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Actueel - Korfbal 

Trainingen tijdens de kerstvakantie (update) 

Een update rond de trainingstijden tijdens de kerstvakantie:  
• Van maandag 23 december t/m woensdag 1 januari vervallen alle trainingen, dus van alle jeugd en alle 

senioren. Indien in deze periode een team toch wil trainen in Het Binnenveld is dat mogelijk mits ruim op tijd 
(48 uur) aangemeld (fschoorl@upcmail.nl en binnenveld@kvwageningen.nl) 

• Donderdag 2 januari kan er een gewoon getraind worden in het Binnenveld maar moet je dit wel op tijd 

melden (48 uur). Anders sta je mogelijk voor een gesloten deur, omdat de beheerder niet op het juiste tijdstip 
aanwezig is. (fschoorl@upcmail.nl en binnenveld@kvwageningen.nl) 

• Vrijdag 3 januari is de nieuwjaarsreceptie. Teams die willen trainen in Het Binnenveld dienen dit voor die dag 
eveneens aan te melden (fschoorl@upcmail.nl en binnenveld@kvwageningen.nl). 

Korfballers Wageningen actief op de Korfbal Challenge (nieuw) 

Zaterdag 4 januari zijn er weer korfbalwedstrijden in Het Binnenveld, uitsluitend breedtekorfbalteams. Op zaterdag 
11 januari begint het pas weer voor de wedstrijdkorfbalteams. Kun je niet zo lang wachten om korfballers van 
Wageningen in actie te zien, dan moet je tussen kerst en oud & nieuw naar de Korfbal Challenge in 

Topsportcentrum Rotterdam. Wie kun je daar dan in actie zien:  

• bij Oost U19 doen mee: Eline uit Wageningen 1, Joost, Tim, Jiske en Danieke uit Wageningen A1. Zij spelen op 
vrijdag 27 en zaterdag 28 december de Talenten Challenge U19.  

• bij Oost U17 spelen Deen en Isa uit A1 mee; Deen speelt op zondag 29 en maandag 30 december op de 
Talenten Challenge U17 

• bij RTC de Vallei U15 speelt Evie van Brenk (A2) op zaterdag 28 december de Talenten Challenge U15 
• bij RTC de Vallei U13: Fenne, Twan en Yannick uit de D1 en Lisa uit de C2; zij spelen hun wedstrijden op de 

Talenten Challenge U13 op vrijdag 27 december 

De Talenten Challenges zijn overdag en gratis toegankelijk. Het avondprogramma op 27, 28 en 30 december, geen 
gratis toegang, kent ook Wageningse inbreng. Bij Talent Team NL doen Matté en Nena uit Wageningen 1 mee. Zij 
spelen hun eerste wedstrijd op vrijdag 27 december tegen China, bij winst spelen ze op zaterdag 28 december 

tegen PKC/SWKGroep, en op de afsluitende avond (30 december).  

23 December 2019 

Nr. 19 
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Wij wensen iedereen veel succes en plezier! Alle details over het programma per dag vind je hier: 
https://www.korfbal.nl/korfbalchallenge 

Aandachtspunten interne scheidsrechters (herhaling) 

Hieronder een paar aandachtspunten met betrekking tot de interne scheidsrechters, dat zijn de scheidsrechters die 

wij aanwijzen voor thuiswedstrijden.  

• Ieder spelend-lid bij KV Wageningen wordt ingedeeld om te fluiten. Ben je coach of actief binnen de 
vereniging? Dan zul je minder vaak worden ingedeeld om te fluiten. Wanneer je niet kunt fluiten zoek je zelf 
een vervanger of ruil je met iemand anders. Lukt het niet om een vervanger te vinden? Laat dit dan op tijd 
aan ons weten! We kunnen dan helpen met zoeken naar een vervanger. Als je hier op vrijdagmiddag mee 
komt, zijn wij aan het werk en kunnen wij niet veel meer betekenen. Indien je bent ingedeeld om te fluiten ligt 
de verantwoording bij jezelf. 

