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Actueel - Korfbal 

1e weekbrief - alles over start nieuwe korfbalseizoen 

De eerste teams hebben alweer getraind op het Binnenveld. De voorbereidingen op het nieuwe korfbalseizoen is 
van start. Zaterdag 7 september start de competitie.  

Wat komt er in deze weekbrief voorbij aan nieuwe/bijgewerkte informatie:  
• Trainingsschema buitenaccommodatie seizoen 2019-2020 (hieronder, met enkele aanpassingen) 

• Oefenwedstrijden jeugd zaterdag 24 en 31 augustus (hieronder, met nu ook aanvangstijden) 
• Nieuwe scheidsrechteraanwijzers intern stellen zich voor (nieuw) 
• Korte updates vanuit JeugdTC en Senioren TC 
• Gezocht: teamouders (nieuw) 
• Gezocht: trainers voor onze jeugd -> making memories (nieuw) 
• Definitieve programma voor de competitie is 20 augustus beschikbaar gekomen, als bijlage met weekbrief 

meegestuurd  

Scheidsrechteraanwijzers intern stellen zich voor (nieuw) 

Wij, Anne en Maaike Rou, zijn de nieuwe scheidsrechter aanwijzers intern. Wij zullen dit seizoen deze taak op ons 
nemen! Wij zijn te bereiken via de mai: scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl of op 0621626653 (Anne) en 

0613995175 (Maaike). We zijn overdag slecht bereikbaar, dus het liefst mailen of appen.  

Wat zijn de taken van de scheidsrechter aanwijzers intern? Je vindt een link in het volgende artikel 
https://kvwageningen.nl/nieuws/nieuwe-scheidsrechteraanwijzers-intern-gevonden/ 

Gezocht: teamouders (nieuw) 

Bij KV Wageningen werken we met teamouders. Een teamouder regelt het vervoer voor de uitwedstrijden en een 
wasschema om de shirts te wassen na elke wedstrijd en de aan het team toegewezen kantinediensten. Daarnaast 
fungeert de teamouder als aanspreekpunt voor opgave bij activiteiten.  

Voor de volgende teams zoeken we nog een teamouder (situatie 21 augustus 2019): 
A2, A3, A5 B3 C2 E3, E6, E7, E8  

Is er een ouder die voor het nieuwe seizoen deze rol wil vervullen bij een team, dan horen we dat graag. 

Aanmelden kan per mail bij Petra Hoefakker (poefakker@gmail.com). 

Lees het volledige artikel op onze website: https://kvwageningen.nl/nieuws/gezocht-teamouders/ 

Making memories – ben jij degene die dat doet als trainer van onze jeugd? (nieuw) 

Wat vind jij waardevol? Het antwoord zou kunnen zijn, het hebben van mooie herinneringen. Herinneringen in de 
sport, aan dat ene seizoen, die ene wedstrijd of doelpunt. Maar ook die ene trainer die jou heeft leren korfballen, 
die jou techniek en tactiek heeft bijgeleerd.  

De man of vrouw die jou heeft geleerd wat samen spelen is en hoe je om gaat met tegenslagen in en na een 

wedstrijd. Hij/zij die zorgde voor de sfeer in een team, op trainingen, rond een wedstrijd. Je hebt waarschijnlijk bij 
elke trainer weer andere herinneringen. 

Maar wat als er geen trainer is voor jouw team? Wie helpt je dan herinneringen maken? Dat laten wij onze jeugd 
toch niet gebeuren?! 

Voor komende seizoen is de Jeugd TC dringend op zoek naar enthousiaste trainers/coaches. Voor de A5, B3, C4 en 
D5. Wij helpen je daar waar nodig. Met het maken van trainingsschema’s tot en met het ondersteunen in de 
gesprekken met spelers en ouders.  

Helpen jullie met “making memories” voor onze jeugd?! 
Neem contact met ons op of zeg ja op onze vraag om trainer/coach te worden. 

Jeugd TC jeugdtc@kvwageningen.nl  

Jeugd TC: we zijn gestart, alles op een rij (update) 

Afgelopen zaterdag hebben de A1/A2 hun seizoen afgetrapt. Deze week komen er meer teams aan de beurt, en 
zaterdag a.s. de eerste oefenwedstrijden.  

