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Organisatie

Breaking Nieuws – De nieuwe website is dit weekend gelanceerd!
Na de teaser tijdens de nieuwsjaarsreceptie over de in-aanbouw-zijnde nieuwe website, is het ons gelukt om deze
gedurende dit weekend te lanceren. De website is hiermee ons nieuwe gezicht naar de huidige leden, de sponsors
en eventuele nieuwe leden.
*
De verschillende nieuwsberichten vanuit de commissies , de activiteiten en straks (de link naar) de
wedstrijdschema’s hebben een prominente plek gekregen, net als onze zeer gewaardeerde sponsors. We hebben
daarnaast geprobeerd de website zo te ontwerpen dat eventuele nieuwe leden en sponsors een goede indruk
krijgen van onze vereniging, waarbij de gewenste informatie goed en laagdrempelig is te vinden.
Op het moment dat er nog tips zijn om de website nog verder te verbeteren, schaam je niet en geef ons deze door
via communicatie@ckvdes.nl.
We zijn uiteraard heel trots dat het gelukt is om hebben geheel binnen eigen beheer te hebben ontwikkeld, en dat
we hiermee een stap hebben kunnen zetten in de voorbereiding naar een mooi en nieuw sportief jaar!
Namens de communicatie-commissie en werkgroep Sponsoring,
Martin van de Voorde
* de website is zo ontwikkeld dat de overige commissies ook toegang (kunnen) krijgen op de voor hun relevante
delen.
Persoonlijke Noot:
Marijn, Gert-Jan, Jasper, Lara, Paulien, Noortje en Tom – een dikke pluim voor de geleverde prestatie!

Oproep Koningsspelen

Sander Baars nieuwe trainer DES 2
De TC van DES is verheugd te kunnen melden dat de vacature van trainer/coach voor DES 2 is ingevuld. Volgend
seizoen zal Sander Baars verantwoordelijk zijn voor het tweede team. Sander is 42 en heeft ruime ervaring in het
trainersvak. Zo heeft de inwoner van Pijnacker diverse jeugdteams van Avanti getraind en was hij coach van het
districtsteam. Hij heeft seniorenervaring bij GKV (H), Vriendenschaar (B), Valto en KZ Danaiden. De TC denkt met
Sander op DES 2 en Erwin/Nikki op DES 1 een goed gebalanceerde staf te hebben voor komend seizoen, en is
blij dat de posities nu al zijn ingevuld.
Sander zal op een later moment uitgebreid aan het woord komen om zich voor te stellen.

Trainingen
Gelukkig zijn de Corona-maatregelen per 16 maart weer iets versoepeld. Personen van 27 jaar en ouder mogen
nu gezamenlijk sporten in 4-tallen i.p.v. maar met z’n tweeën. Er moet echter onderling nog steeds 1,5 meter
afstand worden aangehouden.
In de vorige Desser is reeds het aangepaste trainingsrooster geplaatst, gezien we door het opschuiven van de
avondklok van 21.00 naar 22.00 iets meer ruimte kregen in het rooster om de trainingen goed te verdelen en ook
alle teams zoveel mogelijk van trainers te voorzien.
Hieronder nogmaals het trainingsrooster:

Maandag
tijd

DES kg

DKC kg

18:00 - 19:00

F en E

D en C

4e kunstgras

Excelsior

19:15 - 20:15

B en A
DES 4-7 (t/m 26)
DES 1,2,3 (t/m
20:30 - 21:30
26)
DES 1-7 (27+)
*Op maandag 5 april is er geen training i.v.m. Tweede Paasdag!
Zaterdag
Tijd

DES Gras

DES kg

10.00-11.00

Kangoeroes en
peuters

F, E en D

DKC kg

10:10-11:10
11.15-12.15

C en B

12:30 - 13:30

A1 -A2

13:00-14:00
13:45 -14:45

DES 1-7 (27+)
DES 1,2,3 (26-)

DES 4,5,6,7 (2615:00-16:00
)
*Op 10 april, 17 april en 24 april zullen de senioren en junioren een onderlinge mini-competitie spelen. Zie
hieronder voor speelschema op die dagen!

Pinkstertoernooi wederom geannuleerd

Helaas hebben wij ook dit jaar het DES Toernooi tijdens Pinksteren moeten annuleren. Er zijn voorlopig nog geen
mogelijkheid voor ‘grote’ evenementen. Wij balen hier enorm van en zijn mede daarom hard bezig met het
realiseren van het DES Toernooi op een alternatieve datum. Zodra alle betrokkenen aan boord zijn zullen we de
datum met jullie delen. Houdt voor de zekerheid rekening met een mooi toernooi eind augustus 😉
Hopelijk tot snel lieve DESsers, vrijwilligers en deelnemers!
Groetjes, De DES Toernooicommissie

