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Actueel – Korfbal 

Meedoen aan het jeugdtoernooi van Oost Arnhem (zaterdag 20 juni)? 

Bij de teamouders en trainers ligt informatie over mogelijke deelname aan het jeugdtoernooi van Oost Arnhem op 
zaterdag 20 juni. We hebben hier de afgelopen 2 jaar aan meegedaan en het is een sportief, gezellig toernooi en 
een mooie afsluiting van het seizoen. Het toernooi duurt van 10:00 tot 17:00 uur. Voor de F-teams eindigt het 
toernooi om 14:00 uur, en dit geldt dit jaar voor het eerst ook voor de laagste E-jeugd.  

Wil je met je team meedoen aan het toernooi, of wil een deel van je team meedoen, laat dit via de teamouder of 
trainer weten aan de eigen coördinator in de JeugdTC.  

https://oost-arnhem.nl/over-oost-arnhem/activiteiten/jeugdtoernooi/ 

Trainersstaf Wageningen A1 komend seizoen compleet 

Nadat TKW onlangs gemeld had dat Johan van Beek, huidige trainer van de junioren, de overstap naar het tweede 
team van KV Wageningen maakt volgend seizoen, moest de trainersstaf van de A1 nog verder ingevuld worden. 

Inmiddels kan TKW melden dat de TC uitstekend werk heeft verricht en een complete staf voor onze talenten heeft 
gevonden. 

De staf voor seizoen 2020/2021 zal bestaan uit Erik van Brenk, Klae Dekens en Steven Landman. Alle drie 
momenteel actief in de selectie van KV Wageningen. Erik van Brenk, de huidige hoofdcoach, ziet het als uitdaging 
de sterke juniorengroep nog beter te maken en zal een van de trainingen verzorgen en de coaching op zaterdag. 
Van Brenk stond enkele seizoenen geleden ook al voor de junioren groep waarvan enkele spelers nu deel uitmaken 

van de selectie. 

Klae Dekens, nu ook al assistent trainer/coach van Wageningen A1, blijft betrokken bij de groep en zal samen met 
Steven Landman de andere training verzorgen. Landman speelt momenteel in Wageningen 1 en kan met zijn 
ervaring als speler de jonge talenten nog genoeg bijbrengen. 

Erik, Klae en Steven, enorm veel succes met deze mooie uitdaging! 

Julia Beumer nieuwe speelster KV Wageningen 

Het eerste bericht vanuit TKW met een nieuwe aanwinst voor onze mooie vereniging: Julia Beumer, zus van 

speelster Isa Beumer uit Wageningen A1, komt onze selectie versterken. TKW is blij verheugd dat na Isa ook Julia 

de weg naar Wageningen gevonden heeft. Julia is 19 jaar en speelt momenteel in SKF A1. Julia stelt zich hieronder 
even kort voor. 

“Hoi, Ik ben Julia Beumer, 19 jaar en woon in Rheden. Ik korfbal vanaf mijn 6e jaar en heb de afgelopen 3 

seizoenen bij SKF gekorfbald waarvan de laatste 2 jaar in de A1. Aankomend seizoen maak ik de overstap naar 
Wageningen omdat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging. Ik ben erg leergierig en ik wil het maximale uit mezelf 
halen en ik denk dat Wageningen een vereniging is die bij me past. Buiten korfbal doe ik de opleiding 
schoonheidsspecialiste en ben ik dol op Netflix en shoppen. Ik ben sociaal en vind vrienden en familie erg 
belangrijk Ik kijk er erg naar uit om in het nieuwe seizoen in het blauw en wit van Wageningen te spelen.”  

Wij wensen Julia via deze weg veel succes en plezier! 

Nog 4 zaterdagen competitie; al laatste wedstrijd voor Wageningen 1 

We hebben nog 4 zaterdagen te gaan in de zaalcompetitie 2019/2020. Voor Wageningen 1 is de competitie na 

komende zaterdag al voorbij, de meeste teams mogen door tot eind maart. Voor kampioenschappen is het op dit 
moment nog te vroeg, maar nog wel genoeg teams die willen zorgen dat ze de koppositie houden (S2, S3, S6, A4, 
C2, C4, en E1). Wageningen C4 lijkt er het dichtstbij te zijn, zelf zijn zij dit weekend vrij.  