Nog even alle data op een rij rond de start van het nieuwe seizoen 
• Vanaf maandag 19 augustus: - A1/A2/A3, B1/B2, C1/C2 en D1/D2 starten met trainingen  

(zie hieronder bij “Trainingsschema buitenaccommodatie seizoen 2019-2020”) 
• Zaterdag 24 augustus - Oefenwedstrijden voor wedstrijdkorfbal teams  

(zie hieronder bij “Oefenwedstrijden jeugd 24 & 31 augustus” voor de geplande wedstrijden) 

19 augustus 2019 

Nr.1v2 

mailto:scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl
https://kvwageningen.nl/nieuws/nieuwe-scheidsrechteraanwijzers-intern-gevonden/
mailto:poefakker@gmail.com
https://kvwageningen.nl/nieuws/gezocht-teamouders/
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
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• Vanaf maandag 26 augustus - (laatste week van de schoolvakantie) Trainen alle jeugdteams  
(zie hieronder bij “Trainingsschema buitenaccommodatie seizoen 2019-2020” voor de tijden, let op! er zijn 
wijzigingen)) 

• Zaterdag 31 augustus - Oefenwedstrijden voor wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal teams  
(zie hieronder bij “Oefenwedstrijden jeugd 24 & 31 augustus” voor de geplande wedstrijden) 

• Zaterdag 7 september - Start competitie voor alle teams  

De indeling van de poules is bekend, het definitieve programma zal dinsdag 20 augustus verschijnen, zichtbaar 

via de app “KNKV Wedstrijdzaken”, https://www.antilopen.nl/competitie-v2/, via korfbal.nl, en momenteel 
even niet via onze website. En hangt als bijlage aan de mail bij verzending van deze weekbrief, versie 2. Deze 
bijlage is een momentopname; wedstrijden kunnen altijd nog worden verplaatst om wat voor reden dan ook. 
In de app “KNKV wedstrijdzaken” zijn de wedstrijden altijd up to date.  

Op de website vinden jullie de definitieve teamindeling zoals die half juli is verschenen, met daarbij ook de 

trainer/coaches. Nog niet alle vacatures voor trainers zijn ingevuld (A5, C4, B3, D5). Wil je je daarvoor 
aanmelden, neem dan contact op met één van de coördinatoren of mail naar jeugdtc@kvwageningen.nl.  

Bij vragen, opmerkingen, afzeggen voor trainingen/oefenwedstrijden als er nog geen trainer is, dan kan dat via 
het mailadres van de Jeugd TC (jeugdtc@kvwageningen.nl).  

Hier lees je de vorige berichten van de Jeugd TC en andere TC’s:  
https://kvwageningen.nl/nieuws/informatie-vanuit-tcs-over-einde-seizoen-en-start-richting-nieuwe/ 

Senioren TC: update m.b.t. start seizoen (update) 

• Wijzigingen trainingstijden: S7 training van maandag verschuift naar vrijdag van 20:00-21:30 uur 

Senioren TC (Lammert Steendam, Michelle Nijhuis, Anne Rummenie en Martijn van Capelleveen) 
technischezaken@kvwageningen.nl  

Hier lees je de vorige berichten van de Jeugd TC en andere TC’s:  
https://kvwageningen.nl/nieuws/informatie-vanuit-tcs-over-einde-seizoen-en-start-richting-nieuwe/ 

Rik Brouwer keert terug bij KV Wageningen (nieuw) 

Komend seizoen kunnen de blauw-witten weer een beroep doen op “Rikkie Superheld” die zich zal aansluiten bij de 
reserves. Rik Brouwer is uiteraard geen onbekende en speelde eerder al 5 jaar voor de hoofdmacht, alvorens hij 
terug zou keren naar Dalto/Klaverblad Verzekeringen. Bij de Driebergse club waar hij zijn jeugdopleiding doorliep 
was hij als trainer/coach verantwoordelijk voor het tweede team nadat hij was gestopt bij KV Wageningen, maar 
het begon uiteindelijk toch weer te kriebelen om zelf te spelen. Afgelopen jaar deed hij dat al in Dlato/Klaverblad 

Verzekeringen 4 en komend seizoen zal hij aansluiten bij de ploeg van de nieuwe coach Johan van Haut. De 31-
jarige Brouwer vormt met zijn hoofdklasse ervaring en schotkracht een zeer welkome aanvulling op de talentvolle 
selectie. 

