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Organisatie
Eerste fase renovatie sportpark Biesland bijna klaar

Over enkele weken is het zover: de eerste fase, met de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden voor Excelsior, is dan afgerond. Vorige week rolde wethouder Karin
Schrederhof de eerste meters kunstgras uit. Excelsior krijgt daarmee de beschikking over 1 hoofdveld en 3 kunstgrasvelden.
Deze nieuwe velden zijn nodig voor fase 2, die over ongeveer een maand start: ruimte maken voor de aanleg van een tweede rugbyveld voor RC Delft, de hoofdreden van
deze renovatie. Die zal naar verwachting dit najaar klaar zijn. Ondertussen blijft de mogelijkheid voor DES om het Pinkstertoernooi in 2022 te kunnen organiseren.
Ook voor DES ligt het plan klaar om een nieuw hoofveld aan te leggen en het kunstgras van de voormalige korfbalvereniging DKC bij haar velden te betrekken. Die fase 3
staat gepland in 2026 onder de conditie dat DES nog steeds die veldbezetting nodig heeft op Biesland.
Een mooi eerste resultaat van samenwerking tussen de 3 verenigingen, de gemeente Delft, aannemersbedrijf A.H. Vrij en de Stichting Sportpark Biesland. Voor de
gemeente Delft is dit het eerste uitgevoerde project waarmee wordt geïnvesteerd in sportaccommodaties in Delft.
Erik en Eduard, vertegenwoordigers van DES in de Stichting

Nog steeds nieuwe JTC-leden gezocht!
Helaas hebben we na ons vorige oproep geen reacties ontvangen dus hierbij een nieuwe oproep.
Volgend jaar zijn wij op zoek naar 3 nieuwe Jeugd Technische Commissie (JTC) leden. Naast het coördineren van een categorie zijn er nog een aantal taken die we
verdelen over de JTC-leden zoals het regelen van met bondszaken, trainingsroosters maken en ondersteunen van de ledenwerf. We vragen van jou dat je aanwezig bent
bij de JTC-vergaderingen (1x per 4-6 weken), van aanpakken weet, zichtbaar bent voor je categorie bij wedstrijden en open staat voor gesprekken met jeugdspelers en
hun ouders en trainers.
Het is niet noodzakelijk dat je precies weet hoe het korfbalspelletje werkt maar een beetje kennis is mooi meegenomen. Je hoeft dus niet persé een spelend lid te zijn, als
ouder kun je ook prima bij de JTC.
Wil je meer informatie mail dan naar JTC@ckvdes.nl
groetjes,
de JTC
Yvette Breedveld en Irene de Bruin

Bijna einde zaalseizoen
Voor de meeste teams zijn er komend weekend de laatste zaalwedstrijden. Sommige teams moeten nog even verder in de zaal om belangrijke punten binnen te slepen.
Zo spelen DES 2 en DES 3 beslissingswedstrijden om hopelijk niet te degraderen en DES 4 won afgelopen zaterdag van VEO en zorgt hiermee dat ze mogen strijden
voor promotie. Alle teams kunnen 9 en 16 april natuurlijk veel aanmoediging gebruiken!
DES 1 zal zaterdag de laatste zaal wedstrijd spelen van een moeizame competitie, mede door de gesplitste poule, veel geblesseerde en af en aan besmette spelers. Zij
hebben toch alles gedaan wat binnen de mogelijkheden lag en hebben het daardoor een aantal tegenstanders nog bijzonder lastig gemaakt!
DES 6 kan mogelijk komende zaterdag de zaal competitie ongeslagen afsluiten. Doordat zij een aantal wedstrijden minder gespeeld hebben dan andere kunnen zij geen
eerste worden op papier maar ongeslagen betekend voor ons toch rede voor een feestje! Dus zet hem op zaterdag!
DES 5 kan zaterdag nog proberen punten weg te snoepen van de nr 1 en zo de zaalcompetitie goed afsluiten en daarna lekker het veld op. Voor de A1 en A2 zit het
zaalseizoen er weer op en zij kunnen zich vanaf volgende week weer gaan voorbereiden op het veld.
De STC

