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Organisatie

Oproep Schoolkorfbal
trainers/coaches en meer….

Beste Dessers,
Vrijdagmiddag 20 mei 2022 van 16:00 uur tot 19:00 uur zal het schoolkorfbaltoernooi weer worden gehouden
op het sportpark Biesland.
Inmiddels hebben zich al 4 jeugdleden van de B1 zich aangemeld om te helpen die middag. Super jongens en
meiden van de B1.
Het is nog ver weg, maar wij zijn dus nu al opzoek naar spelers die tijdens het toernooi op 20 mei een of meer
schoolteams willen coachen/begeleiden en wedstrijden willen fluiten. Maar we zijn ook opzoek naar mensen die
willen helpen met het klaarzetten en opruimen van alle toernooi-spullen of bardienst willen draaien tijdens het
toernooi.
Opgeven hiervoor kan door een mail te sturen naar schoolkorfbal@ckvdes.nl. Inmiddels is er ook een intekenlijst
in de kantine opgehangen op het prikbord, daar kun je, je op intekenen om te helpen.
Jullie hulp is niet alleen zeer welkom maar ook erg belangrijk in kader van wat momenteel het speerpunt van DES
is, namelijk LEDEN WERVEN
Ook hebben 2 jeugdleden en een oud-speelster van DES op vrijdagmiddag 8 april een clinic gegeven bij de
Freinetschool aan de groepen 7/8. Dit is supergoed ontvangen door de Freinetschool. Zo goed dat er komende
maandag weer clinic worden gegeven maar dan aan de lagere groepen van de Freinetschool. Maar hiernaast zijn
er nog 2 scholen die gevraagd hebben of wij een clinic op school kunnen verzorgen. Het zou gaan om eventueel
de maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag, uiteraard overdag tijdens schooltijd.
Wij hopen dat jullie kunnen en willen helpen! Want hoe meer kinderen we kunnen overhalen om mee te doen met
het schoolkorfbal, hoe leuker het toernooi wordt. En hoe meer kinderen zien, hoe leuk DES is! En die dan
natuurlijk lid worden….
Dus wat kan jij voor je club betekenen??
Groetjes, de Ledenwerf commissie
Mirjam, Iris, Leonie, Yolanda, Suzan, Rosalie en Megan

DES Sportdag zaterdag 9 april
Afgelopen zaterdag hebben we een super leuke sportdag bij DES georganiseerd voor kinderen van 2- 12 jaar. Er
werden leuke trainingen gegeven en er was een stormbaan en een springkussen, die goed in de smaak vielen bij
de kinderen.
Ondanks dat dag met veel regen- en hagelbuien begon, was het gelukkig vanaf 10 droog en liet de zon zich veel
zien. Gelukkig hebben veel mensen zich niet door het weer laten beïnvloeden, want het was gezellig druk. Er zijn
ongeveer 30 nieuwe kinderen mee komen doen en we hopen natuurlijk dat we een groot deel van deze kinderen
nog een keer terug gaan zien bij DES.
Mocht je iemand kennen die geweest is, vraag dan of ze nog een keertje komen meedoen.
We willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen om de sportdag tot een succes te maken.
Wij kijken in ieder geval terug op een geslaagde sportdag.
De Ledenwerfcommissie
Mirjam, Leonie, Iris, Suzan, Megan, Rosalie en Yolanda

Twee nieuwe jeugdteams erbij!
We zijn heel blij dat we jullie kunnen vertellen dat er maar liefst TWEE nieuwe jeugdteams starten op het veld! De
E2 en F3 gaan van start. Zelfs de eerste oefenwedstrijd van de F3 zit er al op.
We wensen jullie heel veel plezier met korfballen en mocht je op het veld zijn: ga vooral een keertje kijken bij de
F3 en E2 en moedig ze een beetje extra aan!
Groetjes van de JTC

Wisten jullie dat…..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vorige week op de training de palen omwaaiden op het veld?
dat best gevaarlijk was?
er gelukkig niemand gewond raakte?
de F3 afgelopen zaterdag de allereerste wedstrijd gespeeld hebben?
het hagelde en regende daarbij?
Bas het allereerste doelpunt van de nieuwe F3 scoorde?
ik daar supertrots op ben?
de Paashaas langs kwam op de sportdag?
het zonnetje toen weer scheen?
we een superleuke ochtend hadden met trainen en springkussens?
er ook veel nieuwe kinderen meededen?
we hopen dat ze allemaal lid worden?
de dag supergoed georganiseerd was?
DES niet voor niets Door Eendracht Sterk heet?
we dit voorjaar nog een nieuw team krijgen?
DES E2 er klaar voor is ook te gaan korfballen?
Ik dat superleuk vind?
er zaterdag ook nog in de zaal gekorfbald werd?
DES 2 en 4 het best wel heel spannend maakten?
maar natuurlijk wel wonnen?
zij dat volgende week weer gaan doen?
er op 2e Paasdag weer een schutterstoernooi is?