Voor wie alvast wil genieten van de acties en doelpunten is er op YouTube een mooie compilatie te vinden van de 

Wajo’s uit zijn eerste periode in Wageningen: https://youtu.be/qJlDSd34DT4 

Het bestuur en TKW zijn verheugd met de komst van Rik en wensen hem heel veel succes & plezier! 

Trainingsschema buitenaccommodatie seizoen 2019-2020 (update) 

Hieronder een aangepaste versie van het trainingsschema voor de buitenaccommodatie.  

Voor de jeugdteams:  
• Dit trainingsschema gaat  in voor de jeugd teams A1/A2/A3 (dinsdag 20 augustus), B1/B2 (maandag 19 

augustus), C1/C2  en D1/D2 (dinsdag 20 augustus). 

• De overige jeugdteams starten met trainen in de week van maandag 26 augustus. 
• Wijzigingen t.o.v. half juli:  

o D3, D4 en D5 gaan om maandag trainen van 18:00-19:00 uur i.p.v. op dinsdag 
o B1 training woensdag verschuift naar donderdag  

Voor de senioren:  

• De selectie trainingen voor de senioren B-groep beginnen op 13 augustus, vanaf dan zal er 2 keer per week 
getraind worden op dinsdag en donderdag van half 9 tot 10. 

• Voor de overige seniorenteams kan er weer getraind worden vanaf de week  van 19 augustus 
• Wijziging t.o.v. half juli: S7 training van maandag verschuift naar vrijdag 20:00-21:30, veld 2.  

Voor vragen over het schema kun je terecht bij jeugdtc@kvwageningen.nl of technischezaken@kvwageningen.nl  

https://www.antilopen.nl/competitie-v2/
http://www.korfbal.nl/
https://kvwageningen.nl/nieuws/definitieve-teamindeling-jeugd/
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
https://kvwageningen.nl/nieuws/informatie-vanuit-tcs-over-einde-seizoen-en-start-richting-nieuwe/
mailto:technischezaken@kvwageningen.nl
https://kvwageningen.nl/nieuws/informatie-vanuit-tcs-over-einde-seizoen-en-start-richting-nieuwe/
https://youtu.be/qJlDSd34DT4
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
mailto:technischezaken@kvwageningen.nl
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Oefenwedstrijden jeugd – zaterdag 24 & zaterdag 31 augustus (update) 

Het oefenprogramma voor augustus. De aanvangstijden die nog niet staan ingevuld hopen we met de 1e weekbrief 
wel te hebben. Ook de info van de diverse toernooien volgt nog. Meer info bij jeugdtc@kvwageningen.nl  

Wijzigingen in 2e versie weekbrief: Wageningen 3 & 4 toegevoegd; en alle aanvangstijden toernooi Victum 
aangepast (de eindtijden waren vermeld in plaats van starttijden).  

Zaterdag 24 augustus (en donderdag 22 augustus) 

 

trainingsschema, versie 20 augustus 2019

2019-2020

Maandag 19.00-21.00 RTC Oost 18:00-19:00 D3/D4/D5 18.30-20.00 B1 18.30-20.00 B2/B3

19.30-21.00 S8

Dinsdag 17.30-19.00

18.00-19.00 C3/C4 18.00-19.00 D1/D2 18.00-19.00 18.15-19.45 C1/C2

19.00-20.30 A3 19.00-20.30 A1/A2 19.00-20.30 19.00-20.30

20.30-22.00 S1/S2 20.30-22.00 S3/S4

Woensdag 17.30-18.30 F teams 17.30-18.30 E teams 17.30-18.30 E teams 17.30-18.30 E teams

