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Actueel - Korfbal 

KV Wageningen is 2 kampioenen rijker 

Beide midweekteams speelden woensdagavong op Het Binnenveld, en moesten allebei winnen. Dat deden ze en zo 
viel het kampioenschap niet in het water, de wedstrijd trouwens wel. MW1 vond het te nat voor een 
kampioensfoto, MW2 gelukkig niet (zie Foto’s van de week). 

Op onze website vind je een overzicht van alle kampioenen van dit najaar: https://www.kvwageningen.nl/alle-

kampioenen-najaar-2019-op-een-rij/ 

JeugdTC: Vacature C Coördinator ingevuld; nieuwe vacatures voor A en B (nieuw) 

We zijn als Jeugd TC blij dat onze openstaande vacature voor C Coördinator is ingevuld n.a.v. diverse oproepen op 
de website en de sociale media. Ingrid Bohne is vanaf heden C Coördinator (C2/3/4). Hieronder stelt Ingrid zich 

voor.  

Mocht je naar aanleiding hiervan denken, "jammer ben ik net te laat". Dan hebben we fijn nieuws voor je, we 

hebben namelijk binnenkort twee nieuwe vacatures welke we snel hopen in te vullen. Hierbij de oproep voor het 
invullen van de vacatures A Coördinator (A2 t/m A5) en B Coördinator (B2 en B3).  

Uit het onderstaande voorstel stukje van Ingrid kun je grotendeels al de werkzaamheden halen die verwacht 
worden van een JTC Coördinator. Mocht je vragen hebben horen we dat graag via ons bekende mailadres  

Jeugdtc@KVWageningen.nl 

Nieuwe C Coördinator stelt zich voor: Ingrid Bohne (nieuw) 

Even voorstellen… 

Mijn naam is Ingrid Bohne, moeder van Quinten die in de C1 speelt. Sinds kort 
ben ik de nieuwe teamcoördinator voor de C2, C3 en C4.  

Reden waarom ik dit ga doen, is ten eerste dat elke team een aanspreekpunt 

nodig heeft voor/vanuit de JTC, daarnaast is het voor mij een mooie gelegenheid 
om meer te integreren binnen KV Wageningen. Quinten is dit seizoen namelijk 
overgestapt van Oost-Arnhem naar KV Wageningen, dus wij kennen nog niet heel 

veel mensen binnen de vereniging. Zelf heb ik van jongs af aan gekorfbald, altijd 
in selectieteams. Door blessures uiteindelijk moeten stoppen, waarna ik een 
aantal seizoenen het team van Quinten heb getraind en gecoacht (E en D). 

Als teamcoördinator ben ik dus aanspreekpunt voor de spelers, hun ouders en 
trainers van deze 3 teams voor/vanuit de JTC. Als er dingen zijn waar je mee zit 
en er zelf niet uit komt, klop dan bij mij aan. Dan kijken we samen naar wat er 
aan de hand is en gaan we op zoek naar zo goed mogelijke oplossing. Aangezien 
wij in Arnhem wonen, ben ik vaak met de trainingen en (thuis)wedstrijden van de 

C1 aanwezig. Op die momenten is het voor mij het meest handig voor een praatje (en anders contact via mail: 
inkyboon@live.nl /telefoon: 06 13912359).  

De komende weken zal ik in elk geval kennis gaan maken met de spelers en trainers. Gedurende het seizoen zal ik 
ook trainingen/wedstrijden van deze 3 teams gaan zien om een beeld te krijgen van de spelers/teams.  

Gr. Ingrid 

Overgang van veld naar zaal: overzicht komende weken (update) 

Vorige week voor het eerst deze rubriek. We blijven hem herhalen tot de start van de zaalcompetitie. Hoe zien de 

komende weken eruit:  

Week van maa 21/10 
(herfstvakantie) 

Trainingen alleen voor de teams die zaterdag 26 oktober nog een competitie wedstrijd 
hebben. De overige teams trainen niet. 
Bij de jeugd zijn dit A1, A2, A3 en C3.  

Zat 26 oktober Competitie voor wedstrijdkorfbal teams met doorlopende competitie en een aantal 
breedte teams. 

