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Actueel – Korfbal 

Trainen in de voorjaarsvakantie (update) 

Voor de voorjaarsvakantie geldt dat we gewoon trainen volgens het normale schema. Wanneer men niet gaat 
trainen, dan graag even een bericht naar het beheer (binnenveld@kvwageningen.nl), zodat onze vrijwilligers niet 
voor niets komen. Dit geldt trouwens ook voor normale weken, dus ook dan graag even een afmelding naar het 
beheer.  

Senioren TC: teamopgave Sportlink bij langdurige afwezigheid/blessure (nieuw) 

Vanuit de TC willen we iedereen uit seniorenteams die wedstrijdkorfbal spelen wijzen op de volgende regel: 
Spelers die langer dan 4 weken niet hebben gespeeld  moeten worden vervangen in Sportlink. We willen iedereen 
vragen dit zelf bij te houden en indien nodig aan ons door te geven. Als je dus bijvoorbeeld geblesseerd bent kun 
je dit doorgeven via technischezaken@kvwageningen.nl.  

Door deze regel zijn een aantal teams iets gewijzigd. De desbetreffende teams zijn hiervan op de hoogte gebracht. 

Competitie in de voorjaarsvakantie & afwezig? Meld je tijdig af (herhaling) 

Op de zaterdagen 22 en 29 februari zijn er wedstrijden voor diverse breedtekorfbalteams en enkele 
wedstrijdkorfbalteams. En het is ook voorjaarsvakantie. Ben je daarom afwezig en heb je je nog niet afgemeld, 
doe dit dan meteen bij de trainer/coach en het wedstrijdsecretariaat (wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl). Zo 
is er voldoende tijd om bij te veel afzeggingen op zoek te gaan naar invallers. Een wedstrijd verplaatsen in de zaal 
is niet eenvoudig.  

Wedstrijdinformatie competitie -> zie verderop 

Wedstrijdverslagen– Korfbal  

De Meeuwen E1 – Wageningen E1 (nieuw) 

Wedstrijd  De meeuwen E1 - KV Wageningen E1. 
We hadden vandaag de wedstrijd uit tegen de meeuwen in putten gespeeld. 
We speelden met Mory, Just, Jada, Anouk en Marit. Het was een hele spannende wedstrijd en de eindstand is 

geworden 16-17 voor ons. We stonden de hele wedstrijd achter maar uiteindelijk hebben we toch gewonnen want 
we bleven doorzetten. Het was 14-14 met nog 3 minuten en opeens dachten de meeuwen dat ze toch gingen 
winnen. Maar in de laatste 3 minuten gingen we nog even extra doorzetten. En toen maakten we er 3 en toen 
gingen de meeuwen ook weer hun best doen en toen maakten zij er nog 2 maar daar bleef het bij. Daardoor 

wonnen we en de laatste goal van ons was een strafworp.   
Groetjes Marit 

Wageningen revancheert zich met 21-29 zege op Sparta Zwolle (nieuw) 

Zaterdag stond de return tegen Sparta uit Zwolle op het programma. Aan het begin van de competitie lieten de 

blauwwitten in Het Binnenveld het flink afweten en verloren na een zeer matige wedstrijd van de promovendus. 

De wedstrijd werd gespeeld in het Landstede Sportcentrum "Het theater van de sport" en thuisbasis van de 
basketbaltoppers Landstede Hammers. Voor Sparta eigenlijk ook een uitwedstrijd, want hun thuishal was vanwege 
bouwwerkzaamheden niet beschikbaar. 

Het fluitsignaal had amper geklonken of de wedstrijd lag al stil vanwege een flinke botsing, waarbij een Spartaheer 
even "van de wereld" leek. De eerste tien minuten daarna had de thuisploeg wellicht nog hoop om er weer een 

overwinning uit te slepen met de tussenstand van 6-4, maar daarna zette Wageningen de zaak recht en gaf Sparta 
het nakijken. 

Er werd top verdedigd en aanvallend liet de ploeg zich vaak opvallend gelden. 

Met 12-16 gingen beide partijen de tweede helft in. De eerste minuut had Wageningen de bal al weer door de 
mand, maar daarna stokte het even met soms onnauwkeurig spel, waardoor Sparta even wat terug kon doen. 