18.30-20.00 18.30-20.00 B2/B3

19.00-20.00 A4/A5

20.00-21.30 Midweek 20.00-21.30 S8/S9 20.00-21.30 S5 20.00-21.30 S7

Donderdag 17.30-19.00

18.00-19.00 C3/C4 18.00-19.00 D3/D4/D5 18.00-19.00 D1/D2

19.00-20.30 A1/A2 19.00-20.30 A3/B1 19.00-20.30 A4/A5 19.00-20.30 C1/C2

20.30-22.30 S1/S2 20.30-22.30 S3/S4 20.30-22.30 S6 20.30-22.30

Vrijdag 17.30-18.30 E teams 17.30-18.30 E teams

even weken even weken

20.00- 21.30 S7

Zaterdag 9.00-10.00 Kangoeroe Klup (binnen bij slecht weer)

veld 1 veld2 veld3 veld4

Dag Thuis Uit Aanvang Scheidsrechter

don 22/8 Wageningen A1 NKC'51 19:00

zat 24/8 AVO 1 Wageningen 1 14:30 Driekamp Avanti/AVO

zat 24/8 Avanti 1 Wageningen 1 15:20 Driekamp Avanti/AVO

zat 24/8 AVO 2 Wageningen 2 13:40 Driekamp Avanti/AVO

zat 24/8 Avanti 2 Wageningen 2 15:20 Driekamp Avanti/AVO

zat 24/8 Avanti A1 Wageningen A1 12:00 Driekamp Avanti/AVO

zat 24/8 AVO A1 Wageningen A1 13:40 Driekamp Avanti/AVO

zat 24/8 Avanti A2 Wageningen A2 12:50 Driekamp Avanti/AVO

zat 24/8 AVO A2 Wageningen A2 14:30 Driekamp Avanti/AVO

https://avantikorfbal.nl/nieuws/avanti-start-het-nieuwe-seizoen-met-een-driekamp/

zat 24/8 Wageningen 4 Schweriner KC 13:00

zat 24/8 Wageningen 3 Schweriner KC 14:45

zat 24/8 Wageningen B1 Movado B1 vervallen

zat 24/8 DVO B2 Wageningen B2 12:30

zat 24/8 DVO C2 Wageningen C1 15:30

zat 24/8 DVO C3 Wageningen C2 16:30

zat 24/8 Toernooi Zetten Wageningen C3 inloop 10:00 aanvang 10:30, prijsuitr 13:30

zat 24/8 DVO D1 Wageningen D1 vervallen

zat 24/8 Toernooi Zetten Wageningen D3 inloop 10:00 aanvang 10:30, prijsuitr 13:30

zat 24/8 Toernooi Zetten Wageningen E1 inloop 10:00 aanvang 10:30, prijsuitr 13:30

mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
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Zaterdag 31 augustus 

 

Meer informatie Victum Openingstoernooi (Houten) via https://www.victum.nl/sticky/informatie-victum-
openingstoernooi-31-augustus/ 

(E9 heeft groot gat tussen 1e en 2e wedstrijd, als enige, en we doen navraag of dit juist is) 

Wedstrijdinformatie competitie -> zie verderop 

Wedstrijdverslagen– Korfbal  

Verslagen – doelpunten – foto’s online 

• Elke week Wageningen 1 op korfbal.nl:Wat gebeurde er in de Hoofdklasse  
• Wageningen ?: Stuur je verslag in naar weekbrief@kvwageningen.nl, en we plaatsen het op de website 

zat 31/8 Wageningen 1 ODIK 1 16:00

zat 31/8 Wageningen 2 ODIK 2 14:30

zat 31/8 KCC A1 Wageningen A1 12.00 

zat 31/8 KCC A2 Wageningen A2 10.30

zat 31/8 Toernooi DVO Wageningen A3 10:00-14:00 Toernooi DVO

zat 31/8 Toernooi DVO Wageningen A4 10:00-14:00 Toernooi DVO

zat 31/8 Toernooi DVO Wageningen A5 10:00-14:00 Toernooi DVO

zat 31/8 MIA B1 Wageningen B1 11.15

zat 31/8 Tiel B2 Wageningen B2 12.30

zat 31/8 Wageningen B3 Tiel B3 11.00 Sjors Driever

zat 31/8 Exakwa C1 Wageningen C1 10:00 Toernooi Houten

zat 31/8 Victum C1 Wageningen C1 11:00 Toernooi Houten

zat 31/8 Victum C2 Wageningen C2 09:30 Toernooi Houten

HKC C1 Wageningen C2 10:30 Toernooi Houten

zat 31/8 Woudenberg C3 Wageningen C3 10:00 Toernooi Houten

Victum C3 Wageningen C3 11:00 Toernooi Houten

zat 31/8 SKF C5 Wageningen C4 13.00

zat 31/8 Wageningen D1 Tiel D1 11.00 Ruben Oudenes?