Week van maa 28/10 Alle teams gaan in de zaal trainen; trainingen volgens rooster, volgende versie van 
concept-rooster vinden jullie verderop in deze weekbrief 

Zat 2 november Oefenwedstrijden S1 & S2, A1 & A2 (programma vinden jullie verderop) 

Don 7 november KNKV publiceert definitieve zaalprogramma  

Zat 9 november Oefenwedstrijden (programma vinden jullie verderop) 
(tevens start competitie Korfbal League) 

21 oktober 2019 

Nr. 10 

https://www.kvwageningen.nl/alle-kampioenen-najaar-2019-op-een-rij/
https://www.kvwageningen.nl/alle-kampioenen-najaar-2019-op-een-rij/
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Zat 16 november Oefenwedstrijden (programma vinden jullie verderop) & 
start competitie Hoofdklasse (Wageningen 1), A-hoofdklasse (Wageningen A1) 

Zat 23 november Start zaalcompetitie overige teams 

Aangepast schema trainingstijden zaal (update) 

De technische commissies hebben een nieuwe versie van het trainingstijden schema gemaakt, met daarin op alle 

dagen aanpassingen. Er zijn twee schema’s uitgewerkt:  

• Schema ZONDER De Aanloop: geldig voor periode maandag 28 oktober t/m zaterdag 16 november 
Let goed op! Soms train je wel op dezelfde avond als in het schema MET de Aanloop, maar is de tijd tijdelijk 
anders  

• Schema MET De Aanloop: geldig vanaf maandag 18 november 

Ook is de hal op zaterdag 2 november beschikbaar voor trainingen als teams dat willen. Op dit moment wordt de 

behoefte geïnventariseerd en welk tijdstip de voorkeur heeft.  

In de weekbrief van 30 september gaven de TC’s aan met het schema bezig te zijn, en dat dit geen eenvoudige 
puzzel is (https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema-zaal-een-grote-puzzel/. De puzzel is vergroot door het 

niet beschikbaar zijn van De Aanloop t/m 17 november.  

Voor vragen over het schema neem je contact op met de betrokken technische commissies. Bij de jeugd kan men 
ook contact opnemen met de coördinatoren per leeftijdscategorie.  

Jeugd TC & Senioren TC (jeugdtc@kvwageningen.nl & technischezaken@kvwageningen.nl) 
 

Schema ZONDER De Aanloop – voor periode van maandag 28 oktober t/m zaterdag 16 november 

 
 

2019-2020 Schema zonder Aanloop (28/10 t/m 17/11)

Binnenveld

Maandag

18.30-19.30 A3 en C3/C4

19.30-20.30 B1/B2/B3

20.30-22.00 S3/S4

Dinsdag

17.00-18.00 D3/D5

18.00-19.00 D1/C1

19.00-20.30 A1/A2

20.30-22.00 S1/S2

Woensdag 16.30-17.30 D4

6-nov F1 t/m F4

17.30-18.30 30-okt F1 t/m F4, E6 t/m E9 (E1 t/m E5 vrij)

6-nov E1 t/m E9 (F1 t/m F4 16:30-17:30 uur)

13-nov F1 t/m F4, E1 t/m E5 (E6 t/m E9 vrij)

18.30-20.00 B1/B2/B3

20.00-21.00 S5/S8/S9

21.00-22.30 S6/S7

Donderdag

17.15-18.15 D1/D2/C4

18.15-19.15 C1/C2/C3

19.15-20.30 A1/A2

20.30-22.30 S1/S2

Vrijdag

17.30-18.30 1-nov Alle E-teams (even week)

8-nov vrij

15-nov Alle E-teams (even week)

18.30-19.30 D3/D5

19.30-20.30 A3/A4/A5

20.30-22.00 S3/S4/S7 (vrij 1-nov S3/S4 niet)

Zaterdag 9.00-10.00 Kangoeroe Klup

https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema-zaal-een-grote-puzzel/
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
mailto:technischezaken@kvwageningen.nl
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Schema MET De Aanloop – voor periode vanaf maandag 18 november 

 

Oefenprogramma zaal (herhaling) 

Hieronder vinden jullie de oefenwedstrijden zoals die zijn aangeleverd bij de redactie voor de weekbrief van 14 
oktober.  

