Clubblad van CKV DES 22-09-2019 seizoen 2019 / 2020 nr. 05
Volgende uitgave: 29-09-2019 (Evert - Edward)
Zie voor NAW-gegevens de laatste pagina

Organisatie
Grote clubactie 2019
Barrooster zaterdag 28 september
Paramedische begeleiding bij DES
Hulp gezocht zaalwedstrijden DES 1
Wedstrijd B1 21-9-2019
Verslag van de D2 / DES-Excelsior
Des 3 nog steeds ongeslagen
Goulash maaltijd – zaterdag 5 oktober

Wedstrijden
Wedstrijdprogramma zaterdag 28 september
Uitslagen 21 September
LET OP: E-mail adres afmelding jeugdteams DES veranderd
Competitie - afmelden B1 tot en met F1
Afmelden junioren en senioren

Uitschrijven voor de Desser: http://lists.isdeclub.nl/mailman/listinfo/des-leden

Organisatie
Grote clubactie 2019
Het is weer zover! Het is weer tijd voor de grote clubactie!
Vanaf 14 september 2019 mogen er loten verkocht worden.
Dit kan tot 14 november.
Op 11 december 2019 is de trekking van de Grote Clubactie 2019. De
trekkingsuitslag wordt 12 december 2018 gepubliceerd op de website van de grote clubactie.

Waarom is de grote clubactie zo belangrijk voor DES?
Dat is eigenlijk heel simpel. We kunnen het geld heel goed gebruiken! De grote clubactie biedt ons op
een redelijk makkelijke manier de kans om een hoop geld te verdienen. Maar liefst 80% (dat is €2,40 per
lot) gaat naar DES.

Wat moet ik doen?
Alle spelers uit de jeugd hebben maandag 9
september de materialen ontvangen, zodat zij op 14
september direct aan de slag kunnen gaan.

Verkooptips:
 Spreek voor of na de wedstrijd af om met je
team te gaan verkopen. Misschien kan je met
elkaar wel gelijk een hoop loten verkopen en
heb je ook nog een hele leuke ochtend of
middag!
 Maak alleen of met een DES-vriendje een
rondje maken door de buurt.
 Heb je een verjaardag binnenkort? Vergeet je
boekje niet mee te nemen!
 Denk er aan de senioren en toeschouwers bij
DES te vragen. Zij worden vaak vergeten en
willen vaak graag loten kopen.

Wist je dat:
* Het eerste volle boekje al ingeleverd
is in de schatkist op de bar?
* Er ook verkoop boekjes bij de Bar
liggen?
* Margreet vorige week heel
enthousiast geholpen heeft met
verkopen langs de lijn?
* Er in de kantine een grafiek hangt
waarop teams, samen met hun trainer,
aan kunnen geven hoeveel loten zij al
verkocht hebben?
* Je zo goed in de gaten kan houden
of je er met je team goed voorstaat?

Door Eendracht Sterk!
Motivatie!
In de kantine komt een meter te hangen. Hierop zal
zichtbaar zijn hoeveel loten er al verkocht zijn.
Daarnaast gaan we bijhouden welk team het meeste loten verkoopt. Het winnende team zal na de sluiting
van de verkoop getrakteerd worden op iets lekkers!
Ook vanuit de Grote Clubactie zelf worden er een hoop prijzen verdeeld onder goede verkopers. Ieder lid
dat meer dan 20 loten verkoopt valt al in de prijzen. Daarnaast kan de beste verkoper van DES
aangemeld worden voor de landelijke verkoopwedstrijd. Je kunt dan een Nintendo Switch of een nieuwe
fiets winnen. De best verkopende teams of duo’s kunnen ook aangemeld worden voor de landelijke strijd.
Zij komen in aanmerking voor verschillende sportclinics, een bioscoopzaal voor het team, een nieuw
tenue of een teamuitje naar Bobbejaanland.

Boekje vol?
Op de bar in de kantine staat “een schatkist van de Grote clubactie”. Hier mogen de volle boekjes
ingeleverd. Er liggen nog nieuwe boekjes achter de bar.

