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Organisatie
SAVE THE DATE
Zaterdag 9 oktober is het weer tijd voor Café DES! Vanaf 16:00 kan je genieten van een proeverij met diverse
wijnen en speciaalbieren. De aanmelding zal op een later moment plaatsvinden. Zet alvast 9 oktober in je agenda
en hopelijk zien wij jullie dan!
De feestcommissie

Schoonmaakrooster trainingsavonden
D1

E1

F1

F2

B1

week
39

week
40

week
41

week
42

week
43

27-sep

4-okt

11-okt

18-okt

25-okt

4-okt

11-okt

18-okt

25-okt

1-nov

Schoonmaakrooster zaterdagen
Voor de maanden september t/m oktober zijn de volgende teams ingedeeld om op zaterdag na afloop van de
wedstrijd(dag) de kantine weer op te ruimen en de vloer te vegen/dweilen.
DES 3

DES 1

DES A1

DES 4

DES 3

2-okt

9-okt

16-okt

23-okt

30-okt

Noteer de datum alvast in jullie agenda. Als er vragen zijn, of jullie missen iets, laat het weten.
Neeltje

Barrooster zaterdag 2 oktober
8:30-9:00

Ouders F1

9:00-10:00

Gertjan, Jelle B

10:00-11:00

Riemer, Daan

11:00-12:30

Sanne V, Robbert

12:30-13:30

Ouders C1

13:30-14:30

Ouders B1

14:30-15:30

Marco R, Damian

15:30-16:30

Marco G, Mark

16:30-18:00

Bjork, Thijs

18:00-19:00

Bram L, Cheska

Groetjes,
Joris

Grote clubactie 2021
Het is weer zover! Het is weer tijd voor de grote clubactie!
Vanaf 18 september 2021 mogen er loten verkocht worden.
Dit kan tot 6 november.

Op 9 december 2021 is de trekking van de Grote Clubactie 2021. De trekkingsuitslag wordt gepubliceerd op de
website van de grote clubactie.
Waarom is de grote clubactie zo belangrijk voor DES?
Dat is eigenlijk heel simpel. We kunnen het geld heel goed gebruiken! De grote clubactie biedt ons op een redelijk
makkelijke manier de kans om een hoop geld te verdienen. Maar liefst 80% (dat is €2,40 per lot) gaat naar DES.

Doel
Vorig jaar is er een bedrag van 1488 euro verdiend. Dit
jaar is het doel minstens 1500 euro op te halen. We zijn
goed van start gegaan.

Motivatie!
Het winnende DES-team zal na de sluiting van de
verkoop getrakteerd worden op iets lekkers!
Ook vanuit de Grote Clubactie zelf worden er een hoop
prijzen verdeeld onder goede verkopers. Ieder lid dat
meer dan 20 loten verkoopt valt al in de prijzen.
Daarnaast kan je bij 40 loten of meer meedoen aan d
landelijke verkoopwedstrijd. Je kunt dan een Nintendo
Switch of een nieuwe fiets winnen.
Meer info kan je vinden op deze link

Update!
 Wat een start! Er is nu al
494,40 euro verdient met het
verkopen van online loten!
 DES E1 heeft tot nu toe de meeste
online loten verkocht.
 DES D1 ligt er vlak achter.
 Beide teams hebben wel zin in
taart en andere mooie prijzen als
beloning voor hun inzet.
 Fenna, Thijs en Jens uit de E1
verdienen een extra compliment. Zij
gaan aan kop met het meest
verkochte online loten.
 Jasmijn uit de D heeft al een heel
boekje vol. Zij heeft 2(!) nieuwe
boekjes meegenomen.
 De verkoop van papieren loten
wordt pas aan het einde verwerkt. Dit
kan voor een eindsprint zorgen bij de
teamstrijd!

Handige site’s
Uitleg video van het online verkopen: klik hier
Uitleg video verkoop aan de deur: klik hier
Voorbeeld teksten online verkoop: klik hier
Boekje vol?
Op de bar in de kantine staat “een schatkist van de Grote
clubactie”. Hier mogen de volle boekjes ingeleverd
worden.
Verkopen gaat nu nog makkelijker met je eigen
digitale lotenmeter!

