Clubblad van CKV DES 20-06-2021 seizoen 2020/2021 nr. 44
Volgende uitgave: 27-06-2021 (Edward / Evert)
Zie voor NAW-gegevens de laatste pagina

Organisatie
Bakfiets gezocht!
Strak design – strak schema!
Bestel je (nieuwe) DES-kleding!
Schoonmaak Zaterdag 26 juni - ouders DES D1
Barrooster 26 juni

Wedstrijden en trainingen
Einde van het seizoen voor de jeugd (peuters t/m B)
Wisten jullie dat?
Uitslagen 19 juni
Wedstrijden 21 en 26 juni
DESkamp 2021
Voorstellen leiding
Colofon

Uitschrijven voor de Desser: http://lists.isdeclub.nl/mailman/listinfo/des-leden

Organisatie
Bakfiets gezocht!
Over twee weken is het zover: DES kamp. Graag zouden wij voor een spel op de zaterdag avond een bakfiets
willen lenen. Deze moet stevig genoeg zijn zodat een volwassenen in de bak kan zitten. Heeft u toevallig een
bakfiets die we mogen lenen, stuur dan een berichtje naar marijn@ckvdes.nl. Uiteraard mag je me ook gewoon
aanspreken op DES of een appje sturen!

Strak design – strak schema!
Afgelopen week heeft het bestuur jullie geïnformeerd over het feit dat we als vereniging staan voor een wisseling
in de kledinglijn. Wij zijn op basis van dit besluit als groepje Implementatie Kledinglijn’ aan het werk gegaan, en
willen jullie in grove lijnen meenemen in de stappen die gezet moeten worden om de keuze voor MUTA als
kledingleverancier om te zetten naar een fashionable vereniging, en dat alles (hopelijk) bij aanvang van het nieuw
seizoen 2021-2020. Wij willen hierover meer duidelijkheid bieden op basis van de volgende 3 punten:
1. Design van het nieuwe tenue
De keuze voor een nieuwe kledinglijn is leuk, maar betekent ook dat er een nieuw design moet worden
gemaakt. Hierin moet rekening worden gehouden met de tijdsgeest, de herkenbaarheid van de vereniging
en voldoen aan de afspraken met de sponsoren. Voor de trainingspakken, de sokken, broekje, rokje en de
tassen is de keuze reeds gemaakt, voor de inschietshirt is de selectie bijna gemaakt. Deze keuze hangt
nog een beetje af van het uiteindelijke design van (wedstrijd)shirt. Op dit moment zijn we met MUTA bezig
met de optimalisatie van de eerste designs en hopen deze in de komende 2 weken aan jullie te
presenteren. Een grote kans dat wij dan jullie hulp nodig hebben om de finale keuze te maken. De
doelstelling is om per 01.07.2021 de gehele kledinglijn te hebben vastgesteld en de eerste bestelling(en)
te doen.
2. Iedereen het juiste tenue (de wissel)
Om te zorgen dat iedereen die iedereen er netjes uitziet is natuurlijk niet alleen de keuze van de kledinglijn
belangrijk, maar ook dat iedereen de juiste maat krijgt! Daarom willen we op korte termijn een tweetal passessies organiseren. Tijdens deze sessie kunnen jong en oud vergelijkbare shirts en broekjes/rokjes
passen en op basis daarvan hun bestelling (maat) kunnen doorgeven. Waarschijnlijk zullen we (moeten)
werken met een tijdslot per team, en hopen daarbij om jullie begrip. Uiteraard proberen wij rekening te
houden met de normale tijden dat jullie bij DES aanwezig zouden kunnen zijn. We zijn op dit moment
bezig met de details rondom de (corona-low-risk) organisatie van deze sessies, maar mikken op 26 en 28
juni (SAVE THE DATES!).
3. Bestellen/voorraadbeheer van de verschillende artikelen van de kledinglijn
Uiteraard moeten wij ons natuurlijk ook voorbereiden op de andere aspecten volgend op de wissel, zoals:
hoe kunnen leden de trainingspakken of inschietshirts bestellen (op korte termijn en/of na 3 jaar), hoe
kunnen de nieuwe leden hun spullen bestellen. Dit deel van de implementatie loopt parallel aan de andere
punten – samen met MUTA zijn we hiervoor een concept aan het ontwikkelen, maar zal in ieder geval
zullen een (vernieuwde) webshop en de nieuwe website daar een rol in spelen. Aangezien alle andere
artikelen binnen de kledinglijn een kortere levertijd hebben dan de shirts, willen we dit stuk nog iets beter
uitwerken voordat we jullie in meer detail (kunnen) informeren. Uiteraard zal dit wel z.s.m. gebeuren, want
iedereen wil natuurlijk ook gelijk in het nieuwste inschietshirt rondlopen, en misschien zelf wel in hetzelfde
trainingspak als de selectie!
We hopen jullie hiermee al iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de stappen die we moeten nemen en
de bijbehorende tijdslijn om alle teams er spic & span uit te laten zien in het begin van het nieuwe seizoen.

