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Actueel - Korfbal 

Let op! Belangrijke info Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) 

voor teamleider/coach & scheidsrechter senioren & jeugd (nieuw) 

Beste teamleiders/coaches en scheidsrechters, van senioren en jeugd, 

Het komt wekelijks voor dat er op maandag een mailtje van het KNKV onze kant op komt met de mededeling dat 
bepaalde wedstrijden nog niet zijn afgesloten in het Digitale Wedstrijdformulier (DWF). Hoe kunnen we dit 
voorkomen? 

Als teamleider/coach: zorg dat je voorafgaand aan de wedstrijd de opstelling in het DWF hebt ingevoerd. Neem 

even contact op met de scheidsrechter en vraag hem/haar om de opstelling te controleren en te bevestigen. Voer 
na de wedstrijd de wissels in en loop opnieuw even langs de scheidsrechter en vraag of hij/zij de wedstrijd wil 
vastleggen, zodat je zeker weet dat de wedstrijd administratief is vastgelegd. 

Als scheidsrechter: loop voorafgaand aan de wedstrijd even bij de teamleiding van beide teams langs en 

controleer of de opstelling van het team al is ingevoerd. Begin de wedstrijd niet voordat beide opstellingen ook 

werkelijk ingevoerd zijn. Vraag beide teamleiders na afloop om de wissels in te voeren en leg daarna de wedstrijd 
vast. 

Wissels invoeren bij de jeugdteams, moet dat nu echt? Het KNKV heeft ons nadrukkelijk gevraagd om door 
te geven dat het opgeven van de wissels belangrijk is. Iedere competitie probeert de bond om poules samen te 

stellen die qua niveau gelijkwaardig zijn. Dat maakt het korfbalspelletje voor een ieder zoveel leuker. Om dit te 
waarborgen maakt de bond in steeds grotere mate gebruik van software die de uitslagen van de afgelopen 
competities gebruikt om gelijkwaardige poules samen te stellen. Deze software zal steeds meer afgestemd worden 
op individuele spelers. De nauwkeurigheid van dit systeem valt of staat bij de nauwkeurigheid waarin de gegevens 
worden aangeleverd. Vandaar dat het belangrijk is om ook bij lagere teams de wissels op het DWF te vermelden. 

Indien er nog vragen zijn, schroom niet om even contact op te nemen. 

Vriendelijke groet, 
Lammert Bastiaans, wedstrijdsecretaris KV Wageningen (wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl)  

Wekelijkse update Jeugd TC (nieuw) 

Voor veel jeugd teams zit de najaarscompetitie er al weer op en gaan we ons richten op de zaal. Een afsluiting met 
diverse (onverwachte) kampioenen. 

Deze week wordt er gewoon nog buiten getraind door alle teams. 

Volgende week is het herfstvakantie en zijn er geen trainingen. Voor de teams die nog competitie hebben is er wel 
trainen. Dat betreft de A1, A2, A3 en C3. 

De laatste zaken mbt het concept zaaltrainingsschema worden besproken en er wordt nog wat met teams 
geschoven. 

Daarnaast hebben we als Jeugd TC en Senioren TC een nieuwe uitdaging er bij gekregen. De Aanloop is voor ons 
pas beschikbaar vanaf maandag 18 november. We zullen ruimte proberen te creëren voor de teams die gepland 

staan in de Aanloop. Hierover later meer. 

Namens Jeugd TC, Arjen van Dee (jeugdtc@kvwageningen.nl) 

Sporthal De Aanloop tijdelijk buiten gebruik (nieuw) 

Afgelopen week ontving het bestuur van KV Wageningen bericht van de Gemeente. 

Het betreft werkzaamheden aan Sporthal De Aanloop die op korte termijn uitgevoerd moeten worden. In verband 
met het in alle omstandigheden veilig kunnen gebruiken van de sporthal. Hierdoor zal de sporthal tijdelijk gesloten 

moeten worden. 

