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Organisatie
Van de Voorzitter
Ons officiële jubileum(kalender)jaar hebben we afgelopen vrijdag feestelijk gestart met het Nieuwjaargala. De chique
uitgedoste leden, oud-leden, genodigden en sponsoren en een prachtig versierd clubhuis maakten dit Nieuwjaarsfeest
al bijzonder. Helemaal bijzonder was, dat we de avond mochten starten met een speciale gebeurtenis.
1/2
Als voorzitter hoop je, dat leden zich bij onze club zo thuis voelen, dat we samen vele jubilea mogen vieren: 12
25,
30 jarig lidmaatschap. Maar een 40- of zelfs een 50 jarig lidmaatschap van DES is een absoluut bijzondere
gebeurtenis. In mijn voorzitterschap heb ik al twee 50-jarig jubilarissen mogen toespreken namelijk BertJan van der
Mast en René Meijster. Als een gouden jubilaris ook nog eens kaderlid is (geweest) met functies binnen meerdere
commissies en het bestuur mogen wij spreken van iemand met een Rood-Wit DES-hart. Zoals jullie begrijpen, dan
hebben wij het over Erik Kraaij.
Voor deze zeer speciale gebeurtenis zijn de gemeente Delft en de Delftse sportraad benaderd voor de gouden
sportspeld. Wethouder Wonen, Zorg en Sport, Mevrouw Karin Schrederhof, had de mooie taak onze jubilaris in het
zonnetje te zetten en de Gouden sportspeld uit te reiken. Als kaderlid bij de KNKV is Erik al vele jaren actief. De KNKV
heeft voor de jubilaris voor deze kaderfunctie de bondspeld – 50 jaar- met oorkonde toegezonden en deze hebben we
vrijdagavond aan Erik uit naam van de KNKV overhandigd. Daarnaast mocht het 50 jarig jubileumbeeldje van DES en
een prachtige bos bloemen natuurlijk niet ontbreken. Eriks naam is al na de JAV toegevoegd aan de eregalerij voor
Ereleden. Dit schildje met de namen van onze Erevoorzitters, Ereleden en Leden van Verdienste hangt in ons
clubhuis.
Wie is Erik Kraaij? Wat heeft Erik Kraaij nu
gedaan voor DES? In 1977 is hij voor het eerst
wedstrijd secretaris geworden. In het bestuur
zaten toen Han Schreuder (voorzitter), Jan van
Driel (secretaris) en Wil van der Heiden
(penningmeester). Als wedstrijd secretaris is
Erik 3 jaar actief geweest. In de jaarverslagen
en jaar ‘DESSERS’ uit verschillende jaren vanaf
1990 komt hij weer in beeld op zijn geliefde
plaats als bestuurslid technische commissie.

Een bijzondere tijd is de periode van 2012 tot 2015 geweest. Samen met het toenmalige bestuur bestaande uit Cor
Poot (penningmeester), Marian Roodenburg (secretaris), Barbara Wiersma (PR en communicatie), Maaike Berkel
(accommodatie) en ondergetekende (voorzitter) hebben wij een hecht bestuur gevormd met als hoogtepunt de
realisatie van ons nieuwe clubhuis.
Ook hier, in de DESSER, wil ik jou, Erik, namens het bestuur, alle leden en oud-leden van DES hartelijk danken voor
jouw inzet voor DES als speler, trainer, commissie lid en bestuurslid. Ik hoop je nog vaak te spreken en gefeliciteerd
met jouw jubileum.
Ik wens jullie allen een goede week.
Jan Deurloo

Oproep: Met de Kwibus naar DES 1!
Op 2 februari speelt de selectie in Hoevelaken tegen Telstar. Een belangrijke wedstrijd voor zowel DES 1 als DES 2,
daarom willen we met de KWIBUS! Tussen 16.30 en 17.00 zullen we vertrekken, en rond middernacht zijn we weer
terug. Voor €5 kan je mee om de selectie naar de overwinning te schreeuwen! Aanmelden kan via
riankraaij@hotmail.com.
LET OP! De kwibus rijdt alleen bij genoeg aanmeldingen.

