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Actueel - Korfbal 

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

De wekelijkse update.  

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 deze week”) & 
start competitie Hoofdklasse (Wageningen 1), A-hoofdklasse (Wageningen A1) 

Zat 23 november Start zaalcompetitie overige teams.  
1e thuiswedstrijd Wageningen 1, met E1 & E2 als teams van de week  

Trainersbegeleiding & jacks voor jeugdtrainers KV Wageningen (nieuw) 

Afgelopen week heeft de Jeugd TC verschillende bijeenkomsten met de jeugdtrainers gehouden met als onderwerp 

Trainers Begeleiding. 

Wij vinden het belangrijk dat onze trainers goed begeleid worden en de mogelijkheid hebben zich als trainer/coach 
verder te ontwikkelen. We stimuleren dan ook de KT (korfbaltrainer) cursussen. Vorig seizoen hebben een tiental 
trainers de KT2 gedaan en een enkeling de KT3. 

Dit seizoen zijn er meerdere trainers gestart met de KT3 en zijn we aan het inventariseren of we de KT2 weer in 
Wageningen kunnen laten organiseren. 

Daarnaast zetten we ook dit seizoen weer in op het intern begeleiden van onze jeugdtrainers. Woensdag heeft 
Jeroen de Pagter zich voorgesteld als TB'er van de F trainers. Na deze bijeenkomst hebben we de F trainers in een 
nieuw jasje gestoken. 

Na de bijeenkomst van afgelopen vrijdag voor E trainers en de A, B, C en D trainers, zijn aan hen ook de nieuwe 
jacks uitgedeeld. En zijn de aanwezige trainers op de foto gegaan. 

Mede dankzij de sponsoren PP Personeelsdiensten en Intersport Winners, lopen onze trainers er herkenbaar en 
netjes bij. Wij bedanken beide sponsors voor het verwezenlijken van onze wens om onze jeugdtrainers herkenbaar 
aan te kleden. 

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

Uploaden recente pasfoto KNKV Wedstrijdzaken app verruimd (t/m 15 november) 

(nieuw) 

Gezien de vele vragen heeft het KNKV besloten dat de mogelijkheid om recente foto's te uploaden in de KNKV 

Wedstrijdzaken app weer open is van zondag 10 t/m vrijdag 15 november. Heb je het vorige week nog niet 
gedaan, doe het dan een van de komende dagen.  

Meer uitleg vind je hier: https://www.knkv.nl/nieuws/zorg-voor-een-recente-pasfoto-de-knkv-app  

Een extra aandachtspunt/uitleg voor wat betreft kinderen onder 16 jaar: 
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000149837-persoonlijke-instellingen-
wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar  

Definitieve programma zaalcompetitie beschikbaar (update) 

Woensdag 6 november is het definitieve zaalprogramma beschikbaar gekomen. Waar vindt je dit programma?  

• Je vindt het in de KNVK Wedstrijdzaken app, en je vindt het ook op onze website. Dat is altijd het actuele 

programma. Je vindt het onder KV Wageningen, en maak KV Wageningen je favoriet. Je vindt het ook onder 

Persoonlijk -> Programma, als je in een team bent geplaatst in Sportlink of wanneer je kind(eren) in een team 
zitten.   

• Op onze website www.kvwageningen.nl. Daar ga je naar Teams, vind je daar een opsomming van de teams en 
klik je op het team dan heb je alle competitiewedstrijden mooi onder elkaar staan.  

Trainingsschema met Binnenveld & de Aanloop (update) 

Zoals vorige week aangegeven is de Aanloop per maandag 11 november 2019 beschikbaar. Dit betekent dat het 
trainingsschema MET de Aanloop op maandag 11 november in gaat, en niet pas op maandag 18 november. Er is 
nog een kleine wijziging doorgevoerd, op maandag zijn A3 en B2 omgedraaid.  

