
 

 

Weekbrief – 15 februari 2016 – Nr. 27 
 

KV Wageningen 
 

Pagina 1 van 8 

 

   
 
 

Actueel - Korfbal 

Overgang van veld naar zaal: overzicht komende weken (update – in versie 2) 

De wekelijkse update.  

Week van maa 4/11 We trainen t/m 9 november volgens het schema ZONDER de Aanloop (zie 
https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema/) 

Woe 6 november KNKV heeft het definitieve zaalprogramma gepubliceerd. De indeling van de poules 

voor de zaal is vrijdag 25/10 gepubliceerd en vind je hier: 
https://www.knkv.nl/nieuws/concept-zaalprogramma-sportlink-club 

Zat 9 november Oefenwedstrijden (programma vinden jullie bij “Programma deze week”) 
(tevens start competitie Korfbal League) 

Maa 11 november Vanaf maandag 11 november is Sporthal de Aanloop weer beschikbaar en trainen we 
volgens het schema MET de Aanloop (zie 
https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema/) 

Zat 16 november Oefenwedstrijden (programma vinden jullie bij “Programma volgende week”) & 
start competitie Hoofdklasse (Wageningen 1), A-hoofdklasse (Wageningen A1) 

Zat 23 november Start zaalcompetitie overige teams.  

Definitieve programma zaalcompetitie beschikbaar (nieuw in versie 2) 

Woensdag 6 november is het definitieve zaalprogramma beschikbaar gekomen. Je vindt het in de KNVK 
Wedstrijdzaken app, en je vindt het ook op onze website. Dat is altijd het actuele programma. Een dump van het 
programma (versie van vanochtend) is bijgevoegd.  

Wanneer je op www.kvwageningen.nl naar Teams gaat vindt je daar de teams en klik je op het team dan heb je 
alle competitiewedstrijden mooi onder elkaar staan (pagina van MW2, D5 en F4 moet nog gemaakt, wordt aan 

gewerkt).  

Voor de jeugdteams geldt dat hun wedstrijden ook al bij het persoonlijke programma in de app staan omdat alle 
namen al zijn toegevoegd aan het team in Sportlink. Bij de senioren moet deze slag nog gemaakt worden. 

Goed nieuws! Sporthal de Aanloop eerder beschikbaar (nieuw in versie 2) 

Goed nieuws van de gemeente ontvangen, we kunnen een week eerder De Aanloop weer gebruiken:  

"De reparaties aan het dak van sporthal De Aanloop verlopen voorspoedig. Zo goed zelfs dat de reparaties al 

gereed zijn. De komende dagen wordt de hal opgeruimd en schoongemaakt. Vanaf maandag 11 november 2019 
kan er weer gewoon gebruik gemaakt worden van de hal. Dat is een week eerder dan volgens de eerste planning. 
Voor de meesten zal dit fijn zijn, voor enkelen betekent dat nog wat extra organiseren. We bedanken iedereen 
hartelijk voor de flexibele opstelling. Hierdoor hebben we de problemen met het dak snel kunnen oplossen." 

Wat betekent dit voor KV Wageningen? Dat het trainingsschema MET de Aanloop op maandag 11 november in 
gaat, en niet pas op maandag 18 november.  

Zie voor het actuele trainingsschema: https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema/  

4 November 2019 

Nr. 
12v2 

https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema/
https://www.knkv.nl/nieuws/concept-zaalprogramma-sportlink-club
https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema/
http://www.kvwageningen.nl/
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Update vanuit Jeugd TC (nieuw) 

De overgang van veld naar zaal hebben we gehad met een weekje (herfst) vakantie en afgelopen week weer de 

eerste zaaltrainingen. Vanwege een gesloten Aanloop nog een tijdelijk trainingsschema, maar bij de start van de 
competitie zal de Aanloop weer beschikbaar zijn. 

We hebben voor alle teams in ieder geval 1 oefenwedstrijd kunnen regelen de komende zaterdagen. Zaterdag 23 
november start de zaalcompetitie. Deze week zal het speelschema bekend worden. Welke o.a. te benaderen is 

door middel van de KNKV Wedstrijdzaken app (Sportlink). 

Komende week hebben we meerdere sessies met jeugdtrainers waar we aandacht besteden aan Trainers 
Begeleiding en ons kader in een "nieuw jasje" steken. Hierover komende week meer. 

