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Actueel - Korfbal 

Deen, Jiske, Eline en Joost in voorselectie Oranje U17 en U19 

Eline van Veldhuisen en Matté Lipke, beide Wageningen 1, maken dit jaar deel uit van Oranje U19. Of er in 2020 
ook weer Wageningers in Oranje U19 zitten? Dat zullen we weten aan het eind van het jaar. Deze week is de 
voorselectie bekend gemaakt en maar liefst 3 KV Wageningen spelers zitten er in: Eline, Joost van Milligen (A1) en 
Jiske van Brenk (A1). Deen de Jong zit in de voorselectie van Oranje U17. De komende periode zijn er 
selectietrainingen en een toernooi. Ook zullen ze deelnemen aan de Korfbal Challenge, eind december in 
Rotterdam, en aan het eind daarvan volgt de bekendmaking van het definitieve Oranje U17 en Oranje U19. Eline, 

Joost, Jiske en Deen, heel veel succes!  

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

Komende zaterdag spelen heel wat teams uit het breedtekorfbal hun laatste competitiewedstrijd op het veld van 
dit najaar. En daarom een goed moment om te starten met meer info over de overgang van veld naar zaal. Hoe 

zien de komende weken eruit?  

Zat 12 oktober Laatste weekend van de meeste breedtekorfbal competities 

Week van maa 14/10 Trainingen buiten volgens normale rooster 

Zat 19 oktober Competitie voor wedstrijdkorfbal teams met doorlopende competitie  en een aantal 
breedte teams 

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. 

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, concept-rooster vinden 
jullie verderop in deze weekbrief 

Zat 2 november Oefenwedstrijden S1 & S2, A1 & A2 

Don 7 november KNKV publiceert definitieve zaalprogramma  

Zat 9 november Oefenwedstrijden (programma volgt volgende week) 
(tevens start competitie Korfbal League) 

Zat 16 november Oefenwedstrijden (programma volgt volgende week) & 

start competitie Hoofdklasse (Wageningen 1), A-hoofdklasse (Wageningen A1) 

Zat 23 november Start zaalcompetitie overige teams 

Concept-rooster trainingstijden zaal (nieuw) 

Onderstaand vinden jullie een concept versie van het rooster met de trainingstijden voor de zaal. Vorige week 
gaven de TC’s aan met het schema bezig te zijn, en dat dit geen eenvoudige puzzel is (zie onderstaand bericht).  
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) 

------------------- 
Trainingsschema zaal: een grote puzzel (uit weekbrief vorige week) 
Op dit moment zijn Jeugd TC en Senioren TC aan het puzzelen met het trainingsschema voor de zaal. We hebben 
een mooie hal staan, maar niet iedereen kan daar trainen op dinsdag en donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur. 
We hebben 30 jeugd teams en 9 senioren teams in te plannen, naast 2 midweek teams die zorgen voor een 
wekelijkse bezetting op woensdagavond. 

Na publicatie welke we zo snel mogelijk hopen te doen, zal dat wel het gebruikelijk rumoer opleveren. Maar we 

(zowel Jeugd TC als Senioren TC) staan open voor tips. Dat een dergelijk schema niet voor iedereen ideaal is 
kunnen we nu al wel melden. 
Naast de zaalruimte in Het Binnenveld welke we beschikbaar hebben van maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur, is 
er beperkte ruimte in de Aanloop. De maximale ruimte die we daar kunnen huren zullen we volledig benutten. 
Jeugd TC & Senioren TC (jeugdtc@kvwageningen.nl & technischezaken@kvwageningen.nl) 
------------------- 

Het concept trainingsrooster:  

7 oktober 2019 

Nr. 8 

mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
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Wageningen E5 kampioen en nieuwe kansen zaterdag (nieuw) 

Er waren 4 teams die zaterdag het kampioenschap binnen konden hengelen, maar het is voorlopig maar 1 van de 
4 gelukt dat ook te doen. Wageningen E5 speelde een spannende wedstrijd bij Keizer Karel in Nijmegen, en wist 
deze te winnen. En dat was voldoende. Komende zaterdag volgt de huldiging na de wedstrijd tegen DOT E2 die om 

9:00 uur start op het Binnenveld.  

