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Lieve DESsers,
Het is nu alweer een jaar geleden,
Dat Sint Nicolaas langs sportpark Biesland kwam gereden.
Dit jaar had Sint zijn rondje ook weer eens gedaan,
Maar kwam voor een dicht hek op het Bieslandsepad te staan.
Met mijn mijter op gluurde Sint voorzichtig door de spijlen heen;
Fijn, daar zag deze bisschop goede voortgang in kluswerkwerkzaamhe’en!
Piet attendeerde me dat het gesloten hek door het zaalseizoen komt, dat was ik vergeten,
Dat verloop van een korfbal seizoen moet Sint nu toch wel een keertje weten!
Sint en Piet hebben het afgelopen jaar jullie goed gevolgd op website en in DESser gekeken,
Want het afgelopen jaar moest ook weer vaak van het normaal worden afgeweken.
Corona raakte ook nu weer het verloop van spel van korf en bal,
Dat vereist weer een hoop aanpassing voor trainers, spelers en ouders al met al.
En wat is er voor iets moois met jullie kleding gebeurd?
Alle teams groot en klein zijn - voorzien van sponsornamen - weer prachtig gekleurd.
Uit betrouwbare bron begreep deze Goedheiligman dat er ook ergens een draadje los zat,
Maar dat herkent Sint ook bij zichzelf, dat heeft hij sinds zijn jeugd altijd al gehad.
Sint is de eerste om te zien dat het ingewikkelde tijden zijn, en niet alleen na vijven,
En vindt het mooi te zien hoe jullie daarin trouw en betrokken op DES zijn en blijven.
Sint wenst jullie veel succes bij het werven van aanwas en nieuwe jeugd,
Lekker sporten, korfballen gunt Sint een ieder en doet me deugd.
Weet als goed katholiek voel ik mij zeer met jullie oorsprong, reilen en zeilen verwant,
Hopelijk tref ik jullie in 2022 in goede gezondheid weer in dit mooie land.
Dag hoor!
Lieve groeten van Sint en Piet

Vanuit het bestuur
Afgelopen week hebben we jullie geïnformeerd over het besluit van het KNKV over hoe we doorgaan met de
competitie voor de breedtesport en vriendschappelijke wedstrijden voor de wedstrijdsport.
Voor de meest gestelde vragen over hoe te handelen met de coronamaatregelen https://www.knkv.nl/faqcorona/ .
Voor vragen over de competitie verwijzen we jullie naar https://www.knkv.nl/competition/faq
Naast alle regels die gelden, wordt ook ruimte gelaten voor je eigen gezonde verstand en dat je voor jezelf strikter
kan zijn als je je daarbij veiliger voelt.
Mochten jullie nog vragen hebben, aarzel niet om ons te schrijven.
Hartelijke groet,
Sjoerd, Kirsten en Arco

Spaaractie ‘Spaar-je-club-gezond’: Wat een mooi resultaat! Bedankt!
Sport en bewegen verbeteren de gezondheid, daarom superblij met de actie van onze jeugdsponsor.
In de afgelopen weken hebben jullie gigantisch jullie best gedaan bij de actie ‘Spaar-je-club-gezond’ van de PLUS
Delft / Den Hoorn. Met de gespaarde Sponsorpunten kon er gespaard worden voor een deel van het beschikbare
bedrag. En wat hebben we een mooi resultaat behaald. Afgelopen vrijdag mocht ik de cheque van Martin Panis
(van PLUS Martin Panis) in ontvangst nemen. We hebben met z’n allen € 2700,- bij elkaar gespaard. Gemiddeld
het grootste bedrag per verenigingslid!
Super trots op alle leden die mee hebben gespaard.