Superloten
Speciaal voor de sponsoren en bedrijven heeft de Grote Clubactie Superloten. Een Superlot heeft een
waarde van 150 euro. Hiervan gaat 80% naar de vereniging. Eigenlijk staat een Superlot gelijk aan 50
reguliere loten.
Voor de Superlot-koper zijn er aan aantal voordelen: de koper ontvangt 50 loten en heeft daarmee
grotere winkans op een prijs, de koper kan loten ook weggeven aan personeel, relaties of klanten en de
koper krijgt extra publiciteit via de website, sociale media en het clubblad van Korfbalvereniging DES.
Behalve dat het Superlot DES 120 euro oplevert, maken we met de vereniging ook kans op het Grote
Clubfeest ter waarde van 5.000 euro.
Mocht je enthousiast zijn geworden en één of meerdere Superloten willen aanschaffen of meer informatie
willen over de Superloten neem dan contact op met Jitske Sosef. Email: jitske@ckvdes.nl
Wij wensen jullie heel veel succes bij de verkoop. We hopen dat er ook dit jaar
weer een heel mooi geldbedrag binnengehaald wordt!
Mochten er nog vragen zijn horen we het graag. Email: jitske@ckvdes.nl
Groeten,
Peter Loozen en Jitske Sosef
Coördinatoren Grote Clubactie

Barrooster zaterdag 28 september
10:00 - 11:15
11:15 - 12:15
12:15 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:30
16:30 - 18:00

Ouders C1
Ouders F1
Marieke Slim , Mascha van Dort
Ouders A2
Jitske Sosef, Megan Fakkert
Jelle Bode, Krijn Schut

Mocht je niet kunnen, zorg dan zelf voor een vervanger (Tip: kijk eerst binnen je eigen team). Breng mij
daarna wel even op de hoogte via bar@ckvdes.nl.
Wiebe Bode

Paramedische begeleiding bij DES
Wij hebben bij DES sinds enige tijd een fysiotherapeut in de gelederen. Het betreft Casper Kempeneers.
Casper en het Bestuur hebben een aantal 'spelregels' opgesteld met betrekking tot de paramedische
begeleiding.
Hieronder staan de afspraken:
- Blessureconsulten/begeleiding en/of tapen vindt alleen plaats op afgesproken tijden. Casper is te
bereiken via: 06-44536314 of via e-mail: fysiokempeneers@gmail.com of cmac@casema.nl
- Het blessureconsult/begeleiding en/of tapen geldt voor alle spelende leden.
- Diegene, die al onder behandeling zijn van een fysiotherapeut, moeten zolang ze onder behandeling
zijn, de blessure daar laten bekijken.
- Bij het blessureconsult/begeleiding en/of tapen zal DES de (materiaal)kosten op zich nemen.
- Dient het blessureconsult over te gaan in een fysiotherapeutisch behandeltraject, zal Casper de diverse
mogelijkheden aangeven.
We vertrouwen als bestuur erop dat iedereen zich aan bovenstaande afspraken houdt.
Het bestuur

Hulp gezocht zaalwedstrijden DES 1
Tijdens het zaalseizoen speelt DES 1 met een schotklok. Om de regels rondom de wedstrijden in goede
banen te leiden is er tijdens de wedstrijden van DES 1 niet alleen een zaalwacht nodig, maar ook een
juryvoorzitter en schotklok bediener.
De bediener van de schotklok moet alleen de schotklok bedienen. Daarvoor is het belangrijk dat je goed
op het spel let, want telkens als de korf geraakt wordt moet de schotklok opnieuw gaan lopen.
De juryvoorzitter zorgt ervoor dat alle regels rondom de jurytafel juist worden toegepast. Hij let er dus op
dat de schotklok juist bediend wordt. Ook vragen de coaches bij de juryvoorzitter wissels en time-outs
aan.
We hebben al een aantal juryvoorzitters, maar die kunnen niet altijd ivm eigen wedstrijden. Daarom zijn
we op zoek naar meer mensen die juryvoorzitter willen zijn. Voor het zijn van de juryvoorzitter moet een
cursus van één avond gevolgd worden. Binnenkort (begin oktober) vind er een zo’n cursus plaats bij
ONDO.
Mocht je de schotklok willen bedienen of juryvoorzitter willen worden. Of wel geïnteresseerd zijn maar
eerst wat extra informatie willen. Stuur een mailtje naar kirsten@ckvdes.nl
Namens DES 1, Kirsten

Wedstrijd B1 21-9-2019
In het zonnetje begon DES B1 vol goede moed aan de thuiswedstrijd tegen Dubbel Zes/Futura B1. En zo
ging het:

0-0
0-1
0-2
0-3
0-4
0-5
0-6
0-7
0-8
0-9
0-10
0-11
0-12
Maar we bleven proberen en we werden goed aangemoedigd door onze coaches. En toen:
1-12
We hadden nog een paar mooie kansen, maar die gingen er niet in. Ons spel is geëindigd met:
1-23.