Delftse talenten kiezen voor DES
De selectie van korfbalvereniging DES wordt volgend seizoen aangevuld met Sanne Biemans. De 18-jarige speelster
komt over van Fortuna/Delta Logistiek. Eerder maakte Farian de Roo aan het begin van dit zaalseizoen al dezelfde
overstap.
Op dit moment speelt Biemans nog in de A1 van Fortuna. In dat team was De Roo ook actief, maar na het
veldseizoen besloot hij de overstap te maken naar DES. “De situatie bij Fortuna zorgde ervoor dat ik per direct weg
wilde. Ik wilde graag blijven korfballen, maar wel dicht bij huis.” Ondanks dat zijn zus bij Valto speelt, koos De Roo
voor DES. “Het gevoel was meteen goed. Ik ben heel blij dat ik nog toegevoegd kon worden, midden in het seizoen. Ik
heb de lol in het korfbal weer helemaal terug.”
In navolging van De Roo kiest ook Sanne Biemans, in het seizoen 2016-2017 nog stagiair bij Oranje U17, voor DES.
Een keuze die gebaseerd is op plezier, zo geeft ze aan. “Het plezier bij Fortuna is minder geworden in de afgelopen
jaren. Aan het begin van het seizoen had ik me voorgenomen nog één jaartje op het hoogste niveau te spelen, maar
het was voor mij wel duidelijk dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging en nieuwe sociale contacten. Ik had goede
verhalen gehoord over DES, en ben het gesprek met de TC aangegaan. Ik heb de afgelopen jaren ook gesprekken
gehad bij andere verenigingen, maar het gevoel bij DES is gewoon heel goed.”
Wat heeft voor jullie uiteindelijk de doorslag gegeven om voor DES te kiezen?
Sanne: “Ik vind het belangrijk om veel met het team te zijn, het sociale aspect wat bij een teamsport hoort. Dus niet
dat iedereen na de wedstrijd naar huis gaat. Ik denk dat DES me dat kan bieden, en dat is wel een heel belangrijke
factor geweest in mijn beslissing.”
Farian: “Ik vind net als Sanne de combinatie van prestatie en gezelligheid het belangrijkste, en dat kan bij DES. Ik ben
eind november aangesloten bij de groep, en ik merk dat sociale aspect ook echt. Iedereen is geïnteresseerd in mijn
achtergrond en gaat het gesprek aan, het voelt als een warm bad.”
Wat is jullie ambitie?
Sanne: “Ik vind de sfeer belangrijk, maar ik wil wel op hoog niveau spelen. Hopelijk kunnen we in de toekomst
promoveren naar de Overgangsklasse. Ik heb een winnaarsmentaliteit en heb wel de ambitie zo hoog mogelijk te
spelen. Met de selectie die er nu staat moet dat mogelijk zijn, ik hoop daar een bijdrage aan te leveren.”
Farian: “Er staat een jonge selectie met veel potentie. Dit seizoen is het voor zowel DES 1 als DES 2 zaak dat we niet
degraderen zodat we de groei als vereniging kunnen blijven voortzetten. Persoonlijk hoop ik voor DES 1 en DES 2
belangrijk te kunnen zijn, en volgend jaar in DES 1 te komen.”
Coen Kunz is namens de TC van DES erg blij over de komst van beide spelers. “Het zegt ook wat over de status van
DES, dat talenten voor ons kiezen.” Met de komst van Biemans en De Roo is de selectie voor volgend seizoen bijna
rond. “We zoeken nog jonge mensen die de selectie op lange termijn naar een hoger niveau gaan tillen. Daarvoor zijn
we gericht aan het zoeken, maar als mensen zelf denken in dit plaatje te passen, dan kunnen ze natuurlijk altijd
contact opnemen met stc@ckvdes.nl. Wij gaan graag met iedereen het gesprek aan om te kijken of ze in het plaatje
passen wat we voor ons zien.”

Vertrouwenspersoon
Ckv DES wil een vereniging zijn, waar leden, ouders en vrijwilligers zich veilig en vertrouwd kunnen voelen en waar
iedereen met plezier kan korfballen. Om een veilige omgeving te behouden doet DES er alles aan om zaken, die dit in
de weg staan, zoals treiteren, pesten, agressie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel
mogelijk te voorkomen.
Helaas komt ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag overal voor en kan ook binnen
onze vereniging plaatsvinden. ‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel
hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je
trainer en/of leider of teamlid die je zelf niet met hen durft te bespreken? Vaak is het
moeilijk om hierover te praten. DES zou jou hier graag bij willen helpen!

Om de drempel hopelijk weg te nemen, zijn er vanaf heden twee vertrouwenspersonen binnen DES waar je naar toe
kunt: Ilse Poot en Sanne Ardesch. Zoals de naam het al zegt: Alles wordt strikt vertrouwelijk behandeld! Er gebeurt
niets zonder jouw toestemming!
De vertrouwenspersonen hebben binnen DES de volgende taken:
Luisteren naar het probleem en/of klacht.
-

Samen bepalen of er iets gedaan moet worden en wat de te ondernemen stappen moeten zijn

-

Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing

-

Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening

-

Preventie activiteiten.