En die andere 3 teams dan? Wageningen C2 is bij 1 punt zeker van het kampioenschap. Ze spelen zaterdag in 
Nijmegen tegen hekkensluiter Noviomagum C1. Wageningen E1 moet winnen om zeker te zijn van 
kampioenschap. Ze spelen om 10:00 uur op Het Binnenveld tegen hekkensluiter SKF E2. Wageningen C1 moet 
winnen en KVZ C1 moet verliezen, dat is de enige manier.  

En als we zo gaan kijken, dus koplopers die gaan verliezen, dan zijn er nog een paar teams die kans maken:  

• wint Wageningen D1 van Devinco D1 en verliest SKF D1 van Apeldoorn D1 dan is Wageningen D1 op basis van 

onderling resultaat (want wedstrijdkorfbal) kampioen.  
• Wageningen E3 speelt tegen koploper EKCA E1, en bij winst komt E3 op gelijke hoogte. Het duel in Arnhem 

eindigde in 10-2 winst voor EKCA, dus het lijkt geen eenvoudige klus komende zaterdag om 9:00 uur op Het 
Binnenveld.  

• Soortgelijk iets geldt voor Wageningen E6 met Animo E2, waarbij Animo E2 met kop en schouder boven de 
rest van de teams uitsteekt.  

• Meer perspectief lijkt er te zijn voor Wageningen E4 dat zaterdag om 10:00 speelt in Renkum tegen koploper 

DKOD E1. Bij winst is Wageningen E4 kampioen, en niet ondenkbaar omdat de 1e wedstrijd met 8-9 verloren 
ging tegen DKOD E1.  

Nog steeds gevraagd: teamfoto’s (update) 

Deze week teamfoto’s ontvangen van S4 en B1. Top! Maar we zijn er nog lang 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.  

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 

2019-2020 Binnenveld Aanloop

Maandag Maandag

18.00-19.15 B1/B2/B3

19.15-20.15 A3 en C3/C4

20.15-21.30 S3/S4

Dinsdag Dinsdag

17.00-18.00 D3/D4/D5 18.00-19.15 C1/C2

18.00-19.00 D1/D2 19.15-20.30 A4/A5

19.00-20.30 A1/A2

20.30-22.00 S1/S2

Woensdag 17.30-18.30 F teams(3) 17.30-18.30 E teams (4) Woensdag 18.00-19.00 E teams (5)

18.30-20.00 B1/B2 19.00-20.00 A3 HALVE HAL

20.00-21.00 S7/S8/S9 20.00-21.00 B3/A4/A5

21.00-22.30 MIDWEEK 21.00-22.30 S5/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

2ejaars E 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
https://www.korfbalmasterz.nl/
mailto:arbitrage@kvwageningen.nl


 

 

Pagina 3 van 12 

 
Weekbrief – 7 oktober 2019 – Nr. 8 

 

 

Wedstrijdverslagen– Korfbal  

Vijfde competitiezege op rij voor Wageningen 1 
Zaterdag stond de thuiswedstrijd tegen Meervogels/Física op het programma. Op papier een gemakkelijke 
tegenstander, en dan bestaat het gevaar van onderschatting maar daar deed Wageningen niet aan. Vanaf het 

begin van de wedstrijd stond Wageningen er.  

Na enkele weken aan zijn conditie te hebben gewerkt, begon Wouter ter Maten weer in de basis om zodoende ook 
weer wedstrijdritme op te doen. Jasper Broenink ontbrak nog en zal naar alle waarschijnlijk weer fit zijn bij 
aanvang van de zaalcompetitie. Iris Ilekhomon begon als reserve op de bank.  

Ondanks dat er nog vier wedstrijden buiten gespeeld moeten worden, is de selectie afgelopen week al de zaal 

ingegaan, om zich extra goed voor te bereiden op het zo belangrijke zaalseizoen. Het veldseizoen wil men echter 
absoluut niet "laten lopen" en gezien de inzet was daar dan ook geen moment sprake van.  

De eerste helft was helemaal voor de blauwwitten, waar vooral Steven Landman in verdedigend opzicht opviel 
door de vele ballen die hij er tussenuit "plukte". Soms had Wageningen een wat mindere fase, maar geen moment 

kwamen zij in gevaar. Ruststand 14-6.  