Bestel je (nieuwe) DES-kleding!
We zijn nu in de fase belandt dat de tenues besteld moeten gaan worden, zodat elke spelend lid in september in
zijn of haar nieuwe outfit kan korfballen. De levertijd van de shirts is circa 12 weken, dus moet DES voor 1 juli de
bestelling doorgeven aan Muta.
De prijs voor een tenue (shirt, rokje/broekje en sokken) is voor de senioren 27,50 en voor de junioren en jeugd
22,50. Lever je je oude tenue in ( DES-shirt is al voldoende) krijg je 2,50 euro korting
Hoe gaat dat in z’n werk?
Wij verzamelen per persoon/lid alle maten en zullen de bestelling in 1 keer doorgeven aan Muta. Het is belangrijk
dat elk spelend lid die de kleding wil aanschaffen zijn of haar maten door geeft aan ons via kleding@ckvdes.nl.
Nu snappen wij ook dat je nieuwe kleding graag wilt passen, daarom organiseren we 2 momenten waarop de
kleding gepast kan worden:
Zaterdag 26 juni van 09:30 – 11:00 of
Maandag 28 juni van 18:30 – 19:30.
Dit is voor alle spelende leden. Mocht je geen gebruik willen maken van het pasmoment, geef dan de volgende
gegevens door via de mail:
1.voornaam + achternaam + huidig team
2. maat shirt + maat rokje/broekje + maat sokken
3. Lever je (oude) kleding in voor korting
4. akkoord met automatische incasso
Wil je graag passen, maar ben je beide data verhinderd, stuur ons een mail.
Mocht je nog vragen hebben of nog even contact willen hebben, mail dan kleding@ckvdes.nl.
We hebben bij deze fase echt jullie hulp nodig om dit een succes te laten worden. Als we niet op tijd bestellen
kunnen we niet bij de start van het nieuwe seizoen in nieuwe kleding spelen!
Tot 26 of 28 juni!
Marcia en Mirjam

Schoonmaak Zaterdag 26 juni - ouders DES D1
Afgelopen zaterdag hebben de ouders van de B1 de schoonmaak op zich genomen, waarvoor dank!
Voor het laatste speelweekend wil ik de ouders van de D1 vragen om schoon te maken.
Graag met drie ouders even de toiletten, bar en keuken schoonmaken op donderdag of zaterdag als je toch al
naar DES komt om je kind te halen of brengen van de wedstrijd/training. Wellicht is de trainingsavond makkelijker
gezien het tijdstip van de wedstrijd en eventuele drukte, maar ik laat het aan jullie over wat uitkomt.
Graag onderling via de team-app afstemmen wie dit zijn.
Ook even controleren of de papieren handdoekjes moeten worden aangevuld, en vuilnisbakken moeten worden
geleegd (denk tevens aan de buitenbakken!). Schoonmaakmaterialen zijn in de schoonmaakkast in de gang te
vinden en er staat een deel ook klaar in de kantine.
Bedankt weer! Groetjes Neeltje

Barrooster 26 juni
9.00-10.00

Ouders A2

10.00-11.00 Niet nodig
11.00-12.00 Ouders E1
12.00-1300 Ouders D1
13.00-14.00 Laura, Indy
Groetjes, Joris