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

11 November 2019 

Nr. 13 

https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema/
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
https://www.knkv.nl/nieuws/zorg-voor-een-recente-pasfoto-de-knkv-app
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000149837-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000149837-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar
http://www.kvwageningen.nl/
https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema/
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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 16 november”. De thuiswedstrijden komen ook 
beschikbaar in de KNKV Wedstrijdzaken app, echter zonder scheidsrechter. Zie voor de scheidsrechters het 

“Programma van deze week”.  

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 

Actueel – Algemeen 

Pels Brandpreventie steekt Wageningen A2 & A3 in het nieuw (nieuw)  

Wageningen A2 en A3 hebben afgelopen week hun nieuwe wedstrijdshirts 

ontvangen, die gesponsord zijn door Pels Brandpreventie en BHV opleidingen. Pels 
Brandpreventie is een gecertificeerd opleidingscentrum conform de Arbo-wet met 

eigen wettige certificaten. Pels verzorgt trainingen en opleidingen in o.a. de 
verzorgende sector, de industrie en bij midden- en kleinbedrijven. Daarnaast 
verzorgt Pels Brandpreventie controle op blusmiddelen en -installaties.  

Ook bij KV Wageningen verzorgt Pels in Het Binnenveld veiligheidsopleidingen, 
trainingen en de controle van blusmiddelen. KV Wageningen dankt Eric Pels 

(directeur Pels Brandpreventie) heel hartelijk voor de fantastische ondersteuning 
van onze A2 en A3. Bestuurslid Arjen van Dee mocht de shirts samen met A3 in 
ontvangst nemen.  

Meer informatie over Pels Brandpreventie vindt u op hun 

website: https://www.pelsbrandpreventie.nl/  

 

2019-2020 Schema vanaf maandag 11/11

HET BINNENVELD DE AANLOOP

Maandag 18.30-19.30 B2 en C3/C4 Maandag

19.30-20.30 A3 en B1/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

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
file:///C:/Users/JalvinghA.ADCRV/Downloads/korfbal.nl
https://www.korfbal.nl/topkorfbal/hoofdklasse
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.pelsbrandpreventie.nl/
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Twee nieuwe gezichten bij TKW (nieuw) 

Vanaf heden zullen Rocco Dekens en Stefan van Laar toetreden tot de 
stichting Topkorfbal Wageningen (TKW). Rocco gaat Pieter Gouweloos 
en Menno Dekens ondersteunen bij het technische gedeelte van TKW 

en Stefan zal de taak van penningmeester op zich nemen, nadat Eric 

van Holland dit 3,5 jaar vol passie heeft gedaan. We willen Eric vanaf 
deze plek ontzettend bedanken voor zijn inzet voor TKW.  

Rocco (links) is actief in de sponsorcommissie en heeft zelf jarenlang 
in de selectie van KV Wageningen gespeeld. Momenteel speelt hij zijn 

wedstrijden in het 6e van KV Wageningen omdat de wedstrijden niet 
meer gecombineerd konden worden met zijn werkzaamheden bij 
Prummel Optiek. Rocco heeft vorig jaar al geholpen bij de 
jaargesprekken met de spelers van zowel de selectie als de junioren. 
Deze gesprekken zal hij ook dit jaar op zich nemen. Hiernaast zal hij 
andere taken gaan vervullen, zoals het werven van nieuwe spelers en het onderhouden van contact met de 

trainersstaf.  

Stefan (rechts) is ook geen onbekende binnen KV Wageningen: hij loopt al jaren rond bij KV Wageningen en 
voorheen SSS. Stefan speelt inmiddels in het 5e van KV Wageningen en heeft zich als vrijwilliger bij verschillende 
commissies ingezet voor de vereniging. Zijn financiële kennis zal goed van pas komen bij de functie van 
penningmeester.  

Wij zijn blij verheugd Rocco en Stefan te kunnen verwelkomen en zo het TKW bestuur weer compleet te maken.  