• Het is de afgelopen weken een aantal keer voorgekomen dat de scheidsrechter die stond aangewezen niet is 
komen opdagen. Dit is voor het team dat zonder scheidsrechter staat erg vervelend en zij moeten op dat 
moment op zoek naar een andere scheidsrechter. Zorg dat je goed noteert wanneer je staat ingedeeld om te 
fluiten en zorg dat je er bent! Indien je niet kunt geef dit dan tijdig bij ons aan. Als je niet komt opdagen 
geven wij dit door aan de coördinator. Deze zal vervolgens contact met je opnemen.  

• Het valt ons op dat bij veel A-spelers alleen de mailadressen en/of 06-nummers van ouders in sportlink staan. 
Dit betekent dat de mails voor het fluiten verstuurd worden naar het mailadres van ouders. Ontvang je de mail 

voor het fluiten nog niet in je eigen mailbox? Geef ons dan je eigen mailadres en/of 06-nummer door. 

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat ieder team een mooie wedstrijd kan spelen! 

Met vriendelijke groet, 
Anne Rou (06-21626653) en Maaike Rou (06-13995175) – scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl  

Wedstrijdinformatie competitie -> zie verderop 

Wedstrijdverslagen– Korfbal  

Wageningen 1 sluit 2019 winnend af 

In de Veluwehal in Barneveld troffen het plaatselijke ODIK en Wageningen elkaar zaterdagavond. Beide teams 

wonnen tot zaterdag tweemaal in deze zaalcompetitie. Voor ODIK als promovendus een prima prestatie, voor 
Wageningen als kampioen van vorig seizoen een teleurstellende. Vorige week won Wageningen van koploper Dalto 
en kwam er een eind aan de reeks van drie nederlagen op rij. Om weg te kunnen komen bij het ondereind van de 
ranglijst, moest er zaterdag gewonnen worden van ODIK. Bij ODIK trof Wageningen een paar bekenden; met Milko 
van Golberdinge en Ivo Brons speelt ODIK met twee heren die beiden hun korfbalgeluk beproefden bij 
Wageningen, maar daar net niet tot de hoofdmacht reikten en bij ODIK verder gingen.  
Dat ODIK wilde winnen van Wageningen was meteen duidelijk, want hun start was fel en werd beloond met een 2-

0 voorsprong. Wageningen kon door doelpunten van Jeffrey en Steven aanhaken (2-2). De eerste aanval met 
Matté, Jasper, Eline en Xanne kon opnieuw geen potten breken, en dat leidde weer tot een kleine voorsprong van 
ODIK (4-2), maar ook dat gat wist het 2e aanvalsvak te dichten. Na 5-4 achter, was het Jasper die eindelijk 
scoorde voor het 1e aanvalsvak (5-5). Omdat het toen ook even niet lukte bij het 2e aanvalsvak, liep ODIK uit naar 
9-5. Ondertussen hadden de coaches ingegrepen en kwam Iris in het veld voor Xanne. Er was veel publiek vanuit 
Wageningen afgereisd naar Barneveld, en zij zagen dat twee goals van Jeffrey en twee van Jasper alweer snel tot 

9-9 leidden. Het was echter ODIK dat steeds weer op voorsprong kwam. Wageningen mist een stip en een aantal 
opgelegde kansen dichtbij de korf en maakte het zichzelf onnodig moeilijk. Beide teams gingen de rust in met een 
12-11 voorsprong voor ODIK.  
Na rust was het wedstrijdbeeld in eerste instantie hetzelfde. Wageningen bleef aanhaken, maar het was telkens 
ODIK dat wist uit te lopen naar 1 of 2 doelpunten voor. Nieuwe wissels volgden in het 1e aanvalsvak. Wouter 
kwam Matté vervangen die tot dan geen gelukkige wedstrijd speelde. Hetzelfde gold voor Eline, en Xanne kwam 
op haar plek. De lange dames Xanne en Iris gingen de rebound verzorgen en de lange heren Jasper en Wouter 

mochten elkaar vrij spelen. Dit leidde tot de eerste voorsprong van de wedstrijd (16-17), en het was een 
voorspong die niet meer werd weggegeven. De Wageningse heren bleven scoren en Wageningen liep uit naar 4 
doelpunten verschil. ODIK was niet bij machte om het tij te keren. In de slotfase verving Rik de geblesseerde 

