Clubblad van CKV DES 24-04-2022 seizoen 2021/2022 nr. 35
Volgende uitgave: 01-05-2022 (Evert / Gertjan)
Zie voor NAW-gegevens de laatste pagina

Organisatie
DESkamp
Pinksteren 2022
SCHOONMAAKSCHEMA VERVOLG
Van de Ledenwerf
Terugblik zaalseizoen
Bedankt!

Wedstrijdzaken
Fijne meivakantie
Uitslagen 23-04
Wedstrijdprogramma 30 april 2022

Colofon
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Organisatie
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

Pinksteren 2022
DES Toernooi 2022 zal plaatsvinden op vrijdag 3 juni tot en met maandag 6 juni.
De inschrijvingen druppelen rustig binnen, inmiddels zijn er 26 teams ingeschreven. Uiteindelijk blijk toch altijd dat
mond tot mond reclame het beste werkt! Dus praat er over, nodig korfbal vrienden uit en vergeet de
scheidsrechters niet!
Afmelden
Voor alle spelende leden in de A en senioren geldt dat je zowel op zaterdag als maandag met jouw team aan de
wedstrijddagen mee doet. Wij als DES doen dit in onze eigen (sponsor)kleding. Mocht je niet kunnen of een eigen
team op de been brengen, geef dit zo snel mogelijk door aan het wedstrijdsecretariaat. Zij gaan over de teams en
zullen halverwege mei aan ons als commissie het aantal DESteams doorgeven.
Hulp- en Barrooster
Zoals al eerder in de DESser gecommuniceerd hebben we de hele vereniging nodig om het hulp- en barrooster te
vullen. Alle spelende leden graag twee diensten invullen en vraag jouw ouders, ooms, tantes en vrienden om ook
een dienstje in te vullen! (met name op de wedstrijd dagen en de late uurtjes in de tent). Op zaterdagen zullen wij
aanwezig zijn met het rooster, daarnaast kun je ook altijd mailen naar helpen@destoernooi.nl of zoek contact met
Sjoerd.
Vacature
Wij zijn opzoek naar versterking tijdens het toernooi! Belangrijkste vacature op dit moment is voor
wedstrijdzaken, een leuke, belangrijke en drukke taak op de wedstrijddagen. Deze functie wordt al jaren
opgepakt door Eveline, met verschillende sidekicks. Wil jij dit jaar ons team versterken of wil je er meer over
weten? Spreek een van ons aan of mail naar contact@destoernooi.nl.
Anne, Chris, Eveline, Jelle, Sjoerd, Yolanda en Maaike
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Van de Ledenwerf