Verhuisbericht: Sponsor Intersport Winners nu aan het Plantsoen 

Misschien hebben jullie het al gezien, maar voor degene die het gemist hebben: onze sponsor 
Intersport Winners is verhuisd naar het Plantsoen. Ze hebben het voormalige postkantoor 
omgetoverd in een hele mooie winkel waar je alle kleding en schoenen vindt voor korfballen bij 
KV Wageningen, en ook voor andere sporten ben je hier aan het juiste adres.  

Kantine diensten 16 november, 23 november en later 

Zaterdag 16 november 

08:30-11:00 uur   Anita Hendriks en Bianca van Brakel 
11:00-13:00 uur   Marieke de Jong & Co 

13:00-16:00 uur   Ans de Jong & Co 
Vanaf 16:00 uur wordt nog geregeld. 

Zaterdag 23 november en later 

Vanaf zaterdag 23 november zal er wel worden ingeroosterd. Teamouders krijgen medio deze week de mail met 

inrooster gegevens. 

Opruimen van gevonden kleding (nieuw) 

Eind van deze week gaat de in Het Binnenveld gevonden kleding weer richting het goede doel. Ben je iets kwijt en 
wil je het niet definitief kwijt raken, kom dan snel je eigendommen weer ophalen. Je vindt ze in de ruimte meteen 
na de berging.  

Start actie Douwe Egberts koffiewaardepunten (nieuw) 

In november en december 2019 wordt opnieuw een grote Douwe Egberts koffiewaardepunten actie gehouden. 
Douwe Egberts organiseert deze actie in samenwerking met Voedselbanken Nederland en Lions Renkum-Airborne. 
In ruil voor DE-waardepunten krijgt de Voedselbank koffie voor haar klanten en 15% extra van Douwe Egberts. 
Voedselbank Neder-Veluwe doet weer mee met deze actie. 

Inleveren punten - In het KV Wageningen clubhuis staat achter de bar een doos waar de punten in kunnen. Ook bij 
de Bblthk en AH-Wageningen in de grote Douwe Egberts doos kan men inleveren. Naast DE punten, kan men ook 
punten van de Perla-koffie van AH inleveren.  

Looptijd: de actie loopt van half november t/m 31 december 2019. 

Lees hier het hele bericht: https://www.kvwageningen.nl/start-actie-douwe-egberts-koffiewaardepunten/ 

Vrijwilligers gevraagd voor eenmalige klus – opkrikken omzet Vriendenloterij 

(update) 

• 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) 

https://www.kvwageningen.nl/start-actie-douwe-egberts-koffiewaardepunten/
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
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Grote Clubactie: lotenverkopers, lever je boekje in! (update) 

• Oproep aan alle lotenverkopers die hun boekje nog niet hebben ingeleverd:  
lever je boekje deze week in. De staat 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. Loten online 

kopen kan nog tot 21 november.  

• 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/ 

Inloopspreekuur Fysiotherapie Vis voor leden KV 

Wageningen (herhaling) 

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. 

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.  

Actueel – Activiteiten 

Teams van de week (E/F) bij thuiswedstrijden Wageningen 1 (nieuw) 

Zaterdag 23 november speelt Wageningen 1 haar eerste wedstrijd in de zaalcompetitie 2019-2020, en er zullen er 

daarna nog 6 volgen in Het Binnenveld. Voor elke wedstrijd in de zaal lopen de spelers van het eerste en de 
tegenstander op en worden ze door de speaker voorgesteld aan het publiek. Dit alles wordt omlijst met sfeeracties 

van supportersvereniging de Wajo’s en met de teams van de week. De spelers van het team van de week lopen 
met de spelers van het eerste van Wageningen hand in hand op. En dit alles onder luid applaus. Net als de 
afgelopen jaren zijn de E- en F-teams de teams van de week.   

De indeling voor het team van de week is gemaakt door het JAC. Alle wedstrijden zijn hier onder vermeld, met 

daarachter de teams, die dan team van de week zijn. Een kwartier voor de wedstrijd worden de kinderen in 
sportkleding en zaalschoenen verwacht onderaan bij de trap/kluisjes. Daarnaast zitten ze op een speciale plek 
beneden in de hal om het eerste team van KV Wageningen aan te moedigen. En de rest van het gezin is natuurlijk 
ook van harte welkom op de tribune om te komen kijken!  