Rabo ClubSupport – ook een mooi bedrag!
Naast de fantastische spaaracties van de PLUS Delft / Den Hoorn én de
Grote Clubactie, heeft er in de afgelopen weken nog een actie gelopen.
Iedereen die een spaarrekening had bij de Rabobank kon stemmen op
haar favoriete vereniging, en het aantal stemmen bepaalde het bedrag
was gespaard voor de vereniging.
In ons geval betekent dit dat we zoveel stemmen hebben gekregen dat
de Rabobank het mooie bedrag van €453,22 naar onze verenging over maakt. Opnieuw een mooi bedrag! En ook
hier bedankt voor jullie inzet. Met het wegvallen van verschillende inkomsten en een spannende periode voor
boeg is elke euro meer dan welkom.

Grote clubactie 202, de uitslag!
De afgelopen weken hebben een hoop DESleden zich
ingezet voor DES. Het doel dit jaar was om meer te
verkopen dan het jaar ervoor. En dat is gelukt!
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
Goed nieuws! We hebben ons doel ruim gehaald! Heel erg bedankt voor jullie inzet. We wilden meer ophalen dan
vorig jaar. Toen hadden we 1444 euro. Ons doen voor dit jaar was 1500 euro. We zitten er zo’n 300 euro boven!

20 loten actie
Meerdere leden is het gelukt meer dan 20 loten te verkopen. Zij komen in aanmerking voor een wincode waarmee
ze een prijs kunnen kiezen. Deze wincode hebben sommige kinderen al ontvangen via de trainer.
Er zijn ook een aantal kinderen die hem nog niet ontvangen hebben. Ik kan ouders deze code mailen. Bij gebrek
aan alle e-mailadressen vraag ik de ouders van de volgende kinderen Jitske even een mailtje te sturen, zodat zij
de wincode kan toesturen. Kinderen die nog een code ontvangen: Wende (C1), Phien (D1), Juliëtte (D1), Toop
(E1), Nolan (F1) en Max (F2).
Teamstrijd
Bij de teamstrijd was het tot het laatste moment
spannend. Er waren een aantal teams die een
vliegende start hadden zoals de D1 en E1, maar
er werd ook nog een flinke eindsprint ingezet
met name door de F teams.
Uiteindelijk heeft DES D1 overtuigend
gewonnen.
Zij krijgen zo snel mogelijk een taart die ze met
elkaar mogen opeten!
TOP verkopers
Een extra compliment voor de volgende drie
verkopers. Zij hebben de meeste loten verkocht van de vereniging.
1. Jasmijn (D1)
2. Phien (D1)
3. Nolan (F1)

Mochten er nog vragen zijn horen we het graag. Email: jitske@ckvdes.nl
Groeten,
Peter Loozen en Jitske Sosef
Coördinatoren Grote Clubactie

Pietenkorfbal!
Zaterdag 4 december kwamen er twee Pieten langs bij de peuters en kangoeroes. Ze wilden graag leren
korfballen want dat is handig als je Piet bent. Dus werd er volop geoefend met ingepakte dozen. De peuters en
kangoeroes deden voor hoe je moet overgooien en hoe je de kadootjes in de korfbalschoorsteen kunt gooien. De
Pieten waren heel erg onder de indruk van wat de Des- kinderen allemaal kunnen. Na afloop kregen de kinderen
lekkere limonade en een zakje pepernoten.
En er werd natuurlijk nog even gezongen
voor de Pieten. De Pieten gingen heel blij
naar huis en gaan de trucjes die ze geleerd
hebben ook aan de rest van de Pieten
uitleggen!
De JAC
PS: Een speciaal bedankje voor PLUS Martin Panis voor het sponsoren van de lekkere pepernoten!