Oproep Schoolkorfbal trainers/coaches en
meer….
Beste Dessers,
Zoals jullie wellicht gemerkt hebben, is de ledenwerf druk bezig met allerlei acties. Het werven van nieuwe leden is
ook een speerpunt van DES en dat is niet zonder reden. Onze aantallen jeugdleden zijn niet overal groot genoeg
om de teams goed in te delen op niveau. Nu de corona maatregelen het toelaten, willen wij dan ook zoveel
mogelijk aandacht vragen voor het werven van nieuwe leden voor DES.
Maar dit kunnen wij niet zonder jullie hulp. Daarom vragen wij iedereen om met ons mee te denken en nog
belangrijker om ons te helpen bij het uitvoeren van de ledenwerf-acties.
Want met jullie helpende handjes en enthousiasme komen er vast snel meer leden bij!
Als eerste willen wij jullie aandacht vragen voor het Schoolkorfbal-toernooi.
Op Vrijdagmiddag 20 mei 2022 van 16:00 uur tot 19:00 uur zal het toernooi weer worden gehouden op het
sportpark Biesland.
Namens DES doen op dit moment circa 5 scholen mee, met ruim 30 teams.
Als ledenwerf en schoolkorfbal cie zijn we dus opzoek naar Dessers die een of meer schoolteams willen
coachen/begeleiden tijdens de wedstrijden op 20 mei en Dessers die wedstrijden willen
fluiten.
Maar we zijn ook opzoek naar mensen die willen helpen met het klaarzetten en
opruimen van alle toernooi-spullen.
Opgeven hiervoor kan door een mail te sturen naar schoolkorfbal@ckvdes.nl of zet je
naam op de lijst die op het raam van de kantine hangt.
Maandag 9 en 16 mei van 18:00 – 19:00 kunnen alle kinderen die meedoen met het
schoolkorfbal, mee komen trainen. Al veel kinderen hebben zich hiervoor opgegeven.
Ook tijdens deze trainingen, zijn extra handjes heel erg welkom!
Koningsspelen
Afgelopen vrijdag hebben we als ledenwerf, samen met Yanthi, mini clinic’s gegeven bij de Egelantier in Tanthof
tijdens de Koningsspelen.
Het was een hele gezellige ochtend met een lekker zonnetje en veel enthousiaste kinderen.
Yanthi heel erg bedankt voor je hulp, we hopen dat de clinic’s helpen om de kinderen te inspireren voor korfbal en
te laten zien dat het een hele leuke sport is.
Spreekbeurten
We hopen ook dat de spreekbeurt(en) die al is en wordt gegeven, heel geslaagd zijn en dat ook die helpen om
kinderen positief en geïnteresseerd te maken om te gaan korfballen.
Delft try-out en Sportief Midden Delfland
We doen dit jaar weer mee met de try-out in de gemeente Delft voor zowel de basisscholen als het Voortgezet
onderwijs (dit is voor de eerste keer). We hopen dat er veel aanmeldingen komen om mee te trainen.
Mocht je mensen kennen die opzoek zijn naar een nieuwe sport, vertel ze dan van de mogelijkheden om via Delft
try out een aantal keer mee te komen doen.
Maar we doen ook mee met de sportweek van Midden Delfland, daarom willen we dinsdag 17 mei bij het Kickertje
een korfbal workshop geven tussen 16—17u voor kinderen vanaf 6 jaar.
Dus wij zoeken spelers die dinsdag 17 mei tussen 15:30 en 17:30 willen helpen met het geven van korfballes.
Wie o Wie kan ons 17 mei helpen??
Mocht je verder leuke ideeën of tips hebben om korfbal en DES te promoten, laten het ons weten (mail
bijvoorbeeld naar ledenwerf@ckvdes.nl). We willen er graag mee aan de slag.

Agenda
9 mei – trainingen schoolkorfbal tijdens de reguliere trainingen
16 mei – trainingen schoolkorfbal tijdens de reguliere trainingen
17 mei – Workshop bij het Kickertje
20 mei - Schoolkorfbaltoernooi
Wij hopen op jullie hulp en enthousiasme!
Groetjes, de Ledenwerf cie
Mirjam, Iris, Leonie, Yolanda, Suzan, Rosalie en Megan