 
2 november: 
KCC 1 – Wageningen 1                         19.30 uur 
KCC 2 – Wageningen 2                         17.45 uur 
PKC A1 – Wageningen A1                     13.45 uur 

PKC A2 – Wageningen A2                     12.15 uur 
 

9 november: 
KV Wageningen 3 - Tempo 3               18.10 uur 
KV Wageningen 4- Tempo 4                19.20 uur 
KZ A1 – Wageningen A1                       16.45 uur 
Wageningen A2 – Tempo A2                  17.00 uur 
Wageningen A5 – SKF A4                     15.50 uur 
Wageningen B1 – SKF B2                     14.50 uur 

Wageningen B2 – Woudenberg B2         13.50 uur 
Wageningen C1 – Rheko C1                  12.50 uur 
Wageningen C4 – SKF C5                     11.50 uur 
Wageningen D1 – DOT D1                     10.50 uur 
Wageningen D2 – SKF D2                     9.50 uur 
SKF E1 – Wageningen E1                    nnb 

Woudenberg E1 – Wageningen E2      nnb 

SKF F1 – Wageningen F1                    nnb 
Wageningen F2 – DOT F1                     9.00 uur 
Wageningen F4 – DVO F5                     9.00 uur 
 
12 november: 
Wageningen 1 – HKV (Ha)                   20.30 uur 

 
16 november:    
KVZ A1 – Wageningen A2                     nnb 

ODIK A2 – Wageningen A3   15.35 uur(Oosterboshal) 
Wageningen A4 – Victum A3                 15.20 uur 
Wageningen B1 – Victum B1                 14.20 uur 
Wageningen B2 – ODIK B2                   13.20 uur 

Wageningen B3 – ODIK B3                   12.20 uur 
Wageningen C1 Rust Roest Toernooi tussen 14.00 

uur en 18.00 uur 
ODIK C1 – Wageningen C2   14.30 uur(Oosterboshal) 
ODIK C2 – Wageningen C3   13.25 uur(Oosterboshal) 
Wageningen D1 Rust Roest toernooi tussen 10.00 uur 
en 14.00 uur 
ODIK D1 – Wageningen D2   13.30 uur(De Burgthof) 
ODIK D2 – Wageningen D3   12.30 uur(De Burgthof) 

ODIK D3 – Wageningen D4   11.30 uur(De Burgthof) 
ODIK D4 – Wageningen D5   10.30 uur(De Burgthof) 
Wageningen E1 – DOT E1                   10.40 uur 
Wageningen E2 – ODIK E1                   9.50 uur 
Wageningen E3 – ODIK E2                   9.50 uur 
Wageningen E4 – Victum E2                 9.00 uur 

Wageningen E5 – ODIK E3                   9.00 uur 

Wageningen E6 – ODIK E4                   10.40 uur 
Wageningen E7 – VICTUM E3               11.30 uur 
Wageningen E8 – VICTUM E4               11.30 uur 
Wageningen E9 – VICTUM E5               11.30 uur 
Wageningen F1 – VICTUM F1                9.00 uur 
Wageningen F2 – ODIK F1                    9.50 uur 

Wageningen F3 – ODIK F2                    10.40 uur 
DVO F6 – Wageningen F4                     nnb 

Nog steeds gevraagd: teamfoto’s (update) 

Deze week een teamfoto ontvangen van E7. Top! Maar we zijn er nog niet.  

Dus is het team compleet, of ook als het niet compleet is (maak je er gewoon later nog een keer een), stuur een 

teamfoto in naar weekbrief@kvwageningen.nl en wij doen de rest. Geef daarbij even aan of de foto voor alle media 
is of alleen voor weekbrief en website.  

2019-2020 Schema vanaf maandag 18/11

Binnenveld Aanloop

Maandag Maandag

18.30-19.30 A3 en C3/C4

19.30-20.30 B1/B2/B3

20.30-22.00 S3/S4

Dinsdag Dinsdag

17.00-18.00 D3/D5 18.00-19.15 D2/C2

18.00-19.00 D1/C1 19.15-20.30 A4/A5

19.00-20.30 A1/A2

20.30-22.00 S1/S2

Woensdag 16.30-17.30 D4 Woensdag

17.30-18.30 F1 t/m F4 & E6 t/m E9 18.00-19.00 E1 t/m E5

18.30-20.00 B1/B2/B3 19.00-20.00 A3 (halve hal)

20.00-21.00 S5/S8/S9 20.00-21.00 A4/A5

21.00-22.30 MIDWEEK 21.00-22.30 S7/S6

Donderdag 17.15-18.15 D1/D2/C4 Donderdag

18.15-19.15 C1/C2/C3 21.00-22.30 S3/S4

19.15-20.30 A1/A2

20.30-22.30 S1/S2

Vrijdag 17.30-18.30 E teams even weken

Wordt nader ingevuld oneven weken

18.30-19.30 D3/D4/D5

19.30-21.00 S7/S8

Zaterdag 9.00-10.00 Kangoeroe Klup

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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Spelregelbewijs junioren (herhaling) 

Bericht voor alle junioren die nog niet in het bezit zijn van het spelregelbewijs.  