Door Eendracht Sterk!

Superloten
Speciaal voor de sponsoren en bedrijven heeft de Grote Clubactie Superloten. Een Superlot heeft een waarde
van 150 euro. Hiervan gaat 80% naar de vereniging. Eigenlijk staat een Superlot gelijk aan 50 reguliere loten.
Voor de Superlot-koper zijn er aan aantal voordelen: de koper ontvangt 50 loten en heeft daarmee grotere
winkans op een prijs, de koper kan loten ook weggeven aan personeel, relaties of klanten en de koper krijgt extra
publiciteit via de website, sociale media en het clubblad van Korfbalvereniging DES. Behalve dat het Superlot DES
120 euro oplevert, maken we met de vereniging ook kans op het Grote Clubfeest ter waarde van 5.000 euro.
Mocht je enthousiast zijn geworden en één of meerdere Superloten willen aanschaffen dat kan via deze link: JA,
IK WIL EEN SUPERLOT. Voor meer over de Superloten neem dan contact op met Jitske Sosef. Email:
jitske@ckvdes.nl
Online loten kopen
Wil je DES graag sponsoren maar kom jij de verkopers nooit tegen of überhaupt niet veel bij DES? Geen
probleem. Je kunt ook online een lot kopen. Dat kan via deze link: JA, IK KOOP EEN LOT

Wij wensen jullie heel veel succes bij de verkoop. We hopen dat er ook dit jaar
weer een heel mooi geldbedrag binnengehaald wordt!
Mochten er nog vragen zijn horen we het graag. Email: jitske@ckvdes.nl
Groeten,
Peter Loozen en Jitske Sosef
Coördinatoren Grote Clubactie

Correctie!
Per abuis is in het wedstrijdverslag de 9-6 toegekend aan de verkeerde speler van de C1. Deze is namelijk
gescoord door Erik. Waarvoor hulde en dank!

KCC D1 – DES D1
Je wekker gaat. Slaperig loop je naar de badkamer om te zien of je gezicht nog wel op de juiste plaats zit. Dan
loop je naar beneden en zet uit automatisme een kop koffie. Je pakt je koffiebeker en bemerkt dat je handen
trillen. “Heb ik misschien iets teveel gefeest gisteren?” vraag je jezelf af. “Ben ik te laat naar bed gegaan?”. Je zet
een paar stappen en voelt dat je benen wat slap zijn. Er zit iets in je maag, het lijkt wel alsof iemand vannacht een
knoop erin heeft gelegd. Je loopt nog een paar stappen en gaat op de bank zitten. Zelfredzaam als je bent pak je
je telefoon om Google te raadplegen wat er aan de hand is. In het scherm staat je agenda, en dan weet je
natuurlijk waar je last van hebt: wedstrijdspanning! Vandaag is namelijk de dag dat de D1 van DES af mag reizen
naar de Korfbal Combinatie Capelle, KCC. Want die stand is natuurlijk in je hoofd geprent; met een overwinning
deel je de koppositie met hen en gaan de laatste drie wedstrijden een mooie strijd om het kampioenschap op
kunnen leveren in de competitie D-jeugd BK nj-D-082 zoals de competitie liefkozend is benoemd door de KNKV.
Natuurlijk wil je op tijd daar zijn. Dus je stapt in je auto. Iets te snel probeer je te rijden want ja, die spanning he!?
En vanzelfsprekend rijden de auto’s voor je langzaam. Tergend langzaam. 85 km/u op de linkerbaan van de
snelweg ís ook niet oké maar nu irriteert het je om één of andere reden nog meer dan normaal. Je wil immers
geen seconde missen van deze wedstrijd die bol staat van de spanning en verwachtingen. Als dan ook nog eens
blijkt dat de helft van het parkeerterrein is afgezet voor twee auto’s van de teststraat, je nergens een lege
parkeerplek kunt vinden én een blik op de klok je vertelt dat de wedstrijd gaat beginnen, dan hou je het niet meer.
Je zet je bolide op de stoep, je doet de deur op slot, haalt een kop koffie en gaat snel in de zon staan langs het
veld: bíjna op tijd voor dé D1 show van vandaag!
Onze helden en heldinnen (wat is het gender neutrale woord hiervoor?) lijken ook wat last te hebben van de
wedstrijdspanning. Al snel wordt het 1-0 voor KCC en ondanks wat speldenprikjes van de D1 waarbij bijna de