Jeugdtrainingen vanaf 4 april op het veld!
Voor alle jeugdteams (peuters t/m de B jeugd) geldt dat we nog een weekje in de zaal gaan trainen en dan mogen de buitenschoenen weer tevoorschijn worden gehaald.
Dat betekent dat we dan ook weer op maandag gaan trainen in plaats van op dinsdag. Op 9 april staan voor de meeste jeugdteams ook al een oefenwedstrijd ingepland
voor of na de sportdag!
Onderstaande rooster gaat dus voor de jeugd op 4 april in. Een aantal hogere teams gaan ook al naar buiten maar een aantal teams hebben nog beslissingswedstrijden.
Dit zal maken dat sommige trainers op de donderdag van het veld naar de zaal moeten reizen. Dit zal waarschijnlijk 1 of 2 keer moeten gebeuren en we hopen dat niet al
te veel gedoe geeft.
En zien jullie in het rooster dat er nu ook een F3 gaat trainen?! Zij gaan op het veld ook voor het eerst wedstrijden spelen! Heel veel plezier F3!

Maandag
18:00-18:30

DES KG
C1+F1+F2

DKC KG

4e KG

18:30-19:00

C1+F1+F2

E1+D1

19:00-19:30

3+5

A1+A2

B1

19:30-20:00

3+5

A1+A2

B1

20:00-20:30

1+2

6+7

Recreanten

20:30-21:00

1+2

6+7

Recreanten

21:00-21:30

1+2

E1+D1

Donderdag
DES KG

DKC KG
D1+C1 (half veld)

18:00-18:30

B1

18:30-19:00

B1+A1+A2

19:00-19:30

A1+A2

19:30-20:00

3+5

20:00-20:30

3+5

4+6+7

20:30-21:00

1+2

4+6+7

21:00-21:30

1+2

21:30-22:00

1+2

Gras

D1+C1 (half veld)

F1+F2+F3+E1
F1+F2+F3+E1

Zaterdag
DES Gras
10:00-11:00

Kangoeroes, Peuters

Trainingsoverzicht beslissingswedstrijden zaal 5 t/m 16 april
Voor DES 2,3 en 4 staan er voor het eind van het zaalseizoen beslissingswedstrijden op het programma. Dit betekend dat deze teams op zaterdag 9 april en zaterdag 16
april wedstrijden spelen voor promotie of tegen degradatie. De tijden van deze wedstrijden worden zsm bekend gemaakt.
Omdat zij langer in de zaal spelen zullen zij dinsdag 5 en 12 april trainen in de buitenhof en donderdag 7 en 14 april trainen in de piet vink, zie onderstaand schema.
Dinsdag Buitenhof
Donderdag Piet vink
19.00- 19.30
DES 3
DES 3
19.30- 20.00
DES 3, DES 2
DES 3, DES 2
20.00- 20.30
DES 2, DES 4
DES 2, DES 4
20.30- 21.00
DES 2, DES 4
DES 2, DES 4
Alle overige senioren en junioren starten 4 april weer op het veld volgens onderstaand schema.

