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Actueel – Korfbal 

Wageningen A1 en Wageningen 1 zaterdag thuis in actie (nieuw) 

Afgelopen weekend waren er alleen competitiewedstrijden in het breedtekorfbal. Dat is komend weekend ook het 
geval, maar met 2 uitzonderingen. Wageningen 1 en Wageningen A1 spelen beide thuis, en dat heeft te maken 
met dat deze competities vroeg klaar moeten zijn omdat er playoffs volgen en finales. Voor Wageningen 1 en A1 
zijn die niet aan de orde, maar het vroege einde van de competitie wel.  

Wageningen A1 speelt om 17:30 tegen koploper DVO/Accountor A1. De buren uit Bennekom zijn al zeker van de 
playoffs waarin ze zullen strijden om een plek in de junioren finale in Ahoy. Hopelijk wordt het een leuk duel voor 
het Wageningse en Bennekomse publiek. Wageningen 1 speelt om 19:00 uur (een half uur eerder dus dan jullie 
deze zaalcompetitie gewend zijn) tegen DSC 1 dat op dit moment 2 punten achter Wageningen staat. In 
Eindhoven werd er verloren in een wedstrijd die met veel emoties gepaard ging, immers gespeeld een dag na het 
overlijden van Gertjan van Leeuwen.  

Kun je er zaterdag a.s. niet bij zijn? Niet getreurd, je hebt nog een herkansing. Zaterdag 7 maart spelen beide 

teams nogmaals thuis, en dan is het voor beide de allerlaatste wedstrijd. En na afloop van de wedstrijd van 
Wageningen 1 is er op 7 maart een foute party met DJ TRD.   

Interlands voor Eline met Oranje U19 (nieuw) 

Afgelopen weekend speelden Oranje U17 en Oranje 19 een dubbel interland tegen België. Op vrijdag speelden ze 
in België, afgelopen zondag in Dordrecht bij Sporting Delta. Eline uit Wageningen 1 maakt deel uit van Oranje U19 
en was van de partij. Van de wedstrijden in Dordrecht is er een livestream beschikbaar: 
https://www.youtube.com/watch?v=HnowaevHhKQ 

Trainen in de voorjaarsvakantie (update) 

Voor de voorjaarsvakantie geldt dat we gewoon trainen volgens het normale schema. Wanneer een team niet gaat 
trainen, dan graag even een bericht naar het beheer (beheerder@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. En niet op de dag zelf nog mailen, maar wel graag eerder.  

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

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. 

Wedstrijdinformatie competitie -> zie verderop 

Wedstrijdverslagen– Korfbal  

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 

  

24 februari 2020 

Nr. 28 

https://www.youtube.com/watch?v=HnowaevHhKQ
mailto:beheerder@kvwageningen.nl
mailto:technischezaken@kvwageningen.nl
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
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Actueel – Algemeen 

Update uit het bestuur: herverdeling taken Gertjan (nieuw) 

Als vervolg op ons nieuws van 10 februari jl.( https://www.kvwageningen.nl/nieuws-uit-het-bestuur-nienke-
feddes-treedt-toe/) hebben we de taken die bij Gertjan van Leeuwen lagen in kaart gebracht en daar een 

verantwoordelijk bestuurslid aan gekoppeld. Zie bijgaand overzicht. 

 

Mocht je vragen hebben die betrekking hebben op deze taken, klop dan even aan bij betreffende bestuurslid. Of 
stuur een mail naar bestuur@kvwageningen.nl. 

Voor de onderliggend sub taken, gaan wij diverse vrijwilligers benaderen. Mocht je geïnteresseerd zijn om te 

helpen bij een van de sub taken, dan horen we dat graag. Vele handen maken licht werk. 

Binnenkort hopen we een invulling te hebben gegeven qua namen aan de sub taken. 

Zie je taken voorbij komen en denk je spontaan die pak ik wel op. Heel fijn en goed bedoeld, maar communiceer 
dat wel met ons, zodat wij kunnen zorgen dat alles op elkaar afgestemd blijft. 

Het bestuur (bestuur@kvwageningen.nl) 

In memoriam: Hemmie Lammers (nieuw) 

Ons bereikte het droevige bericht dat Hemmie Lammers afgelopen maandag 17 februari is overleden op 80-jarige 
leeftijd. 