Wedstrijden en trainingen
Einde van het seizoen voor de jeugd (peuters t/m B)
Er worden op dit moment nog fanatieke wedstrijden gespeeld tijdens de juni-competitie, maar ook aan dit rare
seizoen komt langzaam een eindeC.
Tot aan kamp (laatste training op donderdag 1 juli) trainen we in de huidige teams en volgens huidig
trainingsrooster:
Maandag
Tijd
DES KG
DKC KG
4e KG
18.00-19.00
C1+C2+F1+F2
E1+D1
19.10- 20.10
3+ 4
A1+A2
B1+ 5
20.20- 21.20
1+ 2
6+ 7
Recreanten
Donderdag
Tijd
DES KG
DKC KG
18.00- 19.00
B1+ D1
C1+ C2
19.10- 20.10
3+ 4
20.20- 21-20
1+ 2
5+ 6
21-20- 21-40
1+ 2
*Wanneer mogelijk qua aantallen kan de A1 op het kunstgras bij 3/ 4 er bij

Gras
E1+ F1+ F2
A1*+ A2

Op zondag 4 juli worden de opstellingen gepubliceerd in de Desser. Op maandag 5 juli is er geen trainen voor de
jeugd. Er is dan wel gelegenheid om naar het JTC-spreekuur te komen (18.30-19.30 uur) in het clubhuis. Vanaf
donderdag 8 juli t/m donderdag 17 juli zijn de groepstrainingen in de groepen van volgend seizoen. Hierna start de
vakantie!
Vanaf maandag 23 augustus starten we uitgerust aan het nieuwe seizoen.
Mocht je vragen hebben, dan horen we het graag!
Groetjes van de JTC
Senioren en junioren OPGELET
Aangezien de jeugd en junioren weer wedstrijden mogen spelen, hebben we jullie hulp op de zaterdagen en 1
maandag nodig om de thuiswedstrijden te fluiten. Het complete programma inclusief scheidsrechters vinden
jullie nu in deze Desser. Heel graag jullie aandacht hiervoor. En namens de teams en coaches alvast bedankt!
Jeltje
Afmelden wedstrijden - spelregels
Mocht 26 juni niet kunnen spelen, laat ons dan NU vast weten als je er niet bij kunt zijn, dan kunnen wij daar
rekening mee houden.
Na woensdag 20:00 geldt voor iedereen: Alleen afmelden als je onverwacht ziek geworden bent, en alleen per
telefoon!
Verder willen wij jullie verzoeken om eventuele chauffeursbeurten die niet uitkomen, onderling met de andere
ouders te ruilen.
Junioren (DES A1 & A2):
Bij Kirsten via senioren@ckvdes.nl of 06-38744642.
Aspiranten en pupillen (B1, C1, D1, E1, F1 & F2):
Bij Jeltje via jeugd@ckvdes.nl of 015-2134338.
Alvast bedankt!
Jeltje & Kirsten
Wedstrijdsecretariaat

Wisten jullie dat?
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Jeltje

Het afgelopen zaterdag niet meer zo warm was als van de week?
Phien pechvogel van het seizoen is?
Ze zaterdag met kruk toch bij DES was om de D1 aan te moedigen?
Haar broertje supergoed inviel?
De andere invallers in alle teams trouwens ook?
De D1 zaterdag net niet won?
De B1 het deze week net wat spannender maakte dan vorige week?
Zij wel weer wonnen?
Zij nu bovenaan staan?
De C1 de eerste overwinning van de junicompetitie binnenhaalde?
Zij meteen ook dik wonnen?
Lukas 3 doelpunten scoorde in zijn wedstrijd met de E1?
Dat net niet genoeg was voor de overwinning?
De E1 wel heel knap overspeelde?
Che zijn haar nog steeds paars is?
Dat weer eens iets anders dan oranje is?
Elles zaterdag naar de Efteling gaat?
Ik haar veel plezier wens?
Er heel veel nieuwe kangoeroes en peuters lid zijn geworden?
Leonie de bidons niet aan kan slepen?
Zaterdag de laatste zaterdag met wedstrijden alweer is?
We daarna lakker op kamp gaan?
Ik hoop dat jullie ook allemaal mee gaan?