Prijsuitreiking Grote Clubactie (eindelijk!)
Weten jullie het nog? Eind november sloten we met elkaar de Grote Clubactie af. Er was al weken
een spannend teamstrijd gaande. Uiteindelijk had de D1 gewonnen. De Grote Clubactie heeft DES
€1800 euro opgeleverd. Weer een nieuw verkooprecord.
De D1 won dus een taart voor het hele team. Vervolgens kwamen er nieuwe maatregelen. Eerst
kon er niet worden gesport, daarna wel maar kon de horeca nog niet open en uiteindelijk werd er
weer volledig getraind en gespeeld. Echter bleef de D1 in beleefde afwachting van de taart…
Gelukkig hebben zij oplettende trainers die eens even aan de bel trokken. Tja, ik was het niet
vergeten hoor. Maar ik had er inderdaad even niet meer aan gedacht. Om het lange wachten te
belonen heb ik extra mijn best gedaan op een heerlijke zelfgebakken taart voor de D1. Deze
hebben ze afgelopen zaterdag dan eindelijk ontvangen.
Jasmijn werd even apart in het zonnetje gezet. Zij had zoveel loten verkocht dat ze eigenlijk ook
een eigen taart verdiende. Maar ja, dat is toch wat veel van het goede een hele taart. Gelukkig
werd dit opgelost met een persoonlijk cadeau. Ze kreeg een luchtbed in de vorm van een
tompouce!
Groetjes Jitske

Beste D, E en F spelers, kangoeroes en peuters,
Op zaterdag 9 april is de DES Sportdag. Op deze ochtend is er een super leuke paastraining voor jullie en al jullie vriendjes en vriendinnetjes. Er zal ook een springkussen
en een stormbaan klaar staan voor jullie. De trainingstijden voor de peuters en kangoeroes zijn net iets anders dan normaal. Voor de D, E en F zijn er ook oefenwedstrijden.
Kijk daarom even goed in de flyer hoe laat jouw training is. Vergeet niet al je vriendjes en vriendinnetjes uit te nodigen. Hoe ze zich kunnen aanmelden staat ook op de
flyer. Als je nog vragen hebt over de sportdag kun je die stellen aan je trainer.
De DES Sportdag organisatie

SAVE THE DATE!
2e paasdag komt er weer aan en dat betekent dat we opnieuw gaan uitvechten wie zich de beste schutters van DES mogen noemen. Binnenkort komt meer informatie
over hoe je je kunt aanmelden. De jongste jeugd (F t/m D) speelt een ouder kind toernooi en C t/m senioren spelen in tweetallen. Vraag je vader of moeder alvast of ze
mee willen doen of zoek vast een teamgenoot en zet het schutterstoernooi alvast op maandag 18 april in je agenda.
Tot dan!
Groetjes van de activiteitencommissie

Wedstrijdzaken
Uitslagen 26 maart
DES 3 - Avanti/Post Makelaardij 4:
DES 4 - VEO 4:
VEO 7 - DES 6:
Fluks A1 - DES A1:
DES A2 - KIOS A2:
Phoenix C1
DES (D) C1
DES (D) D1
GKV (H) D1
Nieuwerkerk E5 DES (D) E1
Avanti/Post Makelaardij F3
DES (D) F1
De Meervogels F1
DES (D) F2

12-24
16-13
10-14
16-9
6-13
0-12
4-6
3-2
1-14
4-5

3-2
5-2
2-0

Einde livestreams
Zoals jullie hebben gezien, zijn afgelopen dinsdag de meeste Corona-maatregelen teruggedraaid. We zien dat er meer en meer mensen op de tribune zitten, en daarom
stoppen we met de livestreams. Bij deze bedanken we iedereen die een livestream heeft gedraaid of bekeken: Zonder jullie had het niet gewerkt!
Tot op (of langs 😀) het veld!
Namens de communicatiecommissie,
Gertjan