Wij wensen Gerda, Peter en Mirjam en de kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

Bestuur KV Wageningen 

De crematieplechtigheid vond plaats op zaterdag 22 februari in het Yardenhuis van Ede, Slingerboslaan 15, Ede. 
Zie de rouwadvertentie in Stad Wageningen (https://www.stadwageningen.nl/reader/65238#p=12) 

Kantinediensten zaterdag 29 februari (nieuw) 

Datum Van Tot Team 

29-2-2020 08:30 11:00 E3 

29-2-2020 11:00 13:30 D2 

29-2-2020 13:30 16:00 C4 

29-2-2020 16:00 18:30 B3 

29-2-2020 18:30 Einde Team ½ 

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

Actueel – Vacatures 

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

(herhaling) 

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/ 

  

https://www.kvwageningen.nl/nieuws-uit-het-bestuur-nienke-feddes-treedt-toe/
https://www.kvwageningen.nl/nieuws-uit-het-bestuur-nienke-feddes-treedt-toe/
mailto:bestuur@kvwageningen.nl
mailto:bestuur@kvwageningen.nl
https://www.stadwageningen.nl/reader/65238#p=12
mailto:secretaris@kvwageningen.nl
mailto:wvanvelzen2@gmail.com
https://www.kvwageningen.nl/vacature-medewerkers-oud-papier-ploeg/
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Overzicht eerder gepubliceerde vacatures (update) 

Meest recent vacatures staan bovenaa 
• Vacature(s) versterking mediateam KV Wageningen 
• 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 – weekje pauze (update) 

Afgelopen donderdag hebben we lessen gegeven aan 4 groepen van de Brinkschool in Het Binnenveld. Eerst groep 
6, daarna 5, en toen de uitdaging: groep 3 & 4 tegelijk, bijna 60 kinderen gingen in 8 groepen aan de slag. Ook dit 
liep weer erg soepel, met dank aan onze vrijwilligers Chris, Hans, Imme, Klae, Maureen, Michelle, Nynke en 
Nienke.  

Nu een weekje pauze vanwege de voorjaarsvakantie. Op woensdagochtend 4 maart gaan we naar de Tarthorst om 
aan de Johan Frisoschool Zuid korfbalgymlessen te geven.  

Korfbalgymlessen – wie helpt er mee (update) 

Op dit moment op zoek naar mensen die willen meehelpen op de volgende dagdelen:  

• Woensdagochtend 4 maart (Johan Frisoschool in de Tarthorst) 
• Dinsdagochtend 11 maart (tot 13:00 uur) (Johan Frischool Noord in de Aanloop) 

• Vrijdagochtend 20 maart (Kardinaal Alfrinkschool in de Tarthorst) 
Je hoeft niet het hele dagdeel mee te helpen, kun je slechts 1 of 2 lessen dan is dat ook fijn. Meld je bij Alien. 

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) 

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/ 

Op vrijdag 29 februari GEEN schiet-maar-raak training. Wel op alle vrijdagen in maart:  
- Vrijdag 6, 13, 20 en 27 maart – 17:30-18:30 uur 

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

Actueel – Activiteiten 

Zaterdag 7 maart: Foute party (nieuw) 

Na de laatste thuiswedstrijd van het eerste tegen Dalto is er alle reden om gezellig te blijven hangen in de kantine. 
DJ TRD gaat zorgen dat de stemming er vanaf het begin in zit op deze foute party, waar alle goeie mensen welkom 

zijn. Reken maar dat het tot het einde om 1.00 uur een geweldige party wordt waarop jong en oud uit hun dak 
kunnen gaan. 

Dit jaar weer een playbackshow? (nieuw) 

Van verschillende kanten is gevraagd om dit jaar weer een playbackshow te programmeren. Dat willen we zeker 

doen en wel op zaterdag 18 april. De show gaat natuurlijk alleen door als er optredens zijn. Opgaven kunnen vanaf 

nu worden gedaan via de emai NAC@kvwageningen.nl. De sluitingsdatum voor opgaven is maandag 30 maart. 
Daarna nemen we de beslissing of de playbackshow 2020 daadwerkelijk doorgaat en we met heel veel mensen 
kunnen genieten van de eerste playbackshow die op de bühne in het Binnenveld wordt gepresenteerd. 

