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Organisatie
Korfballen bij DES – voor iedereen
De feestdagen zitten er weer op en vol goede moed keken we naar 2022. Echter is het zaalseizoen is tot
nu toe kort geweest. Uiteraard hopen wij dat we nog wat wedstrijden in de zaal kunnen gaan spelen,
echter is dit op dit moment nog niet mogelijk. Wel mogen vanaf volgende week alle leden tot en met 17
jaar oud weer buiten trainen. Om dit mogelijk te maken is de JTC al druk aan de slag geweest en zijn we
in gesprek gegaan met onze overburen, Excelsior. Door het onderhoud en herinrichting van ons
sportpark zijn de kunstgras velden voor de kantine van Excelsior namelijk niet beschikbaar. Er kan dus
alleen getraind worden op ons veld en het voormalig DKC veld. De JTC zal de trainingstijden en
veldverdeling communiceren elders in de DESSER.
Voor iedereen van 18 jaar en ouder is het toegestaan te sporten in tweetallen en met 1,5 afstand
gewaarborgd. Gezien de ervaringen van eerdere maatregelen omtrent groepsgrote van maximaal 2
hebben wij, in overleg met de STC, er voor gekozen hier geen apart trainingsschema voor op te stellen.
Het staat onze leden uiteraard vrij om, op trainingsdagen, langs het veld in tweetallen te schieten of het
sportpark te gebruiken als startpunt voor een hardloop rondje.
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
•
•
•

Ouders kunnen hun kinderen naar de training brengen. Let bij het betreden van het terrein op
de 1,5 meter afstand tot andere ouders.
Kleedkamers en kantines zijn gesloten.
Volg de aangegeven looproutes.

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.
De kleedkamers zijn gesloten. Kom in je sportkleren naar DES en douche achteraf thuis.
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.

Trainingen voor iedereen van 18 jaar en ouder
•

•
•
•
•
•

Er mag alleen in tweetallen gesport worden. De groepjes van twee mogen gedurende de
training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een
tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan
1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een
tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal
wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.
De tweetallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door
middel van hesjes
Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan
Iedereen dient ten alle tijden onderling 1,5m afstand te houden.
Geen onderlinge partijvormen
Maximaal 5 minuten voor aanvang training omgekleed aanwezig en na afloop direct weer 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.

Buiten trainen per zaterdag 15 januari voor de jeugd onder de 18 jaar
Zoals jullie waarschijnlijk ook gehoord hebben is er een kleine versoepeling gekomen (met ingang van a.s.
dinsdag) voor het buitensporten voor jeugd onder de 18 jaar.
Dit betekent dat we buiten zullen gaan trainen vanaf zaterdag 15 januari volgens onderstaand schema:
Maandag
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00

DES KG
E1+F1+F2
E1+F1+F2
B1 + A(<18)
B1 + A(<18)

DKC KG
C1+D1
C1+D1

Zaterdag
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

DES kunstgras
Kangoeroes, Peuters
F1+F2+E1
C1+D1
B1 + A(<18)

LET OP:
Voor de peuters en kangoeroes geldt dat zij een weekje later starten, namelijk zaterdag 22 januari.
Uiteraard blijft gelden: bij klachten (hoe mild ook!) blijf je thuis! En na je training (nadat je geholpen hebt met
opruimen
) vertrek je zo snel mogelijk weer naar huis.
Zoek je veldschoenen dus weer op, pak je thermoshirt erbij en loop een extra rondje warm! Heel veel plezier!
Groetjes, STC en JTC

Afmelden jeugdwedstrijden
Ik hoop dat jullie allemaal ondanks de lock down een fijne kerstvakantie gehad hebben, en het nieuwe jaar
inmiddels weer vrolijk en sportief gestart zijn😊.
Een beetje raar is het wel om een stukje te schrijven, terwijl we geen wedstrijden kunnen spelen gezien de huidige
pandemie. Wanneer en of de zaalcompetitie weer door kan gaan, is nu nog niet bekend, dus wachten we rustig af
☹ Kortom wordt vervolgd…..
Om positief te eindigen: de C1 en F1 staan qua stand nu in ieder geval bovenaan😊
Veel plezier en succes op school weer, en ik hoop jullie allemaal snel weer te kunnen zien,
Jeltje

Fietspuzzeltocht 16 januari!
Zondag 16 januari willen we een fiets puzzeltocht door Delft organiseren. Je kunt starten tussen 12:00 en 14:00
vanaf de kantine. Je bent ongeveer 2 uur onderweg en je komt opdrachten en koek en zopie tegen.
We zijn erg benieuwd of er genoeg animo is om verder te gaan met de organisatie. Geef je daarom snel op via
https://forms.gle/M8mssfRR55atQWs76.
We hebben al veel ideeën en hulp aangeboden gekregen. Echter hebben we nog meer hulp nodig om dit tot een
succes te maken. Wil je niet mee fietsen, maar wel helpen dan horen we dat graag via activiteiten@ckvdes.nl of
stuur ons een appje. Het zou zonde zijn de de activiteit anders niet door kan gaan!
Hopelijk tot dan!
Wouter, Lara en Krijn namens de activiteitencommissie

Zin in een livestream?
De communicatiecommissie is aan het kijken of er interesse is voor het live streamen van wedstrijden. Mocht je
dit ook een leuk idee vinden of juist niet, laat het dan hier weten.
Marijn

Muta sport
Trots zijn we op de ingezette samenwerking met ckv DES, er is kledinglijn opgezet met een eigen identiteit en
uitstraling. Onze eigen productieafdeling draait gelukkig op volle toeren, helaas hebben we nog wel steeds te
maken met de onstabiele logistieke situatie vanuit het verre Oosten, daardoor lopen de levertijden soms op. Voor
ons net zo vervelend als voor de klanten. Op dit moment voorzien we ruim 700 verenigingen in Nederland van
teamkleding, in de meeste gevallen gaat alles goed. Soms worden er fouten gemaakt en schieten bepaalde
producten te snel door de kwaliteitscontrole, gelukkig voor de klant garanderen wij al onze producten 5 jaar voor
100%. Ruim 24 jaar zijn wij actief op de Nederlandse verenigingsmarkt, het nakomen van afspraken en met onze
Ja=Ja werkwijze hopen wij samen met ckv DES een succesvolle samenwerking op te zetten voor de komende
jaren.
Jouke Tuinstra, Directeur

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

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