Tevens brengen we hier graag twee aankomende vacatures onder de aandacht. Binnen enkele weken zal er een 
vacature A coördinator en B coördinator ontstaan, o.a door een verhuizing buiten Wageningen. 

Wil je een bijdrage leveren aan onze mooie jeugd afdeling neem dan contact met ons op via het bekende 
mailadres jeugdtc@kvwageningen.nl. 

Namens de Jeugd TC, Arjen van Dee  

Oefenwedstrijden zaalcompetitie (update) 

Vorige week vonden jullie hier het overzicht met oefenwedstrijden. Deze week vinden jullie het overzicht bij 
wedstrijdinformatie bij: 
- Programma deze week – zaterdag 9 november 
- Programma volgende week – zaterdag 16 november 

Nog steeds gevraagd: teamfoto’s (update) 

Deze week logischerwijs geen nieuwe teamfoto’s.  

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.  

Wedstrijdinformatie competitie -> zie verderop 

Wedstrijdverslagen– Korfbal  

Verslagen – doelpunten – foto’s online 

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

2019-2020 Schema vanaf maandag 11/11

HET BINNENVELD DE AANLOOP

Maandag 18.30-19.30 A3 en C3/C4 Maandag

19.30-20.30 B1/B2/B3

20.30-22.00 S3/S4

Dinsdag 17.00-18.00 D3/D5 Dinsdag 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 18.00-19.00 E1 t/m E5

17.30-18.30 F1 t/m F4 & E6 t/m E9 19.00-20.00 A3 (halve hal)

18.30-20.00 B1/B2/B3 20.00-21.00 A4/A5

20.00-21.00 S5/S8/S9 21.00-22.30 S7/S6

21.00-22.30 MIDWEEK

Donderdag 17.15-18.15 D1/D2/C4 Donderdag 21.00-22.30 S3/S4

18.15-19.15 C1/C2/C3

19.15-20.30 A1/A2

20.30-22.30 S1/S2

Vrijdag 17.30-18.30 E-teams (even weken)

Nog in te vullen (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/jeugd-tc-vacature-c-coordinator-ingevuld-nieuwe-vacatures-bij-a-en-b/
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
file:///C:/Users/JalvinghA.ADCRV/Downloads/korfbal.nl
https://www.korfbal.nl/topkorfbal/hoofdklasse
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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Actueel – Algemeen 

Inloopspreekuur Fysiotherapie Vis voor leden KV 

Wageningen (nieuw) 

Vanaf maandag 4 november kun je elke maandagavond in Het Binnenveld 

terecht voor het inloopspreekuur van Fysiotherapie Vis. Van 19:45-20:30 uur is 

Pieter Jansen aanwezig om hulp te bieden bij blessures tijdens een vrij 
inloopspreekuur. Deze service is beschikbaar voor alle leden van KV 
Wageningen. Wil je gebruik maken van deze service, kom dan naar Het 
Binnenveld en meld je bij de medische ruimte (tussen kleedkamer 4 en 5 in de 
sporthal).  

KV Wageningen werkt intensief samen met Fysiotherapie Vis. Pieter Jansen en 
collega’s verzorgen de medische begeleiding bij onze selectie, en nemen 
tevens de kracht- en conditietrainingen voor hun rekening. 

Vrijwilligers gevraagd voor eenmalige klus (nieuw) 

Om wat meer inkomsten te genereren is het nodig om onze omzet van de Vriendenloterij weer op te krikken. De 
vereniging zoekt een paar vrijwilligers (mogen uiteraard ook ouders van jeugdleden zijn) die eenmalig willen 
helpen om extra loten te verkopen. 

Dit zou kunnen door een belavond te organiseren (waar we dan een team vragen om te helpen) of om b.v. tijdens 

een wedstrijd van ons 1e team een stand te bemensen, waar men de formulieren in zou kunnen vullen. In beide 
gevallen gaat het om een beperkt aantal uren, waarna we een jaar later zo’n actie gaan herhalen. 

Wie wil ons helpen? Meld je aan via voorzitter@kvwageningen.nl (Gertjan van Leeuwen). 

Kantinediensten zaterdag 9, 16 en 23 november (nieuw) 

Zaterdag 9 november zal de kantinedienst nog worden ingevuld. Hiervoor zullen geen ouders van jeugdteams 
worden gevraagd. Mochten er vrijwilligers zijn die een blok willen pakken, dan graag melden bij 
kantine@kvwageningen.nl.  

Zaterdag 16 november gaat het ook nog om oefenwedstrijden. Ook hiervoor zullen nog geen ouders van 
jeugdteams worden ingeroosterd. 