Zaterdag dus de laatste wedstrijd van het 1e, en opnieuw een thuiswedstrijd. Op bezoek komt Dalto/Klaverblad 
Verzekeringen, dat al zeker is van het kampioenschap en de play-offs, en zich niet voor een 2e keer door 

Wageningen wil laten verslaan. Wageningen 1 staat op de 3e plek en kan deze nog kwijtraken aan DeetosSnel, 
alleen wanneer  Wageningen verliest en DeetosSnel wint van Oost Arnhem. Het 1e is er als enige in geslaag om 
Dalto punten te ontfutselen en zal dat zaterdag opnieuw proberen. De wedstrijd begint om 20:00 uur. Daarvoor 
speelt om 18:30 uur het 2e tegen TOP/Solar Compleet 3. Om 17:00 speelt A1 haar laatste thuiswedstrijd van deze 
zaalcompetitie, tegenstander is AVO A1.  

En omdat het de laatste wedstrijd van het 1e is, draait na afloop DJ TRD in het clubhuis (Foute party!).  

Wedstrijdinformatie competitie -> zie verderop 

2 maart 2020 

Nr. 29 

https://oost-arnhem.nl/over-oost-arnhem/activiteiten/jeugdtoernooi/


 

 

Pagina 2 van 10 

 
Weekbrief – 2 maart 2020 – Nr. 29 
 
 

 

Wedstrijdverslagen– Korfbal  

Wageningen behoudt derde plaats na overwinning op DSC 
Na een week pas op de plaats te hebben gemaakt na de gewonnen uitwedstrijd bij Sparta Zwolle, die zich 
overigens zaterdag veilig speelde ten koste van ODIK, stond dit weekend weer een thuiswedstrijd op het 

programma. Wageningen ontving DSC uit Eindhoven en daar hadden de blauwwitte nog een appeltje mee te 
schillen. Om des keizers baard zou menigeen zeggen, maar beide ploegen wilden toch graag als derde eindigen. 

Xanne en Jasper begonnen op de bank. De eerste helft was amper negen minuten oud of er stonden 5 doelpunten 
voor Wageningen op het scorebord gemaakt door Nena (3) en Eline (2). Steven had zich overigens al na drie 
minuten laten behandelen voor een handblessure, maar kon de wedstrijd alsnog vervolgen. Helaas voor hem 
moest hij even later toch vervangen worden en Jasper kwam in het veld. DSC liet zich die eerste helft zonder meer 
niet naar de slachtbank leiden en bleef in de achtervolging en tot 10-10 hielden zij nog steeds zicht op een 

gunstige uitslag.  De ruststand brak aan in het voordeel van Wageningen (13-11).  

De tweede helft nam Wageningen al snel het heft in handen en soms met sublieme doelpunten liepen zij weg van 
de Eindhovenaren. Wageningen kon het zich zelfs permitteren nog 3 juniorenwissels door te voeren. Daniek, Joost 
en Tim van A1, die de wedstrijd daarvoor van het nog ongeslagen DVO hadden gewonnen, maakten hun 
opwachting ten koste van Iris, Jeffrey en Wouter. 

Met de eindstand 24-16 en nog één wedstrijd te gaan staan de Blauwwitten op de derde plaats maar kunnen zij 
nog worden gepasseerd door DeetosSnel. Zaterdag a.s. staat de laatste wedstrijd op het programma. Kampioen 
Dalto/Klaverblad Verzekeringen komt naar het Binnenveld en wat zou het mooi zij als Wageningen de competitie 

winnend kan afsluiten. De ploegen die de play-offs gaan spelen zijn bekend, Dalto en Oost Arnhem, evenals de 

degradanten, ODIK en SCO. 

Doelpuntenmakers: Eline van Veldhuisen 6x, Nena Ellermeijer en Jeffrey van Huenen 5x, Jasper Broenink 3x, 
Matté Lipke 2x en Wouter ter Maten, Iris Ilekhomon eb Michelle van den Tempel 1x.  

