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Organisatie
Update staf DES 1/DES 2 voor komend seizoen
Na een (helaas) vrij kort seizoen 2020-2021, is de TC van DES achter de schermen begonnen met de invulling
van de trainersstaf van DES 1 en DES 2 voor het seizoen 2021-2022. Daarover is inmiddels een en ander te
melden. Na een samenwerking van drie jaar heeft de TC van DES in goed overleg met de hoofdtrainer Richard
van Weert besloten om na het lopende seizoen 2020-2021 de samenwerking te beëindigen. Onder leiding van
Richard heeft de selectie flinke stappen gezet in het spelen van de speelstijl die wij bij DES voor ogen hebben. Dit
heeft geleid tot mooie wedstrijden, wat weer leidde tot een Hoornbloem gevuld met enthousiast publiek. Helaas
heeft dit geen gepast gevolg kunnen krijgen door de uitbraak van Corona. Via deze weg willen wij Richard
nogmaals van harte bedanken voor zijn inzet voor de selectie én DES als vereniging en veel succes wensen bij
zijn volgende club.
In de afgelopen seizoenen heeft Erwin van der Helm zich als coach kunnen ontwikkelen bij DES 2. Wij zijn blij dat
hij de vraag om door te stromen als trainer/coach voor DES 1 positief heeft beantwoord. Het contract is in eerste
instantie voor een jaar. Hij zal daarbij geassisteerd worden door Nikki Koster, net als dit seizoen bij DES 2. Met de
31-jarige Van der Helm komt een trainer aan het roer te staan die de club van jongs af aan door en door kent, en
vrijwel alle selectiespelers al eerder onder zijn hoede heeft gehad. Met Koster als klankbord denken we een
uitstekend duo te hebben voor komend seizoen. We zijn trots dat we de talenten in onze vereniging op deze
manier kunnen benutten en wensen hen nu alvast veel succes toe in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De
TC is nog druk bezig met het invullen van de vacature voor trainer/coach van DES 2. Meer info hierover volgt zo
spoedig mogelijk.
Sjoerd van Velzen (namens TC) en Arco Valkenburg (namens het bestuur)

Verhuisbericht
Paulien Verlaan en Thijs Duurkoop zullen binnenkort verhuizen naar Woerden. Omdat de afstand van Woerden
naar Delft toch wat te ver is, zullen zij helaas niet meer bij DES kunnen blijven korfballen.
We willen Thijs heel erg bedanken voor zijn inzet binnen de STC! Paulien hebben wij afgelopen jaar gevraagd als
voorzitter van de communicatie commissie, die zij goed vormgegeven heeft volgens de nieuwe structuur en waar
ze met behulp van alle leden van de commissie goed werk heeft gedaan afgelopen jaar. We willen Paulien
bedankten voor haar inzet in deze commissie!
Het nieuwe adres van Thijs en Paulien:
Dahliastraat 17 in Woerden
We hopen jullie natuurlijk (zo snel het weer kan) een keer langs de lijn bij DES terug te zien!
Namens het bestuur,
Kirsten

Ouders bedankt!
Beste ouders,
Even een blijk van dank van ons aan jullie. Waarom? Wij willen jullie hartelijk danken voor jullie trouw om je
kinderen te brengen naar en te halen van de training. Het is normaal natuurlijk hartstikke fijn om naar de training of
een wedstrijd van je kind te kijken. En dat kan en mag nu niet … Dat dat nu niet kan is vervelend, maar nodig. Als
bestuur vinden we het fijn om te zien dat jullie je aan de maatregelen houden en daarvoor onze hartelijke dank
aan jullie! Hou vol!
Met elkaar kijken we uit naar betere tijden!
Tot gauw.
Kirsten, Rowan en Arco

Junioren en Senioren

Enquête
De STC heeft afgelopen week de jaarlijkse enquête rondgestuurd via de teammail naar alle junioren- en
seniorenteams. Ondanks corona willen we toch graag van iedereen persoonlijk weten hoe de start van dit seizoen,
het team, de trainers en de rest van het seizoen is ervaren.
Als STC gaan we nu ook langzaam plannen maken voor volgend seizoen en gaan we er voorlopig vanuit dat we in
september weer kunnen starten met een 'normaal' seizoen. Daarom willen wij in de enquête ook graag weten wat
jullie volgend seizoen zouden willen. We hopen dat jullie al jullie wensen, kleine en grotere problemen willen
aangeven, dan gaan wij er mee aan de slag.
We hebben gezien dat al meer dan 80 Dessers de enquête hebben ingevuld. Dit is echt heel fijn! We hopen dat de
Dessers die het nog niet gedaan hebben, het ook snel willen doen.
Mocht je de enquête niet ontvangen hebben, dan horen wij dit graag! Stuur dan een mailtje naar stc@ckvdes.nl

Trainingen
Door al het winterweer zijn de trainingen de afgelopen maandagen vervallen. Maar morgen kunnen jullie weer op
het veld terecht!
Alle junioren tot 18 jaar kunnen gewoon trainen.
Voor alle 18-jarigen en ouder geldt dat er alleen gesport kan worden in vaste 2-tallen op 1,5 meter van elkaar.
Met een groepsgrote van 30 personen, kwamen we hier altijd goed mee uit op het DES/DKC veld. Dus dit houden
we voorlopig nog aan. De trainers mogen de 2-tallen omstebeurt opdrachten/uitleg geven op 1,5m. Zie voor alle
maatregelen het plan van aanpak corona.