Uitslagen 19 juni
Avanti/Post Makelaardij A3

DES (D) A1

18

-

13

DES (D) A2

Valto A3

DES (D) B1

Dijkvogels B2

10

-

9

Fortuna/Delta Logistiek C3

DES (D) C1

3

-

14

DES (D) D1

De Meervogels D2

5

-

7

Fortuna/Delta Logistiek E4

DES (D) E1

16

-

4

1

-

2

DES (D) F1

Weidevogels F1

0

-

9

2

-

2

ODO F2

DES (D) F2

20

-

0

4

-

1

VERZET

Wedstrijden 21 en 26 juni
Wedstrijdprogramma maandag 21 juni
Team Tegenstander
A2 Valto A3

T/U Verz. Spelen Veld Accommodatie
Scheidsrechter
T
18:40 19:10 KG Sportpark Biesland
Tijmen H -

Chauffeurs

Opmerkingen
Afw: Mick & Linde; Bles: Senna; Res: Maarten, Teun, Gijs, Eva, Iris, Sara

Wedstrijdprogramma zaterdag 26 juni
Team
A1
A2
B1
C1
D1
E1
F1
F2

Tegenstander
T/U Verzameltijd
Speeltijd
Veld
Phoenix A1
U 12:30 14:00 KG
De Meervogels A2 T
09:30 10:00 KG
Excelsior (D) B2 U 11:00 11:30 KG
Olympia (S) C2
U 08:45 09:45 KG
Avanti/Post Makelaardij
T
12:30
D3
13:00 KG
ONDO (G) E5
T
11:30 12:00 KG
Fortuna/Delta Logistiek
U F1
09:30 10:00 KG
Valto F1
U 09:00 10:00 KG

Accommodatie
Scheidsrechter
Chauffeurs
Van Doornenplantsoen (veld)
Knoeff, Jager, Vellinga en Suyker
Sportpark Biesland
Farian
Sportpark Biesland
Niet nodig:)
Sportpark De Brug
Ton, Kunz, Heemskerk, Duurkoop
Sportpark Biesland
Vera
Sportpark Biesland
Nienke
Sportpark Kruithuisweg-Oost
Verzamelen bij Fortuna
Sportpark De Zwet
v.d. Hulst, Nicolson

Opmerkingen
Afw: Matthijs, Iris, Sara; Res: Ithiël, Demi, Nila; Megilsja, Brian, Gijs zie A2
Afw: Giovanni, Mick, Maartje & Linde; Res: Megilsja, Brian & Gijs
Res: Luc; Ithiël, Demi & Nila zie A1
Afw: Elles; Lieke en Vera zie D1; Luc zie B1
Afw: Jasmijn; Bles: Phien; Res: Lieke, Tom, Elias & Vera
Afw: Fenna & Jens; Toop zie F2; Jip & Eva zie F1; Tom & Elias zie D1;
Afw: Lucy; Res: Jip & Eva
Res: Toop

DESkamp 2021

Wat gaat de tijd toch snel. Alweer over twee weken is het zover, we gaan op kamp!
De inschrijvingen stromen gelukkig binnen, er gaan al ruim 30 kinderen mee.
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Kosten:

F t/m A
DES kamp 2021
Kamphuis de Eendracht, te Delft
2 juli 18:30 uur tot en met 4 juli 16:00 uur
€55,-

Heb jij je nog niet opgegeven? Doe dat dan snel via webshop.ckvdes.nl/kamp.
Wij hebben er al zin in!
Winterse groet, de kampcommissie
Sjoerd, Wiebe, Jitske, Kirsten, Esmee, Maaike en Krijn
PS. Alle leiding zal vooraf getest worden, daarnaast stellen wij een coronaprotocol op n.a.v. de tegen die tijd
geldende maatregelen. Vragen? Neem gerust contact met ons op via jeugdkamp@ckvdes.nl.

Voorstellen leiding; Met deze week drie onthullingen!

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

scheidsrechter@ckvdes.nl
oefenwedstrijden@ckvdes.nl

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

stc@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
sponsoring@ckvdes.nl
Martin van de Voorde
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

Yolanda Karper
Coen Kunz
Milou Horneman & Tom Makkus
Vacant
Renske van Esveld
jtc@ckvdes.nl

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