Foto’s Gerrit Schets tijdens Wageningen 1 en Wageningen A1  

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 

Overleden: Gert Ruijsch 

Ons bereikte het droevige bericht dat ons oud-lid Gert Ruijsch afgelopen dinsdag 25 februari is overleden op 75-

jarige leeftijd. Gert was een verdienstelijke korfballer, die vele jaren onze clubkleuren verdedigde in het eerste 

team van toen nog VADA 1925. Na zijn korfbaljaren is hij trainer geweest van onze selectie en heeft zich als 
bestuurslid in de jaren rond het 50-jarig bestaan ingezet als secretaris.   

Wij wensen Tine, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

Bestuur KV Wageningen 

Kantinediensten zaterdag 7 maart 

7-3-2020 08:30 11:00 E7 

7-3-2020 11:00 14:00 F4 

7-3-2020 14:00 17:30 D5 

7-3-2020 17:30 einde Team 1/2 

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

Update uit het bestuur: herverdeling taken Gertjan (herhaling) 

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. 

https://photos.app.goo.gl/KAR1WAYrKv3eCBge6
https://photos.app.goo.gl/XYbzdTG3f7qMEaLi7
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
mailto:secretaris@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/nieuws-uit-het-bestuur-nienke-feddes-treedt-toe/
https://www.kvwageningen.nl/nieuws-uit-het-bestuur-nienke-feddes-treedt-toe/
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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) 

Actueel – Vacatures 

Vacature: medewerkers oud papier ploeg, 2e schaap is ook over de dam, wie volgt? 

(update) 

De oproep voor nieuwe medewerkers voor de oud papier ploeg heeft inmiddels 2 nieuwe vrijwilligers opgeleverd. 
Had eerst Patrick Dekker zich aangemeld, nu heeft Henry van Brakel zich daarbij gevoegd. Beide heren hebben 
korfballende dochters.  

Er zijn vast meer vaders, de medewerkers van de oud papier ploeg zijn allen man, die misschien wel willen 
aanhaken. Twijfel niet langer en meld je aan om 1x per kwartaal achterop die vrachtwagen van de ACV te staan.  

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/ 

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 
• 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 – weer aan de slag! (update) 

Even een tussenstand. Tot de voorjaarsvakantie hebben we op 4 verschillende scholen 15 korfbalgymlessen 
gegeven aan zo’n 425 kinderen. Voor na de vakantie hebben we weer nieuwe lessen in de planning.  

Komende woensdag gaan we korfbalgymlessen geven aan de Johan Frisoschool, locatie Zuid. Dat doen we in de 
Tarthorst en achtereenvolgens groep 3/4, 4/5 en 6/7 komen aan de beurt.  

Korfbalgymlessen – wie helpt er mee (herhaling) 

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 Frisochool 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.  

mailto:bestuur@kvwageningen.nl
mailto:bestuur@kvwageningen.nl
mailto:wvanvelzen2@gmail.com
https://www.kvwageningen.nl/vacature-medewerkers-oud-papier-ploeg/
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/dringend-gezocht-hulp-sporthal-beheer/
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
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Alien Jalvingh – coördinator korfbalgymlessen (alien.jalvingh@gmail.com, 0644348874) 

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

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/ 

- Vrijdag 6, 13, 20 en 27 maart – 17:30-18:30 uur 

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

Actueel – Activiteiten 

Nagenieten van de clinics selectie met een filmpje (update) 

Misschien heb je hem voorbij zien komen op Facebook of Instagram, zo niet klik dan hier voor het filmpje dat 
Martin Koenders maakte op basis van foto’s (van Gerrit Schets) en filmpjes die zondag 16 februari zijn gemaakt.  
Het filmpje is te zien op ons Youtube kanaal: https://youtu.be/BzDQWJs3COg  
Nog even het verslag nalezen van de clinics, met daarin de link naar de foto’s: 
https://www.kvwageningen.nl/clinics-selectie-kv-wageningen-een-mooi-feest/ 

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

De afgelopen twee weken hebben jullie hier een 1e bericht kunnen lezen over het jongste kamp dat in de 1e week 
van de zomervakantie is (18-24 juli). Het bericht is nog te lezen op onze website: 
https://www.kvwageningen.nl/voor-in-de-agenda-jongste-kamp-18-24-juli-2020/ 

Ook op onze website een terugblik naar het kamp van vorig jaar: https://www.kvwageningen.nl/terugblik-jongste-
kamp-2019-noteer-2020-alvast/ 

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 (Rinske van Haarlem, hoofdleiding jongste kamp).  