Maak gebruik van je activeringscode en ga aan de slag op https://www.korfbalmasterz.nl/. De activeringscode heb 
je in je mail gehad van de arbitrage commissie. Kan je de activeringscode niet (meer) vinden, vraag deze aan bij 
arbitrage@kvwageningen.nl. Heel veel succes! 

Voor vragen/ problemen kan je op bovenstaand e-mailadres terecht. 

Wedstrijdinformatie competitie -> zie verderop 

Wedstrijdverslagen– Korfbal  

Wageningen 1 verliest koppositie (nieuw) 

Zaterdag moest KV Wageningen haar koppositie verdedigen bij Tempo in Alphen aan den Rijn. De thuisploeg 
stond, net als Oost Arnhem, één punt achter de Wageningers. Het kon dus zomaar stuivertje wisselen worden.  

Vorige week speelde Wageningen in de thuiswedstrijd tegen SCO tot een kwartier voor tijd prima en verspeelde 

daarna het eerste punt. Zaterdag waren de Wageningers op de eerste tien minuten na geen schim van de 
voorgaande weken. Ze kwamen weliswaar goed uit de startblokken en namen zelfs een 5-2 voorsprong, met op 
dat moment prima spel, maar daarna was de koek op. Tempo kreeg meer vat op het Wageningse spel en zette een 
tandje bij. Wageningen liet het vooral aanvallend afweten, terwijl het verdedigend nog wel aardig stond.Tempo 
had echter het vizier duidelijk scherper staan en zo brak de rust aan met een 10-7 achterstand.  

De tweede periode werd er aan Wageningen zijde nog een paar maal gewisseld, maar dit bracht helaas ook weinig 
soelaas. Zo stapte Wageningen jammer genoeg met een verdiende 21-13 nederlaag van het veld. Later op de 
middag lukte het Oost Arnhem twee punten te bemachtigen bij Mid Fryslân. Hierdoor bezetten Tempo en Oost 
Arnhem nu samen de eerste plaats, en Wageningen volgt op één punt.  

Nog één week is er te gaan in de buitenlucht. Volgende week staat de return in Heerenveen op het programma. 
Daarna kan men zich opmaken voor de zaalcompetitie.  

Voorafgaand aan het duel tussen Tempo 1 en Wageningen 1 speelden de reserves tegen elkaar. Ook een duel 
tussen de nummer 1 en 2, maar de 1e plek was voor Tempo 2 dat nog geen punt verloor. Wageningen 2 sleepte 
de overwinning eruit met 1 punt verschil, en deelt daardoor nu met Tempo 2 en Oost Arnhem 2 de koppositie.  

Doelpuntenmakers Wageningen 1: Steven Landman 5x, Wouter ter Maten en Jeffrey van Huenen 3x en Xanne 
Ketelaar en Matté Lipke 1x.  

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 

Dringend gezocht: hulp sporthal beheer(nieuw) 

Op het Binnenveld hebben we veel uren dat we open zijn. In de afgelopen maanden hebben de nodige mensen uit 
de groep beheerders moeten afhaken, door eigen gezondheidsproblemen of bij hun naasten Dit heeft tot gevolg 
dat we inmiddels met een kleinere groep beheerders zijn dan in de Aanloop om het openen op trainingsavonden  
en het invullen van het beheer op wedstrijddagen te regelen. Graag breiden we deze groep vrijwilligers daarom 
uit. We denken dat dit voor (groot)ouders van jeugdleden een leuke kans is om de club beter te leren kennen en 
op een hele andere manier bezig te zijn met het korfbal van kind of kleinkind. Kennis van korfbal is absoluut niet 
nodig. Jullie hulp en inzet is dat wel. 

Deze vrijwilligerstaak bestaat uit het openen van de accommodatie, toezicht houden en heel beperkt wat 
huishoudelijke taken rond het openen en gedurende een wedstrijddag. We zoeken mensen die doordeweeks 
kunnen openen (bijvoorbeeld vlak voor de training van eigen kinderen) en  mensen die een deel van de 
wedstrijddagen aanwezig zijn. Graag laten we jullie zien dat het leuk is om zo in en voor de vereniging bezig te 

zijn en uiteraard leggen we je graag uit wat er van je verwacht wordt.  

Neem contact op met Frank Schoorl (0612412270 of fschoorl@upcmail.nl) of Gertjan van Leeuwen (0611592734 
of voorzitter@kvwageningen.nl) om je nader te laten informeren en/of een keer mee te lopen.  

