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Organisatie

Korfballen bij DES – voor iedereen
De actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft geleid tot meer versoepelingen. Het kabinet
heeft afgelopen vrijdag versoepelingen aangekondigd binnen de coronamaatregelen ingaande zaterdag
5 juni. Iedereen mag weer gaan trainen zonder inachtneming van 1,5 meter afstand en mag weer
partijvormen spelen! Deze versoepelingen leiden ertoe dat de maatregelen bij DES per 5 juni worden
zoals hieronder beschreven.
Daarnaast mogen leden tot 17 jaar per 12 juni weer competitie wedstrijden spelen. De bond heeft hier
een oproep voor gedaan en neemt het voortouw. De JTC heeft al aangegeven dat wij als DES hier graag
aan deelnemen. Ben je dus 17 jaar oud of jonger houd er dan rekening mee dat je op de zaterdagen 12,
19 en 26 juni mogelijk wedstrijden mag spelen. Het KNKV maakt poules van vier teams met een halve
competitie.
Wij zijn blij op hoe wij bij DES tot nu toe met de maatregelen zijn omgegaan. Wel blijft het van belang
dat iedereen met klachten, hoe mild ook, thuis blijft. Ook als iemand in je directe omgeving
(huisgenoot, partner, o.i.d.) zich laat testen blijf dan thuis. Neem bij twijfel contact op met Sjoerd, dit
kan eventueel via je trainer of coördinator.
We zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor dat we niemand ziek maken bij onze vereniging (of
daarbuiten).
Om de het korfballen zo veilig mogelijk te laten verlopen, maken we de volgende afspraken:
Naar de training gaan, brengen en ophalen






Kom zo veel mogelijk op de fiets.
Ouders kunnen hun kinderen naar de training brengen. Let bij het betreden van het terrein op
de 1,5 meter afstand tot andere ouders. Ouders mogen niet bij de training blijven.
Volg de aangegeven looproutes.
Toeschouwers zijn niet welkom tijdens trainingen én wedstrijden.
Bij uitwedstrijden is het de chauffeurs van het bezoekende team wel toegestaan te blijven als
toeschouwer. Uiteraard met in achtneming van 1,5m afstand.

Kantine en kleedkamers



Binnen is het dragen van een mondkapje verplicht.
Over de mogelijkheden van het gebruik van het terras en de kantine zal apart worden
gecommuniceerd.

Trainingen








Kom alleen als je geen verkoudheidsklachten hebt.
Iedereen van 13 jaar en ouder dient buiten het veld 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
Neem je eigen bidon mee en drink alleen uit je eigen bidon.
Kom niet te vroeg. Maximaal 5 minuten voor de aanvang van je training.
Blijf na afloop van je training niet hangen en ga uiterlijk 5 minuten na je training naar huis.

Voor de trainers






Kom alleen als je geen klachten hebt
Er liggen palen, voeten en manden klaar op de kunstgras velden. Na afloop van
de laatste training worden de palen en voeten tegen de boarding aan gelegd en de manden
voor het palenhok.
Trainers zorgen onderling dat zij 1,5 meter afstand houden.
Spreek anderen aan op de 1,5 meter afstand houden.

Kinderen buiten DES de kans geven om te sporten
Vanwege de coronamaatregelen hebben kinderen een flinke periode veel thuisgezeten en weinig
kunnen sporten. Sporten is voor iedereen, maar zeker voor jonge kinderen, erg belangrijk. We willen
hierom graag alle kinderen de mogelijkheid te geven bij ons te komen sporten. Alle kinderen van DES
worden dan ook van harte uitgenodigd vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen naar de trainingen.
Heb je vragen of wil je meer informatie over korfballen bij DES? Mail dan naar korfballen@ckvdes.nl.
Tot slot
We hopen allemaal dat we op een veilig manier te kunnen blijven sporten. Mogelijk zullen er nog best
wat aanpassingen komen in de manier van aanpak rondom de trainingen en wedstrijden. We hopen op
jullie medewerking hierbij.
Mocht je vragen hebben óf goede ideeën waarop we onze trainingen veiliger kunnen laten verlopen. Of
toegankelijker kunnen maken voor niet-leden. Neem dan contact op via sjoerd@ckvdes.nl.

Corona update – We zijn er bijna!
Dat waren de woorden die resoneerden na de persconferentie van 28 mei. De vaccinaties gaan hard de goede
kant, de druk op de zorg neemt gelukkig in rap tempo af. Hartstikke fijn dat er weer meer mag.
Vanaf 5 juni mogen we sporten in teamverband, zelfs onderling wedstrijden spelen voor de jeugd. Na het sporten
nemen we dan weer de basisregels in acht.
Wat dit allemaal betekent voor de senioren, junioren en de rest van de jeugd heeft Sjoerd in overleg met STC en
JTC in onderstaand coronaprotocol opgenomen. Op sportpark Biesland heeft de accomodatiecommissie alweer
hard gewerkt om dit alles voor te bereiden.
Houd vol, nog even!
Hartelijke groet,
Kirsten, Rowan en Arco