Door de werkzaamheden kan er van 21 oktober t/m 17 november 2019 geen gebruik van de hal gemaakt worden. 
Zoals hierboven in “Wekelijkse update Jeugd TC” aangegeven, zullen Jeugd TC en Senioren TC ruimte proberen te 
creëren voor de teams die gepland staan in de Aanloop en daarover volgt informatie.  

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 14/10 Trainingen buiten volgens normale rooster 

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

14 oktober 2019 

Nr. 9 
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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, 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) 

Zat 16 november Oefenwedstrijden (programma vinden jullie verderop) & 
start competitie Hoofdklasse (Wageningen 1), A-hoofdklasse (Wageningen A1) 

Zat 23 november Start zaalcompetitie overige teams 

Concept-rooster trainingstijden zaal (update) 

Onderstaand vinden jullie een volgende concept versie van het rooster met de trainingstijden voor de zaal. Met 
enkele wijzigingen ten opzichte van vorige week.  

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/.  

Zoals hierboven aangegeven in “Wekelijkse update Jeugd TC” worden de laatste zaken m.b.t. concept schema 
besproken en wordt er nog met wat teams geschoven.  

Nieuw uitdaging voor TC’s is dat de Aanloop pas beschikbaar is vanaf maandag 18 november. Jeugd TC en 

Senioren TC zullen ruimte proberen te creëren voor de teams die gepland staan in de Aanloop en daarover volgt 
informatie 

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) 
 
Het concept trainingsrooster (versie van 14 oktober):  

 

  

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 F1 t/m F4 17.30-18.30 E6 t/m E9 Woensdag 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 S6/S7

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

https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema-zaal-een-grote-puzzel/
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
mailto:technischezaken@kvwageningen.nl
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Oefenprogramma zaal  

Hieronder vinden jullie de oefenwedstrijden zoals die zijn aangeleverd bij de redactie. Het overzicht is niet volledig, 
want o.a. Wageningen 1 en 2 ontbreken.  
 

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 

Verwachte (E1, C2) en onverwachte (E3, C1) kampioenen 

Dat Wageningen E1 en Wageningen C2 het zouden redden lag in de lijn der verwachting, maar dat ook 
Wageningen E3 en Wageningen C1 het zouden redden was een mooie verrassing op een natte zaterdag.  

Alle kampioenen bij de E speelden thuis op Het Binnenveld. Wageningen E5, vorige week al kampioen, werd na de 

met 12-2 gewonnen wedstrijd gehuldigd. Tegelijkertijd speelde Wageningen E3 tegen EKCA E1 dat al kampioen 
was. In Arnhem verloor het team van trainer/coaches Jochem en Wieke nog met 10-2, maar 4 weken later was de 
winst voor E3 (5-4). En het was voor de aanwezigen een leuke, en ook heel spannende wedstrijd. Na afloop 
werden de medailles uitgereikt.  

Wageningen E1 verloor vorige week van DVO E1, dat toen ook moest winnen om mee te blijven doen in de 

kampioensrace. Wageningen E1 had geen moeite met SKF E2 (24-7) en ook DVO E1 won de laatste wedstrijd, 
waardoor beide teams samen kampioen zijn.  

Bij Wageningen C2 mislukte poging 1, maar poging 2 was goed besteed aan de meiden van dit team. Ze speelden 
zaterdag in Nijmegen tegen Noviomagum C1 en wonnen overtuigd met 5-14. Wageningen C1 moest winnen en 

deed dat ook van hekkensluiter DVO C2 met 15-1, en omdat KVZ C1 met 1 punt verschil verloor van Apeldoorn 
C1, is Wageningen C1 toch bovenaan geëindigd.  

En Wageningen D1 dan? Zij wonnen hun wedstrijd en koploper SKF verloor bij Apeldoorn. Vorige week meldden 
we hier dat Wageningen dan op basis van onderling resultaat kampioen zou zijn, want het is immers 

wedstrijdkorfbal. We waren echter vergeten dat Apeldoorn ook bovenaan zou staan en bij 3 ploegen bovenaan 
werkt het net weer anders (zie https://www.knkv.nl/rvw-310-bb-rangordebepaling). Resultaat is dat SKF D1 

kampioen is omdat zij het beste doelsaldo hebben van de onderlinge wedstrijden.  