De tweede helft kenmerkte zich in het begin door een paar opgelegde kansen die Meervogels liet liggen. Dit gaf 
Wageningen extra motivatie er nog een schepje bovenop te doen. Wageningen kon het zich permitteren een 
kwartier voor tijd vier wissels toe te passen. Iris Ilekhomon en Jiske van Brenk namen de plaats in van Xanne 
Ketelaar en Michelle van den Tempel en Chris den Hartog en Ernst Jan de Vries kwamen binnen de lijnen voor 

Matté Lipke en Steven Landman. Zonder extra inspanning kon de wedstrijd worden uitgespeeld met als resultaat 

de mooie eindstand van 24-12 op het scorebord.  

Doelpuntenmakers: Jeffrey van Huenen 5x, Wouter ter Maten 4x, Eline van Veldhuisen, Steven Landman en Matté 
Lipke 3x, Michelle van den Tempel en Nena Ellermeijer 2x en Xanne Ketelaar en Jiske van Brenk 1x.  

Zaterdag speelt Wageningen opnieuw thuis om 16:00 uur. SCO is dan de tegenstander. Daarna staan er in oktober 
nog twee uitwedstrijden op het programma, eerst tegen nummer twee Tempo en daarna de return tegen 
Heerenveen.  

Foto's Patricia Brouwer: https://photos.app.goo.gl/GDz1XuJccKcbgmMG8  

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 

Echt Waar?! levert €6.249 op (nieuw) 

Zaterdag 5 oktober was er dan eindelijk het SBS6 programma “Echt Waar?!” met daarin 
het team van KV Wageningen. Het was het resultaat van opnames die eind augustus 
plaatsvonden, en waarover betrokkenen de afgelopen weken niets mochten loslaten.   

Woensdag 28 augustus vertrokken vier auto's met deelnemers en supporters richting 
Baarn voor de opname van het SBS6 programma "Echt Waar?!", gepresenteerd door 
Jan Versteegh, die daarbij wordt ondersteund door acteur/cabaretier Leo Alkemade en 
comedian Soundos el Ahmadi. Leo en Soundos moeten met hun stelling/verhaal de 
deelnemers overtuigen van wat echt waar is.  

Er deden 10 verenigingen mee met elk tien deelnemers die in totaal €50.000 konden 
verdienen. Elk team begon met €5.000 en de bedoeling was zolang mogelijk in de race 
te blijven tijdens de tien te spelen rondes.  

Drie rondes voor het eind was er niemand meer over, en mochten alle 100 spelers weer meespelen. Na de laatste 
vraag waren er nog 24 spelers over, waarvan 3 van KV Wageningen over en zij brachten elk €2.083 in het laatje. 
Een mooi resultaat!   

Verkeersveiligheid rondom Het Binnenveld (uit ALV) (nieuw) 

Voorzitter Gertjan van Leeuwen praatte de aanwezigen op de ALV bij over de 
verkeersveiligheid rond Het Binnenveld. Na een eerste gesprek met wethouder de 
Haan, is er een verkeersdeskundige van de gemeente langsgeweest en is er gekeken 
naar mogelijke maatregelen.  

Dit heeft geleid tot het aanleggen van een drempel in de inrit, om daarmee duidelijker 
te maken dat het hier een inrit betreft. Verder zijn er verkeersborden geplaatst die 
wijzen op spelende kinderen. Dit is niet waar het bestuur op uit was, want alle andere 
opties zijn gepasseerd (o.a. wegversmalling, 1 richtingsverkeer), maar die zijn op dit 
moment voor de gemeente geen optie. Zodra Buitenoord, het nog te bouwen deel van 
Kortenoord, gereed is, zal de verkeersdruk op de Marijkeweg verder toenemen en verwacht het bestuur 

aanvullende maatregelen. 

https://photos.app.goo.gl/GDz1XuJccKcbgmMG8
file:///C:/Users/JalvinghA.ADCRV/Downloads/korfbal.nl
https://www.korfbal.nl/topkorfbal/hoofdklasse
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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Update werkzaamheden binnen/buiten Het Binnenveld (uit ALV) (nieuw) 

Tijdens de ALV hebben we een update gehad over actuele zaken die 
spelen in en om Het Binnenveld. In Het Binnenveld wordt volop 
gewerkt aan het verbeteren van de akoestiek zoals iedereen inmiddels 

ook heeft kunnen zien (en horen). Ook buiten staat er nog van alles te 

gebeuren. Zo zal in november een hoop groen worden geplant, danwel 
gezaaid.  