Opnames voor Zappsport in Het Binnenveld (nieuw) 

Zo dat heeft Het Binnenveld ook weer beleefd: tv-opnames. Het was een hele mooie ervaring voor de kinderen 
van de Johan Frisoschool, maar ook voor de vrijwilligers van KV Wageningen die voor de camera’s stonden of op 
de achtergrond zorgden voor de catering en gastvrijheid. Het resultaat is over 3 weken op zaterdag 14 maart te 
zien op tv. Tot die tijd moeten we et doen met de foto’s en filmpjes van de opnames. Onze dank aan iedereen die 
een bijdrage heeft geleverd! 

  

https://www.kvwageningen.nl/vacature-versterking-mediateam-kv-wageningen/
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/
mailto:alien.jalvingh@gmail.com
mailto:NAC@kvwageningen.nl
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Clinics selectie KV Wageningen: wat een mooi feest! (nieuw) 

Zondag 16 februari was het eindelijk zover. De selectie verzorgde clinics voor de jeugd van KV Wageningen. 

Het werd een mooi feest ! 

De Wajo’s hadden de zaal versierd alsof het eerste wederom een kruisfinale speelde. Alle spandoeken hingen er en 
de leeuw was uit zijn hok.  

De spelers hadden zelf allemaal trainingen voorbereid en onder leiding van Erik en John werden de kinderen 
ingedeeld en verdeeld zodat zij aan alle oefeningen konden deelnemen. En het waren leuke oefeningen. Sommige 
een beetje raar, anderen herkenbaar. Maar allemaal enthousiast gegeven door de selectiespelers.  

Tussen de trainingen door liep de leeuw van Wageningen los. Samen met Gerrit Schets, die druk bezig was om 

foto’s te maken van het hele spektakel. Foto’s van momenten, maar ook groepsfoto’s met leeuw en alle spelers. 
Een mooi aandenken aan de training voor veel kinderen. 

De foto’s kun je terugvinden door op de volgende link te klikken: 
https://photos.app.goo.gl/sSwFWQmEHY8j3vmLA  

Voor alle kinderen was er een mooi boekje, gemaakt door Maaike van den Brink en geprint door Erwin van 
Dorland, met daarin foto’s en namen van alle spelers. Hier konden alle spelers en begeleiding hun handtekening 
plaatsen. Dat hebben ze geweten, kortom, de jacht was geopend. Niemand ontkwam aan de jagende meute. 
Spelers die later kwamen werden overvallen en zij konden slechts met moeite de kantine in komen. 

En in de kantine…..daar hadden de mensen van de JAC de heerlijkste pannenkoeken gebakken voor alle 
deelnemers en trainers. Deze gingen er goed in.  

Alle aanwezige ouders werden goed opgevangen door de kantinedienst en als het even te druk werd voor Ben, dan 

sprongen er altijd even mensen bij zodat iedereen werd voorzien van een drankje en een plaatje cake. Als ik alle 
geluiden zo hoor was iedereen aardig tevreden.    

Namens de JTC wil ik iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd harstikke bedanken. Zoals ik al zei:Het was een 
mooi feest! 

Namens de JTC, Martin Koenders 

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

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  

Berichten uit eerdere weekbrieven, nog te lezen op de site 

• Teams van de week bij Wageningen 1 
• Wageningen revancheert zich met zege op Sparta Zwolle 

• Wedstrijdverslag: de Meeuwen E1 - Wageningen E1 
• Het laatste uur heeft geslagen voor de Olympiahal 
• 1e digitale KNKV magazine is uit 
• Nieuws uit het bestuur: Nienke Feddes treedt toe 
• 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://photos.app.goo.gl/sSwFWQmEHY8j3vmLA
mailto:jongstekamp@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/teams-van-de-week/
https://www.kvwageningen.nl/wageningen-revancheert-zich-met-21-29-zege-op-sparta-zwolle/
https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverslag-de-meeuwen-e1-wageningen-e1/
https://www.gelderlander.nl/wageningen/het-laatste-uur-heeft-geslagen-voor-de-olympiahal-in-wageningen~a8e9d68d/
https://www.kvwageningen.nl/1e-digitale-knkv-magazine-is-uit/
https://www.kvwageningen.nl/nieuws-uit-het-bestuur-nienke-feddes-treedt-toe/
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. 