Steven Landman, en mocht een goaltje meepikken. De allerlaatste van de wedstrijd was voor Nena, die haar 2e 
maakte, en daarmee kwam het totaal van de doelpunten van de dames deze wedstrijd op slechts 3.  
Het team van de coaches Erik van Brenk en John Jonker, kan nu gaan genieten van een paar korfbalvrije 

weekenden en zich opladen voor de eerste wedstrijd in 2020, de return tegen ODIK in Het Binnenveld op 
zaterdagavond 11 januari. Het nog puntloze SCO wist zaterdag verrassend te winnen van koploper Oost Arnhem, 
waardoor Wageningen met haar 6 uit 3, slechts 4 punten boven de laatste plek staat, en het verschil met positie 1 
is ook maar 4 punten. Het vervolg van de competitie in 2020 belooft spannend te worden.  
Doelpunten: Jeffrey van Huenen (8), Jasper Broenink (7), Steven Landman (4), Wouter ter Maaten (3), Nena 
Ellermeijer (2), Michelle van den Tempel (1), Rik Brouwer (1).   
Foto's Patricia Brouwer  

 Verslagen – doelpunten – foto’s online 

• Elke week Wageningen 1 op korfbal.nl:Wat gebeurde er in de Hoofdklasse  
• Elke week Wageningen A1 op korfbal.nl: Wat gebeurde er in de Hoofdklasse 

https://www.korfbal.nl/korfbalchallenge
mailto:scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl
https://photos.google.com/share/AF1QipNQzBGzDpVYhiwgVXAa0w5b_G6nFI_37hrOje1P0nHKysHLgqsETy0qSjxD6Af4-Q?key=X0VDSmFGR29iOExJNlhEejhnUkxhVG9ZekYwVmJ3&x=1
file:///C:/Users/JalvinghA.ADCRV/Downloads/korfbal.nl
https://www.korfbal.nl/topkorfbal/hoofdklasse
https://www.korfbal.nl/topkorfbal/hoofdklasse-a-junioren
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• Wageningen ?: Stuur je verslag in naar weekbrief@kvwageningen.nl, en we plaatsen het op de website 

Actueel – Algemeen 

Weekbrief in de kerstvakantie 

We hadden er eigenlijk wel een weekbrief tussenuit kunnen halen, maar dat bedachten we ons te laat. Dus ook 
volgende week een weekbrief, maar dat zal een kopie van deze zijn met updates daar waar nodig. We laten verder 
alles gewoon even een weekje staan. Lekker makkelijk voor ons.  

De redactie wenst iedereen fijne feestdagen! 

Steun oud-korfballer bij Kili Challenge voor War Child 

Beste korfbalvereniging,  

In januari ga ik, Bert Bom, oud korfballer van Vada en SSS, de Kilimanjaro beklimmen voor War Child. De hoogste 
berg van Afrika 5895 meter. Een uitdaging maar de grootste uitdaging is steun vinden voor kinderen in 
oorlogsgebied. 

War Child geeft onderwijs aan kinderen in oorlogsgebied en met sport, dans en muziek helpen ze de kinderen hun 
oorlogstrauma’s te verwerken. Ik hoop dat jullie mijn aktie voor War Child willen steunen. 

https://kilichallenge.voorwarchild.nl/actie/bert-bom  

Volgend jaar vieren we dat we 75 jaar in vrijheid leven, wellicht een mooie aanleiding voor u deel te nemen aan de 
volgende Kilichallenge voor War Child.  

Vriendelijke groet, Bert Bom 

Inloopspreekuur Fysiotherapie Vis: niet op 23 & 30 december en 6 januari 

(herhaling) 

Vanwege de kerstvakantie en het beperkte competitieprogramma is Pieter Jansen op maandag 23 en 30 december 
en op maandag 6 januari niet in Het Binnenveld aanwezig voor het vrije inloopspreekuur.  

Dit betekent dat hij op maandag 13 januari weer aanwezig is voor het vrije inloopspreekuur, van 19:45-20:30 uur 
in de medische ruimte tussen kleedkamer 4 en 5. Mochten er tussendoor blessures optreden dan kun je mailen 

naar Pieter (pieter@fysiotherapie-vis.nl) en maakt hij tijd voor een check.  