Jeltje

Schoonmaak
Voor deze week is het de beurt aan de ouders van de E1 en F3 om de kantine bij te houden.
Ouders van de E, zouden jullie de F3 ouders wegwijs willen maken?
Vorige week is er hard schoongemaakt mede waardoor we op de open dag een goede indruk hebben gemaakt!
Dank voor jullie hulp!
Deze week moeten vooral de wekelijkse dingen gebeuren, zoals op de lijst in de schoonmaakkast terug te vinden
is. Een aantal schoonmaakartikelen is besteld om de voorraad weer bij te werken, als jullie nog wat missen, laat
het mij even weten.
Alvast voor de agenda’s: volgende week is de vraag aan de F1 + F2 ouders om een uurtje te helpen.
Groetjes,
Neeltje

DESkamp
Afgelopen jaren kon het jeugdkamp helaas niet doorgaan. Wel hebben we toen een hele leuke alternatieve
kampdagen gehad. Dit jaar zijn we er dus helemaal klaar voor. We hebben het gemist!
Kijken jullie ook zo uit naar weer een echt kamp? Renspellen, eten aan lange tafels, laat gaan slapen (of niet),
avondspellen, liedjes zingen, Hollandse leeuwen en noem maar op? Zorg dan dat je er bij bent!
Noteer in je agenda: DESKAMP 24 t/m 26 juni 2022
Geef je op via: http://webshop.ckvdes.nl/kamp
Wij hebben er nu al weer zin in!
De kampcommissie,
Sjoerd van Velzen, Wiebe Bode, Esmée Sjerp,
Kirsten van der Vaart & Jitske Sosef
Contact: jeugdkamp@ckvdes.nl

DES-kamp 2022: DESafari

Wedstrijdzaken
Veldcompetitie jeugd
Vanaf zaterdag 23 april (voor sommigen is dit de eerste zaterdag van de meivakantie) zal de veldcompetitie starten.
De wedstrijddagen zijn: zaterdag 23 april, zaterdag 14, 21 en 28 mei (28 mei is de zaterdag na Hemelvaartsdag), 11 en 18 juni. Op deze zaterdagen staan er voor alle
jeugdteams een wedstrijd gepland: dus een verzoek:
Willen jullie me nu vast laten weten als jullie er een zaterdag tussen nu en juni niet bij kunnen zijn?
Alvast bedankt en tot buiten bij DES,
Jeltje
jeugd@ckvdes.nl
015-2134338 (niet na 21:15 svp)

Uitslagen zaterdag 9 april
DES 2
Fortuna 4
DES 4

- KZ/Thermo4U 4
- DES 3
- ODO 3

22-19
19-13
15-14

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. 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
19.15: DES 4
19.30- 20.00
DES 3
DES 3
20.15: DES 4
20.00- 20.30
DES 1&2
DES 2
20.15: DES 1
20.30- 21.00
DES 1&2
DES 2
21.00: DES 1
De overige senioren en junioren starten tegelijk met de jeugd op 4 april op het veld

Wedstrijdprogramma zaal zaterdag16 april
Team

Tegenstander

T/U

Verzameltijd

Speeltijd

Sporthal

Zaalwacht

2

KZ/Thermo4U 4

U

10:00

12:00

De Hoornbloem

3

Fortuna/Delta
Logistiek 4

T

10:00

11:00

Piet Vink

4

ODO 3

U

15:30

17:00

Scheidsrechter Chauffeurs

bond

Esmée

De Hofstede

Verslag

Bijzonderheden
Afw: Bram
Gebl: Jarno, Marco
Res: Mark, Timon, Dennis,
Maaike

onderling

bond

Afw: Marijn
Res: Mirjam, Marco

bond

Afw: Riemer, Marco, Mirjam
Res: Noa, Tom M., Maarten
Let op, de kantine en
kleedkamers zijn gesloten!

onderling

Oefenwedstrijdprogramma veld zaterdag 16 april
Team

Tegenstander

T/U

Verzameltijd

Speeltijd

Veld

1

VRIJ

2

Zaalprogramma

3

Zaalprogramma

4

Zaalprogramma

5

VRIJ

6

Accommodatie

Nikantes 3

U

09:00

10:00

KG

Sportcomplex Botreep

A1

ADO A

U

10:00

11:15

KG

Schenkeltje 7, 's Gravendeel

A2

Refleks toernooi

U

13:30

14:30

KG

Sportpark Prinses Irene

B1

VRIJ

-

-

-

-

C1

ODO C1

T

08:45

09:30

KG

D1

VRIJ

-

-

-

-

-

E1

KVS E1

T

09:45

10:30

-

-

E2

VRIJ

-

-

-

-

-

F1

VRIJ

-

-

-

-

-

F2

VRIJ

-

-

-

-

-

F3

VRIJ

-

-

-

-

-

Verslag

Scheidsrechter

Chauffeurs

Bijzonderheden

onderling

afw: Krijn, Dieuwertje

Megilsja,
Kreunen, Knoeff
Groenhof, van
Rijn, Langeveld

*

res: Che
Afw: Karlijn
Res: Gijs

Sportpark Biesland

*

Afw: Erik & Jimme;
Res: Naud

Wiebe

Naud zie C1
Wedstrijd is verzet:)
Res: alle E2 spelers

Brian

zie E1 allemaal:)

Oefenwedstrijdprogramma veld dinsdag 19 april
Team

Tegenstander

T/U

Verzameltijd

Speeltijd

Veld

1
2

Accommodatie

Verslag

Scheidsrechter

Chauffeurs

Bijzonderheden

HKV

U

volgt

volgt

KG

Steenwijklaan 16, Den Haag

-

-

onderling

Res: DES 2

HKV

U

volgt

volgt

KG

Steenwijklaan 16, Den Haag

-

-

onderling

Res: DES 1

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
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Schoolkorfbal

Mirjam de Jongh
Leonie van Stralen
Yolanda den Besten
Suzan Ploeger
Rosalie Baarslag
Megan Fakkert
Iris van de Voorde

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,
DES F en Kangoeroes
Bondszaken

ledenwerf@ckvdes.nl

stc@ckvdes.nl
Dieuwertje van Velzen
Milou Horneman
Vacant
Robbert van Bussel
Tom de Zutter
jtc@ckvdes.nl
Mark Vlaanderen & Yvette Breedveld
Irene de Bruin
Ilse Poot
Simanca Deurloo

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