  

Een paar foto’s van de opnames van Zappsport Battle afgelopen vrijdag in Het Binnenveld 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Activiteit: 

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 

Zat 7 mrt Na 1e Foute party, met DJ TRD 

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) 

Zat 18 april  Playbackshow 

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

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://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/zaterdagavond-7-maart-foute-party-met-dj-trd/
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/
https://kvwageningen.nl/nieuws/kaartavonden-seizoen-2019-2020/
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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Wedstrijdinformatie competitie 

Uitslagen zaterdag 22 & zondag 23 februari 

 

Programma deze week - zaterdag 29 februari 

Niet genoemde teams zijn vrij – programma uit Sportlink 25 februari, 21:25 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 29 februari (bekend bij wedstrijdsecretariaat): 

C: Lennie Klop (C2) 
E: Louisa Herold (E7) 
F: Henri Herold (F3) 
Afzeggingen t.g.v. langdurige blessures worden niet herhaald 

Jurytafel – zaterdag 29 februari  

Wageningen A1: Arie (voorzitter), Menno (stand & tijd), Luuk (schotklok) 
Wageningen 1: Ronald (stand & tijd), Lammy (schotklok) 

Ontvangen van scheidsrechters  –  zaterdag 29 februari 

16.30 – 21.00 uur: A1+S1:   Marja van Aggelen 

Wageningen 9 Diderna/Visser 1 18 10 Wageningen C3 SKF C3 2 8 Wageningen E4 Animo E1 5 8

Wesstar MW1 Wageningen MW1 9 12 Wageningen C4 Activitas C1 11 4 Wageningen E5 SKF E6 7 1

DVO/Accountor MW1 Wageningen MW2 10 8 SKF D2 Wageningen D2 10 7 Wageningen E9 Kesteren E1 0 5

Wageningen A4 ODIK A2 15 10 Wageningen D4 Reehorst '45 D2 5 8 Apeldoorn F1 Wageningen F1 8 3

Wageningen B2 DVO/Accountor B4 10 9 Wageningen D5 Tiel '72 D3 4 11 Keizer Karel F1 Wageningen F3 3 19

Wageningen C2 Reehorst '45 C1 9 7 Wageningen E2 Reehorst '45 E1 6 17 MIA F3 Wageningen F4 10 5

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 29-2 19:00 Wageningen 1 DSC 1 Het Binnenveld J W F Keizer, R W N van Beek (Ass) 0:00

zat 29-2 20:30 Wageningen 9 MÃ©lynas 3 Het Binnenveld ?? 0:00

zat 29-2 17:30 Wageningen A1 DVO/Accountor A1 Het Binnenveld M Ringma, B de Vree (Ass) 16:30

zat 29-2 15:40 Dindoa A2 Wageningen A3 Dindoa-hal-ERMELO W. (Wouter) de Klerk 14:00

zat 29-2 16:10 Wageningen A4 DOT (O) A2 Het Binnenveld Louisse, J (Jochem) 15:40

zat 29-2 11:00 Duko B2 Wageningen B2 Triominos-DUIVEN Stellwag, M.R.A. (Matthijs) 9:30

zat 29-2 15:10 Wageningen B3 Zetten B1 Het Binnenveld Capelleveen, C. (Christiaan) van 14:40

zat 29-2 14:10 Wageningen C2 Tiel '72 C2 Het Binnenveld Veldhuisen, E. (Eline) van 13:40

zat 29-2 13:10 Wageningen C3 Kesteren C1 Het Binnenveld Stefan Wobbes 12:40

zat 29-2 12:10 Wageningen C4 Noviomagum C2 Het Binnenveld Dekker, T.W.J (Tim) 11:40

zat 29-2 11:10 Wageningen D2 Arena D1 Het Binnenveld Madelon Kempenaar 10:40

zat 29-2 10:05 Wageningen E3 DVO/Accountor E3 Het Binnenveld Oosterhof, J. (Jinke) 9:35

zat 29-2 09:00 Dalto/Klaverblad E5 Wageningen E7 Hoenderdaal-DRIEBERGEN Houwelingen, T.J. (Tijme) van 8:00

zat 29-2 09:00 Dalto/Klaverblad F1 Wageningen F2 Hoenderdaal-DRIEBERGEN Kooten Niekerk, Y. A. (Yari) van 8:00

zat 29-2 10:05 Wageningen F3 DVO/Accountor F4 Het Binnenveld Schoorl, L (Lisa) 9:35

mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl


 

 

Pagina 7 van 10 

 
Weekbrief – 24 februari 2020 – Nr. 28 
 
 