Het talud bij het grote terras wordt voorzien van planten en een 
beregeningsinstallatie. Wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond, 

zal al het groen binnen de groene hekken onderhouden worden door 
KV Wageningen. Het groen daarbuiten, o.a. het talud langs de lange 
zijde van de sporthal, is in het beheer van de gemeente Wageningen. 
Ook is er een bord in bestelling dat bij de inrit komt te staan met 
daarop het huisnummer en de naam van het sportcomplex Het 
Binnenveld. Inmiddels staat er op de uiterste hoek van het kunstgras, tegenover Idealis complex de Haarweg, al 

een mooi bord met de naam van het complex. 

Laatste week om je stem om te zetten in geld voor KV Wageningen (als lid van 

Rabobank Vallei en Rijn) (update) 

Heb jij als lid van Rabobank Vallei en Rijn een persoonlijke stemcode ontvangen per mail? Dan kun je alleen nog 
deze week jouw 5 stemmen verdelen over de clubs en verenigingen en hun mooie bestedingsdoelen. 

KV Wageningen doet ook mee, en doe ons een plezier en stem ook op ons. Elk lid heeft 5 stemmen en per 
vereniging/stichting maximaal 2 stemmen en je stem is pas geldig als je alle 5 stemmen hebt uitgebracht. Tot en 

met 11 oktober kun je je stem uitbrengen of wijzigen. En elke stem is geld waard.  

Meer info over de actie op: https://www.rabo-clubsupport.nl/  

Kantinediensten zaterdag 12 oktober 

8:30  -  11:00 E5 
11:00 - 13:30 D2 
13:30 – sluiten Team 1e/2e 

Verkoop/Koop loten Grote Clubactie! (update) 

Hoe werkt het? 
Alle jeugdleden (t/m B) zijn gestart met de verkoop. Daarmee kunnen onze leden loten verkopen tot 15 november 
2018. Boekjes inleveren kan in de kantines, daar staat een doos op de bar.  

Zie je geen jeugdleden met lotenboekjes dan kan online loten kopen ook via de volgende 

link: https://toolbox.clubactie.nl/actie/KVWageningen. Dus kom je niet op ons complex, dan kun je 

op deze manier aan loten komen. 

Wat kost een lot en wat brengt het op?  

Een lot kost € 3,00. Hiervan gaat maar liefst € 2,40 naar onze vereniging. Wat gaat wij doen met de 
opbrengst? De opbrengst wordt net als vorig jaar besteed aan de aankleding van de kantine (daar zijn nog aardig 
wat acties die kunnen gebeuren) van de nieuwe accommodatie. 

Wij hopen natuurlijk op een goede opbrengst. Als ieder lid van KV Wageningen één of meerdere loten koopt, 

realiseren wij samen een mooi resultaat waar leuke en mooie dingen van kunnen worden gedaan. Ook dit jaar 
gaat de opbrengst naar de inrichting van ons nieuwe sportcomplex. Wil jij hieraan ook bijdragen? Vraag onze 
jeugdspelers naar hun loten. 

Welke Prijzen? 

De Grote Clubactie heeft mooie prijzen: https://www.clubactie.nl/lotenkopers_prijzen_uitslag.html. De trekking is 
11 december bekend. De lotnummers staan op het bankafschrift.  

Leuke acties voor lotenverkopers 
Verder zijn er leuke acties voor de lotenverkopers. Die zijn er landelijk (kijk op 

https://www.clubactie.nl/lotenverkopers.html) en KV Wageningen organiseert haar eigen wedstrijden. De beste 

verkopers krijgen een leuke prijs. Ook is er weer een teamwedstrijd. Het best verkopende team krijgt €150,00 ter 
besteding aan een teamuitje/-activiteit. De spelers worden hierover via hun teamouder geïnformeerd. Ook voor 
andere teams die veel hebben verkocht zal een budget voor een team activiteit komen. Zoals gebruikelijk worden 
de jeugdleden die veel hebben verkocht in het zonnetje gezet tijdens het Kerstdiner! 