zat 31/8 Wageningen D2 Tiel D2 11.00 Corné Daalmeijer

zat 31/8 SKF D4 Wageningen D3 12.00

zat 31/8 Wageningen D4 DVO D5 10.00 Lisanne van den Brink

zat 31/8 SKF D5 Wageningen D5 11.00

zat 31/8 SKF E1 Wageningen E1 11:00

zat 31/8 SKF E2 Wageningen E2 11:00

zat 31/8 Wageningen E3 Tiel E3 10:00 Lisa Siteur

zat 31/8 DKOD E1 Wageningen E4 11:00

zat 31/8 DKOD E2 Wageningen E5 10:00

zat 31/8 Victum E1 Wageningen E6 13:45 Toernooi Houten **

Woudenberg e1 Wageningen E6 14:45 Toernooi Houten **

zat 31/8 Victum E2 Wageningen E7 13:15 Toernooi Houten **

Woudenberg E2 Wageningen E7 14:15 Toernooi Houten **

zat 31/8 Victum E3 Wageningen E8 10:00 Toernooi Houten **

HKC E1 Wageningen E8 11:00 Toernooi Houten **

zat 31/8 Victum E4 Wageningen E9 09:30 Toernooi Houten **

Nova E2 Wageningen E9 11:30 Toernooi Houten **

zat 31/8 Wageningen F1 DVO F1 10:00 Chantal van den Brink

zat 31/8 Wageningen F2 Tiel F1 10:00 Lola Meurs

zat 31/8 NovaF1 Wageningen F3 09:00 Toernooi Houten

zat 31/8 Victum F1 Wageningen F3 10:00 Toernooi Houten

Toernooi Houten ** - E6, E7, E8 en E9 staan in programma op 

website Victum als E1, E2, E3 en E4

https://www.victum.nl/sticky/informatie-victum-openingstoernooi-31-augustus/
https://www.victum.nl/sticky/informatie-victum-openingstoernooi-31-augustus/
file:///C:/Users/JalvinghA.ADCRV/Downloads/korfbal.nl
https://www.korfbal.nl/topkorfbal/hoofdklasse
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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Actueel – Algemeen 

Mieke Heij-van Laar overleden (nieuw) 

Zaterdag bereikte ons het bericht dat Mieke Heij-van Laar op 89-jarige leeftijd is overleden. Na haar actieve 
korfballeven heeft Mieke zich vele jaren ingezet voor VADA 1925. Wedstrijdsecretaresse, jeugdbestuur, hulp in de 

kantine, schoonmaken noem maar op.  Samen met haar man Gert en kinderen werd hun adres “Zeemanstraat 36” 
een begrip in het VADA-leven. Voor jeugdzaken, lotto en toto en het oud papier was dat het vaste adres. 

Voor al haar inzet werd ze in 1975 benoemd tot lid van verdienste van VADA 1925. We wensen Karin, Ina, Nico, 
kleinkinderen en verdere familie sterkte bij dit verlies. 

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 21 augustus van 19:30-20:30 uur in Herrineringshuys ’t Hoge 

Heem, Buissteeg 2. De afscheidsdienst zal worden gehouden op donderdag 22 augustus om 10:30 uur in 
crematorium Slingerbos, Slingerboslaan 15, Ede. Na afloop is er gelegenheid om te condoleren in de koffiekamer 
van het crematorium. 

KV Wageningen 

Pas- en adviesavond Intersport Winners & Optiversum Prummel Optiek (nieuw) 

Waarschijnlijk genieten velen van jullie nog van een welverdiende vakantie, maar over een paar weken begint het 
nieuwe korfbalseizoen alweer! Daarbij hoort natuurlijk de nodige voorbereiding wat betreft schoeisel en kleding, 
maar heeft u ook wel eens aan goed zicht gedacht tijdens het korfballen? 