• Zaterdag 23 november 2019 om 19:30 de E1 en E2 (Wageningen 1 - Oost Arnhem 1) 

• Zaterdag 7 december 2019 om 19:30 de E3 en E4 (Wageningen 1 - Sparta (Zw) 1) 
• Zaterdag 11 januari 2020 om 19:30 de E6 en E7 (Wageningen 1 - ODIK 1) 
• Zaterdag 18 januari 2020 om 19:30 de E5 en E8 (Wageningen 1 - SCO 1) 

https://toolbox.clubactie.nl/actie/KVWageningen
https://tools.clubactie.nl/5ef0e236-55f4-4f89-bb64-a2ff43d7bf8a/
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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• Zaterdag 8 februari 2020 om 19:30 de E9 en F1 (Wageningen 1 - DeetosSnel 1) 
• Zaterdag 29 februari 2020 om 19:00 de F2 en F3 (Wageningen 1 - DSC 1) 
• Zaterdag 7 maart 2020 om 20:00 de F4, F instroom en kampioenenparade (Wageningen 1 - Dalto 1) 
Vragen over team van de week? Neem dan contact op met JAC (jac-kvw@hotmail.com, Anita Hendriks).  

NAC Bierproeverij groot succes (nieuw) 

Het is La Trappe vertegenwoordiger (en oud-korfballer) Bjorn van der Lee prima gelukt om een afgeladen volle 
businessruimte ruim twee uur lang te boeien met een presentatie en proeverij van diverse La Trappe biertjes. Ook 
de filosofie en levenswijze van de trappistenmonniken, die de brouwerij bestieren, kwam goed uit de verf. 
Deelnemers toonden zich enthousiast over deze activiteit die georganiseerd kon worden met de onmisbare 
medewerking van sponsor Drankenhandel Woudenberg 

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

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 (update) 

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. 

Dobbelspel, hoe gaat dat? 

Iedere speler neemt 3 cadeautjes mee van totaal € 5,-. Een van deze cadeautjes is een grappig cadeautje. Aan het 
begin van het spel legt iedere speler zijn of haar 3 ingepakte cadeaus in het midden.  

Dan volgen er 3 rondes, worden uitgelegd tijdens het spel en aan het einde gaat iedere speler ook weer met 3 
cadeautjes naar huis. Dit kunnen cadeautjes van anderen zijn, maar het kan ook een eigen cadeautje zijn, ligt aan 

de verloop van het spel. 

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

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)  

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/
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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. 

   

Wageningen A2 (links) en Wageningen A3 (rechts) hebben afgelopen week hun 

nieuwe wedstrijdshirts ontvangen, die gesponsord zijn door Pels Brandpreventie en 
BHV  opleidingen.  

Bierproeverij was een 

succes mede dankzij 
demedewerking van 
sponsor Wijnhandel 

Woudenberg 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Activiteit: 

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 19:30 Wageningen 1 – Oost Arnhem 1 met E1 en E2 als teams van de week 

Zat 7 dec 19:30 Wageningen 1 – Sparta (Zw) 1 met E3 & E4 als teams van de week 

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/  

  

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://kvwageningen.nl/nieuws/kaartavonden-seizoen-2019-2020/
https://www.kvwageningen.nl/sinterklaas-activiteiten-vrijdag-22-november/
https://www.kvwageningen.nl/sinterklaas-activiteiten-vrijdag-22-november/
https://www.kvwageningen.nl/teams-van-de-week/
https://www.kvwageningen.nl/teams-van-de-week/
https://kvwageningen.nl/nieuws/kaartavonden-seizoen-2019-2020/
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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Wedstrijdinformatie competitie (ook oefenwedstrijden) 

Uitslagen afgelopen week – zaterdag 9 november 

n.v.t. 