Gelukkig was deze dip van korte duur en liep Wageningen uit naar 16-22. Bij die stand kwam de eerste wissel in 
het veld , Eline voor Michelle, en vier doelpunten later maakte Matté plaats voor Rik. Wageningen had inmiddels de 
stand op 18-26 gebracht toen de overige bankzitters ook nog in het veld werden gebracht, Klae voor Iris en 
Wouter voor Jeffrey. Al met al een verdiende zege, waarin geknokt werd voor elke meter en waarbij bijna iedereen 
weer tot scoren kwam. 

Zaterdag a.s. worden er geen wedstrijden gespeeld in de Hoofdklasse. Daarna wachten nog twee thuiswedstrijden 
tegen resp. DSC en Dalto/Klaverblad Verzekeringen. 
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Doelpuntenmakers: Matté Lipke 7x, Jeffrey van Huenen 6x, Nena Ellermeijer 5x, Steven Landman 4x, Jasper 
Broenink 3x en Xanne Ketelaar en Michelle van den Tempel 2x. 

Mediaoverzicht: 
Livestream Sparta - Wageningen 

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 
• Wageningen ?: Stuur je verslag in naar weekbrief@kvwageningen.nl, en we plaatsen het op de website 

Actueel – Algemeen 

Woensdagavond 19 februari: clubhuis bezet, business home beschikbaar (nieuw) 

Woensdagavond is er in ons clubhuis een bijeenkomst van het Sport- en Beweegakkoord. Het clubhuis is daarom 
vanaf 19:30 uur niet beschikbaar voor mensen die voor of na hun training nog even wat willen drinken of zo. Men 
kan daarvoor woensdagavond van het Business Home gebruik maken.  

Het laatste uur heeft geslagen voor de Olympiahal in Wageningen (nieuw) 

Voor veel korfballers van KV Wageningen is de Olympiahal een plek vol herinneringen. Vorige week verscheen er 
een bericht over in de Gelderlander: https://www.gelderlander.nl/wageningen/het-laatste-uur-heeft-geslagen-
voor-de-olympiahal-in-wageningen~a8e9d68d/ 

Wil je nog wat zien van de hal voor ie helemaal is verdwenen, vergeet dan niet om snel nog even te kijken.  

1e digitale KNKV Magazine is uit! (nieuw) 

De eerste editie van KNKV Magazine is verschenen. Met dit digitale magazine informeert en inspireert het KNKV 
verenigingen, bestuurders, vrijwilligers, ouders en fans met mooie, relevante verhalen uit de praktijk. 

Het KNKV Magazine sluit aan bij de ‘Vereniging Centraal’-gedachte van het KNKV en biedt op een aantrekkelijke 
wijze inzichten, die weer kunnen leiden tot nieuwe acties en ideeën. Het magazine verschijnt zes keer per jaar. “Ik 
ben erg blij met dit magazine, waarmee we velen hopen te inspireren en informeren over onze prachtige 
korfbalsport”, aldus Gert-Jan Kraaijeveld (Manager Korfbalparticipatie) in zijn voorwoord. 

Inhoud KNKV Magazine #1 (te lezen via: https://magazine.knkv.nl/)  
- Voorwoord Gert-Jan Kraaijeveld 
- ‘We zijn er voor de verenigingen’ 
- Dordts Sportakkoord 
- ‘Iedere korfballer heeft talent’ 
- ‘Verenigen doen we samen’ 

- In de Spotlight: Johan van Dijk 

- 4 april 2020: Korfbalcongres 
- Samenwerking RCN 
- Agenda 

Kantinediensten zaterdag 22 februari (nieuw) 

08:30 11:00 E4 

11:00 13:30 E5 

13:30 16:00 C3 

16:00 einde D4 

Mocht er iets zijn met het schema, neem dan contact op met Hilda Amsen via secretaris@kvwageningen.nl  

Huisregels gebruik sporthal: normale schoenen & spelen in materialenberging 

(herhaling) 

Vanuit het beheer een paar mededelingen omtrent gebruik van de sporthal en de bijbehorende materialenberging:  

• Niet met normale schoenen de hal in! Het lijkt soms de gewoonste zaak van de wereld, met je normale 
schoenen de hal in, maar dat is het toch niet. Heb je geen sportschoenen voor binnen bij je en wil je toch de 

zaal in, trek je schoenen uit en kom op sokken de hal in of vraag bij het beheer om hoesjes voor om je 
schoenen.  