Gevonden voorwerpen
In het afgelopen veldseizoen is er een kist vol spullen achtergebleven in de kantine. Heel veel bidons, een berg
kleren, 2 paar slippers en een klok (?). Op de website staan foto's van alles spullen: ckvdes.nl/gevondenvoorwerpen. Zit er iets van jou bij? Stuur dan een berichtje naar ella@ckvdes.nl dan regelen we hoe het weer bij
jou terecht komt. Over een paar weken wordt wat overblijft naar de kringloop gebracht.
Ella Knoeff,
Accommodatiecommissie

Informatiesessie
Even een korte herinnering: aanstaande dinsdag 7 december om 20:00 uur organiseren we een informatiesessie
naar aanleiding van de berichtgeving in de media over DES. Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn naar
aanleiding van die berichten. Wellicht leven onder jullie als leden goede ideeën en tips voor ons. Als je je opgeeft
via mail bij Kirsten kirsten@ckvdes.nl dan ontvangen jullie tijdig de link.
Vriendelijke groeten,
Kirsten en Arco

Wedstrijdzaken
Afmelden wedstrijden jeugd
Afgelopen Sinterklaas zaterdag hadden we 2 Pieten op bezoek bij de kangoeroes en peuters: dit was echt heel
gezellig!
Ondanks meerdere afmeldingen, en Corona regels, hebben toch alle jeugdteams kunnen spelen. Dank aan alle
invallers om dit mogelijk te maken.
De E1 scoorde zaterdag zelfs 11 doelpunten, maar helaas was dit niet genoeg voor de overwinning. Ook de 10
doelpunten van de B1 waren niet genoeg voor de overwinning: maar wel voor een gelijkspel gelukkig!
De F-jes zetten hun zegetocht voort: met maar liefst 10-0 en 10-1 werd er gewonnen!
De D1 kreeg voor de wedstrijd pepernoten van de Pieten, maar helaas brachten die geen overwinning. Volgende
week beter.
Nu nog 2 competitiezaterdagen voor de kerstvakantie. Ik hoor het graag op tijd als een van jullie er niet bij kan zijn.
Fijne week en succes zaterdag,
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!

Uitslagen 4 december
De Meervogels 5
DES 6
Fiks A2
DES (D) B1
DES (D) D1
Vitesse (Ba) E3
Phoenix F2
Die Haghe F2

DES 5
Erasmus 3
DES A2
TOP/LITTA B3
Refleks D2
DES (D) E1
DES (D) F1
DES (D) F2

10 - 10
15 - 10
13 - 11
10 - 10
5 - 15
26 - 11
1 - 10
0 - 10

0-0
2-2
2-1

Oefenprogramma zaterdag 20 november
Team

Tegenstander

T/U

Verz.

Spelen

Accommodatie

Zaalwacht

Scheids

1

Afgelast

2

Afgelast

3

Afgelast

4

Afgelast

5

Afgelast

6

Afgelast

A1

TOP/LITTA A3

T

14:00

15:00

De Hoornbloem

Ouders A1

Bond (Backup:
Gertjan)

A2

TOP/LITTA A5

U

13:35

15:05

De Wasbeek

B1

VRIJ

-

-

-

Nieuwerkerk C3

E1
F1
F2

Nieuwerkerk D5
Refleks E1
Refleks F1
ONDO (G) F3

U
T
T
T

-

-

Opmerkingen

-

13:15

14:00

De Hoornbloem

9:45

11:00

De Kleine Vink Hal

12:30

13:00

De Hoornbloem

Ouders E1

Cheska

11:30

12:00

De Hoornbloem

Ouders F1

Jelle vd R

11:30

12:00

De Hoornbloem

Ouders F2

Quincy

Teams met een
zijn aan de beurt om een wedstrijdverslag te schrijven.
Spontane wedstrijdverslagen zijn natuurlijk ook welkom!

Verslag

Van Rijn, Langeveld,
Jager

T

C1

D1

-

Chauffeurs

Ouders C1

Brian

-

-

Driessen,
Valkenburg, Stipdonk

Bles: Lotte;
Afw: Jinte & Vera;
Res: Juliëtte
Juliëtte zie C1;

-

Let op: een uur eerder dan in
zaalprogramma:)

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) of Noa (06-12861087).
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
Vacant
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