Programma deze week - zaterdag 16 november (oefenwedstrijden + competitie) 

 
Let op! De scheidsrechters voor de oefenwedstrijden thuis staan niet in de KNKV Wedstrijdzaken app 
 

 
Let op! Voor de 4-tal wedstrijden maar 50 minuten gereserveerd, er is geen tijd voor strafworpen en 
heel weinig tijd tussen de blokken. (in de competitie is er meer tijd) 

  

Aanvang Thuis Uit Sporthal Scheidsrechter aanw/vertr

din 12-nov 20:30 Wageningen 1 HKC (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 De Steense/Wolvega E Opering &  J v Putten

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

zat 16-nov 12:30 KVS/Maritiem A1 Wageningen A1 De Blinkerd/Den Haag R Zwart & C Pluister 10:15

zat 16-nov 15:30 KVZ A1 Wageningen A2 Hanzehal, Zutphen 13:45

zat 16-nov 15:35 ODIK A2 Wageningen A3 Oosterboshal, Barneveld 14:30

zat 16-nov 15:20 Wageningen A4 Victum A3 Binnenveld Matté Lipke 14:50

zat 16-nov 14:20 Wageningen B1 Victum B1 Binnenveld Steven Landman 13:20

zat 16-nov 13:20 Wageningen B2 ODIK B2 Binnenveld Rinske van Haarlem 12:50

zat 16-nov 12:20 Wageningen B3 ODIK B3 Binnenveld Stefan Wobbes 10:50

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 13:30

zat 16-nov 13:25 ODIK C2 Wageningen C3 Oosterboshal, Barneveld 12:25

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 12:30

zat 16-nov 12:30 ODIK D2 Wageningen D3 De Burgthof, Barneveld 11:30

zat 16-nov 11:30 ODIK D3 Wageningen D4 De Burgthof, Barneveld 10:30

zat 16-nov 10:30 ODIK D4 Wageningen D5 De Burgthof, Barneveld 09:30

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

zat 16-nov 09:50 Wageningen E2 ODIK E1 Binnenveld Maureen Smit 09:20

zat 16-nov 09:50 Wageningen E3 ODIK E2 Binnenveld Ilse Daalmeijer 09:20

zat 16-nov 09:00 Wageningen E4 Victum E2 Binnenveld Kalekidan Tesfaye 08:30

zat 16-nov 09:00 Wageningen E5 ODIK E3 Binnenveld Bo van Roekel 08:30

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

zat 16-nov 11:30 Wageningen E7 Victum E3 Binnenveld Kim Janssen 11:00

zat 16-nov 11:30 Wageningen E8 Victum E4 Binnenveld Lisa Schoorl 11:00

zat 16-nov 11:30 Wageningen E9 Victum E5 Binnenveld Maxime Schoorl 11:00

zat 16-nov 09:00 Wageningen F1 Victum F1 Binnenveld Evie van Brenk 08:30

zat 16-nov 09:50 Wageningen F2 ODIK F1 Binnenveld Indy van Dreven 09:20

zat 16-nov 10:40 Wageningen F3 ODIK F2 Binnenveld Sanne ten Brinke 10:10
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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 16 november (bekend bij wedstrijdsecretariaat): 
- Puck Mietus 
- Pleun Vossen (C3) 
Afzeggingen t.g.v. langdurige blessures worden niet herhaald 

Ontvangen van scheidsrechters  –  zaterdag 16 november 

n.v.t. 

Programma volgende week – zaterdag 23 november (competitie) 

 
(uit Sportlink, dump 11 november 21:36 uur) 

KV Wageningen website & sociale media 

Website KV 

Wageningen 

Facebook KV 

Wageningen 

Twitter KV 

Wageningen 

Facebook 

Wajo’s 

Mail 

Weekbrief 

 

   

 

 

  