gelijkmaker wordt gescoord, is het duidelijk KCC dat wat sterker uit de startblokken komt. Het wordt al snel 2-0 en
een middag vol teleurstelling lijkt zich voor de ogen van de toeschouwers te voltrekken. Dat wordt er niet minder
op als DES een strafworp krijgt wegens foutief verdedigen van de tegenstander die wordt gemist en KCC twee
minuten later zelfs de 3-0 op het bord zet.
Maar dan worden de mouwen opgestroopt. Het mes gaat tussen de tanden en er wordt uit een ander vaatje
getapt. En ik weet niet welke uitdrukkingen en spreekwoorden we hier verder nog op los kunnen laten maar er
hangt toch iets moois in de lucht. Niet alleen de spelers maar ook de coaches Megilsja, Indy en Rosalie hebben
topoverleg om de wedstrijd toch nog te laten kantelen.

Vlak na het topoverleg wordt er van vak gewisseld (bij de D wordt nog niet om de twee punten gewisseld) en dan
gaan we het tweede kwart in van dit duel. En dat een wedstrijd snel kan kantelen hebben we vandaag wel gezien!
Al snel scoort Noortje de 3-1 uit een mooie aanval van DES. Een verdiende beloning van de spelers en speelsters
die geen van allen het hoofd hebben laten hangen en volledig gefocust zijn gebleven op het behalen van een mooi
resultaat vandaag! KCC komt steeds verder en verder onder druk te staan en weet nog maar sporadisch de bal
van de eigen helft af te krijgen. Het is dan ook niet de vraag óf de 3-2 gaat vallen maar wannéér die gaat vallen en
wie hem gaat maken. Dat is, na zes minuten, Jasmijn die een mooi punt scoort en zo de anschlusstor maakt voor
DES. En als zelfs de voorzitter van DES zelf zijn vertrouwen uitspreekt in een goede afloop, tja dan zou niets meer
in de weg moeten staan van een goede afloop.
Helaas is het tweede kwart voor het gevoel iets kort (want de tijd gaat altijd sneller als je het naar je zin hebt). Het
topoverleg tussen spelers en speelsters vindt plaats en de tactische besprekingen en opmerkingen worden
gedeeld. We zijn klaar voor de tweede helft. En als we schrijven “klaar” dan bedoelen we ook “klaar”. Direct na het
fluitsignaal laat DES er namelijk geen enkel misverstand over bestaan: wij komen hier voor de volle mep! Juliette
scoort al heel snel de 3-3 en ook de eerste voorsprong van vandaag lijkt eraan te komen van Juliette maar helaas
gaat deze poging net mis.
DES blijft aanzetten, drukken op extra punten. Erop en eroverheen zoals men dat in wielertermen altijd benoemt.
Aanval na aanval wordt afgevuurd op de korf van KCC die van alle ballen die er net niet in zijn gevallen zelfs
plekken van slijtage begint te vertonen en haar mooie gele kleur steeds meer verliest. Aan de andere kant komt
KCC er bijna niet meer door en wordt ook een andere tactiek gekozen: schieten van afstand. Tot ieders verbazing,
en niet in de minste plaats die van de schutster zelf, verdwijnt de bal geruisloos van grote afstand in de korf en
wordt het toch, ietwat tegen de verhoudingen in. 4-3 voor KCC. Even zijn de mannen en vrouwen van DES D1 uit