Extra boekjes met loten nodig? 
Extra boekjes kunnen worden geregeld via Karin den Ridder, karindenridder@gmail.com, 06 38315429 of Gertjan 
van Leeuwen, voorzitter@kvwageningen.nl, 06 11592734 

https://www.rabo-clubsupport.nl/
https://toolbox.clubactie.nl/actie/KVWageningen
https://www.clubactie.nl/lotenkopers_prijzen_uitslag.html
https://www.clubactie.nl/lotenverkopers.html
mailto:karindenridder@gmail.com
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
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Actueel – Korfbalpromotie & ledenwerving 

Schiet-maar-raak trainingen – rooster oktober (herhaling) 

Tot de herfstvakantie organiseren we elke vrijdag schiet-maar-raak trainingen, telkens van 17:30-18:30 uur. Dit 
zijn trainingen bedoeld voor kinderen uit groep 3 t/m 8 om kennis te maken met korfbal en met KV Wageningen. 

Dus bijvoorbeeld voor kinderen die na deelname aan het schoolkorfbaltoernooi willen kijken of korfbal hun sport 
kan zijn. Ken je iemand die wil gaan korfballen bij onze jeugd (basisschool), attendeer ze op deze trainingen.  

De trainingen zijn op de volgende vrijdagen, en kinderen kunnen net zo vaak meedoen als ze willen:  

• Vrijdag 4 oktober, 17:30-18:30 (in combinatie met training E-teams) 
• Vrijdag 11 oktober, 17:30-18:30 
• Vrijdag 18 oktober, 17:30-18:30 (in combinatie met training E-teams) 

Meer informatie over de schiet-maar-raak trainingen bij Alien Jalvingh, 0644348874, alien.jalvingh@gmail.com 

Actueel – Activiteiten 

Duitse maaltijd – zaterdag van 17:00-19:00 uur (nieuw) 

Ter voorbereiding op het Oktoberfest, of gewoon omdat je het handig vindt na Wageningen 
1 – SCO 1. Blijf zaterdag lekker eten op het Binnenveld. Van 17:00-19:00 is er zaterdag 

een Duitse maaltijd beschikbaar: friet, 2 braadworsten en zuurkoolsalade voor €6,50.  

Oktoberfest – zaterdagavond 12 oktober (herhaling) 

Jetzt geht es los! 

Trek je lederhose en dirndl jurkjes maar vast uit de kast. Zaterdagavond 12 oktober is het 
weer zover. Dan vindt het Oktoberfest plaats bij KV Wageningen! Vanaf 20:00 uur.  

Een hele avond genieten van Tirol-muziek, bratwurst und pullen vol met bier!! De lange 

houten tafels en bierpul sjoelen kunnen we dan ook niet vergeten. 

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

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 (nieuw) 

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). 

Bierproeverij, vrijdagavond 8 november (nieuw) 

De bierproefavond die vorig seizoen al is aangekondigd, wordt gehouden op vrijdag 8 november 2019. De 
proeverij begint om 19:00 uur in de businessruimte van het Binnenveld. Het programma omvat een presentatie 
van ongeveer anderhalf uur over herkomst en brouwwijze van speciaal biertjes van La Trappe, en een proeverij 
van 5 à 6 biertjes in proefglazen, waarbij je voor jezelf proefnotities kunt maken.  

Deelname is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die het leuk vinden om een aantal bijzondere biertjes te proeven 
en geïnteresseerd zijn in het verhaal daarachter. De kosten voor deelname bedragen € 12.50 all-in, inclusief een 
stukje worst en kaas.  

Heb je belangstelling? 
Er is plaats voor ongeveer 40 deelnemers. 

Aanmelden kan vanaf nu via de mail nac@kvwageningen.nl. 

Berichten uit eerdere weekbrieven, nog te lezen op de site 

• Aandachtspunten competitie (voor coaches & scheidsrechters) 
• Trainingsschema zaal: een grote puzzel (nieuw) 
• Wageningen E1 wint in Zutphen  
• Wageningen 1 blijft winnen  

mailto:alien.jalvingh@gmail.com
mailto:jac-kvw@hotmail.com
mailto:jac-kvw@hotmail.com
mailto:nac@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/aandachtspunten-competitie-voor-coaches-en-scheidsrechters/
https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema-zaal-een-grote-puzzel/
https://www.kvwageningen.nl/wageningen-e1-wint-in-zutphen-2/
https://www.kvwageningen.nl/wageningen-1-blijft-winnen/
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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. 