In samenwerking met onze sponsoren Intersport Winners en Optiversum Prummel Optiek organiseren wij twee 

pas- en adviesavonden in de kantine van Het Binnenveld. Deze avonden worden georganiseerd op  woensdag 21 
augustus en donderdag 29 augustus. 

We zullen een ‘standje’ opbouwen waar Intersport Winners en Prummel Optiek hun producten en diensten zullen 
tonen. In het geval van Intersport Winners gaat dit om veldschoenen, deze kunnen gepast en getest worden 
tijdens de training of wanneer er geen training is eventjes op het veld. Op donderdag 29 augustus zal ook Muzino 
aanwezig zijn me de nieuwste modellen voor het veldseizoen. Daarbij hebben ze een mooie actie: bij aankoop van 
een paar schoenen (alle merken), krijg je een inschietshirt met KV Wageningen logo ter waarde van €21 gratis! Er 
kan betaald worden met de pin! 

Optiversum Prummel Optiek zal alleen 21 augustus aanwezig zijn en geven dan uitleg en advies over de 
verschillende opties die het zicht kunnen verbeteren tijdens het korfballen of het kijken van korfbalwedstrijden. 
Deze avond zal er speciaal aandacht worden gegeven aan sportlenzen en myopie management. Myopie is wat we 
bijziend noemen, het slecht kunnen zien van dichtbij. Steeds meer kinderen en jongeren hebben hier last van door 
het vele kijken op computer en telefoonschermen. Ze kunnen je die avond  ter plekke een sterkte indicatie geven 

door een handmatige meting. Daarnaast nemen ze een aantal zonnebrillen mee met een mooie korting tot wel 
20%, goed te gebruiken om in het zonnetje te genieten van een wedstrijdje korfbal. 

Iedereen is welkom om op deze avonden om te kijken of onze sponsoren jullie kunnen helpen met hun producten 
en/of diensten. 

Data: Woensdag 21 augustus en Donderdag 29 augustus. 
Locatie: Het Binnenveld 
Tijd: 19:30 – 22:00 

Jongste kamp bedankt sponsoren (nieuw) 

Kampleiding en kookstaf hebben hun stinkende best gedaan om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen. 
Ze hebben daarbij de hulp gehad van een paar sponsors en daarvoor onze hartelijke dank!  

• Brownies & DownieS Wageningen, zorgden dat er bij aankomst heerlijke brownies klaar stonden 
• Keurslagerij Elings leverde de ingrediënten voor een heerlijke BBQ 
• Albert Heijn Wageningen zorgde voor heeeel veeeel gratisch boodschappen 
Verderop lezen jullie een verslag van het jongste kamp (of op onze website).  

Collecteren tegen spierziekten = 600 spieren en max. 2 uurtjes tijd (update) 

Maartje Prins, moeder van jeugdlid Emma en werkzaam bij onze hoofdsponsor 

Post Service organiseert in Wageningen de collecte van het Prinses Beatrix 
Spierfonds. Maartje: “In Wageningen zoeken we mensen (16+) die in de week 
van 8 tot 14 september 2019 willen collecteren tegen spierziekten. Wat heb je 
nodig? 600 spieren en max. 2 uurtjes tijd. Kleine moeite toch?”.  

En dit jaar dragen alle collectanten een QR-code bij zich, die mensen heel 
makkelijk kunnen scannen met hun smartphone waardoor een bijdrage geven 
aan het goede doel voor mensen zonder contant geld in huis heel eenvoudig 
wordt.  

Zin om je (met je team) 2 uur in te zetten voor het Prinses Beatrix Spierfonds, 
meld je dan aan bij Maartje Prins, collecte-organisator in Wageningen via 06-
43543016, maartje_marieke@hotmail.com of 
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/wordcollectant  

https://kvwageningen.nl/nieuws/terugblik-jongste-kamp-2019-noteer-2020-alvast/
mailto:maartje_marieke@hotmail.com
http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/wordcollectant
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Nieuw seizoen, nieuwe verzendlijst (update) 

De ledenlijst van 2 augustus is de basis van onze nieuwe verzendlijst. Het kan zijn dat deze weekbrief nog niet in 
je mailbox rolt, omdat je nog niet op onze ledenlijst staat, of omdat je mailadres niet vermeld is bij jouw kind of 
bij jou als lid. Wil je toch de weekbrief ontvangen, stuur dan 1 mail naar ledenadministratie@kvwageningen.nl, 

met in de CC weekbrief@kvwageningen.nl en dan voegen we je toe.  