Zaterdag 23 november zal er wel worden ingeroosterd. In de loop van de week is het competitieprogramma 

bekend en kunnen we het schema gaan maken. Dan krijgen teamouders en teamplanners weer de gebruikelijke 
mails. 

Grote Clubactie: lotenverkopers, lever je boekje in! (nieuw/update) 

• Oproep aan alle lotenverkopers die hun boekje nog niet hebben ingeleverd:  

lever je boekje deze week in in de doos achter de bar in het clubhuis.  

• Oproep aan iedereen die nog loten wil kopen van de Grote Clubactie: hier koop je ze nog online bij KV 
Wageningen: https://toolbox.clubactie.nl/actie/KVWageningen 

• Oproep aan lotenverkopers die zin hebben om een gave clinic te winnen. Lotenverkopers kunnen zich per 
tweetal opgeven voor een gave korfbalclinic. Je dient dan samen 50 loten of meer te verkopen.  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/ 

Dringend gezocht: hulp sporthal beheer(herhaling) 

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.  

mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
mailto:kantine@kvwageningen.nl
https://toolbox.clubactie.nl/actie/KVWageningen
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/
mailto:fschoorl@upcmail.nl
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
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Actueel – Activiteiten 

’t Was gezellig – terugblik bingo & spelshow (nieuw) 

Het was een gezellige drukte bij de bingo. In totaal waren er 72 kinderen. We hadden 2 rondes en totaal waren er 
6 winnaars. Iedereen ging met een prijs naar huis. Wij willen de kinderen, ouders, Bo, Jennifer, Joëlle, Josina, 

Joyce en Karin bedanken voor het aanwezig zijn en voor het helpen. 

Bij de spelshow waren er vier teams (15 kinderen) die het tegen elkaar opnamen. De uiteindelijke winnaars waren 
de Gekkies bestaande uit Iris, Rick, Noa en Sheila. Zij wonnen uiteindelijk een slagroomtaart. Ook hier was het 
gezellig. 

Sinterklaas - vrijdagmiddag 22 november – voor E, F en Kangoeroes (nieuw) 

Vrijdagmiddag 22 november komt Sinterklaas weer op bezoek bij KV Wageningen in de het Binnenveld. 
Sinterklaas komt voor de Kangoeroes, F en E kinderen. Hij komt van 15.00 uur tot 17.30 uur. Mochten kinderen 
later aansluiten, in verband met school, dan is dit geen probleem. Opgeven kan bij de teamouder en deze kan de 
aanmeldingen tot 15 november doorgeven aan jac-kvw@hotmail.com (uiterlijke datum, in verband met de 
inkopen). 

Dobbelspel Sinterklaas – vrijdagavond 22 november – voor A, B, C en D (nieuw) 

Vrijdagmiddag komt Sinterklaas naar Het Binnenveld voor de jongste jeugd. Voor de oudere jeugd (D t/m A) is er 
op vrijdagavond 22 november vanaf 20.00 weer het dobbelspel in de kantine van het Binnenveld. Ook voor deze 
activiteit geldt opgeven bij de teamouder en deze kan de aanmeldingen ook tot 15 november doorgeven aan jac-

kvw@hotmail.com. 

Save the date: vrijdagavond 20 december – kerstdiner voor alle jeugd (nieuw) 

Save the date: vrijdagavond 20 december is het jaarlijkse Kerstdiner, zet het alvast in de agenda! 

NAC bierproeverij volgeboekt (update) 

Het is niet meer mogelijk aan te melden voor de bierproeverij op 8 november, want het maximale aantal 
deelnemers is al overgeschreden.  Alle mensen die een aanmelding hebben gedaan, ontvangen deze week nog een 
mailtje met daarin de laatste informatie over de briefproefavond. 

Berichten uit eerdere weekbrieven, nog te lezen op de site 

• Wageningen 1 wint verdiend van Heerenveen  
• Wageningse jeugd in actie op Pre-Challenge U13 & U15 
• https://www.kvwageningen.nl/jeugd-tc-vacature-c-coordinator-ingevuld-nieuwe-vacatures-bij-a-en-b/ 

• https://www.kvwageningen.nl/alle-kampioenen-najaar-2019-op-een-rij/ 

• KV Wageningen is 2 kampioenen rijker 
• Sporthal De Aanloop tijdelijk buiten gebruik  
• Let op! Belangrijke info Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) voor teamleider/coach & scheidsrechter senioren & 

jeugd (nieuw)  

 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. 