De vertrouwenspersonen zijn er voor iedereen binnen DES, niet alleen voor de leden maar ook voor de ouders en
vrijwilligers.
Ilse en Sanne zijn uiteraard aan te spreken op de club of via de mail: vertrouwenspersoon@ckvdes.nl

Ilse Poot

Sanne Ardesch

DES GALA: GOED BEZOCHT EN ZEER GESLAAGD (1)

DES GALA: GOED BEZOCHT EN ZEER GESLAAGD (2)

DES GALA: GOED BEZOCHT EN ZEER GESLAAGD (3)
Het DES NIEUWJAARSGALA werd goed bezocht en voltrok zich in een goede sfeer.
De muziek werd verzorgd door John en mr. Smith
(de saxofonist). Aan het begin van de avond werd
Erik Kraay door de wethouder Karin Schrederhof en
door de voorzitter van de sportraad Wicher
Schreuders in het zonnetje gezet: Erik is al 50 jaar
lid en bovendien een zeer actief lid binnen DES.
100 jaar DES en Erik maakte de helft ervan mee! Uit
handen van de voorzitter van DES ontving Erik o.a.
een mooi beeldje.
Graag bedanken wij allen die meewerkten aan deze
gezellige avond!

De foto’s die door Koos zijn gemaakt verschijnen
binnenkort op de site van DES.

De volgende activiteit staat al gepland:
Na heel DES BAKT
En heel DES in de BIOSCOOP
Weer een activiteit met een B:
Heel DES gaat BOWLEN. (24 maart)
Volgende week meer daarover.

Wedstrijdverslagen
De wedstrijdverslagen van de afgelopen week kun je weer teruglezen op de website en op de facebook.
Voor komende week zijn de volgende teams aan de beurt:
DES 8, A2, C1 en D1
Bespreek even binnen je team wie het stukje gaat schrijven. Het verslag mag zo kort of lang zijn als je zelf wil en als je
een leuke foto hebt, kunnen we die er ook bij zetten. Stuur het verslag zo snel mogelijk naar
communicatie@ckvdes.nl, dan delen wij hem met de rest van DES.
Vergeet in ieder geval de volgende zaken niet:
- Je naam
- Team en tegenstander
- Uitslag
- Verslag
- Eventueel een foto
Succes!
De communicatiecommissie

DES-Casino

Voor wie: kinderen van de D, C en B teams
Wanneer: vrijdag 15 februari 2019
Hoe laat: 19.00 – 20.30
Waar: in de DES kantine
Aanmelden: via jac@ckvdes.nl

Wedstrijden
Wedstrijdprogramma zaterdag 26 januari
Team

Tegen

T/U Verz.

Aanv.

Sporthal

Zaalwacht

Scheidsrechter

1

KOAG 1

T

2

KOAG 2

3

16:20

17:20

De Hoornbloem

Jelle B

Bond

Res: DES 2

T

17:50

18:50

De Hoornbloem

Mees

Bond

Res: DES 1

KOAG 3

U

11:15

13:00

Krimpenerwaard
College

Res: Irene

4

ONDO (G) 3

U

19:35

21:05

Westlandhal

Res: Eric, Maaike

5

Vrij

6

Fortuna/Delta Logistiek 6

T

19:15

20:00

De Hoornbloem

7

Avanti/Flexcom 10

U

13:45

14:45

De Viergang

Afw: Chris
Res: Jitske

8

Paal Centraal 5

U

13:15

14:00

Sporthal TU Delft

Afw: Paul
Res: Gijs, Nick

A1

ONDO (G) A2

T

12:00

13:00

De Hoornbloem

A2

Refleks A2

U

10:15

11:15

De Schilp

B1

Dubbel Zes B1

T

15:10

16:10

De Hoornbloem

Ouders B1

Bond (Backup: Bram L)