Actueel – Activiteiten 

Terugblik jongste kamp 2019, noteer 2020 alvast (nieuw) 

Op zaterdag 20 juli vertrokken we in de stromende regen naar onze bestemming in Markelo. Dat we later in de 
week nog terug verlangden naar deze verkoelende regenbui, had niemand vooraf verwacht. Eenmaal aangekomen 
bij onze mooie groepsaccommodatie brak het zonnetje lekker door en nadat de ouders weer richting Wageningen 
waren  vertrokken kon het kamp dan echt beginnen! 

Het thema van het jongste kamp was dit jaar televisie. Elke dag stond in het thema van een ander tv programma. 
Zo begonnen we de week met 'Checkpoint' en op de eerste avond werd de hersencellen flink aan het werk gezet 
met de zogenaamde 'eggdrop'. Wie bedacht er de beste constructie en liet het ei na een vrije val van een meter of 
zes heel op de grond terecht komen?  

Zondag werd er tijdens de sportdag flik op los gezweet, en we eindigden deze dag dan ook met een zwemestafette 
in de zwemvijver. Na een heftige nacht (leiding Berber werd tijdens de spooknacht ontvoerd en er moest losgeld 
betaald worden om haar terug te krijgen) was het op maandag tijd voor een wat rustiger dagje. Alle groepjes 

hebben een mooie vlag gemaakt, waarop ze een superheld hadden geknutseld die te maken had met de 
groepsnaam. Op dinsdag was het tijd voor 'Heel Holland Bakt' en met slechts een taartbodem op zak werden de 

kinderen het dorp ingestuurd om ingrediënten voor hun taart te verzamelen. 's Avonds na het eten mochten de 
taarten gemaakt worden en dat was natuurlijk smullen geblazen!  

De temperatuur bleef maar stijgen, dus op woensdag besloten we het programma te laten voor wat het was en 
lekker een dagje in het zwembad te vertoeven. Het laatste dagthema was 'Ik hou van Holland', dus op 

donderdagochtend werden er oud Hollandse spelletjes zoals koekhappen, spijkerpoepen en blik gooien gespeeld. 's 
Avonds werden we verwend met een aantal leuke acts op de Bonte Avond en werd het kamp afgesloten met een 
disco (+ schuifelen). 

Vrijdagochtend werden we weer opgehaald door de ouders, waarna het kamp in Wageningen werd afgesloten met 

de uitslag van het 'Wie is de Mol' rode draad spel en het winnende groepje bekend werd gemaakt.  

Het was weer een fantastische week! Hieronder een link naar de foto's en filmpjes die gemaakt zijn tijdens het 
kamp: https://drive.google.com/drive/folders/10xnLWHOtiUYOZ0fFyJbIXe-pVTVRsst4 

Kun je na het zien van de foto's niet wachten om volgend jaar (weer) mee te gaan? Zet dan vast 18 - 24 juli 2020 
in agenda, want dan gaan we weer op jongste kamp!  

Terugblik oudste kamp 2019 (nieuw) 

Wist je dat het oudste kamp een eigen instagram heeft: @oudstekamp. In de bio daarvan vind je een link naar 
fraaie foto’s van het oudste kamp.  

September 2019 – basisscholen gaan weer korfballen (herhaling) 

Net als vorig jaar gaan in september de basisscholen weer korfballen.  

• Woensdagmiddag 18 september – schoolkorfbaltoernooi op Het Binnenveld, voor de groepen 3/4, 5/6 en 
7/8 – hoe je agenda vrij om te helpen fluiten, coachen etc. Dat geldt voor korfballers en natuurlijk ook voor de 
ouders. Meer informatie volgt. Nu al meer informatie? Neem contact op met Anouk Homan, 
anouk.homan@icloud.com, tel. 0683981998  

• Donderdag 26 september – Schoolsport Olympiade op De Bongerd voor de groepen 6, 7 en 8.  
Net als voorgaande jaren verzorgen wij clinics korfbal, maar daarvoor hebben we wel hulp nodig. Wil jij komen 
helpen om deze te geven, vanaf ca. 9:30 tot ca. 14:00 uur. Kun je een deel van de tijd, ook prima.  

