbrengst kon hij dan op maandag op de bankrekening storten. Ook op jaarvergaderingen was Kees jarenlang 
aanwezig om over zijn geliefde financiën dan ook nog een vraag te kunnen stellen 
Veel (oudere) leden zullen zich Kees ook herinneren als de man die vaak op zaterdagochtend achter de bar stond, 
ouders van koffie en thee voorzag en, of het nu druk was in de kantine of niet, voor de kinderen alle aandacht had. 
Kees is voor zijn jarenlange inzet voor onze vereniging benoemd tot erelid van de ckv DES. 
Wij zullen zijn betrokkenheid bij DES en in het bijzonder bij de jeugd van DES, zijn vriendelijkheid en 
nauwgezetheid erg gaan missen.  
Wij wensen Wil, zijn zoon Herman en zijn vrouw en de kleinkinderen veel sterkte toe. 
 
Namens het bestuur en de leden van de ckv DES,  
Erik Kraaij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kees Willighagen: heel hartelijk bedankt voor alles 
wat je voor de club DES hebt betekend! 

 
  



 

2014: Kees wordt gehuldigd door de wethouder en de 
voorzitter van de sportraad: 60 jaar lid van DES   



 

Een heel goed 2023 toegewenst 

Beste DESsers, 

Wij wensen jullie een heel goed 2023 toe. Vrijdag 13 januari vanaf 18:30 in de kantine wordt onze 
nieuwjaarsreceptie gehouden. Zie ook de uitnodiging verderop in deze DESser. Het lijkt ons leuk jullie daar te 
ontmoeten. 

In de afgelopen weken hebben velen van ons vrij gehad. We hopen dat jullie fijne dagen met Kerst en Oud en 
Nieuw hebben gehad. Het is goed om deze dagen met elkaar tijd door te brengen. Afgelopen vrijdag 6 januari was 
er binnenspelen in De Hoornbloem een enorm grote groep kinderen was aanwezig en heeft hier een leuke 
ochtend gehad. Een leuke en geslaagde activiteit van de Ledenwerfcommissie 

Naast goed nieuws, kregen we bericht van het overlijden van ons erelid Kees Willighagen. Op zaterdag hebben 
jullie de kaart ontvangen en in deze DESser staat een In Memoriam. Hoe hoog de leeftijd ook mag zijn, afscheid 
nemen doet pijn. 

Voor velen is nu de vakantie echt voorbij en school gaat weer beginnen. Ook de trainingen gaan deze week weer 
van start voor alle teams. Komend weekend gaat de zaalcompetitie weer van start. We kijken er naar uit. 

Hopelijk tot op de nieuwjaarsreceptie. 

Kirsten, Jelle en Arco 

 
 

 
Hoe gaat het met: Jarno Lourens 
 
Nog niet zo lang geleden heeft Peter de Kat een interview 
gedaan met onze eigen Jarno Laurens, en hem gevraagd: 
Hoe gaat het nu met je.  
 
Ben je nieuwsgierig? Kijk dan op 
https://youtu.be/zQTmjH8funY of klik op het plaatje.  
 
Peter de Kat 
 
 
 
 
 
 
Nieuwjaarsborrel 
 
Op vrijdag 13 januari willen we graag een Nieuwjaarsborrel houden om met elkaar te proosten op het nieuwe jaar. 
Het plan is om vanaf een uurtje of half 7 bij elkaar te komen. Het lijkt ons leuk als iedereen hiervoor iets te eten wil 
maken. Op dit moment hebben we nog weinig aanmeldingen om eten te maken, en zijn we dus nog dringend op 
zoek naar mensen die wat zouden willen maken. Zou jij dit willen doen? Mail dan naar noa@ckvdes.nl  
 
Groeten van de feestcommissie 
 
 
 
 

https://youtu.be/zQTmjH8funY
mailto:noa@ckvdes.nl
https://www.youtube.com/embed/zQTmjH8funY?feature=oembed


 

