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Actueel - Korfbal 

2e weekbrief – nog meer over start nieuwe korfbalseizoen 

De voorbereidingen op het nieuwe korfbalseizoen zijn komende week in volle gang, nu alle jeugdteams starten 
met trainen en veel teams gaan oefenen op 31 augustus. Zaterdag 7 september start de competitie.  

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

• Oefenwedstrijden jeugd zaterdag 31 augustus (alleen aanvullingen) 
• Korte updates vanuit JeugdTC en Senioren TC 
• Gezocht: teamouders voor A2, A3, A5, E3, E7, E8 (update) 
• Gezocht: trainers voor onze jeugd -> making memories (update) 
• Definitieve programma voor de competitie is 20 augustus beschikbaar gekomen, en zit ook deze week als 

bijlage bij de weekbrief (actuele versie) 

• Teamtassen jeugd staan klaar (nieuw) 

• Pasfoto KNKV app vernieuwen kan t/m 5 september (nieuw) 

Interesse in korfballen bij jeugd KV Wageningen? (nieuw) 

Nieuw schooljaar, nieuwe sport. Ken je iemand die wil gaan korfballen bij de jeugd van KV Wageningen? Nodig ze 

dan gerust uit om een keer mee te komen trainen. Neem ze mee naar je eigen training, of attendeer ze op: 

• Kangoeroe Klup (4-5 jaar; groep 1&2) elke zaterdag training van 9:00-10:00 uur 
• F-instroom (6-7 jaar, groep 3&4) elke woensdag training van 17:30-18:30 uur 
• E-teams (8-9 jaar, groep 5&6) elke woensdag training van 17:30-18:30 uur 
• D-teams (10-11 jaar, groep 6&7) en ouder – informeer bij JeugdTC voor juiste tijden 

We vinden het fijn om van te voren te weten dat iemand komt, dan kunnen we de trainers inlichten en kunnen ze 
je met open armen ontvangen. Je kunt daarvoor mailen naar jeugdtc@kvwageningen.nl. Spontaan langskomen 
mag natuurlijk altijd! 

Pasfoto KNKV app vernieuwen kan t/m 5 september (nieuw) 

Ben je niet zo blij meer met je pasfoto in de KNKV app? Vernieuw 'm dan snel. Dit kun je zelf doen in de app tot en 

met 5 september. Daarna kan het pas weer juli volgend jaar. Zorg voor een goede foto (gehele voorkant gezicht), 
zodat je herkenbaar bent. Je voegt je foto toe bij "Instellingen" -> "Mijn persoonsgegevens" -> "Officiële 
spelerspasfoto" of bij "Mijn kinderen" 

Lukt het je zelf niet, stuur dan je foto per mail naar ledenadministratie@kvwageningen.nl en je huidige foto wordt 
vervangen. Doe dit ruim voor 5 september en vermeld duidelijk om wie het gaat.  

Meer info: https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000079023-overzicht-peildatum-
leeftijdscategorie%C3%ABn-en-fotowijzigingsperiode-per-bond 

Teamtassen jeugd staan klaar (nieuw) 

De teamtassen jeugd staan klaar om opgehaald te worden door de trainer of teamouder. Ze staan voor jullie klaar 

op het VIP deck, dat is achter het business home.  

Gezocht: nog een paar teamouders (update) 

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 25 augustus 2019): 
A2, A3, A5 E3, 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 – draag jij bij als trainer van onze jeugd? (herhaling) 

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.  

26 augustus 2019 

Nr. 2 
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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) 

De eerste trainingen en oefenwedstrijden zitten er op. Deze week komen de resterende teams voor het eerst in 
actie, met trainingen en oefenwedstrijden.  

Nog even alle data op een rij rond de start van het nieuwe seizoen 

• 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 31 augustus” voor de geplande wedstrijden) 
• Zaterdag 7 september - Start competitie voor alle teams  

Het definitieve programma is dinsdag 20 augustus verschenen, en is 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. 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) 

Verderop in deze weekbrief vinden jullie de voorlopige teamindeling voor de senioren teams. Deze lijst is onder 
voorbehoud opgesteld. Bij vragen of opmerkingen graag contact opnemen met de Senioren TC 
(technischezaken@kvwageningen.nl).  