Verslag van de D2 / DES-Excelsior
21 september 2019
De D2 geniet van de laatste mooie zomerdagen.
Met de net opgetrokken ochtenddauw schijnt er een mooi laag zomerzonnetje over het veld van DES.
Waarschijnlijk de laatste mooie dag van het jaar waarbij D2 een thuiswedstrijd tegen Excelsior tegemoet
gaat. De dames en heren hebben er duidelijk veel zin in want het hele team staat als snel in te schieten
en de ballen vliegen erin.
Na het eerste fluitsignaal gaat behoorlijk gelijk op. De eerste is voor Excelsior maar al snel weet Vera de
score te openen voor Des. De bal gaat veel van het ene vak na het andere vak. Vlak voor de wissel weet
Excelsior er nog eentje te maken. Na de wissel weet DES goed de bal te onderscheppen en Lotte heeft
nog een mooi schot maar mist net het doel. Bij Excelsior daarentegen vallen ze er op of andere manier
net wel in waardoor zij gestaag uit lopen. Ook na de rust heeft DES veel balbezit en doet zijn best in de
verdediging en creëert kansen. Jarn weet nog een doelpunt te scoren. Excelsior springt echter
zorgvuldiger om met de kansen te krijgen en vinden geregeld de binnenkant van het mandje.

De wedstrijd eindigt in een geflatteerde 2-10
nederlaag. Het veldspel van D2 was bij
vlagen uitstekend, als jongens en meisjes
de volgende wedstrijden de kansen gaan
omzetten in doelpunten komen die mooie
uitslagen er vanzelf aan.
Na de wedstrijd was er toch nog reden voor
e
een feestje, Jill vierde haar 9 verjaardag en
daar moest natuurlijk voor gezongen
worden, gefeliciteerd Jill!

Des 3 nog steeds ongeslagen
Des 3 heeft afgelopen speelronde weer aan verwachtingen voldaan door te winnen van RWA.
Na eerder een oefenwedstrijd tegen RWA te hebben gespeeld gaf coach Chris aan het begin van de
wedstrijd aan deze buiten beschouwing te laten en de wedstrijd aan te gaan als tegen elke andere
tegenstander en ze niet te onderschatten.
RWA was de oefenwedstrijd ook niet vergeten en liet zich gelijk na de aftrap van hun fysieke kant zien,
een fenomeen dat ze helaas de rest van de wedstrijd hebben volgehouden. Na de start werd ook duidelijk
dat naast de ploeg uit Poortugaal de natuurlijke elementen; een sterke wind en felle zon, ook een
geduchte tegenstander zouden vormen.
Hoewel er niet veel werd gescoord waren de doelpunten wel van hoge visuele waarde en lukte het Des
met mooi combinatiespel een geringe voorsprong op te bouwen en ging zo de rust in. Na de rust zette
deze trend zich voort totdat na een paar mislukte aanvallen de stand ineens op 11-11 stond. Gelukkig
werd het hoofd koel gehouden en wist de thuisploeg uiteindelijk te winnen met een stand van 13-11.
Hoewel het seizoen nog lang zal duren heeft Des 3 zich al wel een mooie 2e plek toegekend en is de
weg naar het kampioenschap nog helemaal open.

Goulash maaltijd – zaterdag 5 oktober

Wedstrijden
Wedstrijdprogramma zaterdag 28 september
Team

Tegenstander

T/U Aanwezig

Speeltijd

Veld

Accommodatie

1

ZKC '31 1

U

13:30

15:30

KG

Sportcomplex Jagersveld

Res: Nick, Chelsea

2

TOP (A) 3

U

10:10

12:30

KG

Sportcomplex Van
Cittersweg

Gebl: Floris, Wouter, Suzanne;
Afw: Nick, Chelsea; Res: Tom Z,
Tijmen, Eric, Dennis?, Nanne,
Vera, Rian?; Opm: 2 spelers door
naar DES 1