-

B2

Achilles (Hg) B2

U

12:15

13:30

Sportcampus
Zuiderpark

-

-

Urban, Broekmans, Kluivingh Bles: Femke

C1

ONDO (M) C1

U

9:50

12:20

De Sprong

-

-

Groenhof, de Bruijn, Vink

C2

KCR C2

T

14:25

15:10

De Hoornbloem

Ouders C2

Michelle K

-

D1

Vitesse (Ba) D3

T

13:25

14:10

De Hoornbloem

Ouders D1

Marijn

-

D2

Valto D3

U

11:15

12:15

Vreeloo

-

-

Duurkoop, van Beek,
Dikmans

E1

Avanti/Flexcom E5

U

10:00

10:45

De Viergang

-

-

Buitink, Heemskerk,
Alsemgeest

E2

Avanti/Flexcom E8

U

11:00

11:45

De Viergang

-

-

Valkenburg, Driessen, de
Rooij

Teun P

Ewout

Chauffeurs

Bijzonderheden

Afw: Suzan, Anne
Res: Vera

Reinier

Afw: Hessel, Nanne
Res: Elian, Vyenne

Bond
Heijsteeg, Baarslag, Manzoli

Afmelden wedstrijden
Senioren en Junioren: Uiterlijk woensdag voor 20.00 via senioren@ckvdes.nl of per telefoon bij Kirsten (06-38744642).
Aspiranten en pupillen: Aspiranten en pupillen: Uiterlijk woensdag voor 21:00 bij Jeltje Goudriaan, via aspiranten&pupillen@ckvdes.nl of per telefoon: 015-2134338.
Na woensdag 20:00 geldt voor iedereen: Alleen afmelden als je onverwacht ziek geworden bent, en alleen per telefoon!

Afw: Sanne, Ezra
Res: Rosalie, Kaya, Nienke

Afw: Daniëlle; Isa & Luc zie D1; Res: Lieke,
Yara & Jimme; Kawthar & Anniek zie D2
Res: Isa & Luc; Lieke, Yara & Jimme zie C2;
Erik & Daphne zie D2
Afw: Jens, Mats, Lotte; res: Anniek, Kawthar,
Erik & Daphne

Afw: David

Uitslagen 19 januari
Antilopen/Lancyr Deelen 1 - DES 1
Antilopen/Lancyr Deelen 2 - DES 2
DES 3 - PKC/SWKGroep 5
DES 4 - KVS/Maritiem 5
DES 6 - Avanti/Flexcom 8
DES 8 - Avanti/Flexcom 9
Nikantes A1 - DES A1
DES A2 - Meervogels/Fisica A3
DES B2 - ALO B2
DES C1 - Albatros C2
Fortuna/Delta Logistiek C3 - DES C2
ODO D2 - DES D1
DES D2 - Avanti/Flexcom D4
DES E1 - Dijkvogels E3
DES E2 - Valto E6

26-22
21-13
20-15
15-13
19-16
13-8
8-14
12-7
8-7
9-10
6-3
2-12
0-7
9-9
3-5

Door Eendracht Sterk: Bedankt:) & Beterschap!
Afgelopen zaterdag konden er veel spelers niet korfballen omdat ze ziek waren. Een niet zo fijn buikgriepvirusje
sloeg toe. Allemaal veel beterschap!
Toen ik nietsvermoedend vrijdagavond uit mijn werk kwam, waren er maar liefst 4 berichtjes van ouders die het
bijna niet durfden zeggen......maar: ziek is ziek:)
Ondanks dat ik maar weinig tijd had, voordat ik naar het DES gala ging, lukte het toch al snel veel invallers te
vinden: TOP! Fijn dat ik altijd op jullie kan rekenen.
Het gala was erg gezellig, en het was ook erg leuk een heleboel Dessers in nette kleding te zien.
Jubileumcommissie: TOP! Bedankt voor de organisatie.
Zaterdagochtend was ik nog niet wakker, of de telefoon ging weer: nog meer spugende kinderen.....de voorraad
invallers raakte al bijna uitgeput, maar Erik en Ezra vonden het geen probleem om last minute (ik moest Ezra
natuurlijk niet te vroeg bellen, want zij was ook op het gala:)) de laatste gaatjes ook op te vullen! TOP! Zo hebben
velen weliswaar 2 wedstrijden gespeeld, maar is het toch gelukt alle wedstrijden te spelen. Dank zij jullie hulp! Dat
is nu: Door Eendracht Sterk.
Ik hoop dat jullie volgende week weer allemaal top fit zijn, want doordat het dan Open Dag is op meerdere
middelbare scholen, wacht mij een nieuwe uitdaging om sommige teams compleet te krijgen:)
Jeltje Goudriaan

Afmelden jeugd: voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie (zaterdag 23 februari en zaterdag 2 maart) zijn er maar beperkt wedstrijden ingepland. De
B2 op de 23e en de D1 op 2 maart.
Als jullie vakantieplannen hebben en er dan niet bij kunnen zijn, of niet in kunnen vallen die data, hoor ik dat graag
nu vast! Alvast bedankt en tot snel,
Jeltje Goudriaan
Wedstrijdsecretariaat aspiranten & pupillen
(aspiranten&pupillen@ckvdes.nl of na woensdag 015-2134338, niet na 21:30 bellen s.v.p.).