Senioren TC (Lammert Steendam, Michelle Nijhuis, Anne Rummenie en Martijn van Capelleveen) 

Oefenwedstrijden zaterdag 31 augustus 

Het actuele overzicht met oefenwedstrijden vinden jullie bij het onderdeel “Wedstrijdinformatie” verderop in deze 
weekbrief. Het is ook online te vinden op:  

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 D4 en D5 gaan om maandag trainen van 18:00-19:00 uur i.p.v. op dinsdag; D3 blijft op dinsdag 

o B1 training woensdag verschuift naar donderdag  
o C1/C2 gaan op dinsdag en donderdag naar 18:30-20:00 uur; hierdoor verhuizen D1 & D2 op 

donderdag naar veld 2 (nieuw deze week) 

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  

mailto:jeugdtc@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
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
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Voor overzicht van de velden: https://kvwageningen.nl/competitie/trainingsschema/ 

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 

Actueel – Algemeen 

Vacature kantinedienst dinsdagavond 

Wie wil ons helpen om op dinsdagavond een poos bardienst te draaien? Er wordt al geopend, daarna is er van 
19:00-22:00 uur iemand (of een paar mensen) nodig om de bardienst te draaien. 
Aanmelden of informatie vragen bij Gertjan van Leeuwen (voorzitter@kvwageningen.nl). 

Straks stemmen op KV Wageningen bij Rabo ClubSupport? Zorg dan dat je lid bent 

van de Rabobank (nieuw) 

KV Wageningen doet dit jaar mee met Rabo ClubSupport, een actie van de Rabobank. Met Rabo ClubSupport 
geven lokale banken coöperatief dividend terug aan de lokale samenleving via verenigingen en stichtingen in hun 

werkgebied. Het doel is dat verenigingen kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Mensen samenbrengen. Talenten 
benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen.  

Rabobank Vallei en Rijn stelt dit jaar €150.000,- beschikbaar. Het bedrag dat wordt uitgekeerd aan een vereniging 
is afhankelijk van het aantal stemmen dat een vereniging krijgt. Dus elke stem op ons levert direct iets op. Alleen 

leden van de Rabobank kunnen op hun favoriete vereniging stemmen in de periode van 27 september t/m 11 
oktober.  

Ben je klant van de Rabobank, dan ben je niet automatisch ook lid van de 
bank. Je kunt eenvoudig checken of je al lid bent. Kijk in de Rabo Bankieren 

app of in Rabo Internetbankieren onder Profiel->Contactgegevens. Daar staat 
duidelijk vermeld of je wel/niet lid bent.  Ben je nog geen lid, dan bij deze een 
oproep om lid te worden van de lokale Rabobank (is gratis), zodat je straks 
ook kunt stemmen op je favoriete vereniging. Lid wordt je eenvoudig via deze 
link: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/ 

Later volgt meer berichtgeving over Rabo ClubSupport (https://www.rabo-
clubsupport.nl/) 

trainingsschema, versie 26 augustus 2019

2019-2020

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

19.30-21.00 S8

Dinsdag

18.00-19.00 C3/C4 18.00-19.00 D1/D2 18.00-19.00 D3 18:30-20:00 C1/C2

19.00-20.30 A3 19.00-20.30 A1/A2 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 D1/D2 18.00-19.00 D3/D4/D5

19.00-20.30 A1/A2 19.00-20.30 A3/B1 19.00-20.30 A4/A5 18:30-20:00 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

https://kvwageningen.nl/competitie/trainingsschema/
file:///C:/Users/JalvinghA.ADCRV/Downloads/korfbal.nl
https://www.korfbal.nl/topkorfbal/hoofdklasse
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/
https://www.rabo-clubsupport.nl/
https://www.rabo-clubsupport.nl/
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2e Pas- en adviesavond Intersport Winners & Optiversum Prummel Optiek (update) 

Afgelopen woensdag vond de 1e pas- en adviesavond van Intersport Winners & Optiversum Prummel Optiek plaats 
in Het Binnenveld. Komende donderdag de 2e avond. Prummel Optiek is dan niet van de partij, maar Intersport 
Winners wel en zij krijgen gezelschap van Mizuno.  

Er is donderdag opnieuw een ‘standje’ waar Intersport Winners en Mizuno 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. Mizuno is aanwezig met de nieuwste modellen voor 
het veldseizoen. Daarbij heeft Intersport Winners 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! 