Nog steeds gevraagd: teamfoto’s (update) 

Deze week een teamfoto ontvangen van F3. 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.  

  

https://www.knkv.nl/rvw-310-bb-rangordebepaling
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 E3 kampioen! 

De e3 heeft goed hun best gedaan om kampioen te worden. 
Van ecka hadden ze de eerste wedstrijd wel met 10-2 verloren. 
De volgende wedstrijd hadden ze wat spannender gemaakt. 
Die hebben ze met 5-4 gewonnen. 
Ze zijn nu samen met ecka kampioen! 

Zij hebben een medaille verdiend!  
Fenne  

Offday kost Wageningen 1 een punt 

Zaterdag ontving KV Wageningen SCO uit Oldeholtpade, dat in de onderste regionen verkeert in de Hoofdklasse A. 

Op papier zouden de Wageningers dus eenvoudige twee punten moeten kunnen pakken. In eerste instantie leek 
dit inderdaad te gaan lukken, maar de afronding was er mede debet aan dat de blauwwitten uiteindelijk blij 
mochten zijn met de 22-22 eindstand.  

Elke week wordt er bijna door het hele team gescoord en dat was nu ook wel het geval. De tegenpartij viel vooral 
op door de dames, die 12 treffers voor hun rekening namen. Wageningen leek vooral moeite te hebben met hun 

fysieke spel. De eerste helft was Wageningen eigenlijk nog wel de baas over SCO, maar toen viel al op dat de 
scherpte vooral aanvallend ontbrak. De ruststand 10-9 viel dan ook tegenvallend uit.  

De tweede helft leek het lange tijd crescendo te verlopen voor Wageningen en liepen zij uit naar 19-14. Eline van 
Veldhuisen werd ingezet voor Michelle van den Tempel, waarna SCO een time out nam die naderhand voor hen 

héél positief uitpakte. Langzaam maar zeker liepen de gasten in door vooral hun dames, die 4x achtereen 
scoorden. SCO gaf geen duimbreed toe en alhoewel vijf minuten voor tijd Steven Landman nog voor twee 
doelpunten in het voordeel van Wageningen zorgde, moesten de blauwwitten alsnog toezien dat SCO een minuut 
voor tijd de gelijkmaker door de korf schoot. Wageningen probeerde het nog om de winst af te dwingen, terwijl 
SCO duidelijk blij was met een punt door de bal in de ploeg te houden.  

Alles bij elkaar onnodig puntverlies voor Wageningen, dat nog wel op de eerste plaats staat met 1 verliespunt 
minder dan Tempo en Oost Arnhem. Zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Tempo op het programma. Deze ploeg 
komt in de zaal uit in de Korfbal League en zal er nog alles aan willen doen de koppositie van Wageningen over te 
nemen. Wageningen zal na het puntverlies van zaterdag vast scherp zijn en er alles aan doen om de koppositie te 
behouden.  

Doelpuntenmakers :Wouter ter Maten 6x, Steven Landman5x, Jeffrey van Huenen 4x, Matté Lipke en Nena 
Ellermeijer 2x en Michelle van den Tempel en Xanne Ketelaar 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 

Kantinediensten zaterdag 19 oktober 

11:00 – 12:00   Anita Hendriks & ? 
12:00 – 15:15   Wageningen 7 

15:15 - 17:00   Wageningen 6 
17:00 – sluiten   Vacature 
Aanmelden om kantinedienst in te vullen, mail naar kantine@kvwageningen.nl  

Kinderbrillenweken bij onze sponsor Prummel Optiek (nieuw) 

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! (nieuw) 

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. 