3

Weidevogels 4

T

15:15

16:15

KG

Sportpark Biesland

4

VEO 4

U

14:45

16:00

KG

Sportcomplex Westvliet

Afw: Paulien; Res: Marijn, Jitske,
Suzan

5

Dijkvogels 4

U

11:00

12:30

KG

Sportveld Dijkvogels
Maasdijk

Afw: Mirjam

6
7

KOAG 5
Avanti/Flexcom 9

T
U

12:30
9:15

13:15
10:15

KG
KG

Sportpark Biesland
Sportpark De Groene
Wijdte

A1

ONDO (G) A2

U

8:30

10:00

KG

Juliana Sportpark

Langeveld, Kemp, Polderman

A2

IJsselvogels A2

U

11:15

12:30

KG

Sportlaan Moordrecht

Manzoli, van der Voorde, Jager

Afw: Maarten

A3

HKV/Ons Eibernest A2

T

14:10

14:55

KG

Sportpark Biesland

Gertjan

B1

Dubbel Zes/Futura B1

U

12:00

13:30

KG

Stokroosveld (DZ)

-

de Bruijn, Bommelé, Ton

C1

KVS/Maritiem C1

T

10:00

11:00

KG

Sportpark Biesland

-

D1

Fortuna/Delta Logistiek D2

U

9:15

10:00

KG

Verzamelen bij Fortuna

D2

Excelsior (D) D3

U

9:00

9:30

KG

Sportpark KruithuiswegOost
Sportpark Biesland

Bond (Backup:
Iris)
-

Verslag
Afw: Lois; Res: David; Opm:
Karlijn later ivm B1
Afw: Kaja; Bles: Amier; Res:
Yoram, Ithiël, Karlijn, Eva & Joëlle
Afw: Yara; Res: Vera; Yoram &
Ithiël zie B1; Jesse zie D2;

-

Verzamelen bij Excelsior

E1

GKV (H) E1

U

8:00

9:00

KG

-

Valkenburg, vd Harg, de Rooij

F1

Fortuna/Delta Logistiek F3

T

11:40

12:10

KG

Paulien

-

Bezuidenhoutseweg Den
Haag
Sportpark Biesland

Scheidsrechter

Chauffeurs

Bond (Backup:
Evert)

Opmerkingen

Verslag

Afw: Riemer, Anne; Res: Joris,
Mees, Teun P., Rian, Kirsten;
Wedstrijd wordt misschien verzet

Bram L

Afw: Thijs D.; Res: Reinier
Afw: Chris; Res: Jelle B.

Afw: Jorrit; Res: Jesse; Vera zie
C1

Verslag

Uitslagen 21 September
Fortissimo 1
Albatros 3
DES 3
DES 4
Paal Centraal 3
KOAG 5
DES 7
Valto A2

DES 1
DES 2
RWA 3
Excelsior 4
DES 5
DES 6
Avanti 9
DES A1

18 - 22
10 - 11
13 - 11
5 - 20
15 - 12
10 - 12
2- 7
15 - 13

DES A2
ODO A3
DES (D) B1
KVS/Maritiem C1
DES (D) D1
DES (D) D2
DES (D) E1
Fortuna/Delta Log. F3

Weidevogels A2
DES A3
Dubbel Zes/Futura B1
DES (D) C1
Fortuna/Delta Log. D2
Excelsior (D) D3
GKV (H) E1
DES (D) F1

7 - 13
6- 9
1 - 23
7- 5
3 - 10
2 - 10
verzet
1- 8

LET OP: E-mail adres afmelding jeugdteams DES veranderd
Per direct is het oude mailadres aspiranten&pupillen@ckvDES.nl niet meer werkzaam. Graag het nieuwe mailadres:
jeugd@ckvdes.nl gebruiken.

Competitie - afmelden B1 tot en met F1
Ook dit seizoen zal ik voor alle jeugdteams (B1, C1, D1, D2, E1 en F1) het wedstrijdsecretariaat verzorgen. Dat wil
zeggen, dat ik de invallers/reserves zal regelen, en dat jullie bij mij kunnen laten weten als je er een keer een wedstrijd
niet bij kan zijn. Graag hoor ik dat altijd zo vroeg mogelijk, zodat ik op tijd e.e.a. kan regelen. Via de e-mail als het ruim
van tevoren is, maar als je niet kunt spelen en dat pas enkele dagen voor de wedstrijd weet, dan graag even bellen
(en als ik er niet ben, inspreken op mijn antwoordapparaat) zodat ik zeker weet dat ik jullie bericht ontvang!
De competitie is weer gestart inmiddels. Weet je nu al dat je dit najaar een zaterdag niet kunt spelen? Dan hoor ik dat
graag nu al, zodat ik daar rekening mee kan houden. Zie in de bijlage van deze Desser het programma voor dit najaar.
Voor nu, allemaal heel veel plezier met de trainingen en wedstrijden. Mochten jullie vragen hebben, aarzel ze dan niet
te stellen,
Tot op het veld, en allemaal heel veel succes en plezier dit seizoen,
Jeltje Goudriaan
Wedstrijdsecretariaat jeugd
(jeugd@ckvdes.nl of na woensdag 015-2134338, niet na 21:30 bellen s.v.p.).