   

Kampioen Wageningen E5  Teamfoto Wageningen 4 De buit is binnen voor KV Wageningen 

 

Wageningen B1     Wageningen 1 – Meervogels 1  

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Activiteit: 

Vrij 11 okt 17:30-18:30 Schiet-maar-raak training – kennismaken met korfbal & KV Wageningen 

Zat 12 okt 16:00 uur Wageningen 1 – SCO 1 

Zat 12 okt 17:00-19:00 uur Duitse maaltijd, friet, 2 braadworsten en zuurkoolsalade voor €6,50 

Zat 12 okt 20:00 uurr Oktoberfest  

Vrij 18 okt 17:30-18:30 Schiet-maar-raak training – kennismaken met korfbal & KV Wageningen 

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 

Vrji 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/ 

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:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/schiet-maar-raak-trainingen-kennismaken-met-korfbal-vanaf-vrijdag-20-september/
https://www.kvwageningen.nl/duitse-maaltijd-zaterdag-12-oktober-1700-1900-uur/
https://www.kvwageningen.nl/oktoberfest-zaterdagavond-12-oktober/
https://www.kvwageningen.nl/schiet-maar-raak-trainingen-kennismaken-met-korfbal-vanaf-vrijdag-20-september/
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/
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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Wedstrijdinformatie competitie 

Uitslagen afgelopen week – zaterdag 5 oktober 

 

Programma deze week - zaterdag 12 oktober 

 
(programma uit Sportlink, 8 oktober 18:54 uur) 

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! 
  

Wageningen 1 Meervogels/Física 1 24 12 Wageningen A5 Noviomagum A1 3 16 Wageningen E2 SKF E3 3 4

Wageningen 2 Meervogels/Física 2 23 17 DOT (O) B1 Wageningen B1 17 13 DVO/Accountor E5 Wageningen E3 6 13

Amicitia 2 Wageningen 3 17 18 Wageningen B2 SKF B3 6 15 Wageningen E4 SKF E7 10 0

HKC (He) 2 Wageningen 4 7 12 Wageningen B3 SKF B5 Keizer Karel E2 Wageningen E5 3 5

DVO/Accountor 5 Wageningen 5 21 5 KVZ C1 Wageningen C1 9 7 Wageningen E6 SKF E8 8 2

DSC 4 Wageningen 6 10 21 Wageningen C2 DVO/Accountor C37 7 SKF E5 Wageningen E7 3 3

Wageningen 7 ODIK 4 7 27 SKF C4 Wageningen C4 7 0 Wageningen E8 Reehorst '45 E2 3 6

Wageningen 8 Reehorst '45 2 8 13 Wageningen D1 Apeldoorn D1 12 9 Keizer Karel E3 Wageningen E9 7 1

MIA MW1 Wageningen MW1 11 13 KVZ D1 Wageningen D2 9 2 SKF F2 Wageningen F1 7 8

Wageningen MW2 SKF MW2 11 15 Wageningen D3 Noviomagum D1 15 2 Wageningen F2 Tiel '72 F2 5 8

Wageningen A1 OVVO/De Kroon A1 21 7 Wageningen D4 DVO/Accountor D45 17 Wageningen F3 Reehorst '45 F1 7 17

Wageningen A2 DSC A2 21 14 DVO/Accountor D5 Wageningen D5 3 3

Arena A1 Wageningen A4 7 10 DVO/Accountor E1 Wageningen E1 8 4

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 12-10 16:00 Wageningen 1 SCO 1 Binnenveld-Veld 1 P. Rikken, M. Kemperman (Ass) 0:00

zat 12-10 14:30 Wageningen 2 SCO 2 Binnenveld-Veld 1 R (Ronald) Peters 0:00

zat 12-10 14:10 De WÃ¢lden 2 Wageningen 3 Tietjerk-TYTSJERK R (René) Moes 0:00

zat 12-10 14:00 DOS Kampen/Veltman 2 Wageningen 4 De Maten-KAMPEN K (Kevin) de Vries 0:00