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:kantine@kvwageningen.nl
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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/ 

Sportwerkplaats-Life Goals Nederland officieel afgetrapt (nieuw) 

Maandag 7 oktober vond de officiële aftrap plaats van de Sportwerkplaats-Life Goals Nederland. Een initiatief om 

kwetsbare Wageningers in beweging te krijgen. KV Wageningen levert ook een bijdrage. Lees meer in het artikel in 
de Gelderlander: https://www.gelderlander.nl/wageningen/sportwerkplaats-moet-stap-naar-echte-sportclub-
verkleinen~aca854af/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web 

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 

Geslaagd 1e Oktoberfest in Het Binnenveld (nieuw) 

De organisatie kan terugkijken op een geslaagd 1e Oktoberfest in Het Binnenveld. Voor wie er bij was, en nog even 
wil nagenieten zijn er de foto’s van Patricia Brouwer: https://photos.app.goo.gl/DoZ198V5bb3cV5rU6 

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

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). 

Bierproeverij, vrijdagavond 8 november (update) 

De bierproefavond die vorig seizoen al is aangekondigd, wordt gehouden op vrijdag 8 november 2019. De 
proeverij begint om 19:30 uur (en niet 19:00 uur zoals eerder gemeld) 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. 

Er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,  

dus wacht niet te lang met aanmelden om teleurstelling te voorkomen. 

  

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/
https://www.gelderlander.nl/wageningen/sportwerkplaats-moet-stap-naar-echte-sportclub-verkleinen~aca854af/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.gelderlander.nl/wageningen/sportwerkplaats-moet-stap-naar-echte-sportclub-verkleinen~aca854af/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
mailto:alien.jalvingh@gmail.com
https://photos.app.goo.gl/DoZ198V5bb3cV5rU6
mailto:jac-kvw@hotmail.com
mailto:jac-kvw@hotmail.com
mailto:nac@kvwageningen.nl
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Berichten uit eerdere weekbrieven, nog te lezen op de site 

• 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. 

    

Kampioenen: Wageningen E3  Wageningen E5  Wageningen E1  Wageningen C2 

   

Teamfoto Wageningen F3 

    

Meer foto’s van Oktoberfest via deze link 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Activiteit: 

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 

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/ 

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/  

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://photos.app.goo.gl/DoZ198V5bb3cV5rU6
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
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 12 oktober 

 

Programma deze week - zaterdag 19 oktober 

 
(programma Sportlink, dump 14 oktober 22:29 uur) (plus enkele aanvullingen verenigingsscheidsrechters) 

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 19 oktober (bekend bij wedstrijdsecretariaat):  

C: Lara Faessen, Isis van der Linden (beide C3) 
E: Louisa Herold (E7) 
Afzeggingen t.g.v. langdurige blessures worden niet herhaald 

Ontvangen van scheidsrechters  –  zaterdag 19 oktober 

12.45 – 16.00 uur: Marja van Aggelen 
13.10 S5 (veld 1), 13.15 A3 (veld 2), 14.35 S4 (veld 1), 16.00 S3 (veld 1) 
16.00 – 18.30 uur: Gert van Hal 
16.00 S3 (veld 1), 16.15 S7 (veld 2), 17.30 S6 (veld 1) 
Bij  de volgende wedstrijden kan het zijn dat een scheidsrechter van KV Wageningen fluit: A3 

Wageningen 1 SCO 1 22 22 Wageningen A4 Zetten A1 10 11 Wageningen D5 DOT (O) D2 6 3

Wageningen 2 SCO 2 16 11 DOT (O) A2 Wageningen A5 Wageningen E1 SKF E2 24 7

De Walden 2 Wageningen 3 22 19 Wageningen B1 DVO/Accountor B2 15 20 DOT (O) E1 Wageningen E2 7 1

DOS Kampen/Veltman 2 Wageningen 4 11 11 De Hazenkamp B1 Wageningen B2 11 16 Wageningen E3 EKCA/CIBOD E1 5 4

DOS Kampen/Veltman 3 Wageningen 5 13 21 Reehorst '45 B2 Wageningen B3 11 5 DKOD E1 Wageningen E4 11 6

Rust Roest 3 Wageningen 6 16 18 Wageningen C1 DVO/Accountor C2 15 1 Wageningen E5 DOT (O) E2 12 2

Woudenberg 3 Wageningen 7 20 13 Noviomagum C1 Wageningen C2 5 14 Animo E2 Wageningen E6 16 0