het veld geslagen, zeker als ze denken dat de gelijkmaker direct wordt gemaakt maar deze wordt afgekeurd
(verdedigd) door de scheidsrechter. Na een hele mooie aanval van KCC wordt het zelfs 5-3. Het is de eerste helft
all over again en de inhaalrace moet weer gestart worden.
Toch gaan ze door. Nog een keertje de schouders eronder om maar niet tegen een nederlaag aan te lopen. En die
mentaliteit die brengt een team ver. Door goed samenspel komt de bal bij Lukas (met een K wordt aan de kant,
ook met een K bevestigd) en verdwijnt de 5-4 in de korf. Er is nog voldoende tijd om de nederlaag af te wenden
want we gaan nu het vierde kwart in!
Wederom wordt de korf van KCC weer flink onder vuur genomen. Er worden keiharde duels om de bal
uitgevochten waarbij de tegenstander en DES elkaar geen duimbreedte toegeven en in sommige gevallen de bal
een tikje wordt gegeven om maar te voorkomen dat de tegenstander de bal krijgt. Verbeten worden de ballen
afgevangen en het passen voor een ieder zo moeilijk mogelijk gemaakt. Eén van deze scrimmages leidt tot een
poging van Jasmijn die echt maar net mis gaat. Het daarop volgende doorloopje mist ook zijn doel.
Met die instelling kan er maar één ding gebeuren. Het publiek gaat er hartstochtelijk achter staan en alle spelers
en speelsters worden keihard aangemoedigd. De “goede pass”, “lekker gelopen” en “wat een mooie bal” vliegen je
letterlijk om de oren. Zelfs de coaches worden toegejuicht door de ouders.
En tegen die druk, ook al is die van de tegenstander, is natuurlijk geen enkele scheidsrechter bestand. Na een
overtreding tijdens de DES-aanval in de slotfase kan hij dan ook geen enkel ander besluit nemen dan op dit
moment, een beladen en cruciaal moment in de wedstrijd, om DES een terechte strafbal toe te kennen. Dan
gieren de spanningen natuurlijk door je keel als je op zó een belangrijk moment aan moet leggen vanaf de streep.
En hoe dat afliep?

Een loepzuiver punt van Anouk!
Het verdere slotoffensief levert nog wat kansen op maar men slaagt er niet meer in om nog een extra punt te
scoren. Met 5-5 eindigt de wedstrijd en mag een ieder tevreden zijn.
Analyse van de spelers en speelsters
Normaliter worden spelers in de krant beoordeeld met een individuele waardering voor hun optreden. In het geval
van DES D1 is dat echter onmogelijk. Los van het feit dat alle spelers en speelsters een uitstekende performance
op de kunstgrasmat hebben neergelegd, speelt dit team daadwerkelijk als een team. Iedereen wordt even veel
betrokken in het spel, iedereen wordt gecoacht door elkaar en op het veld staat er echt een hecht collectief. Een
collectief dat zich niet af laat schrikken als het tegen de koploper in de poule in een uitwedstrijd met 3-0 achter
staat, maar dan het allerbeste van zichzelf laat zien op het veld. En iedereen die onderdeel van dit mooie team is
mag enorm trots zijn op het vertoonde spel, het vertoonde samenspel en de ethiek en werklust die is ingezet.
Chapeau team D1!

Wedstrijdzaken
LET OP: Afmelden Herfstvakantie
Met het mooie zomerweer is het bijna niet te geloven dat het over een maand alweer herfstvakantie is.
De eerste zaterdag van de herfstvakantie (zaterdag 16 oktober) is er voor alle teams gewoon een wedstrijd.
Misschien hebben jullie dan (vakantie)plannen vandaar dat ik NU graag al weet wie er niet zijn.
Op dit moment heb ik afmeldingen van Erik (C1), Lukas & Phien (D1), Jip (E1), Asuman (F1) en Emma (F2). Met
een beetje hulp van invallers, gaat het daarmee gewoon lukken om alle wedstrijden compleet te spelen😊
Alvast bedankt 😊,
Tot snel op het veld,
Jeltje Goudriaan
Wedstrijdsecretariaat jeugd
(jeugd@ckvdes.nl of na woensdag 015-2134338, niet na 21:30 bellen s.v.p.).
PS: Mochten er vragen zijn over de wedstrijden, aarzel dan niet en mail ze!

Teamverslagen
Van het team waar een sterretje bij staat wordt een leuk verslag gevraagd voor de Desser.