Kantinediensten zaterdag 26 oktober 

- 10:30-12:00   Anita Hendriks & ??  
- 12:00-14:30   Wageningen 3 
- 14:30-17:00   Wageningen A3 
- 17:00-sluiten   Gertjan van Leeuwen & ?? 
Aanmelden om de ?? in te vullen bij de kantinediensten, mail naar kantine@kvwageningen.nl  

https://www.korfbalmasterz.nl/
mailto:arbitrage@kvwageningen.nl
file:///C:/Users/JalvinghA.ADCRV/Downloads/korfbal.nl
https://www.korfbal.nl/topkorfbal/hoofdklasse
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:fschoorl@upcmail.nl
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
mailto:kantine@kvwageningen.nl
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Rabo ClubSupport brengt €1.728 op (nieuw) 

Woensdagavond 16 oktober was in de Reehorst de afsluitende bijeenkomst van Rabo 
ClubSupport. Rabobank Vallei en Rijn reikte aan deelnemende verenigingen een 
certificaat uit met het bedrag. KV Wageningen ontvangt €1.728 en zal dit besteden aan 

duurzaam meubilair. Alle leden van de bank die ons hun stemmen hebben gegeven, 

bedankt! En Rabobank, bedankt voor het samen vieren van de winst. 

Weten wat andere verenigingen ontvingen? Kijk hier https://www.rabo-
clubsupport.nl/vallei-en-rijn/resultaten#filters 

Kinderbrillenweken bij onze sponsor Prummel Optiek (herhaling) 

Achterin de weekbrief vinden jullie een advertentie van onze sponsor Prummel Optiek. 
Van zaterdag 12 oktober t/m zaterdag 26 oktober hebben ze kinderbrillenweken met leuke acties.  

Lotenverkopers Grote Clubactie: win een gave korfbalclinic! (herhaling) 

Veel lotenverkopers van verenigingen in heel Nederland zijn al een eind op weg met de verkoop van loten van de 
Grote Clubactie. Om lotenverkopers te stimuleren nog iets meer loten voor de eigen club te verkopen, mogen jullie 
je per per tweetal opgeven voor een gave korfbalclinic. Je dient dan samen 50 loten of meer te verkopen. 

Welke korfballer wil er geen clinic krijgen van een allround-aanvaller met meer dan 1.000 goals in de Korfbal 
League?! Deel onderstaand filmpje van Laurens Leeuwenhoek met jullie leden, geef ze op en wie weet, winnen 
jullie ijverige verkopers wel deze gave clinic! 

Hier kun je je aanmelden met z’n tweeën: https://tools.clubactie.nl/5ef0e236-55f4-4f89-bb64-a2ff43d7bf8a/ 

Heb je je boekje al ingeleverd, en ben je even kwijt hoeveel loten je ook alweer hebt verkocht. Of heb je meer 
boekjes nodig om nog meer loten te verkopen. Neem dan even contact op met Karin den Ridder, 
karindenridder@gmail.com, 06 38315429 of Gertjan van Leeuwen, voorzitter@kvwageningen.nl, 06 11592734.  

En vergeet niet: KV Wageningen heeft ook haar eigen win-acties voor lotenverkopers. Daarover lees je in: 
https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-kv-wageningen-doet-weer-mee-verkoop-start-zaterdag/ 

Actueel – Korfbalpromotie & ledenwerving 

Sjors Sportief van start; KV Wageningen doet weer mee (nieuw) 

Ook KV Wageningen doet dit jaar weer mee met Sjors Sportief. Sjors Sportief is een online platform waar kinderen 

zich kunnen inschrijven om kennis te maken met allerlei sporten. De kinderen uit groep 1 t/m 8 hebben op school 
inmiddels het Sjors Sportief boekje ontvangen. Vanaf vanmiddag, woensdagmiddag 16 oktober 15:00 uur, kunnen 
ze zich online inschrijven voor de activiteiten. 

Wat bieden wij aan op www.sjorssportief.nl? 

- trainen bij de Kangoeroe Klup (groep 1 & 2) 
- trainen met leeftijdsgenoten (groep 3 t/m 8) 

En gedurende het schooljaar zullen we ons aanbod aanpassen. 

En natuurlijk kun je ook altijd een keer met een vriendje of vriendinnetje meegaan naar de training. 