 

Iris Ilekhomon uit Wageningen 1 Vrijdagavond was Het Binnenveld de startlocatie van de 5,2 km van de  
strijdt met haar vriend David  allerlaatste Bergrace by Night. Het was heerlijk druk! Leuke video:  
om het huis van Q   https://nl-nl.facebook.com/veluwezoominbeeld/videos/695184434306033/ 
https://qmusic.nl/nieuws/zij-maken-kans-op-het-huis-van-q 

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

mailto:jac-kvw@hotmail.com
mailto:jac-kvw@hotmail.com
mailto:jac-kvw@hotmail.com
https://www.kvwageningen.nl/wageningen-1-wint-verdiend-in-heerenveen/
https://www.kvwageningen.nl/wageningse-jeugd-in-actie-op-pre-challenge-u13-u15/
https://www.kvwageningen.nl/jeugd-tc-vacature-c-coordinator-ingevuld-nieuwe-vacatures-bij-a-en-b/
https://www.kvwageningen.nl/alle-kampioenen-najaar-2019-op-een-rij/
https://www.kvwageningen.nl/alle-kampioenen-najaar-2019-op-een-rij/
https://www.kvwageningen.nl/sporthal-de-aanloop-tijdelijk-buiten-gebruik/
https://www.kvwageningen.nl/teamleiders-coaches-scheidsrechters-belangrijke-info-digitaal-wedstrijdformulier-dwf/
https://www.kvwageningen.nl/teamleiders-coaches-scheidsrechters-belangrijke-info-digitaal-wedstrijdformulier-dwf/
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://nl-nl.facebook.com/veluwezoominbeeld/videos/695184434306033/
https://qmusic.nl/nieuws/zij-maken-kans-op-het-huis-van-q
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
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Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Activiteit: 

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 15:00-17:30 Sinterklaas voor E, F & Kangoeroes (zie hierboven) 

Vrij 22 nov 20:00 Dobbelspel Sinterklaas A/B/C/D (zie hierboven) 

Zat 23 nov  Wageningen 1 speelt 1e thuiswedstrijd van zaalcompetitie 2019/2020 

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 (ook oefenwedstrijden) 

Uitslagen afgelopen week – zaterdag 2 november 

n.v.t. 

Programma deze week - zaterdag 9 november (oefenwedstrijden) 

 
Let op! Voor de 4-tal wedstrijden maar 50 minuten beschikbaar en dan begint D2 al; er is geen tijd voor 
strafworpen en weinig tijd tussen de blokken.  

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 9 november (bekend bij wedstrijdsecretariaat): 
- F: Sofie Wierma (F2) 

Afzeggingen t.g.v. langdurige blessures worden niet herhaald 

Ontvangen van scheidsrechters  –  zaterdag 9 november 

n.v.t. 

Aanvang Thuis Uit Sporthal Scheidsrechter

zat 9-nov 18:10 Wageningen 4 Tempo 4 Binnenveld Pim Arendsen

zat 9-nov 16:45 KZ/Thermo4U A1 Wageningen A1

zat 9-nov 17:00 Wageningen A2 Tempo A1 Binnenveld Martijn van Laar

zat 9-nov 15:50 Wageningen A5 SKF A4 Binnenveld Anne Rummenie

zat 9-nov 14:50 Wageningen B1 SKF B2 Binnenveld Fred

zat 9-nov 13:50 Wageningen B2 Woudenberg B2 Binnenveld Chantal van den Brink

zat 9-nov 12:50 Wageningen C1 Rheko C1 Binnenveld Ruben Oudenes

zat 9-nov 11:50 Wageningen C4 SKF C5 Binnenveld Martijn van Ark

zat 9-nov 10:50 Wageningen D1 DOT D1 Binnenveld Nena Ellermeijer

zat 9-nov 09:50 Wageningen D2 SKF D2 Binnenveld Lisanne van den Brink

zat 9-nov 10:00 SKF E1 Wageningen E1 SKF-Hal, Veenendaal

zat 9-nov 10:00 Woudenberg E1 Wageningen E2 De Camp, Woudenberg

zat 9-nov 09:00 SKF F1 Wageningen F1 SKF-Hal, Veenendaal

zat 9-nov 09:00 Wageningen F2 DOT F1 Binnenveld Eline Lam

zat 9-nov 09:00 Wageningen F4 DVO F5 Binnenveld Lily Ilekhomon

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 16 november (competitie +oefenwedst) 