Uitslagen 25 september
DES 1
DES 2
Avanti/Post makelaardij 4
Excelsior 5
Dijkvogels 3
Nieuwerkerk 9
Twist B1
DES C1
KCC/CK Kozijnen D1
Korbis E2
DES F1
DES F2

- ACKC 1
22-17
- KZ/Thermo4U
17-20
- DES 3
16-6
- DES 4
9-14
– DES 5
10-8
- DES 6
8-10
- DES B1
10 - 4
- Nexus C1
8-3
- DES D1
5-5
- DES E1
10 - 3
3-4
- Vitesse (Ba) F1 Niet gespeeld
- Valto F1
3-6
1-5

Wedstrijdprogramma donderdag 30 september
Team

Tegenstander

T/U

Aanw.

Aanv. Veld Accomodatie

F1

Vitesse (Ba) F1

T

17:30

18:00

KG

Verslag

Sportpark Biesland

Scheids

Chauffeurs

Michelle

Bijzonderheden
Bles: Lisa; Afw: Lucy; Res: Emma;

Wedstrijdprogramma zaterdag 25 september
Team

Tegenstander

T/U

Aanw.

Aanv. Veld Accomodatie

1

Verslag

TOGO 1

U

13:30

16:00

KG

Sportpark Het Schenge

Bond

Gebl: Wouter
Res: Joris, Tom, Moana, Kirsten

2

TOP/LITTA 4

U

09:15

11:00

KG

Sportcomplex TOP Sassenheim

Bond

Gebl: Damian
Res: Bram Loozen, Jeroen, Laura

3

VEO 4

T

14:55

15:55

KG

Sportpark Biesland

Bond

4

De Meervogels 3

T

11:20

12:20

KG

Sportpark Biesland

Bond (Backup:
Bram Loozen)

Afw: Marco, Mirjam

5

ONDO (G) 4

U

12:45

14:15

KG

Juliana Sportpark

Bond

Afw: Floor

6

KVS/Maritiem 8

T

10:15

11:00

KG

Sportpark Biesland

Jeroen

Res: Brian

A1

ODO A1

U

11:30

13:00

KG

Sportpark De Commandeur

A2

Dijkvogels A3

U

10:00

11:15

KG

Sportveld Dijkvogels Maasdijk

B1

Olympia (S) B2

T

13:40

14:40

KG

Sportpark Biesland

C1

Olympia (S) C2

T

13:00

13:40

KG

Sportpark Biesland

D1

WION D1

U

09:15

10:30

KG

Sportcomplex Max Planckplaats

E1

Nieuwerkerk E5

T

09:30

10:00

KG

Sportpark Biesland

F1

Nieuwerkerk F3

T

08:30

09:00

KG

Sportpark Biesland

F2

ONDO (G) F3

U

08:30

09:30

KG

Juliana Sportpark

*

Scheids

Bond

*

Chauffeurs

Bijzonderheden

de Bruijn, Valkenburg, Koelma

Res: Che

Groenhof, van Rijn, Langeveld

Res: Luc
Graag Che na de wedstrijd bij ODO brengen

Reinier

Bles: Isa, Anniek; Res: Erik, Lieke & Fenna

Moana

Bles: Jimme; Erik, Fenna en Lieke zie B1
Hoving, Gille, v.d. Ende

*

Laura
Marjolein

Bles: Lisa
Berkel, Nicolson

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
Oefenwedstrijden

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

atc@ckvdes.nl
opleidingen@ckvdes.nl
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
Yolanda Karper
Coen Kunz
Milou Horneman
Robbert van Bussel
Renske van Esveld
jtc@ckvdes.nl
Mark Vlaanderen & Simanca Deurloo
Irene de Bruin & Ilse Poot

Communicatie
Redactie
Sociale Media
Website
Sponsoring
Sponsorkleding

EvertJan Berkel
Lara van der Reijken
Marijn de Schipper & Gertjan Nolten
Martin van de Voorde
Mirjam en Marcia

communicatie@ckvdes.nl
redactie@ckvdes.nl

Activiteiten
Schutterstoernooi
Tennis
Jeugdactiviteiten
Jeugdkamp

Wouter Loozen
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
kleding@ckvdes.nl

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