Actueel – Activiteiten 

Vlooienmarkt in Het Binnenveld – zondag 27 oktober (nieuw) 

Op zondag 27 oktober is er weer een grote vlooienmarkt in onze hal. Van 9:00-16:00 uur kan men naar binnen, 

parkeren op Menzis terrein. De organisatie vraagt toegangsgeld. De kantine is de hele zondag geopend. 
Meer info, voor het geval je zelf spullen wil gaan verkopen: https://animo-
vlooienmarkten.nl/markten/sportcomplex-het-binnenveld-2 

Pokeravond – Texas Holdem toernooi – vrijdagavond 25 oktober (nieuw) 

Vrijdagavond 25 oktober kun je een avondje pokeren bij KV Wageningen. We spelen een Texas Holdem toernooi, 
met 4 ronden. Ronde 1 start om 19:30 uur. De regels zijn hetzelfde als voorheen.  
Opgeven doe je bij Jan Willem van Nieuwenhuijsen en daar kun je ook terecht bij vragen. Dat kan per mail 
(ei@online.nl) of door te bellen (0644398414). 

Maandagavond 28 oktober: klaverjassen & jokeren (nieuw) 

Volgende week maandag is de 2e kaartavond van dit seizoen, aanvang 19:30 uur.   

Aanmelden voor het klaverjassen (in koppels) en jokeren kan bij de coördinatoren (t/m zondagavond 22:00 uur 
voorafgaand aan kaartavond): 

- Mien Meijer (0622352626) 
- Cees van Nieuwenhuijsen (cevani99@outlook.com of 0621577176) 
- Jan Willem van Nieuwenhuijsen (ei@online.nl of 0644398414) 

Ook voor meer informatie over het kaarten kun je terecht bij Mien, Cees en Jan Willem. 

https://www.rabo-clubsupport.nl/vallei-en-rijn/resultaten#filters
https://www.rabo-clubsupport.nl/vallei-en-rijn/resultaten#filters
https://tools.clubactie.nl/5ef0e236-55f4-4f89-bb64-a2ff43d7bf8a/
mailto:karindenridder@gmail.com
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-kv-wageningen-doet-weer-mee-verkoop-start-zaterdag/
http://www.sjorssportief.nl/
https://animo-vlooienmarkten.nl/markten/sportcomplex-het-binnenveld-2
https://animo-vlooienmarkten.nl/markten/sportcomplex-het-binnenveld-2
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Een overzicht met alle kaartavonden vinden jullie hier: https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2019-
2020/ 

NAC Bierproeverij – aanmelden kan nog (update) 

Inmiddels hebben 34 mensen zich aangemeld voor de bierproeverij van La Trappe op vrijdagavond 8 november. 

Een bont gezelschap mannen en vrouwen, de jongste net 18 jaar, de oudste bijna 80 en verder alle generaties 

daartussen. Mocht je ook willen deelnemen aan deze super leuke activiteit, meld je dan snel aan want er  zijn 40 
plaatsen beschikbaar en vol is vol! 

Stuur een aanmeldingsmailtje naar nac@kvwageningen.nl  

Bingo – D, E, F & Kangoeroes - vrijdagavond 1 november (update) 

Al 22 kinderen hebben zich aangemeld voor de bingo. Wil je kind ook meedoen, vergeet dan niet de aanmelding 
deze week te doen.  

Op vrijdagavond 1 november organiseert het JAC voor de Kangoeroes, de F, de E en de D een Griezelbingo. De 
bingo begint om 18.30 uur en duurt tot 19.30 uur en is in het Business Home van het Binnenveld. Aanmelden voor 
de bingo kan tot en met 25 oktober 2019 via: jac-kvw@hotmail.com (gaat alleen door bij voldoende opgaves). 

Spelshow – C, B en A – vrijdagavond 1 november (herhaling) 

Ook organiseert het JAC op vrijdagavond 1 november een spelshow voor de C, de B en de A. De spelshow begint 
om 20.00 uur en is ook in het Business Home van het Binnenveld. Opgeven kan in teams van minimaal 2 en 
maximaal 5 personen. Mocht je willen meedoen, maar geen team op de been krijgen, kan je ook jezelf alleen 

aanmelden. Aanmelden kan tot en met 25 oktober 2019 via: jac-kvw@hotmail.com (gaat alleen door bij voldoende 
opgaves). 