• Materialenberging is niet om te spelen! Kinderen vermaken zich tijdens de wedstrijden prima in de 
materialenberging, maar dat is niet de bedoeling. Afgelopen zaterdag is dit diverse keren aan kinderen 
gemeld, die echter gewoon bleven terugkomen.  

https://youtu.be/Rt9a6sf5V0I
file:///C:/Users/JalvinghA.ADCRV/Downloads/korfbal.nl
https://www.korfbal.nl/topkorfbal/hoofdklasse
https://www.korfbal.nl/topkorfbal/hoofdklasse-a-junioren
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.gelderlander.nl/wageningen/het-laatste-uur-heeft-geslagen-voor-de-olympiahal-in-wageningen~a8e9d68d/
https://www.gelderlander.nl/wageningen/het-laatste-uur-heeft-geslagen-voor-de-olympiahal-in-wageningen~a8e9d68d/
https://magazine.knkv.nl/
https://magazine.knkv.nl/
mailto:secretaris@kvwageningen.nl
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Actueel – Vacatures 

Vacature: medewerkers oud papier ploeg, 1e schaap is over de dam, wie volgt? 

(nieuw) 

De oproep voor nieuwe medewerkers voor de oud papier ploeg heeft inmiddels een 1e resultaat gehad. Patrick 

Dekker, vader van 2 korfballende dochters in de D en B, heeft zich aangemeld en is door oud papier coördinator 

Willem van Velzen voorzien van meer informatie.  

We zijn natuurlijk heel erg blij met deze uitbreiding, maar hopen dat er meer aanmeldingen volgen. Wil jij 1x per 
kwartaal een zaterdagochtend mee oud papier ophalen met een vrachtwagen van de ACV, meld je dan aan bij 
Willem van Velzen, oud papier coördinator en bereikbaar op wvanvelzen2@gmail.com. Meer over de vacature: 
https://www.kvwageningen.nl/vacature-medewerkers-oud-papier-ploeg/ 

Vacature(s) mediateam KV Wageningen (herhaling) 

Wel eens naar de livestreams van de thuiswedstrijden van ons eerste gekeken? TKW  is al erg trots op het 
basisniveau van de uitzendingen dat afgelopen seizoen gehaald werd, maar we willen een volgende stap gaan 

zetten. Om er echter voor te zorgen dat elke wedstrijd gestreamd kan worden, kunnen we alle extra handen 
gebruiken ook om eventuele uitval van crewleden op te vangen. Bovendien zijn er landelijk de nodige 
ontwikkelingen gaande als het gaat om: 

• De professionaliteit van de wijze waarop onze mooie sport in beeld wordt gebracht, 
• De financiële voordelen die daar mogelijk uit kunnen worden gehaald door vereniging én crew!  Denk aan 

logo’s van onze businessclubleden in beeld tijdens een time-out of een mooie introfilm. 

KV Wageningen en TKW willen dus nog maar eens een extra stap zetten naar een (semi)professionele productie en 
zijn dus op zoek naar leergierige, handige en/of (vooral) enthousiaste crewleden! 

Er is genoeg te doen. Ben jij technisch ingesteld en/of handig met computers (live regie, instant replay control)? 
Doe je iets met foto of video (camerawerk)? Misschien volg je zelfs wel een media gerelateerde opleiding? Dan zijn 
wij dringend op zoek naar jou! Ook als je niet iets van bovenstaande hebt maar je lijkt het wel leuk om rondom de 
wedstrijden van de selectie bezig te zijn, meld je aan! 

Aanmelden kan bij Ronald van Beek of Cees van Amersfoort via tkw@kvwageningen.nl 

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures (update) 

• Mensen voor opzetten/uitvoeren financiële acties 

• Medewerkers oud papier ploeg 
• Sporthal beheer (o.a. openen accommodatie, toezicht houden)  
• Coördinator A-jeugd & lid Jeugd TC 
• Coördinator B-jeugd & lid Jeugd TC 
• Sporthal beheer (o.a. openen accommodatie, toezicht houden)  

Je vindt dit overzicht ook op:  
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/ 

Actueel – korfbal promotie & ledenwerving 

Korfbalgymlessen – op naar school 4! (update) 

Afgelopen vrijdag hebben we lessen gegeven aan 3 groepen van Margrietschool in de Vlinder: groep 3, 4 en 5. Ook 
hier was het weer zeer geslaagd, met dank aan Nynke, Imme, Ruben, Peter en Jesse.  