Aanmelden kan bij Alien Jalvingh (0644348874, alien.jalvingh@gmail.com) 

Berichten uit eerdere weekbrieven, nog te lezen op de site 

• Vrijwilliger bij de Sportwerkplaats vanuit KV Wageningen  
• Terugblik 6 juli – familie-vriendentoernooi & BBQ 
• Het eerste jaar van de Businessclub met eigen Businesshome  
• Auto Versteeg Buurman nieuw lid van de business club  
• Kaartavonden seizoen 2018-2019 
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Foto’s van de week 

Heeft u leuke korfbalfoto’s die u graag terug wilt zien in de weekbrief zet deze dan niet alleen op twitter, facebook 
of instagram, maar mail deze ook naar weekbrief@kvwageningen.nl. 

  

Een paar foto’s van de afgelopen periode: oudste kamp bij vertrek, jongste kamp bij vertrek, leiding oudste kamp, 
en RTC Oost wint beker op NK Beachkorfbal (met Deen en Isa uit A1)  

Meer foto’s op onze Instagram: https://www.instagram.com/kvwageningen_official/ 

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Activiteit: 

Woe 21 aug 19:30-22:00 Pas- en advies avond Intersport Winners & Optiversum Prummel Optiek 

Don 29 aug 19:30-22:00 Pas- en advies avond Intersport Winners & Mizuno 

Woe 18 
september 

Vanaf ca. 14:30 Schoolkorfbaltoernooi 

Don 26 
september 

 Schoolsport Olympiade met clinics korfbal door KV Wageningen; 
We zoeken nog hulp! Van ca. 9:30-14:00 uur, en kun je een deel van de tijd, 
dan ook graag! Meld je aan bij Alien, 0644348874, alien.jalvingh@gmail.com   

Alle activiteiten zijn op Sportcomplex Het Binnenveld; is de activiteit elders, dan staat dit vermeld.  
Voor activiteiten verder in de toekomst kijk je op http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/  

KV Wageningen website & sociale media 

Website KV 
Wageningen 

Facebook KV 
Wageningen 

Twitter KV 
Wageningen 

Facebook 
Wajo’s 

Mail 
Weekbrief 

 

   

 

Contactinformatie algemeen 

Voorzitter:   Gertjan van Leeuwen Tel. 06-11592734 voorzitter@kvwageningen.nl 
Secretaris:   Hilda Amsen  Tel. 06-53879942 secretaris@kvwageningen.nl 
Postadres:      Postbus 419  6700 AK Wageningen 
Internet:         www.kvwageningen.nl 

Ledenadministratie: 
Ledenadministratie:  Robert Swaans  Tel. 0317-621117 ledenadministratie@kvwageningen.nl 

Geef mutaties in adres, telefoonnummer of e-mailadres door aan:  ledenadministratie@kvwageningen.nl 

Wedstrijdgerelateerde adressen: 

- Wedstrijdsecretariaat: Lammert Bastiaans Tel. 0317-410783    wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl 
       Tel. 06-22576970 
- Scheidsrechter-intern: Anne & Maaike Rou          scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl 
    Anne Rou (0621626653) en Maaike Rou (0613995175). 

Veldlocatie adressen:      

- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23  Tel. 0317 843833 6709 PE Wageningen 

Sporthallocatie adressen:      

- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23  Tel. 0317 843833 6709 PE Wageningen 
- Sporthal De Aanloop  Hooilandplein 1     6708 RT Wageningen 

Beheer & reserveringen: 
- Beheer en reserveringen kantine via kantine@kvwageningen.nl  
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- Reserveringen sportaccommodatie (zowel zaal als veld) via binnenveld@kvwageningen.nl  

Bijdragen voor de weekbriefweekbrief@kvwageningen.nl 

Heb je informatie voor de weekbrief geef dit dan uiterlijk zondag voor 19.00 uur door per e-mail naar 

weekbrief@kvwageningen.nl. Stuur je het later op zondag in, dan kunnen we het vaak ook nog wel plaatsen, maar 

geen garantie.  

 

HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 
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