Berichten uit eerdere weekbrieven, nog te lezen op de site 

• Sporthal De Aanloop tijdelijk buiten gebruik (nieuw) 
• Verwachte (E1, C2) en onverwachte (E3, C1) kampioenen 

• Wageningen E3 kampioen! 
• Offday kost Wageningen 1 een punt  
• Let op! Belangrijke info Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) voor teamleider/coach & scheidsrechter senioren & 

jeugd (nieuw) 
• Deen, Jiske, Eline en Joost in voorselectie Oranje U17 en U19 
• Wageningen E5 kampioen en nieuwe kansen zaterdag 
• Vijfde competitiezege op rij voor Wageningen 1 

• Echt Waar?! levert €6.249 op 
• Verkeersveiligheid rondom Het Binnenveld (uit ALV)  

• Update werkzaamheden binnen/buiten Het Binnenveld (uit ALV) 
• Laatste week om je stem om te zetten in geld voor KV Wageningen (als lid van Rabobank Vallei en Rijn) 
• Verkoop/Koop loten Grote Clubactie! (update) 
• Aandachtspunten competitie (voor coaches & scheidsrechters) 

 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. 

    

Teamfoto Wageningen E7   Kampioen Wageningen C1 & Wageningen MW2 

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

  

https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2019-2020/
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2019-2020/
mailto:nac@kvwageningen.nl
mailto:jac-kvw@hotmail.com
mailto:jac-kvw@hotmail.com
https://www.kvwageningen.nl/sporthal-de-aanloop-tijdelijk-buiten-gebruik/
https://www.kvwageningen.nl/alle-kampioenen-najaar-2019-op-een-rij/
https://www.kvwageningen.nl/wageningen-e3-kampioen/
https://www.kvwageningen.nl/offday-kost-wageningen-1-een-punt/
https://www.kvwageningen.nl/teamleiders-coaches-scheidsrechters-belangrijke-info-digitaal-wedstrijdformulier-dwf/
https://www.kvwageningen.nl/teamleiders-coaches-scheidsrechters-belangrijke-info-digitaal-wedstrijdformulier-dwf/
https://www.kvwageningen.nl/eline-joost-jiske-en-deen-in-voorselecties-oranje-u17-u19/
https://www.kvwageningen.nl/wageningen-e5-1e-herfstkampioen/
https://www.kvwageningen.nl/vijfde-competitiezege-op-rij-voor-wageningen-1/
https://www.kvwageningen.nl/echt-waar-levert-e6-249-op/
https://www.kvwageningen.nl/verkeersveiligheid-werkzaamheden-in-om-het-binnenveld/
https://www.kvwageningen.nl/verkeersveiligheid-werkzaamheden-in-om-het-binnenveld/
https://www.kvwageningen.nl/jouw-stem-is-geld-waard/
https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-kv-wageningen-doet-weer-mee-verkoop-start-zaterdag/
https://www.kvwageningen.nl/aandachtspunten-competitie-voor-coaches-en-scheidsrechters/
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
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Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Activiteit: 

Vrij 25 okt 19:30 Pokeravond - Texas Holdem toernooi 

Zon 27 okt 9:00-16:00 Vlooienmarkt in Het Binnenveld 

Maa 28 okt 19:30 uur Klaverjassen & jokeren, aanmelden voor zondagavond 22:00 uur 

Vrij 1 nov 18:30-19:30 uur Bingo, voor D, E, F en Kangoeroes 

Vrij 1 nov 20:00-21:30 uur Spelshow, voor A, B en C 

Vrij 1 nov avond Bergrace by Night; Het Binnenveld is startplaats van de 5,2 km (warming up 

20:45 uur, daarna diverse starts) - https://www.bergracebynight.nl/ 

Vrij 8 nov 19:30 Bierproeverij van La Trappe 

Maa 18 nov 19:30 Klaverjassen & jokeren, aanmelden voor zondagavond 22:00 uur 

Vrij 22 nov  Sinterklaas voor E, F & Kangoeroes 

Vrij 22 nov 19:30 Dobbelspel Sinterklaas A/B/C/D 

Maa 16 dec 19:30 Klaverjassen & jokeren, aanmelden voor zondagavond 22:00 uur 

Vrij 20 dec 18:15 Kerstdiner voor alle jeugd 

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/  

Wedstrijdinformatie competitie 

Uitslagen afgelopen week – zaterdag 19 oktober 

 

Programma deze week - zaterdag 26 oktober 

 

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! 
 