 

Programma volgende week – zaterdag 7 & zondag 8 maart 

Niet genoemde teams zijn vrij - dump Sportlink 25 februari 21:25 uur 

 
 

KV Wageningen website & sociale media 
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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:      

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

zat 7-3 20:00 Wageningen 1 Dalto/Klaverblad 1 Het Binnenveld

zat 7-3 18:30 Wageningen 2 TOP/SolarCompleet 3 Het Binnenveld H (Hans) Beumer

zat 7-3 17:00 Amicitia 3 Wageningen 3 De Stamper-VRIEZENVEEN C (Kees) Stam

zat 7-3 18:35 DVO/Accountor 5 Wageningen 4 DVO-hal-BENNEKOM A.P. (André) Korf de Gidts

zat 7-3 14:30 Wageningen 5 Sparta (N) 2 Het Binnenveld A (Aalt) van de Mheen (G Smithjes)

zat 7-3 17:30 Wit-Blauw/Green Organics 3 Wageningen 6 De Reeve-KAMPEN R (Rein) de Leeuw

zat 7-3 13:15 Wageningen 7 ODIK 5 Het Binnenveld KNKV? (Ernstjan de Vries)

zat 7-3 20:55 DVO/Accountor 8 Wageningen 8 DVO-hal-BENNEKOM

din 3-3 21:00 Zwaluwen MW2 Wageningen MW1 Heerenmaten-ZEVENAAR

woe 4-3 21:00 Wageningen MW2 Koveni MW1 Het Binnenveld

don 5-3 21:15 VIKO MW1 Wageningen MW2 Helsdingen-VIANEN UT

zat 7-3 17:00 Wageningen A1 AVO A1 Het Binnenveld M S de Groot, G.J. Habben Jansen (Ass)

zat 7-3 15:45 Wageningen A2 DOT (O) A1 Het Binnenveld J (Jan) Goldman (S Landman)

zat 7-3 14:15 Unitas/Perspectief A2 Wageningen A3 De Sypel-HARDERWIJK

zat 7-3 13:45 DOT (O) A2 Wageningen A4 Mondriaan-OSS Stoepker, J (Jacob (Jaap))

zat 7-3 12:00 Dalto/Klaverblad B2 Wageningen B1 Hoenderdaal-DRIEBERGEN W. (Wouter) de Klerk

zat 7-3 13:15 DVO/Accountor B4 Wageningen B2 DVO-hal-BENNEKOM

zat 7-3 14:45 Apeldoorn C1 Wageningen C1 Zuiderpark-APELDOORN

zat 7-3 12:10 Wageningen D1 Dindoa D1 Het Binnenveld KNKV?

zat 7-3 10:15 DVO/Accountor D2 Wageningen D3 DVO-hal-BENNEKOM Lourens, M. (Milan)

zat 7-3 12:10 Arena D2 Wageningen D4 't Gastland-RHENEN Budding, T. (Tara)

zat 7-3 11:10 Wageningen D5 Zetten D1 Het Binnenveld Mauritz, R (Raoul)

zat 7-3 09:45 DOT (O) E1 Wageningen E2 Mondriaan-OSS Bras, P (Peter)

zat 7-3 10:00 EKCA/CIBOD E2 Wageningen E3 Elderveld-ARNHEM

zat 7-3 10:05 Wageningen E4 DKOD E1 Het Binnenveld Schouten, Q. (Quinny) van

zat 7-3 09:55 Dalto/Klaverblad E6 Wageningen E6 Hoenderdaal-DRIEBERGEN Westeneng, J. D. (DaniÃ«l)

zat 7-3 09:00 Wageningen E7 DVO/Accountor E6 Het Binnenveld Bruggen, A. (Anita) van

zat 7-3 09:15 Reehorst '45 E3 Wageningen E8 't Riet-EDE GLD Evendijk, J. (Job)

zat 7-3 10:05 Wageningen E9 DVO/Accountor E7 Het Binnenveld Siteur, L. (Lisa)

zat 7-3 10:00 EKCA/CIBOD F1 Wageningen F1 Elderveld-ARNHEM

zat 7-3 09:00 Wageningen F2 VIKO F1 Het Binnenveld Ilekhomon, I. (Iris)

zat 7-3 10:05 Wageningen F4 Spirit F2 Het Binnenveld Cornelissen, J (Jessika)

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
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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- 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 
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