zat 12-10 13:00 DOS Kampen/Veltman 3 Wageningen 5 De Maten-KAMPEN D. (Davy) Gerritsen 0:00

zat 12-10 12:30 Rust Roest 3 Wageningen 6 Strijp-EINDHOVEN R (Ricardo) Minderman 0:00

zat 12-10 14:00 Woudenberg 3 Wageningen 7 De Grift-WOUDENBERG 0:00

zat 12-10 13:45 Wageningen 8 Dindoa 6 Binnenveld-Veld 2 KNKV? (JW van Nieuwenhuijsen) 0:00

woe 9-10 20:30 Wageningen MW1 Soesterkwartier MW1 Binnenveld-Veld 1 Dekens, R (Rocco) 0:00

don 10-10 20:45 SkunK MW1 Wageningen MW2 Univ Sportcentrum-NIJMEGEN Groot, M. (Michelle) de 0:00

zat 12-10 13:05 Wageningen A1 Unitas/Perspectief A1 Binnenveld-Veld 1 S (Sander) van Beek 12:05

zat 12-10 11:45 Wageningen A2 Tiel '72 A1 Binnenveld-Veld 1 F. (Frank) van de Pol (Rik Brouwer) 10:45

zat 12-10 15:45 SDO (V) A1 Wageningen A3 Rapportstraat-VELDHOVEN W. (Wouter) de Rooij 13:30

zat 12-10 12:00 Wageningen A4 Zetten A1 Binnenveld-Veld 2 Verheul, M.J. (Marie-José) 11:30

zat 12-10 12:00 DOT (O) A2 Wageningen A5 De Rusheuvel-OSS Stoepker, J (Jacob (Jaap)) 10:45

zat 12-10 10:30 Wageningen B1 DVO/Accountor B2 Binnenveld-Veld 1 KNKV? (Gert van Hal) 9:30

zat 12-10 11:00 De Hazenkamp B1 Wageningen B2 De Hazenkamp-NIJMEGEN 9:45

zat 12-10 11:30 Reehorst '45 B2 Wageningen B3 t Schuttersveld-EDE GLD Heuvel, H. (Huib) van den 10:30

zat 12-10 09:30 Wageningen C1 DVO/Accountor C2 Binnenveld-Veld 1 KNKV? (Ernstjan de Vries) 8:30

zat 12-10 11:30 Noviomagum C1 Wageningen C2 dAlmarasweg-zuid-NIJMEGEN 10:00

zat 12-10 10:30 SKF C3 Wageningen C3 De Groene Velden-V'DAAL 9:30

zat 12-10 11:15 Wageningen C4 DVO/Accountor C5 Binnenveld-Veld 3 Veldhuisen, E. (Eline) van 10:45

zat 12-10 11:00 Devinco D1 Wageningen D1 Rielerenk-DEVENTER Roeck, R. (Roy) de 9:15

zat 12-10 09:45 Wageningen D2 DVO/Accountor D3 Binnenveld-Veld 2 Homan, A. (Anouk) 9:15

zat 12-10 09:00 SKF D3 Wageningen D3 De Groene Velden-V'DAAL 8:00

zat 12-10 14:00 Tiel '72 D3 Wageningen D4 Rauwenhof-TIEL 13:00

zat 12-10 10:45 Wageningen D5 DOT (O) D2 Binnenveld-Veld 2 Verkade, L.D. (Lola) 10:15

zat 12-10 10:00 Wageningen E1 SKF E2 Binnenveld-Veld D Huenen, J. (Jeffrey) van 9:30

zat 12-10 11:00 DOT (O) E1 Wageningen E2 De Rusheuvel-OSS Meijden, T. (Tjepke) van der 9:45

zat 12-10 09:00 Wageningen E3 EKCA/CIBOD E1 Binnenveld-Veld D Eijk, J.D. (Daniel) van 9:30

zat 12-10 10:00 DKOD E1 Wageningen E4 Doelum-RENKUM 9:15

zat 12-10 09:00 Wageningen E5 DOT (O) E2 Binnenveld-Veld G Ommeren, J (Joyce) van 8:30

zat 12-10 10:00 Animo E2 Wageningen E6 Hoge Weide-GELDERMALSEN 9:00

zat 12-10 09:00 Wageningen E7 Tiel '72 E2 Binnenveld-Veld E Lubberts, D.M. (Didi) 8:30