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

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

Lees hier het oorspronkelijke bericht: https://kvwageningen.nl/nieuws/pas-en-adviesavond-intersport-winners-
optiversum-prummel-optiek/ 

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

1x per jaar langs de deuren namens een goed doel, kost je 2 uur en je maakt het goede doel blij. Ga je nog niet 
langs de deuren, denk dan eens na of je dat misschien wil gaan doen voor het Prinses Beatrix Spierfonds van 8 
t/m 14 september. Dit is ook het fonds dat geld inzamelt voor Duchenne, dat in Wageningen veel aandacht krijgt 

via de Stanmen acties.  

Maartje Prins, moeder van jeugdlid Emma en werkzaam bij onze hoofdsponsor 
Post Service organiseert in een deel van Wageningen de collecte van het Prinses 
Beatrix Spierfonds. Ze is op zoek naar collectanten voor:  

• Ooststeeg (Haagsteeg zijde) 
• Leeuweriksweide 
• Graspieperweide en Kwikstaartweide 
• Kemphaanweide/Plevierenweide 
• Buurtje: Pad van Jip en Janneke/Laantje van de 14 uilen 

• Buurtje: Laantje van het Schaap Veronica/Godfried Bomansstraat 
• Buurtje: Pad van Arendsoog en Pad van Witte Veder 
• Nieuwste deel van Kortenoord 
Wil je collecteren en ben je 16+ meld je dan aan bij Maartje Prins, collecte-
organisator in Wageningen via 06-43543016, maartje_marieke@hotmail.com of 
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/wordcollectant  

Actueel – Activiteiten 

Donderdagmiddag korfballen op Zomerspelen on Tour – wie helpt er mee? 

Donderdagmiddag 29 augustus strijkt Zomerspelen on Tour neer in Park Noordwest. Sportservice Wageningen 
heeft ons gevraagd of wij ter plekke met kinderen (en ouders) die langskomen willen gaan korfballen. Het 
materiaal is al geregeld, er zijn palen in allerlei maten en volop ballen. Maar nu nog een paar mensen om de 
kinderen tips te geven, met ze een partijtje te spelen, en ze enthousiast te maken.  
Welke leden, jeugdleden, ouders met hun kinderen, willen 1,5 uur de “stand” bemensen?  

Het gaat om 13:00-14:30 en 14:30-16:00 uur. Wie helpt er mee? Bel/app even met Alien Jalvingh (0644348874).  

Help je mee korfbal promoten, maak jij mensen enthousiast voor onze club?  

Binnenkort zijn er diverse acties om in Wageningen korfbal te promoten en mensen enthousiast te maken voor 
onze club. We kunnen hiervoor niet genoeg mensen beschikbaar hebben. 

• Donderdagmiddag 29 augustus – korfballen bij Zomerspelen on Tour; wie helpt er mee (zie hierboven) 
• Dinsdag 10 september – Korfbalgymlessen in Het Binnenveld; een vakleerkracht wil graag ter voorbereiding op 

het schoolkorfbaltoernooi korfballen met de kinderen; wie heeft er zin en tijd?  
• Woensdagmiddag 18 september – schoolkorfbaltoernooi – scheidsrechters, kantinedienst etc. Meer over het 

toernooi hieronder 
• Donderdag 26 september – Schoolsport Olympiade met korfbalclinics; wie helpt ze mee geven. 1 of meer 

clinics zou top zijn. Meer info hieronder.  

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 

https://kvwageningen.nl/nieuws/pas-en-adviesavond-intersport-winners-optiversum-prummel-optiek/
https://kvwageningen.nl/nieuws/pas-en-adviesavond-intersport-winners-optiversum-prummel-optiek/
mailto:maartje_marieke@hotmail.com
http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/wordcollectant
mailto:anouk.homan@icloud.com
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helpen om deze te geven, vanaf ca. 9:30 tot ca. 14:30 uur. Kun je een deel van de tijd, ook prima.  
Dit zijn de ronden: Tijden: Ochtend: Ronde 1: 9:50-10:40; Ronde 2: 11:00-11:50; Middag: Ronde 3: 12:30-
13:20 Ronde 4: 13:40-14:30 
Aanmelden kan bij Alien Jalvingh (0644348874, alien.jalvingh@gmail.com) 

Berichten uit eerdere weekbrieven, nog te lezen op de site 

• Mieke Heij-van Laar overleden  
• Rik Brouwer keert terug bij KV Wageningen  
• Scheidsrechteraanwijzers intern stellen zich voor  
• 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 

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. 