Afzeggingen voor zaterdag 26 oktober (bekend bij wedstrijdsecretariaat): Geen 
Afzeggingen t.g.v. langdurige blessures worden niet herhaald 

Ontvangen van scheidsrechters  –  zaterdag 26 oktober 

12.00 – 17.00 uur: Hans de Jong 
12.30 S5 (veld 1), 12.45 A3 (veld 2), 14.00 S4 (veld 1), 15.30 S3 (veld 1) 
Bij de volgende wedstrijden kan het zijn dat een scheidsrechter van KV Wageningen fluit: A3 

Tempo 1 Wageningen 1 21 13 DKB 2 Wageningen 6 13 11 Rheko A1 Wageningen A2 7 15

Tempo 2 Wageningen 2 18 19 Wageningen 7 Victum 4 11 18 Wageningen A3 SKF A2 7 12

Wageningen 3 De Parabool 2 15 13 DVO/Accountor 7 Wageningen 8 11 9 Wageningen A4 De Hazenkamp A1 10 11

Wageningen 4 DVO/Accountor 4 11 11 Zetten MW1 Wageningen MW1 9 15 Wageningen B3 Arena B1 9 13

Wageningen 5 Dalto/Klaverblad 6 17 19 Wageningen MW2 Noviomagum MW1 16 13 Wageningen C3 DOT (O) C2 12 5

Wageningen 6 Noviomagum 3 26 13 DOS '46 A2 Wageningen A1 14 36 Tiel '72 E2 Wageningen E7 3 1

Soesterkwartier F1 Wageningen F1 1 4

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 26-10 15:30 Heerenveen 1 Wageningen 1 Heerenveen-HEERENVEEN D Gerritsen, E Wilbrink (Ass) 0:00

zat 26-10 13:30 Nic. 3 Wageningen 2 Sportpark De Wijert-GRONINGEN H H (Hille) Bergsma 0:00

zat 26-10 15:30 Wageningen 3 Ritola 2 Binnenveld-Veld 1 S (Sven) Bentum 0:00

zat 26-10 14:00 Wageningen 4 Amicitia 3 Binnenveld-Veld 1 W (Wiljo) Klein Wolterink 0:00

zat 26-10 12:30 Wageningen 5 HKC (U) 2 Binnenveld-Veld 1 W Kool (Mats Gilissen) 0:00

zat 26-10 13:30 SDO (V) 2 Wageningen 6 Rapportstraat-VELDHOVEN P (Peter) Poldervaart 0:00

zat 26-10 12:20 Oost-Arnhem 3 Wageningen 7 OA Arena-ARNHEM 0:00

woe 23-10 20:00 Wageningen 8 Oost-Arnhem 5 Binnenveld-Veld 2 Boere, C. (Cornel) 0:00

zat 26-10 13:30 Synergo 5 Wageningen 8 Veld Synergo-UTRECHT 0:00

zat 26-10 12:30 Invicta/Frigro/Harkema A1Wageningen A1 Baensein-KOLLUM K.M. (Klaas) Houtstra 9:30

zat 26-10 12:00 Apeldoorn A1 Wageningen A2 Orderbos-APELDOORN H (Henk) Peelen 10:15

zat 26-10 12:45 Wageningen A3 Tilburg A2 Binnenveld-Veld 2 S.C.A. Mooren (Gijs vd Klaauw) 11:45

woe 23-10 20:00 DOT (O) A2 Wageningen A5 De Rusheuvel-OSS Stoepker, J (Jacob (Jaap)) 10:45

zat 26-10 11:15 Wageningen C3 DVO/Accountor C4 Binnenveld-Veld 3 Ruijsch, J (Jesse) 10:45

https://www.kvwageningen.nl/pokeravond-texas-holdem-toernooi-vrijdag-25-oktober/
https://animo-vlooienmarkten.nl/kalender
https://kvwageningen.nl/nieuws/kaartavonden-seizoen-2019-2020/
https://www.kvwageningen.nl/bingo-d-e-f-kangoeroes-vrijdagavond-1-november/
https://www.kvwageningen.nl/spelshow-a-b-c-vrijdagavond-1-november/
https://www.bergracebynight.nl/
https://www.kvwageningen.nl/bierproeverij-vrijdagavond-8-november/
https://kvwageningen.nl/nieuws/kaartavonden-seizoen-2019-2020/
https://kvwageningen.nl/nieuws/kaartavonden-seizoen-2019-2020/
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
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Programma volgende week – zaterdag 2 november (oefenwedstrijden) 

2 november: 
KCC 1 – Wageningen 1                         19.30 uur 
KCC 2 – Wageningen 2                         17.45 uur 

PKC A1 – Wageningen A1                     13.45 uur 

PKC A2 – Wageningen A2                     12.15 uur 

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  
- 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.  

 

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