 

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 

din 12-nov 20:30 Wageningen 1 HKV (Ha) 1 Binnenveld Jermain Smits

don 14-nov 21:15 Kesteren 1 Wageningen 3 De Leede, Kesteren

don 14-nov 20:00 Kesteren 2 Wageningen 7 De Leede, Kesteren

zat 16-nov 20:00 SCO 1 Wageningen 1 Oolde Steense/Wolvega competitie

zat 16-nov 18:00 Wageningen 3 Wageningen 6 Het Binnenveld vervallen

zat 16-nov 19:15 Wageningen 4 Wageningen 5 Het Binnenveld vervallen

zat 16-nov 18:00 Wageningen 3/4/6 Driekamp Het Binnenveld Henk Los

zat 16-nov 12:30 KVS/Maritiem A1 Wageningen A1 De Blinkerd/Den Haag competitie

zat 16-nov 15:30 KVZ A1 Wageningen A2 Hanzehal, Zutphen

zat 16-nov 15:35 ODIK A2 Wageningen A3 Oosterboshal, Barneveld

zat 16-nov 15:20 Wageningen A4 Victum A3 Binnenveld Matté Lipke

zat 16-nov 14:20 Wageningen B1 Victum B1 Binnenveld Steven Landman

zat 16-nov 13:20 Wageningen B2 ODIK B2 Binnenveld Rinske van Haarlem

zat 16-nov 12:20 Wageningen B3 ODIK B3 Binnenveld Stefan Wobbes

zat 16-nov 14:15-17:45 Wageningen C1 Rust Roest toernooi Strijp, Eindhoven

14:47-15:17 Merwede C1 Wageningen C1 Strijp, Eindhoven

15:49-16:19 Rust Roest C1 Wageningen C1 Strijp, Eindhoven

16:53-17:23 Wageningen C1 DSC C1 Strijp, Eindhoven

zat 16-nov 14:30 ODIK C1 Wageningen C2 Oosterboshal, Barneveld

zat 16-nov 13:25 ODIK C2 Wageningen C3 Oosterboshal, Barneveld

zat 16-nov 10:30-14:00 Wageningen D1 Rust Roest toernooi Strijp, Eindhoven

11:02-11:32 PKC D1 Wageningen D1 Strijp, Eindhoven

12:14-12:44 Rust Roest D1 Wageningen D1 Strijp, Eindhoven

13:26-13:56 Wageningen D1 RTC Zuid Strijp, Eindhoven

zat 16-nov 13:30 ODIK D1 Wageningen D2 De Burgthof, Barneveld

zat 16-nov 12:30 ODIK D2 Wageningen D3 De Burgthof, Barneveld

zat 16-nov 11:30 ODIK D3 Wageningen D4 De Burgthof, Barneveld

zat 16-nov 10:30 ODIK D4 Wageningen D5 De Burgthof, Barneveld

zat 16-nov 10:40 Wageningen E1 DOT E1 Binnenveld Timon Los

zat 16-nov 09:50 Wageningen E2 ODIK E1 Binnenveld Maureen Smit

zat 16-nov 09:50 Wageningen E3 ODIK E2 Binnenveld Ilse Daalmeijer

zat 16-nov 09:00 Wageningen E4 Victum E2 Binnenveld Kalekidan Tesfaye

zat 16-nov 09:00 Wageningen E5 ODIK E3 Binnenveld Bo van Roekel

zat 16-nov 10:40 Wageningen E6 ODIK E4 Binnenveld Hidde Westerhuis

zat 16-nov 11:30 Wageningen E7 Victum E3 Binnenveld Kim Janssen

zat 16-nov 11:30 Wageningen E8 Victum E4 Binnenveld Lisa Schoorl

zat 16-nov 11:30 Wageningen E9 Victum E5 Binnenveld Maxime Schoorl

zat 16-nov 09:00 Wageningen F1 Victum F1 Binnenveld Evie van Brenk

zat 16-nov 09:50 Wageningen F2 ODIK F1 Binnenveld Indy van Dreven

zat 16-nov 10:40 Wageningen F3 ODIK F2 Binnenveld Sanne ten Brinke

zat 16-nov 16:30 DVO F6 Wageningen F4 DVO-hal, Bennekom vervallen

mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
mailto:secretaris@kvwageningen.nl
http://www.kvwageningen.nl/
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
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mailto:wedstrijdsecretariaat@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
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       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.  
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