Op donderdagochtend 20 februari gaan we naar de 4e school in de rij: de Brinkschool. Ze gymmen in Het 
Binnenveld en we gaan daar lessen geven aan de kinderen uit groep 3 t/m 6.  

Korfbalgymlessen – wie helpt er mee (update) 

Op dit moment op zoek naar mensen die willen meehelpen:  

• Donderdagochtend 20 februari (Brinkschool in het Binnenveld) – lessen van 8:50 tot 11:20. De 3e les (10:35-
11:20) is aan 2 klassen tegelijk en dan zijn een paar extra handen fijn.  

• Woensdagochtend 4 maart (Johan Frisoschool in de Tarthorst) 

Ook ben ik op zoek naar mensen die met platen en palen heen en weer willen rijden wanneer dat nodig is. Niet in 

alle hallen zijn namelijk voldoende, geschikte korfbalpalen aanwezig. Ballen nemen we ook vaak zelf mee.  

Alien Jalvingh – coördinator korfbalgymlessen (alien.jalvingh@gmail.com, 0644348874) 

Schiet-maar-raak trainingen – wie helpt? wie tip jij? (update) 

Onze schiet-maar-raak trainingen gaan alweer week 3 in. Ken je iemand die wil gaan korfballen, vertel ze van 
deze kennismakingstrainingen! Meer informatie: https://www.kvwageningen.nl/schiet-maar-raak-trainingen-
kennismaken-met-korfbal-in-februari-maart/ 

Het actuele rooster:  
- Vrijdag 21 februari – 17:30-18:30 uur 
- Vrijdag 6, 13, 20 en 27 maart – 17:30-18:30 uur 

Meer informatie bij Alien (alien.jalvingh@gmail.com, 0644348874).  

mailto:wvanvelzen2@gmail.com
https://www.kvwageningen.nl/vacature-medewerkers-oud-papier-ploeg/
mailto:tkw@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/vacature-mensen-voor-opzetten-uitvoeren-financiele-acties/
https://www.kvwageningen.nl/vacature-medewerkers-oud-papier-ploeg/
https://www.kvwageningen.nl/dringend-gezocht-hulp-sporthal-beheer/
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/vereniging/vacatures/
mailto:alien.jalvingh@gmail.com
https://www.kvwageningen.nl/schiet-maar-raak-trainingen-kennismaken-met-korfbal-in-februari-maart/
https://www.kvwageningen.nl/schiet-maar-raak-trainingen-kennismaken-met-korfbal-in-februari-maart/
mailto:alien.jalvingh@gmail.com
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Actueel – Activiteiten 

Teams van de week bij laatste wedstrijden Wageningen 1 (nieuw) 

De zaalcompetitie zit er voor Wageningen 1 bijna op. Ze spelen nog 2 wedstrijden, beide thuis. En beide dus met 
teams van de week. Voor de wedstrijd van 7 maart is er een wijziging in het team van de week.  

- zaterdag 29/2, Wageningen 1 – DSC 1, F2 en F3 (aanvang wedstrijd 19:00 uur) 

- zaterdag 7/3, Wageningen 1 – Dalto 1, E10/E-instroom en F4/F-instroom (aanvang wedstrijd 20:00 uur).  

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! 

Alles over teams van de week: https://www.kvwageningen.nl/teams-van-de-week/ 

Voor in de agenda: jongste kamp 18 – 24 juli 2020 (nieuw) 

Staat de eerste week van de zomervakantie alweer rood omcirkeld in de agenda? Niet? Doen dan! Ook dit jaar 
zullen we weer met de jongste jeugd (vanaf 7 jaar) op zomerkamp gaan. Voor wie er nog niet bekend is met het 
jongste kamp: dit is de leukste week van het jaar! 

Tijdens het jongste kamp mogen alle kinderen uit de D, E en F (vanaf 7 jaar) zich een week lang helemaal 

uitleven. De kinderen worden ingedeeld in groepjes, waarmee ze de hele week allerlei opdrachten en spellen zullen 
uitvoeren. Elk groepje heeft een eigen leiding, welke gedurende de week het eerste aanspreekpunt is voor de 
kinderen. Daarnaast is er ook voldoende vrije tijd, waarin er met vriendjes en vriendinnetjes gespeeld kan worden.  