  

KV Wageningen was al uitgeroepen tot “Club  Op het Binnenveld wordt nog steeds gewerkt  
van het Jaar” in de gemeente Wageningen,   De schermen zijn nu bronnen van informatie geworden 
nu is het certificaat ook binnen.  

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Activiteit: 

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

Zat 31 aug 16:00 Wageningen 1 – ODIK 1 (oefenwedstrijd) 

Zat 7 sept 16:00 Wageningen 1 – Heerenveen 1 (start competitie) 

Woe 18 sept Vanaf ca. 14:30 Schoolkorfbaltoernooi 

Zon 22 sept 14:30 uur Wageningen 1 – Mid Fryslan 1 

Don 26 sept  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   

Zat 5 okt 16:00 Wageningen 1 – Meervogels/Fisica 1 

Zat 12 okt 16:00 Wageningen 1 – SCO 1 

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/  

  

mailto:alien.jalvingh@gmail.com
https://kvwageningen.nl/nieuws/mieke-heij-van-laar-overleden/
https://kvwageningen.nl/nieuws/rik-brouwer-terug-bij-kv-wageningen/
https://kvwageningen.nl/nieuws/scheidsrechteraanwijzers-intern-stellen-zich-voor/
https://kvwageningen.nl/nieuws/vacature-vrijwilliger-bij-de-sportwerkplaats-vanuit-kv-wageningen/
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https://kvwageningen.nl/nieuws/kaartavonden-seizoen-2018-2019/
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://kvwageningen.nl/nieuws/pas-en-adviesavond-intersport-winners-optiversum-prummel-optiek/
https://kvwageningen.nl/activiteiten/schoolkorfbal/
mailto:alien.jalvingh@gmail.com
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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Wedstrijdinformatie competitie (nu dus oefenwedstrijden) 

Programma zaterdag 31 augustus (oefenwedstrijden) 

Ben je verhinderd om te spelen bij een oefenwedstrijd van de jeugd, meld je dan af bij je trainer/coach. Nog geen 
gegevens van de trainer/coach, meld je dan af bij jeugdtc@kvwageningen.nl.  

 

* Toernooi Victum 

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

openingstoernooi-31-augustus/ Betreft steeds een 3-kamp.  
Let op! Wageningen E6, E7, E8 en E9 staan in het het programma op website Victum als E1 t/m E4.  

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

zat 31/8 Wageningen 1 ODIK 1 16:00 Binnenveld, veld 1

zat 31/8 Wageningen 2 ODIK 2 14:30 Binnenveld, veld 1

zat 31/8 Synergo 2 Wageningen 4 15:05 Utrecht

zat 31/8 Synergo 1 Wageningen 3 16:20 Utrecht

zat 31/8 KCC A1 Wageningen A1 12.00 Capelle a/d IJssel

zat 31/8 KCC A2 Wageningen A2 10.30 Capelle a/d IJssel

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 Amersfoort

zat 31/8 Tiel B2 Wageningen B2 12.30 Tiel

zat 31/8 Wageningen B3 Tiel B3 11.00 Binnenveld, veld 3 Sjors Driever

zat 31/8 Exakwa C1 Wageningen C1 10:00 3-kamp Victum Houten *

zat 31/8 Victum C1 Wageningen C1 11:00 3-kamp Victum Houten *

zat 31/8 Victum C2 Wageningen C2 09:30 3-kamp Victum Houten *

HKC C1 Wageningen C2 10:30 3-kamp Victum Houten *

zat 31/8 Woudenberg C3 Wageningen C3 10:00 3-kamp Victum Houten *

Victum C3 Wageningen C3 11:00 3-kamp Victum Houten *

zat 31/8 SKF C5 Wageningen C4 13.00

zat 31/8 Wageningen D1 Tiel D1 11.00 Binnenveld, veld 1 Ruben Oudenes?