Binnenspelen d.d. 06-01-2023 
 
Afgelopen vrijdag is het Binnenspelen in de Hoornbloem bijzonder goed bezocht. We waren erg verrast dat er 
circa 60 kinderen in de leeftijd 2 – 14 jaar waren. Het was de best bezochte activiteit van de afgelopen jaren. 
Voor deze keer hadden we de hele Hoornbloem gehuurd en dat was met zoveel kinderen maar goed ook. 
De jongsten mochten lekker spelen bij de 
PeuterPret en de rest heeft naast 
Apenkooien ook spelletjes gespeeld en een korte 
korfbal clinic gedaan.  
Naast veel DES leden en kinderen van DES 
leden, waren er ook veel kinderen van buiten de 
vereniging. Dit vonden wij als 
Ledenwerf heel fijn. Wij hopen dat een aantal 
kinderen en ouders het zo leuk vonden, dat ze 
ook eens bij een gewone training komen 
kijken  
Met zoveel kinderen waren we heel blij, dat we 
veel hulp hadden bij het klaarzetten, het 
begeleiden van groepjes kinderen en het 
opruimen. Dus dank voor jullie hulp: Jasper, 
Luc, Jeltje, Michelle, Ezra, Rosa, Femke, 
Megilsja, Yara, Isa,  
 
Van de meeste kinderen hebben we begrepen dat ze het Apenkooien het leukste vonden. Zelfs de 5-6 jarige 
vonden het klimmen, springen en zwaaien met de touwen een bijzonder leuke activiteit. Voor herhaling vatbaar 
dus lijkt ons. 
 

  
 
Een geslaagde activiteit, op naar de volgende! 
 
Sportieve groet, 
Mirjam, Leonie, Megan, Rosalie, Iris en Yolanda 
 
  
 
 
 



 

Grote Clubactie 
 
  



 

Wedstrijden 
 
Afmelding jeugd 
 
Ik hoop dat jullie allemaal een fijne kerstvakantie gehad hebben, en er weer helemaal zin in hebben om te gaan 
korfballen! 
De zaalcompetitie gaat voorlopig weer wekelijks door, en ook voor 2023 hoor ik graag op tijd als een van jullie er 
een keer een zaterdag niet bij kan zijn.  
Voor nu allemaal heel veel plezier en succes weer bij de wedstrijden en tot snel, 
 
Jeltje Goudriaan 
Wedstrijdsecretariaat jeugd 
jeugd@ckvdes.nl of na woensdag 015-2134338 (niet na 21:30 bellen s.v.p.).  
 
Uitslagen kerstvakantie 
 
KVS/Groeneveld E6 DES (D) E2 5 - 8 4 - 5 
Nieuwerkerk B3 DES (D) B1 4 - 8 
 
 

mailto:jeugd@ckvdes.nl


 

Wedstrijdprogramma 20 december 
Team Tegenstander T/U Aanw. Spelen Accomodatie Zaalwacht Scheids Chauffeurs Verslag Bijzonderheden 

1 DVS '69 1 T 16:25 17:25 De Hoornbloem Jurytafel Bond     Res: DES 2 

2 DVS '69 2 T 15:10 16:10 De Hoornbloem Eveline Eveline     Gebl: Tijmen 
Res: DES 1 

3 Weidevogels 3 U 16:20 17:50 Sporthal Rijneveen         Afw: Mark, Maaike 
Res: Bjork 

4 Twist 4 U 14:05 15:35 Blaashal Twist           

5 Vrij                

6 Vitesse (Ba) 7 T 14:15 15:00 De Hoornbloem Silila Rowan   * Afw: Eveline, Michelle 
Res: Megan 

A1 Twist A1 U 15:15 16:45 Blaashal Twist     Kreunen, Broekmans, van de 
Voorde   Res: Erik 

A2           
B1 VRIJ - - -  -  -  -  -  - Fenna & Vera zie C1 

C1 Nieuwerkerk C4 T 13:15 14:00 De Hoornbloem Ouders C1 Marco R  -  - Res: Fenna & Vera 

D1 
Vriendenschaar (B) 
D2 U 9:05 10:35 Sporthoeve  -  - Coerten, Hoving, Gille  - Afw: Elias 

E1 VRIJ - - -  -  -  -  -  - Jens zie E4; Maartje zie F1 

E2 VEO E5 T 12:30 13:00 De Hoornbloem Ouders E3 Isa  -  -   

E3 KOAG E5 T 12:30 13:00 De Hoornbloem  - Daphne  - *   

E4 KCR E7 T 11:30 12:00 De Hoornbloem  - Senne  -  - Afw: Niels; Res: Jens 

F1 ODO F2 T 11:30 12:00 De Hoornbloem Ouders F1 Luc  -  - 

Afw: Maud, Bas, Ali & Hanne;  
Res: Maartje, Nathan, Mats & 
Florine;  
Timme zie F2 

F2 Dijkvogels F1 U 9:00 10:00 Sporthal Maasdijk  -  - Westhoff, Vinke  - Res: Timme;  
Nathan, Mats & Florine zie F1 

 
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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