Gelukkig wordt de leiding een beetje ontzien door de kookstaf, die ervoor zorgt dat we elke dag een lekker ontbijt, 
voedzame lunch en gezonde avondmaaltijd voorgeschoteld krijgen. Ook zorgen ze voor een lekker stukje fruit en 

glaasje drinken tussen de spellen door.  

De voorbereidingen zijn inmiddels al in volle gang; zodra er meer bekend is over de locatie, het thema, de 
opgaves en de kosten zullen we dit communiceren. Mochten er op dit moment al vragen zijn over het kamp, of is 
uw zoon/dochter nog niet eerder mee geweest en wilt u alvast wat meer informatie? Neem dan contact op via 

jongstekamp@kvwageningen.nl of 06-24786658. 

Namens de kampleiding van het jongste kamp, 
Rinske van Haarlem  
hoofdleiding jongste kamp  

Nagenieten van de clinics van zondag 16 februari 

Wil je nog even nagenieten van de clinics van zondag 16 februari? Blader dan even door de mooie foto’s die 
huisfotograaf Gerrit Schets heeft gemaakt tijdens de clinics van afgelopen zondag. Je vindt ze via bijgaande link:  

https://photos.app.goo.gl/sSwFWQmEHY8j3vmLA 

Klaverjassen & jokeren – datum in mei gewijzigd 

De kaartavond in mei is van maandag 18 mei verschoven naar maandag 25 mei.  
Alle info mbt kaaravonden vind je hier https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2019-2020/ 

Berichten uit eerdere weekbrieven, nog te lezen op de site 

• Nieuws uit het bestuur: Nienke Feddes treedt toe 
• Nipte maar verdiende thuiszege voor Wageningen 
• Staf Wageningen 2 compleet voor seizoen 2020/2021 
• Wageningse inbreng in RTC de Vallei U15 

• Terugblik uitvaart Gertjan van Leeuwen 
• Competitieschema 2020-2021 
• Aandachtspunten interne scheidsrechters 

https://www.kvwageningen.nl/teams-van-de-week/
mailto:jongstekamp@kvwageningen.nl
https://photos.app.goo.gl/sSwFWQmEHY8j3vmLA
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2019-2020/
https://www.kvwageningen.nl/nieuws-uit-het-bestuur-nienke-feddes-treedt-toe/
https://www.kvwageningen.nl/nipte-maar-verdiende-thuiszege-voor-wageningen/
file:///C:/Users/Alien.Jalvingh_cv/Downloads/Staf%20Wageningen%202%20compleet%20voor%20seizoen%202020/2021
file:///C:/Users/Alien.Jalvingh_cv/Downloads/Wageningse%20inbreng%20in%20RTC%20de%20Vallei%20U15
file:///C:/Users/Alien.Jalvingh_cv/Downloads/Terugblik%20uitvaart%20Gertjan%20van%20Leeuwen
https://www.knkv.nl/competitie/wedstrijdzaken/competitieschema
https://www.kvwageningen.nl/aandachtspunten-interne-scheidsrechters/
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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 de clinic van afgelopen zondag vind je hier (foto’s Gerrit Schets): 

https://photos.app.goo.gl/sSwFWQmEHY8j3vmLA 
 
Meer foto’s op onze Instagram: https://www.instagram.com/kvwageningen_official/ 

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Activiteit: 

Vrij 21 feb 17:30-

18:30 

Schiet-maar-raak training voor kinderen uit groep 3 t/m 8 (kennismaken) 

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

Vrij 6 mrt 17:30-
18:30 

Schiet-maar-raak training voor kinderen uit groep 3 t/m 8 (kennismaken) 

Zat 7 mrt 20:00 Wageningen 1 – Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 met E10/E-instroom en F4/F-

instroom als teams van de week 

Vrij 13 mrt 17:30-
18:30 

Schiet-maar-raak training voor kinderen uit groep 3 t/m 8 (kennismaken) 

Vrij 20 mrt 17:30-

18:30 

Schiet-maar-raak training voor kinderen uit groep 3 t/m 8 (kennismaken) 

Maa 23 mrt 17:30-
18:30 

Klaverjassen & jokeren, aanmelden voor zondagavond 22:00 uur 

Vrij 27 mrt 17:30-

18:30 

Schiet-maar-raak training voor kinderen uit groep 3 t/m 8 (kennismaken) 