Bijwerken mailadres & 06 nummers op ledenlijst (Sportlink) (herhaling) 

Veel van onze A-junioren zijn bij de ledenadministratie alleen bekend met het mailadres van de ouder(s) en de 06 
van de ouder(s). Dat is voor o.a. de scheidsrechteraanwijzers intern onhandig, omdat zij op deze manier geen 

direct contact kunnen leggen. Maar ook voor jezelf onhandig, want nu krijg je in de KNKV Wedstrijdzaken app niet 
je persoonlijke programma, inclusief de aan jou toegewezen wedstrijden om te fluiten. En je gaat ook de weekbrief 

ontvangen in je mailbox.  
Stuur mailadres en 06 nummer naar ledenadministratie@kvwageningen.nl en regel het! 

Actie Vriendenloterij in januari: wie helpt er mee? (herhaling) 

Jaarlijks komt er een aardig geldbedrag binnen via de mensen die voor onze vereniging meespelen in de 
Vriendenloterij. Om het saldo wat binnenkomt via de Vriendenloterij nog verder op te krikken wordt er een bel-
actie gepland in januari. 

Opzet is dat we tijdens de thuiswedstrijden van het 1e op zaterdag 11 en 18 januari in de kantine proberen zoveel 
mogelijk mensen over te halen om mee te gaan spelen. Dan worden de telefoonnummers van de nieuwe 
potentiële deelnemers alvast verzameld. Op dinsdag 21 januari gaan we dan met wat vrijwilligers al die mensen 
bellen om de deelname definitief te maken. 

Om deze actie te laten slagen hebben we nog wel wat vrijwilligers nodig voor de twee genoemde zaterdagen en 
voor de belavond. Opgeven kan via voorzitter@kvwageningen.nl of door gewoon positief te reageren als je de 
komende weken gevraagd wordt om mee te werken. 

Het Binnenveld in kerstsfeer met dank aan bijdrage bedrijven (herhaling) 

Heb je ze al gezien, de kerstbomen en de kerstversiering op de trap? Het Binnenveld is in kerstsferen gebracht 
dankzij de gulle giften van een aantal bedrijven. De kerstbomen, de ballen, de standaard en de versieringen zijn 
gesponsord door de volgende bedrijven: 
• Intersport Winners 
• Schoonmaakbedrijf De wasbeer 
• Informatiemanager Erwin van Dorland 
• 2nd Heaven, vintage & kringloopwinkel 

• Optiversum Prummel Optiek 
Nogmaals onze dank voor de spontane giften 
Sophia en Gerda 

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://kilichallenge.voorwarchild.nl/actie/bert-bom
mailto:pieter@fysiotherapie-vis.nl
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
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Actueel – Vacatures 

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures (herhaling) 

• Coördinator A-jeugd & lid Jeugd TC 
• Coördinator B-jeugd & lid Jeugd TC 

• Sporthal beheer (o.a. openen accommodatie, toezicht houden)  
• Eenmalige klus: boost geven aan Vriendenloterij 
Je vindt dit overzicht ook op:  

https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/ 

Actueel – Activiteiten 

Opnieuw geslaagd kerstdiner voor alle jeugd (nieuw) 

Afgelopen vrijdag was het traditionele kerstdiner voor de jeugd van KV Wageningen. In totaal waren er 255  
kinderen, trainers/coaches en begeleiders. Na het kerstdiner hadden we weer een disco. Dit jaar met DJ Rick. Na 9 
uur was de disco voor de jeugd t/m D afgelopen en was de disco voor de oudere jeugd. Ook de selectie was weer 

ruim vertegenwoordigd. Ze leidden alle kinderen binnen en zorgden weer voor de bediening.  

 

Dit jaar zijn de foto’s gemaakt door Gerrit Schets, Maaike van den Brink en Patricia Brouwer. Net als alle 
voorgaande jaren was de groente weer gesponsord door de groenteman Erik Hulshof. Tevens willen wij weer 

iederen bedanken die ons heeft geholpen met opbouwen, afbreken, spiesjes klaar maken, friet halen, bakken, 
achter de bar staan en natuurlijk de jeugd, trainers en begeleiders die weer met velen zijn gekomen. Het was weer 
een geslaagd feestje. 