Wisten jullie dat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De C1 a.s. zaterdag tegen de medekoploper speelt?
Zij dus wat extra publiek kunnen gebruiken?
Zij gelukkig gewoon thuisspelen in de Hoornbloem?
Er op het veld een nieuw F team gaat starten?
Dit DES F3 zal worden?
Silila en Sanne dit team zullen gaan trainen/coachen?
De F1 afgelopen zaterdag met 14-1 won?
Lucy hiervan 4 doelpunten scoorde?
De F2 afgelopen zaterdag ook knap won?
Elza haar B diploma gehaald heeft?
Maartje ook haar zwemdiploma gehaald heeft?
Zaterdag a.s. de laatste competitiewedstrijden in de zaal voor de jeugd gepland staan?
Ik door het mooie lenteweer weer graag buiten zou gaan korfballen?
Dat al snel weer gaat gebeuren?
Er op zaterdag 9 april buiten een superleuke sportdag georganiseerd wordt?
Jullie daar natuurlijk allemaal van harte welkom bij zijn?
Er op zaterdag 9 en 16 april ook oefenwedstrijden zijn?
De veldcompetitie start op 23 april?
Ik het graag nu vast hoor als jullie er een zaterdag tussen nu en juni niet bij kunnen zijn?

Jeltje
jeugd@ckvdes.nl
015-2134338 (niet na 21:15 svp)

Wedstrijdprogramma zaterdag 2 April
Team Tegenstander

T/U

Verzameltijd

Speeltijd

sporthal

Zaalwacht

U

12:15

13:45

U

10:55

12:25

5

Dunas 3

T

13:10

14:10

De Hoornbloem

Jeroen

Bond
(Backup:
Dennis)

6

Avanti/Post
Makelaardij
7

T

12:15

13:00

De Hoornbloem

Daan

Marco G

B1

VRIJ

-

-

-

-

-

C1

Dunas C1

T

14:35

15:20

De Hoornbloem

Ouders C1

D1

Olympia (S)
D1

U

9:45

11:00

Olympia

-

E1

Maassluis
E1

T

11:30

12:00

De Hoornbloem

Ouders E1

F1

LYNX F1

T

11:30

12:00

De Hoornbloem

Ouders F1

2

Sportcampus
Zuiderpark
Sportcampus
Zuiderpark

Scheidsrechter

Achilles (Hg)
1
Achilles (Hg)
2

1

Chauffeurs

Verslag

Bijzonderheden

Bond

Res: Laura, Aniek, DES 2

Bond

"Gebl: Marco

*

Gebl: Damian, Eveline
Afw: Krijn, Sjoerd, Dieuwertje
Res: Brian, Chris, Meglisja

-

-

-

Mats zie C1

Krijn

-

*

Afw: Jinte & Vera; Res: Mats

Vellinga, Silva
Salamanca, de
Rijke

-

Afw: Jasmijn;

Amier

-

-

Laura

-

-

-

Oefenprogramma zaterdag 9 April
Team

Tegenstander

T/U

Verz.

Spelen

B1

Sporthal

Phoenix B3

T

13:00

14:00

Sportpark Biesland

D1

VEO D1

T

08:45

09:30

Sportpark Biesland,
DKC veld

E1

KVS

T

12:15

13:00

Sportpark Biesland

F1

Maassluis F1

T

08:45

09:30

Sportpark Biesland,
DKC veld

F2

Maassluis F2

T

08:15

09:00

Sportpark Biesland
DES veld

F3

Dunas F3

U

08:00

09:00

Stokroosveld, Den
Haag

Zaalwacht

Scheids

Chauffeurs

Verslag

Opmerkingen

Zaalwacht

Scheids

Chauffeurs

Verslag

Opmerkingen

Zaalwacht

Scheids

Chauffeurs

Verslag

Opmerkingen

Oefenprogramma zaterdag 16 April
Team

Tegenstander

5

Volgt

6

Nikantes 3

A1

Volgt

A2

Refelks Toernooi

B1

Volgt

C1

Odo C1

T/U

Verz.

Spelen

U

09:00

10:00

U

13:30

14:30

T

09:00

10:00

Sporthal

Sportcomplex Botreep

Oefenprogramma dinsdag 19 April
Team

Tegenstander

1

Volgt

2

Volgt

T/U

Verz.

Spelen

Sporthal

DES 2,3, 4, spelen mogelijk op 9 en/of 16 april een beslissingswedstrijd.

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

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
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