Vrij 3 april 20:00 Pokeravond (meer info volgt) 

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://photos.app.goo.gl/sSwFWQmEHY8j3vmLA
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/schiet-maar-raak-trainingen-kennismaken-met-korfbal-in-februari-maart/
https://www.kvwageningen.nl/teams-van-de-week/
https://www.kvwageningen.nl/schiet-maar-raak-trainingen-kennismaken-met-korfbal-in-februari-maart/
https://www.kvwageningen.nl/teams-van-de-week/
https://www.kvwageningen.nl/schiet-maar-raak-trainingen-kennismaken-met-korfbal-in-februari-maart/
https://www.kvwageningen.nl/schiet-maar-raak-trainingen-kennismaken-met-korfbal-in-februari-maart/
https://kvwageningen.nl/nieuws/kaartavonden-seizoen-2019-2020/
https://www.kvwageningen.nl/schiet-maar-raak-trainingen-kennismaken-met-korfbal-in-februari-maart/
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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Wedstrijdinformatie competitie 

Uitslagen zaterdag 15 & zondag 16 februari 

 

Programma deze week - zaterdag 22 & zondag 23 februari 

Niet genoemde teams zijn vrij – programma uit Sportlink 18 februari 20:00 uur 

 

Afzeggingen bij de jeugd  

Afzeggen voor wedstrijden jeugd doe je altijd bij de eigen trainer/coach. Daarnaast moet de afzegging (alleen 
competitiewedstrijden) ook worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat (Lammert Bastiaans, 
wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl  of  0317-410783  of  06-22576970).  

Zeg tijdig af! 

Afzeggingen voor zaterdag 22 februari (bekend bij wedstrijdsecretariaat): 
A: Didi Lubberts (A4) 
B: Joëlle Hakstege (B2) 

D: Anouk van Woggelum (D2), Senna (D4), Thijmen Engelfriet (D4), Isa Laurens (D4), Lotte Lemstra (D5) 
E: Anne Wiebenga (E9) 
F: Famke Engelfriet (F1), Lotte Hoek (F4) 

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

Jurytafel – zaterdag 22 februari  

n.v.t. 

Ontvangen van scheidsrechters  –  zaterdag 22 februari 

n.v.t. 

Sparta (Zw) 1 Wageningen 1 21 29 Rust Roest A1 Wageningen A2 12 16 De Meeuwen E1 Wageningen E1 16 17

DVO/Accountor 3 Wageningen 2 23 23 Wageningen A3 MIA A1 21 11 Wageningen E2 EKCA/CIBOD E1 8 6

Wageningen 3 De Hoeve 2 23 10 Wageningen B1 SKF B2 8 18 Wageningen E3 Animo E2 4 6

Wageningen 4 MIA 3 27 17 Noviomagum B1 Wageningen B3 10 7 Dalto/Klaverblad E3 Wageningen E4 15 15

Victum 2 Wageningen 5 25 6 Wageningen C1 MIA C1 15 8 Wageningen E6 MIA E8 7 0

Wageningen 6 SDO/BlijWerkt 3 13 6 Wageningen C2 Zwaluwen C1 14 7 Woudenberg E2 Wageningen E7 11 3

Duko 2 Wageningen 7 14 21 Woudenberg C3 Wageningen C4 2 8 Wageningen E8 DOT (O) E3 13 2

Wageningen 8 Keizer Karel 2 14 16 Tiel '72 D1 Wageningen D1 8 11 Wageningen F1 KVZ F1 7 6

Apeldoorn 6 Wageningen 9 14 16 Wageningen D2 Oost-Arnhem D1 4 11 DVO/Accountor F5 Wageningen F3 6 20

BMC MW1 Wageningen MW2 6 11 Wageningen D3 SGV D1 4 4 Regio '72 F2 Wageningen F4 9 1