Vervolg Mini-competitie!
Zoals in de vorige Desser al aangegeven, zijn de junioren en senioren (alleen 26 jaar en jonger) op de eerste
zaterdag na Pasen (10 april) gestart met een onderlinge mini-competitie van 3 weken (resterende
speelzaterdagen dus 17 april en 24 april).
De wedstrijden zijn 4 tegen 4 op een half veld (met 1 paal). Na het onderscheppen van de bal in de verdediging
zul je de bal moeten opbrengen naar de middenlijn om vervolgens te mogen aanvallen. De wedstrijden duren 2x15
minuten met 5 minuten rust tussen 1ste en 2de helft. Er zit ook 5 minuten pauze tussen de wedstrijden. Elk team
heeft vijf tot zes spelers en er mag onbeperkt gewisseld worden tijdens de wedstrijd.
De wedstrijden zullen worden gefloten door een speler uit één van de andere seniorenteams. Kijk dus goed in het
schema wanneer jouw team staat ingedeeld als scheidsrechter en stem onderling af wie de fluitbeurt op zich
neemt. LET OP: de seniorenteams zijn ook ingedeeld om (direct voorafgaand aan de senioren minicompetitie) een wedstrijd van de junioren mini-competitie te fluiten!
Zowel de junioren als de senioren zijn door ons verdeeld over de teams. De teamindeling is ook al in de vorige
Desser gepubliceerd, echter LET OP: er is één kleine wijziging in de teamindeling van de junioren i.v.m. een
afmelding vanwege een blessure (zie schema hieronder).
In de vorige Desser hebben wij de spelers gevraagd zich af te melden bij stc@ckvdes.nl als ze afwezig zouden
zijn op één van de speelzaterdagen. We hebben van een aantal spelers een afmelding voor één van de drie
speelzaterdagen ontvangen, maar er blijven bij elk team voldoende spelers over om de wedstrijden door te laten
gaan. We willen de teams vragen onderling zelf invallers/reserves te regelen uit een ander team mochten er toch
spelers afwezig zijn.
We willen vragen of de eerst genoemde spelers in het schema per team de stand na een wedstrijd willen invullen
op het scoreformulier wat we op zullen hangen in de DES-kantine. De laatste die de stand van die speelzaterdag
invult, willen we vragen een foto van het scoreformulier d.m.v. een appje te sturen naar 1 van de STC leden of via
de mail: stc@ckvdes.nl
Als je vragen hebt over deze competitie neem dan contact op via: stc@ckvdes.nl

Teamindeling Junioren
Team A-1

Team A-2

Team A-3

Team A-4

Gijs

Quincy

Giovanni

Mick

Senne

Brian

Maarten

Teun

Lois

Julia

Sanne

Job

Femke

Sara

Megilsja

Eva

Iris
Linde
Heleen
Karlijn
Let op: aangezien Maartje heeft aangegeven dat ze helaas komende weken nog niet kan spelen i.v.m. een
blessure, is Team A-2 aangevuld met een dame uit team A-4, omdat Team A-2 anders maar 4 spelers zou
hebben!
Teamindeling Senioren
Team 1

Team 2

Team 3

Jelle

Tijmen

Wouter

Mees

Jarno

Bram

Indy

Jasper

Giovanni

Ezra

Cheska

Nienke

Megan

Esmee

Rosalie

Erica

Nanda

Vyenne

Team 4

Team 5

Team 6

Farian

Joris-Martijn

Tom

Damian

Bjork

Marijn

Yanthi

Nick

Vera

Lara

Floor

Anne

Aniek

Laura

Noortje

Michelle

Noa

Speelschema Junioren

17 april 12.30 - 12.55

Helft DES kg
(zijde
parkeerplaats)
Normale training
A1/A2

12.55-13.30 Team A-1- Team A-3
Normale training
24 april 12.30 - 12.55
A1/A2
Team A-1- Team A12.55-13.30
4

Scheids

Helft DES kg
(zijde DKC)

Scheids
-

Bram L

Team A-2- Team A4

-

Bram L

Team 2

Team A-2- Team A3

Tom M

Speelschema Senioren
Helft DES kg
(zijde
parkeerplaats)

Scheids uit:

17 april 13.45- 14.20

Team 1 - Team 3

Team 5

14.25-15.00

Team 5 - Team 6

Team 2

15.05-15.40

Team 5 - Team 3

Team 4

24 april 13.45- 14.20

Team 1 - Team 5

Team 6

14.25-15.00

Team 4 - Team 6

Team 3

15.05-15.40

Team 3 - Team 2

Team 4

Helft DES kg
(zijde DKC)
Team 2 - Team
4
Team 1- Team 4
Team 2 - Team
6

Vrije ruimte
om te trainen

Scheids uit:
Team 6
Team 3
Team 1

Schoonmaakrooster
Nu er weer meer werkzaamheden buiten op het sportpark te doen zijn, is gevraagd of we als leden weer zelf de
kantine schoonmaak op ons willen nemen. Alleen de toiletten zijn op dit moment in gebruik. Zaterdag heb ik ze
opgefrist en heb ik de schoonmaakspullen klaar gezet op de tafel bij de bar. Verzoek is of uit onderstaand schema
één ouder even de toiletten zou willen schoonmaken op zaterdag als je toch al naar DES komt om je kind te halen
of brengen van de training. Graag onderling via de team-app afstemmen wie dit is. Ivm coronamaatregelen graag
echt maar een persoon.
Ook even controleren of de papieren handdoekjes moeten worden aangevuld, en vuilnisbakken moeten worden
geleegd (ook even check bij de buitenbak!). Gebruikte doekjes mogen uitgehangen in de emmer, dan neem ik ze
af en toe mee in de was. Bedankt voor de hulp en gezien het één persoon verhaal zal het meevallen hoe vaak je
aan de beurt bent :)
zaterdag 17 april - ouder Kangoeroes
Zaterdag 24 april - ouder Peuterpret
Zaterdag 1 mei - ouder DES E
Zaterdag 8 mei - ouder DES F
Zaterdag 15 mei - ouder Kangoeroes
Zaterdag 23 mei - ouder peuterpret
Zaterdag 29 mei - ouder DES E
Groetjes, Neeltje

Weer renovatie sportpark Biesland
Na de vervanging van de kunstgrasvelden in 2017 is weer een renovatie van het sportpark in voorbereiding.
Waarom? De afgelopen jaren is het ledental van RC Delft zodanig toegenomen dat een tweede rugbyveld nodig
is. De Stichting Sportpark Biesland heeft met de 3 verenigingen en de gemeente Delft de afgelopen 2 jaar naar
alle mogelijkheden hiervoor gekeken. Uiteindelijk is er een voorstel uitgekomen waar iedereen zich in kan vinden.
Wat houdt het voorstel in?
Een rugbyveld is dermate groot dat dit alleen past als we andere velden of de parkeerplaats aanpassen of
verleggen. Verleggen of verkleinen van de parkeerplaats bleek voor de gemeente geen optie te zijn. Verleggen is
duur, verkleinen leidt tot meer parkeerdruk in de wijk en groen mag niet worden opgeofferd. Daarom wordt aan de
kant van Excelsior ruimte gemaakt door haar hoofdveld te draaien en te verkleinen tot 20x40 m met omheining
(‘stadion’). Hierdoor past het tweede rugbyveld precies tussen de bestaande kunstgrasvelden (dwars op het eerste
rugbyveld). De resterende ruimte wordt ingevuld met kunstgras zodat Excelsior er niet op achteruit gaat.
Wat betekent dit voorstel voor DES?
In eerste instantie niets. Het vml. DKC-kunstgrasveld blijft liggen. Wel is afgesproken dat ook het DESkunstgrasveld verkleind wordt en het DKC-kunstgrasveld aansluitend op de kunstgrasvelden wordt gelegd zodra
de kunstgrasvelden gerenoveerd worden (2027). Dan wordt ook nieuwe belijning gelegd zodat ook DES dan, bij
een tenminste gelijkblijvend ledental, hetzelfde aantal velden houdt. De gemeente heeft ook aangegeven dat
uitbreiding van het kunstgras dan mogelijk is als op basis van het ledental dit aangetoond wordt.
En de gemeente dan, die moet toch bezuinigen? In 2019 heeft de gemeenteraad de Sportvisie en het
Investeringsplan Sport vastgelegd. Daarin is capaciteitsuitbreiding van RC Delft opgenomen en blijft dit buiten
beschouwing bij de nu plaatsvindende bezuinigingen. De gemeenteraad heeft in maart jl. met het voorstel voor
Biesland ingestemd.
Wanneer gaat de gemeente beginnen?
Nu volgt het schrijven van het programma van eisen en daarna het bestek voor de te selecteren aannemer. Naar
verwachting kan in november 2021 worden begonnen met de uitvoering.
Wat merkt DES er van? Afgesproken is dat trainingen, wedstrijden en toernooien zoveel mogelijk doorgang
moeten vinden. Daar wordt in de geplande uitvoering van 1 november- 1 maart 2022 rekening mee gehouden.
Eduard en Erik

DESkamp
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

DES sentiment
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Hoe heet je? Hoe oud ben je? En in welk team speel je?
Daphne, 14 jaar oud en spelend in de C1
Hoe vaak ben je mee geweest op kamp?
Uhm, 6x ofzo.
Welk kampthema zou je nog willen?
Het landenthema.
Wie is je favoriete leiding en waarom?
Wouter, want hij is grappig. En hij kan ook wel leuk zingen.
Wat vind je het leukste kampspel?
De vossenjacht, want dat is altijd zo’n chaos en dat vind ik grappig.
Wat is je grootste kampblunder?
Ik had een keer geen donkere kleding mee voor de militaire dropping.
Waarvan mag de leiding niet weten dat je het meeneemt naar kamp?
Mijn nerfpistool.
Hoeveel slaap je tijdens het kamp?
Iets van 4 uur per nacht
Welke kampganger moeten we volgende week interviewen en wat wil jij van hem/haar weten?
Nolan en ik wil graag van hem weten wie vorig jaar zijn leukste groepsgenoot was.

Daphne met haar groepje tijdens het ochtendspel – DESkamp 2019

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