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
Kantine: beschikbaarheid en reserveren, mail naar reserveren@ckvdes.nl
E-mailadres gewijzigd? Mail naar ledenadministratie@ckvdes.nl
Uitschrijven kan op http://lists.isdeclub.nl/mailman/listinfo/des-leden
Kopij inleveren: vóór zondag 14:00, via redactie@ckvdes.nl. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.
Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemene zaken

Jan Deurloo
Alex Driessen
Marga Duurkoop
Astrid Spuij
Rob Flipse

Vertrouwenspersonen
Ledenadministratie

Ilse Poot en Sanne Ardesch
Eduard Meulenberg

Ledenwerving
Bestuurslid ledenwerving:
Ledenwerfcommissie
Peuterpret
Schoolkorfbal Commissie

(015) 2564405
(06) 50808301

bestuur@ckvdes.nl
voorzitter@ckvdes.nl
penningmeester@ckvdes.nl
secretaris@ckvdes.nl
secretaris@ckvdes.nl
bestuur@ckvdes.nl
vertrouwenspersoon@ckvdes.nl
ledenadministratie@ckvdes.nl

Jan Deurloo en Alex Driessen
ledenwerf@ckvdes.nl
Inge Hoving

Commissie-overzicht onder de vlag: Technische Zaken
Algemene Technische Commissie
Bestuurslid Technische Zaken
Jan Deurloo
Senioren en junioren
Yolanda den Besten
B t/m Kangoeroes
Sanne en Iris Ardesch
Opleidingen
Hilde Ploeger
Senioren Technische Commissie
Voorzitter
Yolanda den Besten
DES 1 en 2
Milou Horneman
DES 3, 4 en 5
Simanca Deurloo
DES 6, 7 en 8
Thijs Duurkoop
DES A1, A2 en A3
Renske van Esveld
Jeugd Technische Commissie
Voorzitter
Iris Ardesch
DES B
Sjoerd van Velzen
DES C
Mark Vlaanderen
DES D
Irene de Bruin
DES E, F en Kangoeroes
Jitske Sosef
Coordinator opleiden
Lotte Mulder
Commissie-overzicht onder de vlag: Commerciële zaken
Bestuurslid Commerciële zaken:
Alex Driessen
Sponsor Commissie
Sponsorkleding
Tanja Kreunen en Sandra Alsemgeest
Commissie-overzicht onder de vlag: Communicatie
Bestuurslid communicatie:
Marga Duurkoop
Voorzitter:
Tom de Zutter
Redactie
EvertJan Berkel
Sociale Media
Tom de Zutter
Website
Marijn de Schipper & Gertjan Nolten
Commissie-overzicht onder de vlag: Activiteiten
Bestuurslid Activiteiten:
Astrid Spuij
Tennis Commissie
Frits Tetenburg
Jeugdkamp Commissie
Sjoerd van Velzen
Jeugdactiviteiten Commissie
Lara van der Reijken
Weekendje Weg Commissie
Marc van der Hulst
Feest Commissie
JubileumCommissie
Peter de Kat
Schutterstoernooi
Paulien Verheul en Simanca Deurloo
DES-Toernooi
Bestuurslid DES-Toernooi
Jan Deurloo
DES-toernooicommissie
Sjoerd van Velzen
Commissie-overzicht onder de vlag: Accommodatiebeheer
Bestuurslid accommodatiebeheer: Vacant
Stichting Biesland
Erik Kraay
Onderhouds Commissie
Vacant
Schoonmaak Commissie
Jasper en Dineke Zuidgeest
Bar Commissie en
Wiebe Bode
Verhuur clubgebouw
Wiebe Bode

schoolkorfbal@ckvdes.nl
tc@ckvdes.nl

opleidingen@ckvdes.nl
stc@ckvdes.nl

jtc@ckvdes.nl

sponsoring@ckvdes.nl

redactie@ckvdes.nl
communicatie@ckvdes.nl
communicatie@ckvdes.nl

tennis@ckvdes.nl
kampcommissie@ckvdes.nl
jac@ckvdes.nl
feestcommissie@ckvdes.nl
jubcie@ckvdes.nl
schutterstoernooi@ckvdes.nl

organisatie@destoernooi.nl
accommodatiebeheer@ckvdes.nl

bar@ckvdes.nl
reserveren@ckvdes.nl