Eénmalig ander trainingsrooster in verband met sportdag!
Op zaterdag 5 juni vindt de DES sportdag plaats voor kinderen t/m 12 jaar. Onze peuters, kangoeroes F, E en D
doen hieraan mee. De trainingstijden zijn hierdoor eenmalig anders dan gewoonlijk. Kinderen van 4 t/m 12 jaar
zullen een uur korfballen en daarna mogen zij een half uur op de stormbaan/het springkussen. Voor de peuters
zijn de tijden wel hetzelfde.
Het trainingsrooster op 5 juni:
10:00-11:00 peuters
10:30-12:00 kangoeroes & F
11:30-13:00 E & D
De trainingstijden voor de C en ouder zijn ook eenmalig aangepast. De stormbaan blijft staan tot 15:00 uur:
Tijd

DES gras

13:15-14:15
Stormbaan en
springkussen
14:30-15:30
15:45-16:45

DES kg

DKC kg
A1 en A2

C en B

DES 1, 2, 3 (<26)

DES 4, 5, 6, 7
(<26)

Des 1-7 (27+)

Bij vragen over het trainingsrooster horen we het graag. Alvast heel veel plezier op deze feestelijke sportdag!
Groetjes,
JTC en STC

Bloemetjes buiten bij DES!
Gisteren eindelijk lekker in het zonnetje korfballen en gezellig op het terras.
Dankzij de gratis perkplantjes van PLUS Martin Panis ligt ook de tuin er weer mooi bij.

Schoonmaakrooster
Nu er besloten is ook de verkoop in de kantine weer op te starten wil ik de ouders vragen om naast de
wc's ook de bar en keuken mee te nemen tijdens het schoonmaken.
Verzoek is of uit onderstaand schema drie ouders even de toiletten, bar en keuken 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 zijn en de corona-maatregelen in acht nemen tijdens
het schoonmaken.
Ook even controleren of de papieren handdoekjes moeten worden aangevuld, en vuilnisbakken moeten
worden geleegd (denk tevens aan de buitenbakken!).
Op 5 juni wilde ik de peuterpret ouders vragen om alles even op te frissen, omdat zij er als eerste zijn bij
de open dag.
Bedankt weer! Groetjes Neeltje
Zaterdag 5 juni - ouders peuterpret
Zaterdag 12 juni - ouders DES F

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

Vervanging commissieleden
Binnen de kampcommissie is er wat babynieuws. Zo verwachten Jitske en Thijs begin juni een
kindje en Judith en Sjoerd begin juli. Zowel Sjoerd als Jitske kunnen niet met zekerheid iets
zeggen over hun aanwezigheid tijdens het kampweekend. Om die reden is er gezocht naar
vervanging. Gelukkig hebben we twee hele leuke tijdelijke commissieleden gevonden. Graag
stellen we hen even aan jullie voor:

Krijn zal Sjoerd vervangen als kampleider. Dit moet voor hem geen enkel probleem zijn gezien
hij een aantal jaar geleden deze rol ook op zich nam! Maaike vervangt Jitske. Zij verzorgt de
komende tijd de promotie en is ook tijdens het kamp aanwezig.

DESkamp op sociale media!
Misschien is het jullie opgevallen. Afgelopen woensdag is er
vanuit de werkgroep Jeugdkamp op sociale media een bericht
verschenen. Ditmaal ging het om de flyer van het kamp.
De komende weken zal er elke woensdag een bericht
verschijnen. Zo zullen er oude kampfoto’s en polls geplaatst
worden. Ook vragen we de kinderen mee te denken en om hun
mening. Heb jij nog leuke verhalen of foto's om te delen?
We hopen jullie te zien op Sociale media!

DES sentiment
1. Hoe heet je? Hoe oud ben je? En in welk team speel je?
Ithiel, ik ben 15 jaar oud en speel in de B1
2. Hoe vaak ben je mee geweest op kamp?
3x
3. Welk kampthema zou je nog willen?
Weet ik niet
4. Wie is je favoriete leiding en waarom?
Jarno, want hij is wel grappig.
5. Wat vind je het leukste kampspel?
Militaire dropping
6. Wat is je grootste kampblunder?
Twee kampen geleden was ik aan het slaapwandelen. Ik ben toen naar de keuken
gelopen, waar de leiding me tegenkwam en terug naar bed heeft gebracht. Ik werd toen
de volgende ochtend wakker in een ander bed.
7. Waarvan mag de leiding niet weten dat je het meeneemt naar kamp?
Ik neem niets mee wat niet mag.
8. Wat vind je leuk om te doen in de vrije tijd op kamp?
Ik vind het leuk om iets met vrienden te doen, bijvoorbeeld voetballen of praten.
9. Welke kampganger moeten we volgende week interviewen en wat wil jij van hem/haar
weten?
Maarten, ik ben benieuwd of hij met zijn groepjes het kamp wel eens gewonnen heeft.

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

EvertJan Berkel
Tom de Zutter & Lara van der Reijken
Marijn de Schipper & Gertjan Nolten
Martin van de Voorde
Josje Krijgsman

communicatie@ckvdes.nl
redactie@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

sponsoring@ckvdes.nl
sponsorkleding@ckvdes.nl

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

