
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Algemeen 

Korfbalvereniging DES is in 1937 opgericht en is 

daarmee de op één na oudste dameskorfbal-

vereniging van Nederland.  

DES betekent Door Eendracht Sterk. 

DES is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands 

Korfbal Verbond (KNKV).  

Onze verenging heeft ongeveer 110 leden, 

verdeeld over de volgende teams: 

Kangoeroe klup  3 - 6 jaar 
F-jeugd   6 - 7 jaar  
E-jeugd   8 - 9 jaar 
D-jeugd   10 - 11 jaar 
C-jeugd   12 - 13 jaar 
B-jeugd   14 - 15 jaar 
A-jeugd   16 - 17 jaar 
Senioren   
Midweek 
Recreanten 
Walking korfbal 
 
Ons korfbalveld ligt op sportpark Soetendaal in 

Vierlingsbeek. 

 

 

 

 

Competitie 

Korfbal speel je zowel buiten als binnen. Dit 

betekent dat er ook meerdere competities worden 

gespeeld. 

Vanaf begin september start de veldcompetitie. 

Deze loopt door tot medio oktober. Vanaf november 

begint de binnencompetitie. Als deze competitie 

medio maart is geëindigd, gaan we weer het veld 

op. Begin april start de veldcompetitie opnieuw en 

deze loopt door tot eind mei. 

Kangoeroe klup en Walking korfbal spelen geen 

competitie. 

Trainingen en wedstrijden 

Kijk voor trainingsdagen en –tijden op onze 

website. 

De jeugdteams spelen op zaterdag hun 

competitiewedstrijd en de senioren spelen op 

zondag. 

Na afloop van de trainingen en wedstrijden is 

douchen wenselijk. 

 

 

Op zoek naar een 

leuke sport waarbij 

je in teamverband 

speelt? 

Misschien is 

korfbal dan iets 

voor jou! 



 

 

 

 

 

Kleding en schoeisel 

Ons clubtenue bestaat uit een wit shirt, rode rok en 

witte sokken. 

De wedstrijdshirts zijn allemaal gesponsord. De rok 

en de sokken dienen door de speelster zelf te 

worden aangeschaft. Wij hebben een eigen 

kledinglijn, zie hiervoor onze website. 

Voor het buitenseizoen heb je voetbalschoenen 
nodig en het binnenseizoen gymschoenen. 

 
Nevenactiviteiten 

Naast korfballen, zijn er ook nog andere activiteiten 

binnen onze vereniging. Enerzijds om geld binnen 

te halen om een deel van onze kosten te dekken 

waardoor we onze contributie lager kunnen houden. 

Anderzijds om vooral ook naast het korfbal andere 

leuke dingen te doen. Jaarlijkse terugkerende 

activiteiten zijn bijvoorbeeld: 

- Korfbaltoernooi            - Feestavond 

- Korfbalkamp  - Blacklight toernooi  

- Sinterklaas  - Seizoensafsluiting 

- Bloemenactie  - Grote Clubactie 

- Feestavond vrijwilligers 

 

 

 

Organisatie 

Vele mensen zijn nodig om dit allemaal op een 

goede wijze georganiseerd te krijgen. 

Bestuur: geeft uitvoering aan de koers die de leden 
hebben bepaald. 
secretariaat@des-vierlingsbeek.nl  
 
Technische Commissie: zorgt voor de teamindeling 
en de bezetting van de coaches en trainers en voor 
korfbaltechnische ondersteuning.  
tc@des-vierlingsbeek.nl   
 
Kader: coaches en trainers. 

Wedstrijdsecretariaat. 
 
Ledenadministratie. 
ledenadministratie@des-vierlingsbeek.nl  
 
Activiteitencommissie: organiseert de 

nevenactiviteiten. 

Onze webmaster die onze website up-to-date 

houdt. 

DES is ook te volgen op Facebook en Instagram. 

 

 

 

 

Contact 

Heb je nog vragen of wil je wellicht meer 

informatie? Neem dan contact op met één van de 

volgende coördinatoren: 

Marijn Tacken Algemeen en A 0650641168 

Hilde Kroezen E en B 0629345542 

Kristie Hofmans 

D en F 

Kangoeroe 

klup 

0623382535 

Marloes 

Broeren 

Senioren 

Midweek 

Recreanten 

Walking korfbal 

0622873177 

 
Kom gerust een keer langs tijdens onze trainingen 
of wedstrijden. Wil je een keer meetrainen.? Je ben 
van harte welkom!  
 
Op de website staat het aanmeldformulier om je 
aan te melden bij de ledenadministratie. 
 

Kijk ook op www.des-vierlingsbeek.nl 
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