Inschrijflijst Schoolkorfbal hulp

Naam

Coaches
team

Scheidsrechter Helpende
handjes

Terugblik zaalseizoen
Op 16 april hebben eindelijk alle senioren teams de zaalcompetitie definitief afgesloten. DES 1 had een zware
poule waar ze toch knap wat punten behaalde ondanks de vele blessures en af en toe zieke door corona. Zij
zullen volgend jaar hopelijk een volledig zaalseizoen in de eerste klasse gaan spelen. DES 2 speelde na een
zware halve competitie de beslissingswedstrijden tegen KZ en waar ze de thuiswedstrijd knap wisten te winnen
was het uit tegen KZ toch net te lastig en verloren ze na verlenging net met 1 punt teveel. Hierdoor zal DES 2
volgend jaar in de zaal in de tweede klasse uitkomen. DES 3 mocht ook beslissingswedstrijden spelen na een
moeilijke zaalcompetitie. Zij verloren helaas twee keer van Fortuna. DES 4 speelde ook beslissingswedstrijden
maar dan om het kampioenschap. Thuis was dit met veel publiek en maakte ze het spannend, toch wiste zij in de
laatste minuut het winnende doelpunt te maken. Uit was gelukkig het bestuur aanwezig om ze aan te moedigen,
deze wedstrijd wonnen ze uiteindelijk iets makkelijker waardoor zij na twee keer winst zich kampioen mogen
noemen, gefeliciteerd! DES 5 begon goed aan de competitie en na 3 wedstrijden stonden zij nog bovenaan,
helaas lieten zij daarna wat punten liggen maar speelde ze toch een knappe zaalcompetitie. DES 6 was het bijna
gelukt om de zaal ongeslagen af te sluiten, maar helaas verloren ze de laatste wedstrijd. DES A1 heeft het in de
zaal goed gedaan en eindigde netjes als tweede in hun poule. De A2 had het iets moeilijker maar toch ook een
paar mooie overwinningen.
Na dit weekend hebben de meeste teams de eerste wedstrijden op het veld weer gehad. De voorbereiding voor
een aantal teams was zeer kort. We hopen na de komende weken goed trainen en even geen wedstrijden dat
iedereen 14 mei weer fit kan starten met de veld competitie! Voor DES 1 geldt op naar het kampioenschap, zij
wonnen afgelopen zaterdag gelukkig met gemak van keep fit. DES 2 en 3 mogen weer hard aan de bak en DES 4
heeft dan afgelopen zaterdag hun eerste verlies geleden maar staan er nog steeds goed voor. Voor DES 5 en A1
moet het veld nog beginnen en DES 6 zit weer in een iets moeilijkere poule waardoor zij zaterdag helaas verloren.
De A2 begon het veld met een ruime overwinning.
Groeten STC

Bedankt!
Bij deze willen wij Peter de Kat nog bedanken voor het omroepen van de wedstrijden van DES 1 in de zaal. Nu er
weer mensen aanwezig mochten zijn was het fijn dat hij deze mooie taak weer op zich wilde nemen!

Wedstrijdzaken
Fijne meivakantie
Afgelopen zaterdag werd er druk gekorfbald: de nieuwe E2 won heel knap, en de nieuwe F3 speelde een top wedstrijd! Een goede start. Nu zijn er 2 zaterdagen geen
wedstrijden, zodat jullie lekker van de meivakantie kunnen genieten.
Daarna gaan we weer door, volgens het complete wedstrijdschema dat jullie vorige week in de Desser vonden.
Ik heb inmiddels al een heleboel mailtjes ontvangen met vakantie of weekendje weg plannen voor de komende weken. Fijn dat nu vast te weten, zodat ik zo nodig een
wedstrijd kan gaan verzetten. Dus heb je me nog niet laten weten dat je er een zaterdag (bijvoorbeeld met Hemelvaart, 28 mei) niet bij kunt zijn: mail me dan nu!
Een hele fijne meivakantie en tot 14 mei😊

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

Uitslagen 23-04
DES 1
Tempo 4
KZ Danaïden 4
DES 6
Nieuwerkerk A3
DES (D) B1
ODO C1
ALO D1
HKV/Ons Eibernest E2
Vriendenschaar (B) E3
DES (D) F1
DES (D) F2
DES (D) F3

- Keep Fit ‘70 1:
- DES 3:
- DES 4:
- NIO 3:
- DES A2:
- Twist B1
- DES (D) C1
- DES (D) D1
- DES (D) E1
- DES (D) E2
- Achilles (Hg) F1
- KVS/Maritiem F2
- Achilles (Hg) F2

21-6
12-10
14-12
6-11
4-12
1-8
4-0
10-4
7-1
4-12
6-17
6-4
1-3

1-2
3-0
5-5
2-2
3-2

Wedstrijdprogramma 30 april 2022
Team Tegenstander

T/U

Verzameltijd Speeltijd

Veld

Accommodatie

Scheidsrechter

Chauffeurs

Verslag

Bijzonderheden

T/U

Verzameltijd Speeltijd

Veld

Accommodatie

Scheidsrechter

Chauffeurs

Verslag

Bijzonderheden

1

VRIJ
2
3

VRIJ
VRIJ

5

VRIJ
VRIJ

6

VRIJ

A1

VRIJ

A2

VRIJ

4

Team Tegenstander
B1

VRIJ

C1

VRIJ
VRIJ

D1
E1

VRIJ

E2

VRIJ
VRIJ

F1
F2
F3

VRIJ
VRIJ

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