Namens het JAC wensen wij iedereen fijne feestdagen, een goed uiteinde en tot volgend jaar. 

Foto's 
- Gerrit Schets - teamfoto's 
- Maaike van den Brink 

- Patricia Brouwer (volgen nog) 

Koude Ballen Toernooi – zaterdag 28 december (herhaling) 

Zaterdag 28 december opnieuw het jaarlijkse “Koude Ballen Toernooi”, dat betekent petanque spelen op de 
petanque banen van Het Binnenveld. En heb je geen jeu de boules ballen? Er zijn voldoende sets beschikbaar op 

het Binnenveld, dus wat houdt je tegen om mee te doen.  

Geef je op per koppel (2 personen). We beginnen om 10.00 uur, en het toernooi duurt tot het eind van de middag. 
En tussen de middag is er weer heerlijke soep! Deelname kost 4 euro per koppel. Opgeven kan via   

voorzitter@kvwageningen.nl.  

Berichten uit eerdere weekbrieven, nog te lezen op de site 

• Bericht uit arbitragecommissie: blijf niet zo maar weg als scheidsrechter!  
• Wageningen 1 weet weer wat winnen is  

• Wageningen 2 bindt ook TOP 3 aan de zegekar  
• Wageningen A1 sportploeg van het jaar  
• Opnieuw verlies voor Wageningen 1  
• Voor in de agenda: Vrijwilligersavond, vrijdagavond 31 januari 
• Inzamelingsactie sportschoenen voor kinderen AZC  
• Spelers gezocht voor NSK Korfbal 2 januari 2020 
• Parkeren in de vakken en parkeren bij Menzis 

• Start actie Douwe Egberts koffiewaardepunten 
• Teams van de week (E/F) bij thuiswedstrijden Wageningen 1 

https://www.kvwageningen.nl/jeugd-tc-vacature-c-coordinator-ingevuld-nieuwe-vacatures-bij-a-en-b/
https://www.kvwageningen.nl/jeugd-tc-vacature-c-coordinator-ingevuld-nieuwe-vacatures-bij-a-en-b/
https://www.kvwageningen.nl/dringend-gezocht-hulp-sporthal-beheer/
https://www.kvwageningen.nl/vrijwilligers-gevraagd-voor-eenmalige-klus/
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
https://photos.app.goo.gl/kjmNHePEYn3NdPq6A
https://photos.app.goo.gl/JD8iiWTr1WrvHe2f9
mailto:%20%20voorzitter@kvwageningen.nl
mailto:%20%20voorzitter@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/aandachtspunten-interne-scheidsrechters/
https://www.kvwageningen.nl/wageningen-1-weet-weer-wat-winnen-is/
https://www.kvwageningen.nl/wageningen-2-bindt-ook-top-solar-compleet-3-aan-de-zegekar/
https://www.kvwageningen.nl/wageningen-a1-sportploeg-van-het-jaar-2019/
https://www.kvwageningen.nl/opnieuw-verlies-voor-wageningen-1/
https://kvwageningen-my.sharepoint.com/personal/weekbrief_kvwageningen_nl/Documents/Werken%20aan%20weekbrief/Weekbrief%20KV%20Wageningen%20Nr%2044%20-%201%20juli%202019.docx?web=1
https://www.kvwageningen.nl/sportschoenen-inzamelingsactie-voor-kinderen-azc/
https://www.kvwageningen.nl/spelers-gezocht-voor-nsk-korfbal/
https://www.kvwageningen.nl/parkeren-in-de-vakken-of-bij-menzis/
https://www.kvwageningen.nl/start-actie-douwe-egberts-koffiewaardepunten/
https://www.kvwageningen.nl/teams-van-de-week/
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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. 