Wageningen 8 Dindoa 6 8 13 SKF C3 Wageningen C3 4 2 Wageningen E7 Tiel '72 E2 3 6

Wageningen MW1 Soesterkwartier MW1 12 10 Wageningen C4 DVO/Accountor C5 10 3 DKOD E2 Wageningen E8 1 5

SkunK MW1 Wageningen MW2 9 18 Devinco D1 Wageningen D1 5 7 Wageningen E9 Activitas E1 3 1

Wageningen A1 Unitas/Perspectief A1 22 13 Wageningen D2 DVO/Accountor D3 6 6 Wageningen F1 Soesterkwartier F1 5 4

Wageningen A2 Tiel '72 A1 21 19 SKF D3 Wageningen D3 5 4 DOT (O) F1 Wageningen F2 10 5

SDO (V) A1 Wageningen A3 16 11 Tiel '72 D3 Wageningen D4 DOT (O) F2 Wageningen F3 7 5

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 19-10 15:30 Tempo 1 Wageningen 1 Zegersloot-ALPHEN J den Dekker, D Boogaard (Ass) 0:00

zat 19-10 14:00 Tempo 2 Wageningen 2 Zegersloot-ALPHEN P. (Pascal) Huisman 0:00

zat 19-10 16:00 Wageningen 3 De Parabool 2 Binnenveld-Veld 1 A.S. (Sander) Maijenburg 0:00

zat 19-10 14:35 Wageningen 4 DVO/Accountor 4 Binnenveld-Veld 1 H (Han) Beglinger 0:00

zat 19-10 13:10 Wageningen 5 Dalto/Klaverblad 6 Binnenveld-Veld 1 N. (Nico) Budding (R de Jong) 0:00

zat 19-10 17:30 Wageningen 6 Noviomagum 3 Binnenveld-Veld 1 R. (Ronald) Westerhoff (S vd Wilk) 0:00

vrij 18-10 20:00 DKB 2 Wageningen 6 Naestenbest-BEST J (Jeroen) Barentsen 0:00

zat 19-10 16:15 Wageningen 7 Victum 4 Binnenveld-Veld 2 KNKV? (Martijn Rep) 0:00

zat 19-10 12:30 DVO/Accountor 7 Wageningen 8 De Eikelhof-BENNEKOM 0:00

woe 16-10 20:30 Zetten MW1 Wageningen MW1 Binnenveld-Veld 3 Fred Sieswerda 0:00

woe 16-10 20:30 Wageningen MW2 Noviomagum MW1 Binnenveld-Veld 1 Rocco Dekens 0:00

zat 19-10 13:00 DOS '46 A2 Wageningen A1 T'boerslanden-NIJEVEEN A (Arjan) Eggink 10:30

zat 19-10 12:30 Rheko A1 Wageningen A2 IJsselsingel-RHEDEN R (Rolf) Scholten 11:00

zat 19-10 13:15 Wageningen A3 SKF A2 Binnenveld-Veld 2 F. (Francoise) Winkels (G v Hal) 12:15

zat 19-10 12:00 Wageningen A4 De Hazenkamp A1 Binnenveld-Veld 3 Hebers, K.D. (Danielle) 11:30

zat 19-10 12:00 Wageningen B3 Arena B1 Binnenveld-Veld 2 Bastiaans, L (Lammert) 11:30

zat 19-10 12:00 Wageningen C3 DOT (O) C2 Binnenveld-Veld 1 ? 11:30

zat 19-10 10:00 Tiel '72 E2 Wageningen E7 Rauwenhof-TIEL 9:00

mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
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Programma volgende week – zaterdag 26 oktober 

 
(programma Sportlink, dump 14 oktober 22:29 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.  

 

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

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

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

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

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

zat 26-10 12:30 Wageningen 5 HKC (U) 2 Binnenveld-Veld 1 W (Wim) Kool

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

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

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

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

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

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

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

zat 26-10 11:15 Wageningen C3 DVO/Accountor C4 Binnenveld-Veld 3

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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