zat 31/8 Wageningen D2 Tiel D2 11.00 Binnenveld, veld 2 Corné Daalmeijer

zat 31/8 SKF D4 Wageningen D3 12.00 Veenendaal

zat 31/8 Wageningen D4 DVO D5 10.00 Binnenveld, veld 2 Lisanne van den Brink

zat 31/8 SKF D5 Wageningen D5 11.00 Veenendaal

zat 31/8 SKF E1 Wageningen E1 11:00 Veenendaal

zat 31/8 SKF E2 Wageningen E2 11:00 Veenendaal

zat 31/8 Wageningen E3 Tiel E3 10:00 Binnenveld, veld D Lisa Siteur

zat 31/8 DKOD E1 Wageningen E4 11:00 Renkum

zat 31/8 DKOD E2 Wageningen E5 10:00 Renkum

zat 31/8 Victum E1 Wageningen E6 13:45 3-kamp Victum Houten **

Woudenberg e1 Wageningen E6 14:45 3-kamp Victum Houten **

zat 31/8 Victum E2 Wageningen E7 13:15 3-kamp Victum Houten **

Woudenberg E2 Wageningen E7 14:15 3-kamp Victum Houten **

zat 31/8 Victum E3 Wageningen E8 10:00 3-kamp Victum Houten **

HKC E1 Wageningen E8 11:00 3-kamp Victum Houten **

zat 31/8 Victum E4 Wageningen E9 09:30 3-kamp Victum Houten **

Nova E2 Wageningen E9 11:30 3-kamp Victum Houten **

zat 31/8 Wageningen F1 DVO F1 10:00 Binnenveld, veld E Chantal van den Brink

zat 31/8 Wageningen F2 Tiel F1 10:00 Binnenveld, veld G Lola Meurs

zat 31/8 NovaF1 Wageningen F3 09:00 3-kamp Victum Houten *

zat 31/8 Victum F1 Wageningen F3 10:00 3-kamp Victum Houten *

mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
https://www.victum.nl/sticky/informatie-victum-openingstoernooi-31-augustus/
https://www.victum.nl/sticky/informatie-victum-openingstoernooi-31-augustus/
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*** Toernooi DVO (Wageningen A3, A4 en A5) 

 

Afzeggingen bij de jeugd  

Afzeggen voor wedstrijden jeugd doe je altijd bij de eigen trainer/coach. Daarnaast moet de afzegging (alleen 
competitiewedstrijden) ook worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat (Lammert Bastiaans, 
wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl  of  0317-410783  of  06-22576970).  

Zeg tijdig af! 
- D: Jonathan de Vries (D2), Evie van der Voort (D4) 
- E: Jaïr de Vries (E3), Fenne van der Voort (E3) 

Ontvangen van scheidsrechters  –  zaterdag 27 april 

Niet relevant 

Voorlopige teamindeling senioren 

Hieronder de voorlopige teamindeling voor de senioren teams. Deze lijst in onder voorbehoud opgesteld. Bij 
vragen of opmerkingen graag contact opnemen met de Senioren TC (technischezaken@kvwageningen.nl) 
 
A selectie:         Trainer/Coach:                Teamplanner:  
Dames: Amanda van Holland, Eline van Veldhuisen,  Iris Ilekhomon,  Kim Janssen,  Klae Dekens,  Lisa Siteur, Lisanne 
van den Brink,  Maxime Schoorl,  Michelle van den  Tempel,  Nena Ellermeijer,  Nienke van Bergen,  Xanne Ketelaar   -
- 1 Dame valt af naar B-selectie – 

Heren: Chris den Hartog,  Ernstjan de Vries,, Guylian Smithjes, Jasper Broenink,  Jeffrey van Huenen,   Martijn van 
Laar, Matté Lipke,  Steven Landman,  Wouter ter Maten 
 
S3        Trainer/Coach:  Ariën Veenhuizen    Teamplanner:? 
Dames:  Daniek Kapteyn, Joyce de Haas, Quinny van Schoutenn, Madelon Kempenaar? -- + afvaller A selectie– 
Heren: Corné Daalmeijer , Mats Gillissen, Jesse Ruijsch, Steven van der Wilk, Sam Cornelissen, Pim Arendsen 
 