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

zat 23-11 19:30 Wageningen 1 Oost-Arnhem 1 Het Binnenveld-WAGENINGEN S Evertsen, F v Marsbergen (Ass)

zat 23-11 18:00 Wageningen 2 Oost-Arnhem 2 Het Binnenveld-WAGENINGEN

zat 23-11 19:25 DOS-WK 2 Wageningen 3 Diekmanhal-ENSCHEDE

zat 23-11 16:50 Rust Roest 3 Wageningen 4 Strijphal-EINDHOVEN

zat 23-11 15:10 Wageningen 5 ODIK 3 Het Binnenveld-WAGENINGEN

zat 23-11 21:00 Wageningen 6 EKVA 3 Het Binnenveld-WAGENINGEN

zat 23-11 21:20 DVO/Accountor 7 Wageningen 7 DVO-hal-BENNEKOM

zat 23-11 16:50 KVZ 3 Wageningen 8 Hanzehal-ZUTPHEN

zon 24-11 11:30 Wageningen 9 MÃ©lynas 3 Het Binnenveld-WAGENINGEN Jong, R (Robbert) de

woe 20-11 20:00 Devinco MW1 Wageningen MW1 Keizerslanden-DEVENTER

woe 20-11 21:00 Wageningen MW2 VIKO MW1 Het Binnenveld-WAGENINGEN

zat 23-11 16:30 Wageningen A1 LDODK/Rinsma Modeplein A1 Het Binnenveld-WAGENINGEN

zat 23-11 12:10 Tiel '72 A1 Wageningen A2 Westroyenhal-TIEL

zat 23-11 16:55 De Meeuwen A2 Wageningen A3 Meeuwen-hal-PUTTEN

zat 23-11 14:10 Rheko A2 Wageningen A4 De Hangmat-RHEDEN

zat 23-11 14:30 DOT (O) B1 Wageningen B1 Mondriaan-OSS

zat 23-11 12:00 Juventa C1 Wageningen C1 De Beek-HARDENBERG

zat 23-11 14:10 Wageningen C3 Animo C2 Het Binnenveld-WAGENINGEN Veldhuisen, E. (Eline) van

zat 23-11 13:10 Wageningen C4 SKF C6 Het Binnenveld-WAGENINGEN Ketelaar, X.L (Xanne)

zat 23-11 12:10 Wageningen D1 OVVO/De Kroon D1 Het Binnenveld-WAGENINGEN

zat 23-11 11:05 KVZ D1 Wageningen D2 Hanzehal-ZUTPHEN

zat 23-11 11:10 Wageningen D3 DVO/Accountor D2 Het Binnenveld-WAGENINGEN Kempenaar, M (Madelon)

zat 23-11 10:00 DKOD D3 Wageningen D4 MFC Doelum-RENKUM Derksen, R (Rico)

zat 23-11 10:05 Wageningen E1 Dindoa E1 Het Binnenveld-WAGENINGEN Langstraat, J. (Jochem)

zat 23-11 09:15 Reehorst '45 E1 Wageningen E2 't Riet-EDE GLD

zat 23-11 10:00 Victum E1 Wageningen E4 Weteringhoek-HOUTEN

zat 23-11 10:30 DVO/Accountor E5 Wageningen E5 DVO-hal-BENNEKOM

zat 23-11 09:00 Soesterkwartier E1 Wageningen E6 Midland-AMERSFOORT Zonneveld, A. (Anouk)

zat 23-11 10:05 Wageningen E7 Dalto/Klaverblad Verzekeringen E5 Het Binnenveld-WAGENINGEN Zeldenrust, K. (Karinke)

zat 23-11 09:00 Wageningen E8 Keizer Karel E3 Het Binnenveld-WAGENINGEN Hul, J. (Joost) van den

zat 23-11 10:05 Wageningen E9 DOT (O) E2 Het Binnenveld-WAGENINGEN Bruijn, W.W.J. (Wieke) de

zat 23-11 13:10 Oost-Arnhem F1 Wageningen F1 Valkenhuizen-ARNHEM

zat 23-11 09:00 Wageningen F3 Rheko F1 Het Binnenveld-WAGENINGEN Hendrickx, M.E. (Mandy)

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
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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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.  

 

HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 

 

 

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


 

 

Pagina 10 van 10 

 
Weekbrief – 11 november 2019 – Nr. 13 
 

 

 