DES
kunstgras

DKC
kunstgras

18.00-19.00

F en E

D en C

19.15-20.15

B en A

MAANDAG

19.15-20.15

senioren

ZATERDAG
11.00-12.00

Kangoeroes
en peuters

12.15-13.15

F en E

13.30-14.30

D en C

14.45-15.45

B en A

senioren

Bootcamp
Vorige week heeft er allerlei info in de Desser gestaan over het zelf of met z'n tweeën doen van een bootcamp.
We zijn benieuwd wie er al een bootcamp-training gedaan heeft? Wat was jullie ervaring en we hopen dat jullie
misschien een foto met ons willen delen.

Sportieve en zonnige groetjes van de STC

STRAVA
Wie wandelt, fietst, rent of sport zich het DES klassement in?
Om alle spelers, trainers, ouders en andere Dessers sportief uit te dagen, is er een Strava-club DES
aangemaakt. Strava is een app en een sociale netwerk voor sporters, waarin je allerlei sportieve prestaties kunt
registreren.
We zijn heel benieuwd hoe sportief iedereen is tijdens deze lockdown. En we hopen op deze manier elkaar toch
nog een beetje kunnen uitdagen.
Wie gaat de uitdaging aan en wordt de nieuwe nummer 1???
De gratis versie (even door klikken en de betaling negeren) van STRAVA installeren op bijvoorbeeld een mobiel is
voldoende. Via t icoontje 'bekijken' kan je een club zoeken en dan lid worden van ckv DES.
We hopen iedereen snel te zien!

DES-Kamp 2021

DES-kamp 2021
Afgelopen jaar kon het jeugdkamp helaas niet doorgaan. Wel hebben we toen een hele leuke alternatieve
kampdag gehad. Wat er dit jaar mogelijk is weten we helaas nog niet. Wel willen we jullie laten weten dat we
verschillende scenario’s voorbereiden.
We willen jullie dus in ieder geval vragen het kampweekend vrij te houden. Als de maatregelen het toe laten gaan
we naar Boxtel. Anders zullen we proberen bij DES iets te organiseren. Meer informatie volgt. Ook het opgeven
kan op een later moment.
Belangrijk voor nu: Noteer in je agenda DESKAMP 2 t/m 4 juli 2021!
Wij hebben er nu al weer zin in!
De kampcommissie,
Sjoerd van Velzen, Wiebe Bode, Esmée Sjerp,
Kirsten van der Vaart & Jitske Sosef

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
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Arco Valkenburg
Rowan Meulenberg
Kirsten van der Vaart

bestuur@ckvdes.nl
voorzitter@ckvdes.nl
penningmeester@ckvdes.nl
secretaris@ckvdes.nl

Vertrouwenspersonen
Ledenadministratie

Ilse Poot en Sanne Ardesch
Eduard Meulenberg

vertrouwenspersoon@ckvdes.nl
ledenadministratie@ckvdes.nl

Ledenwerfcommissie
Schoolkorfbal

Suzanne Böhmers
Rosalie Baarslag

ledenwerf@ckvdes.nl
schoolkorfbal@ckvdes.nl

DES-Toernooi

Maaike van Velzen

organisatie@destoernooi.nl

Technische Zaken
Opleidingen
Scheidsrechters

Sjoerd van Velzen
Bram Loozen
Riemer Smid, Bram Loozen en
Pim Kleisen
Marieke van Eik & Marscha van Dort

atc@ckvdes.nl
opleidingen@ckvdes.nl

Oefenwedstrijden
Senioren
Voorzitter
DES 1 en 2
DES 3 en 4
DES 5, 6 en 7
DES A1, A2 en A3
Jeugd
DES B & C
DES D, E, F en Kangoeroes

scheidsrechter@ckvdes.nl
oefenwedstrijden@ckvdes.nl
stc@ckvdes.nl

Yolanda Karper
Coen Kunz
Milou Horneman & Tom Makkus
Vacant
Renske van Esveld
jtc@ckvdes.nl
Mark Vlaanderen & Simanca Deurloo
Irene de Bruin & Ilse Poot

Communicatie
Redactie
Sociale Media
Website
Sponsoring
Sponsorkleding

communicatie@ckvdes.nl
EvertJan Berkel
redactie@ckvdes.nl
Tom de Zutter & Lara van der Reijken
Marijn de Schipper & Gertjan Nolten
Martin van de Voorde
sponsoring@ckvdes.nl
Josje Krijgsman
sponsorkleding@ckvdes.nl

Activiteiten
Schutterstoernooi
Tennis
Jeugdactiviteiten
Jeugdkamp

Wouter Loozen
Paulien Verlaan en Simanca Deurloo
Frits Tetenburg
Lara van der Reijken
Sjoerd van Velzen

activiteiten@ckvdes.nl
schutterstoernooi@ckvdes.nl
tennis@ckvdes.nl
jac@ckvdes.nl
jeugdkamp@ckvdes.nl

Accommodatiebeheer
Barbezetting
Materiaalbeheer
Onderhoud
Schoonmaak
Stichting sportpark Biesland

Ella Knoeff
Wiebe Bode
Thijs Papenhuijzen
Vacant
Neeltje van den Ende
Erik Kraay

accommodatiebeheer@ckvdes.nl
bar@ckvdes.nl
materiaalbeheer@ckvdes.nl

Kantine: beschikbaarheid en reserveren, mail naar reserveren@ckvdes.nl