S4 Trainer/Coach:  Hans Kapteyn           Teamplanner:? 
Dames: Anne Rummenie,  Chantal van den Brink, Iris Agterberg,  Lola Meurs, Maaike van den Brink 
Heren: Jory Hooijer,  Martijn Rep, Reinier Schreuder, Ruben Oudenes,  Sypke van Terwisga, Gijs van der Klaauw 
(geblesseerd) 
 
---De grootte van de teams kan nog nader bepaald worden, er kunnen dus nog mensen afvallen van de B-selectie-- 
 

mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
mailto:technischezaken@kvwageningen.nl
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S5                           Teamplanner:  Lisette van Druten  0620374234 
Dames: Nynke Schets,  Lisa Schoorl,  Lisette van Druten,  Petra van Dusschoten-van Geffen,  Sascha Smits,  Tamara 
Albers, Susan Reedijk 
Heren: Christiaan  van der Weerd,  Christiaan van Capelleveen, Imme Duijts,  Joop Vree-van straten,  Martijn van 
Capelleveen,  Raoel Mauritz,  Stefan van Laar, Steven van der Meij 
 
S6                            Teamplanner:  Naomi Stummel  0627142406 

Dames: Kirsten Schets,  Martine  Meurs,  Naomi Stummel,  Rinske van Haarlem,  Sandra Bukman, Wendy van Aken 
Heren: Emiel Los,  Jannick Schets,  Jeffrey vd Bos,  Matthijs van  Lemmen,   Rob de Jong, 
Rocco Dekens,  Wiebe de Vries 
 
S7                   Trainer/Coach: Jesse Ruijsch     Teamplanner: Sjors Driever   0655572942 
Dames: Anouk van Aken,  Ilse Kempenaar,  Isa Los,  Noa van Dreven,  Nynke Westland,  Sem Bouman,  
Yuna Stroband 
Heren: Jordy van de Weerd,  Roy van Harn,  Ryan Hartman,  Sjors Driever,  Stefan Wobbes, Kasper van Dee 
 
S8                   Trainer/Coach: Roelie van Silfhout             Teamplanner: Michelle Nijhuis  0623903570 

Dames: Joyce van Ommeren,  Krista Ellermeijer,  Marie-José Verheul,  Michelle Nijhuis,  Sam den Hartog 
Sanne Lindner,  Sharon Looijen 
Heren: Arjé Rijnders,  Kevin Houtters,  Mathijs van Drueten, Harmen Doekes,  Daniel van Eijk, Martijn van Ark 
 
S9 (alleen zaal)       Teamplanner: Lammert Steendam 0657328549 

Dames: Joyce van Ommeren,  Roelie van Silfhout,  Alien Jalvingh (geblesseerd),  Yvonne Los,  Krista Ellermeijer,  
Marie-José Verheul  
Heren:  Lammert Steendam,  Carlo van Tricht,  Jan Willem van Nieuwenhuijsen,  Bart Los,  Johan van Aggelen 
 
MW1                    Teamplanner:   Yvonne Los 0626864934 
Dames: Yvonne Los,  Marianne Boers,  Nathalie Oostendorp,  Susanne Hommersom,  Daphne  Gonzalez Ares 
Heren: Gerrit van Eijk,  Kevin Houtters,  Dennis Idenburg,  Ronald Keukens,  Mathijs van Drueten 
 
MW2                    Teamplanner:  Jeroen Spanjaard  0641749716 
Dames: Aafke van den Boom,  Danielle Hebers, Elise Hoek, Joyce van Kreel,  Jessika Cornelissen,  Céline Wormgoor,  
Anita van Bruggen,  Aniek Lucas 
Heren: Jeroen Spanjaard,  Jochem  Louisse,  Robbert de Jong,  Erik van Brenk,  Jeroen Wessels,  Luuk Lucas,  Sjoerd 
van Leeuwen 

 

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). 

mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
mailto:secretaris@kvwageningen.nl
http://www.kvwageningen.nl/
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
mailto:scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl
mailto:scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl
mailto:scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl
http://www.kvwageningen.nl/
http://www.facebook.com/pages/KV-Wageningen/123911157694846?sk=wall
http://www.twitter.com/kvwageningen
https://www.facebook.com/pages/Wajos-KV-Wageningen/583264548415645
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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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  
- 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 

 

mailto:kantine@kvwageningen.nl
mailto:binnenveld@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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