Afmelden junioren en senioren
Mocht je een keer niet aanwezig kunnen zijn bij je wedstrijd kun je je vóór woensdag afmelden. Ná woensdag alleen
maar door ziekte of blessure. Afmelden kan door een mailtje te sturen naar senioren@ckvdes.nl. Of te
appen/bellen/smsen naar 0633854458 (Dieuwertje) of 0638744642 (Kirsten).
Aangezien we dit jaar niet heel ruim zitten in de spelers, zal het lastiger zijn om reserves en invallers te regelen. Er zijn
al een aantal mensen die zich voor de eerste helft veldseizoen voor één of meerdere wedstrijden hebben afgemeld.
Het is voor ons heel fijn als we de afmeldingen op tijd binnen hebben! Dus als je nog op vakantie gaat of een dagje
weg bent, meldt je nu al af en niet pas de week van te voren!
Groetjes,
Dieuwertje en Kirsten

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
Kopij inleveren: vóór zondag 14:00, via redactie@ckvdes.nl. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.
Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Sjoerd van Velzen
Alex Driessen
Maaike van Velzen

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

Ledenwerving
Bestuurslid ledenwerving:
Ledenwerfcommissie
Schoolkorfbal Commissie

Alex Driessen
Inge Hoving

Commissie-overzicht onder de vlag: Technische Zaken
Algemene Technische Commissie
Bestuurslid Technische Zaken
Vacant
Senioren en junioren
Yolanda den Besten
B t/m Kangoeroes
Vacant
Opleidingen
Vacant
Senioren Technische Commissie
Voorzitter
Vacant
DES 1 en 2
Coen Kunz
DES 3, 4 en 5
Milou Horneman
DES 6 en 7
Thijs Duurkoop
DES A1, A2 en A3
Renske van Esveld
Algemeen lid
Tom Makkus
Jeugd Technische Commissie
Voorzitter
Vacant
DES B & C
Mark Vlaanderen & Rowan Meulenberg
DES D, E, F en Kangoeroes
Jitske Sosef & Irene de Bruin

ledenwerf@ckvdes.nl
schoolkorfbal@ckvdes.nl
atc@ckvdes.nl

opleidingen@ckvdes.nl
stc@ckvdes.nl

jtc@ckvdes.nl

Commissie-overzicht onder de vlag: Commerciële zaken
Bestuurslid Commerciële zaken:
Vacant
Sponsor Commissie
Sponsorkleding
Josje Krijgsman, Inge Hoving, Monique Wiegman

sponsoring@ckvdes.nl
sponsorkleding@ckvdes.nl

Commissie-overzicht onder de vlag: Communicatie
Voorzitter:
Tom de Zutter
Redactie
EvertJan Berkel
Sociale Media
Tom de Zutter
Website
Marijn de Schipper & Gertjan Nolten

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

Commissie-overzicht onder de vlag: Activiteiten
Bestuurslid Activiteiten:
Vacant
Activiteiten Algemeen
Kirsten van der Vaart
Jubileum
Peter de Kat
Schutterstoernooi
Paulien Verheul en Simanca Deurloo
Activiteiten Senioren
Kirsten van der Vaart
Tennis
Frits Tetenburg
Activiteiten jeugd
Lara van der Reijken
Jeugdkamp
Sjoerd van Velzen

activiteiten@ckvdes.nl
jubcie@ckvdes.nl
schutterstoernooi@ckvdes.nl
activiteiten@ckvdes.nl
tennis@ckvdes.nl
jac@ckvdes.nl
jeugdkamp@ckvdes.nl

DES-Toernooi
Bestuurslid DES-Toernooi
DES-toernooicommissie

organisatie@destoernooi.nl

Vacant
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

accommodatiebeheer@ckvdes.nl

bar@ckvdes.nl
reserveren@ckvdes.nl