DOS '46 A1 Wageningen A1 31 19 Kesteren D1 Wageningen D5 10 5

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zon 23-2 11:30 Wageningen 9 Diderna 1 Het Binnenveld

woe 19-2 21:00 Wesstar MW1 Wageningen MW1 De Panoven-GIESBEEK

din 18-2 21:30 DVO/Accountor MW1Wageningen MW2 DVO-hal-BENNEKOM

zat 22-2 17:10 Wageningen A4 ODIK A2 Het Binnenveld Smithjes, G (Guylian) 16:40

zat 22-2 16:10 Wageningen B2 DVO/Accountor B4 Het Binnenveld Wilk, S.H.J. (Steven) van der 15:40

zat 22-2 15:10 Wageningen C2 Reehorst '45 C1 Het Binnenveld Duijts, I. (Imme) 14:40

zat 22-2 14:10 Wageningen C3 SKF C3 Het Binnenveld Laar, S (Stefan) van 13:40

zat 22-2 13:10 Wageningen C4 Activitas C1 Het Binnenveld Mauritz, R (Raoul) 12:40

zat 22-2 14:10 SKF D2 Wageningen D2 SKF-hal-VEENENDAAL 13:15

zat 22-2 12:10 Wageningen D4 Reehorst '45 D2 Het Binnenveld Milligen, J.P. (Joost) van 11:40

zat 22-2 11:10 Wageningen D5 Tiel '72 D3 Het Binnenveld Amanda van Holland 10:40

zat 22-2 10:05 Wageningen E2 Reehorst '45 E1 Het Binnenveld Tempel, Michelle van den 9:35

zat 22-2 09:00 Wageningen E4 Animo E1 Het Binnenveld Agterberg, I. (Iris) 8:30

zat 22-2 10:05 Wageningen E5 SKF E6 Het Binnenveld Brink, M. (Maaike) van den 9:35

zat 22-2 10:05 Wageningen E9 Kesteren E1 Het Binnenveld Eijk, J.D. (Daniel) van 9:35

zat 22-2 10:30 Apeldoorn F1 Wageningen F1 Mheenpark-APELDOORN Adriaansen-Soeting, P (Petra) 9:15

zat 22-2 09:00 Keizer Karel F1 Wageningen F3 De Triangel-LENT 8:00

zat 22-2 09:00 MIA F3 Wageningen F4 Bokkeduinen-AMERSFOORT Hoff, M. (Marieske) van 8:00

mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
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Programma volgende week – zaterdag 29 februari 

Niet genoemde teams zijn vrij - dump Sportlink 18 februari, 20:00 uur  

 
 

KV Wageningen website & sociale media 

Website KV 
Wageningen 

Facebook KV 
Wageningen 

Twitter KV 
Wageningen 

 Facebook 
Wajo’s 

Mail 
Weekbrief 

 

  

 

 

 

Contactinformatie algemeen 

Voorzitter:         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 29-2 19:00 Wageningen 1 DSC 1 Het Binnenveld

zat 29-2 20:30 Wageningen 9 Mélynas 3 Het Binnenveld Jong, R (Robbert) de

zat 29-2 17:30 Wageningen A1 DVO/Accountor A1 Het Binnenveld M Ringma, B de Vree (Ass)

zat 29-2 16:10 Wageningen A4 DOT (O) A2 Het Binnenveld Louisse, J (Jochem)

zat 29-2 11:00 Duko B2 Wageningen B2 Triominos-DUIVEN Stellwag, M.R.A. (Matthijs)

zat 29-2 15:10 Wageningen B3 Zetten B1 Het Binnenveld Capelleveen, C. (Christiaan) van

zat 29-2 14:10 Wageningen C2 Tiel '72 C2 Het Binnenveld Veldhuisen, E. (Eline) van

zat 29-2 13:10 Wageningen C3 Kesteren C1 Het Binnenveld Harn, M.J. (Jorg) van

zat 29-2 12:10 Wageningen C4 Noviomagum C2 Het Binnenveld Dekker, T.W.J (Tim)

zat 29-2 11:10 Wageningen D2 Arena D1 Het Binnenveld Madelon Kempenaar

zat 29-2 10:05 Wageningen E3 DVO/Accountor E3 Het Binnenveld Oosterhof, J. (Jinke)

zat 29-2 09:00 Dalto/Klaverblad E5 Wageningen E7 Hoenderdaal-DRIEBERGEN Houwelingen, T.J. (Tijme) van

zat 29-2 09:00 Dalto/Klaverblad F1 Wageningen F2 Hoenderdaal-DRIEBERGEN Kooten Niekerk, Y. A. (Yari) van

zat 29-2 10:05 Wageningen F3 DVO/Accountor F4 Het Binnenveld Schoorl, L (Lisa)

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
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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HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 
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