   

   

   

    

Meer foto’s van het kerstdiner van Gerrit Schets en Maaike van den Brink via linkjes in het artikel op onze website: 

https://www.kvwageningen.nl/opnieuw-geslaagd-kerstdiner-voor-alle-jeugd/ 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Activiteit: 

Zat 28 dec 10:00-17:00 Koude Ballen Toernooi, jeu de boules 

Vrij 3 jan 19:00-22:00 Nieuwjaarsreceptie 

Zat 11 jan 19:30 uur Wageningen 1 – ODIK 1 met E6 & E7 als teams van de week 

Zat 18 jan 19:30 uur Wageningen 1 – SCO 1 met E5 & E8 als teams van de week 

Maa 20 jan 19:30 Klaverjassen & jokeren, aanmelden voor zondagavond 22:00 uur 

Vrij 31 jan 19:00 Vrijwilligersavond met eten en pubquiz 

Zat 8 feb 19:30 uur Wageningen 1 – DeetosSnel 1 met E9 en F1 als teams van de week 

Zat 29 feb 19:00 Wageningen 1 – DSC 1 met F2 en F3 als teams van de week 

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.kvwageningen.nl/opnieuw-geslaagd-kerstdiner-voor-alle-jeugd/
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/koude-ballen-toernooi-2019-zaterdag-28-december/
https://www.kvwageningen.nl/teams-van-de-week/
https://www.kvwageningen.nl/teams-van-de-week/
https://kvwageningen.nl/nieuws/kaartavonden-seizoen-2019-2020/
https://www.kvwageningen.nl/teams-van-de-week/
https://www.kvwageningen.nl/teams-van-de-week/
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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Wedstrijdinformatie competitie 

Uitslagen afgelopen week – zaterdag 21 december 

 

Programma deze week - zaterdag 28 december 

Alle teams zijn vrij.  

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 28 december (bekend bij wedstrijdsecretariaat): 

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

Jurytafel – zaterdag 28 december 

Niet van toepassing 

Ontvangen van scheidsrechters  –  zaterdag 28 december 

Niet van toepassing  

Programma volgende week – zaterdag 4 & zondag 5 januari 

Alle niet genoemde teams zijn vrij.  

 

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 

ODIK 1 Wageningen 1 21 26 Wageningen B3 SKF B4 9 11 Wageningen D3 Tiel '72 D2 8 7

Wageningen MW1 Zwaluwen MW2 15 6 SKF C3 Wageningen C3 6 3 Wageningen D5 Kesteren D1 2 11

Koveni MW1 Wageningen MW2 13 13 Wageningen C4 Woudenberg C3 10 0 Wageningen E4 DVO/Accountor E4 12 4

Wageningen A5 Animo A3 10 10 Wageningen D2 KVZ D1 4 19 Wageningen F2 Reehorst '45 F1 4 4

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

zon 5-1 11:00 Wageningen 9 Apeldoorn 6 Het Binnenveld Bastiaans, L (Lammert) 0:00

zat 4-1 16:20 Wageningen A4 Keizer Karel A1 Het Binnenveld Vree-van Straten, J (Joop) 15:40

zat 4-1 14:10 Wageningen B2 Duko B2 Het Binnenveld Capelleveen, C. (Christiaan) van 13:40

zat 4-1 13:10 Wageningen B3 Reehorst '45 B2 Het Binnenveld Schets, A.J.H. (Jannick) 12:40

zat 4-1 12:10 Wageningen C2 Zetten C1 Het Binnenveld Jong, R. (Rob) de 11:40

zat 4-1 11:10 Wageningen C3 Tiel '72 C3 Het Binnenveld Stummel, N (Naomi) 10:40

zat 4-1 13:10 SKF D3 Wageningen D3 SKF-hal-VEENENDAAL 12:15

zat 4-1 09:00 SKF E7 Wageningen E6 SKF-hal-VEENENDAAL 8:00

zat 4-1 10:05 Wageningen E9 Tiel '72 E2 Het Binnenveld Ruijters, S. (Sabine) 9:35

zat 4-1 10:05 Wageningen F1 SKF F2 Het Binnenveld Schets, K. (Kirsten) 9:35

zat 4-1 10:05 Wageningen F4 ODIK F2 Het Binnenveld Snijder, M. (Merel) 9:35

mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
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
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    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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