zat 12-10 11:00 DKOD E2 Wageningen E8 Doelum-RENKUM 10:00

zat 12-10 10:00 Wageningen E9 Activitas E1 Binnenveld-Veld E Verbaarschot, A.H.W. (Anne) 9:30

zat 12-10 10:00 Wageningen F1 Soesterkwartier F1 Binnenveld-Veld G Smithjes, G (Guylian) 9:30

zat 12-10 12:00 DOT (O) F1 Wageningen F2 De Rusheuvel-OSS Wit, D. (Daan) de 10:45

zat 12-10 11:00 DOT (O) F2 Wageningen F3 De Rusheuvel-OSS Helvoirt, E. (Eva) van 9:45

mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
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Afzeggingen voor zaterdag 12 oktober (bekend bij wedstrijdsecretariaat):  
- A: Sabine Ruiters (A5) 
- C: Kira Stoel (C2) 
- D: Martin Bastidas (D4) 
- E: Elin Brussen (E3) 
Afzeggingen t.g.v. langdurige blessures worden niet herhaald 

Ontvangen van scheidsrechters  –  zaterdag 12 oktober 

09.00 – 13.00 uur: Gert van Hal 
9:30 C1 (veld 1), 10:30 B1 (veld 1), 11:45 A2 (veld 1) 
13.00 – 17.30 uur: Arie Bouwman 
13.05 A1 (veld 1), 13.45 S8 (veld 2), 14.30 S2 (veld 1), 16.00 S1 (veld 1) 

Bij de volgende wedstrijden kan het zijn dat een scheidsrechter van KV Wageningen fluit: C1 + B1 + A2 + S8 

Programma volgende week – zaterdag 19 oktober 

 
(programma uit Sportlink, 8 oktober 18:54 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 

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

zat 19-10 15:30 Tempo 1 Wageningen 1 Zegersloot-ALPHEN A/D RIJN

zat 19-10 14:00 Tempo 2 Wageningen 2 Zegersloot-ALPHEN A/D RIJN P. (Pascal) Huisman

zat 19-10 16:00 Wageningen 3 De Parabool 2 Binnenveld-Veld 1 A.S. (Sander) Maijenburg

zat 19-10 14:35 Wageningen 4 DVO/Accountor 4 Binnenveld-Veld 1 H (Han) Beglinger

zat 19-10 13:10 Wageningen 5 Dalto/Klaverblad Verzekeringen 6 Binnenveld-Veld 1 N. (Nico) Budding

zat 19-10 17:30 Wageningen 6 Noviomagum 3 Binnenveld-Veld 1 R. (Ronald) Westerhoff

vrij 18-10 20:00 DKB 2 Wageningen 6 Naestenbest-BEST J (Jeroen) Barentsen

zat 19-10 16:15 Wageningen 7 Victum 4 Binnenveld-Veld 2

zat 19-10 12:30 DVO/Accountor 7 Wageningen 8 De Eikelhof-BENNEKOM

woe 16-10 19:30 Zetten MW1 Wageningen MW1 Veld HP College-ZETTEN

woe 16-10 20:30 Wageningen MW2 Noviomagum MW1 Binnenveld-Veld 1 Bastiaans, L (Lammert)

zat 19-10 13:00 DOS '46 A2 Wageningen A1 Tussenboerslanden-NIJEVEEN A (Arjan) Eggink

zat 19-10 12:30 Rheko A1 Wageningen A2 IJsselsingel-RHEDEN R (Rolf) Scholten

zat 19-10 13:15 Wageningen A3 SKF A2 Binnenveld-Veld 2 F. (Francoise) Winkels

zat 19-10 12:00 Wageningen A4 De Hazenkamp A1 Binnenveld-Veld 3 Hebers, K.D. (Danielle)

zat 19-10 12:00 Wageningen B3 Arena B1 Binnenveld-Veld 2 Bastiaans, L (Lammert)

zat 19-10 12:00 Wageningen C3 DOT (O) C2 Binnenveld-Veld 1

zat 19-10 10:00 Tiel '72 E2 Wageningen E7 Rauwenhof-TIEL

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
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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- 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
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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