Zaterdag 7 maart: Foute party (herhaling) 

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? (herhaling) 

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. 

Berichten uit eerdere weekbrieven, nog te lezen op de site 

• Opnames voor Zappsport in Het Binnenveld  

• Clinics selectie KV Wageningen: wat een mooi feest!  
• In memoriam: Hemmie Lammers  
• 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 

mailto:alien.jalvingh@gmail.com
https://www.kvwageningen.nl/schiet-maar-raak-trainingen-kennismaken-met-korfbal-in-februari-maart/
mailto:alien.jalvingh@gmail.com
https://youtu.be/BzDQWJs3COg
https://www.kvwageningen.nl/clinics-selectie-kv-wageningen-een-mooi-feest/
https://www.kvwageningen.nl/voor-in-de-agenda-jongste-kamp-18-24-juli-2020/
https://www.kvwageningen.nl/terugblik-jongste-kamp-2019-noteer-2020-alvast/
https://www.kvwageningen.nl/terugblik-jongste-kamp-2019-noteer-2020-alvast/
mailto:jongstekamp@kvwageningen.nl
mailto:NAC@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/opnames-voor-zappsport-battle-in-het-binnenveld/
https://www.kvwageningen.nl/clinics-selectie-kv-wageningen-een-mooi-feest/
https://www.kvwageningen.nl/in-memoriam-hemmie-lammers/
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. 

  

  

Foto’s Gerrit Schets tijdens Wageningen 1 en Wageningen A1    Het 4-tal dat is geselecteerd voor  
          RTC De Vallei U15 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

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/  

Wedstrijdinformatie competitie 

Uitslagen zaterdag 29 februari 

 

Wageningen 1 DSC 1 24 17 Duko B2 Wageningen B2 6 8 Wageningen E3 DVO/Accountor E3 10 2

Wageningen 9 MÃ©lynas 3 24 5 Wageningen C2 Tiel '72 C2 10 3 Dalto/Klaverblad E5 Wageningen E7 30 4

Wageningen A1 DVO/Accountor A1 23 20 Wageningen C3 Kesteren C1 8 4 Dalto/Klaverblad F1 Wageningen F2 8 10

Dindoa A2 Wageningen A3 18 12 Wageningen C4 Noviomagum C2 10 3 Wageningen F3 DVO/Accountor F4 7 17

Wageningen A4 DOT (O) A2 14 8 Wageningen D2 Arena D1 8 11

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://photos.app.goo.gl/KAR1WAYrKv3eCBge6
https://photos.app.goo.gl/XYbzdTG3f7qMEaLi7
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/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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Programma deze week - zaterdag 7 en zondag 8 maart 

Niet genoemde teams zijn vrij – programma uit Sportlink van 3 maart, 21:20 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 7 maart (bekend bij wedstrijdsecretariaat): 

D: Senna (D4), Thijmen Engelfriet (D4) 
F: Famke Engelfriet (F1) 
Afzeggingen t.g.v. langdurige blessures worden niet herhaald 

Jurytafel – zaterdag 7 maart 

A1: 17:00 – Lammert (voorzitter), Menno (tijd), Luuk (schotklok) 
2e: 18:30 – Jan Willem (voorzitter), Jennie (tijd), Lammy (schotklok) 
1e: 20:00 – externe juryvoorzitter, Ronald (tijd), Luuk (schotklok) 

Ontvangen van scheidsrechters  –  zaterdag 7 maart 

12.45 – 17.00 uur: S7+S5+A2+A1: Marja van Aggelen 
17.00 – 21.30 uur: A1+S2+S1:  Walter Eijsink 
A2+S7 mogelijk een eigen scheidsrechter 

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 7-3 20:00 Wageningen 1 Dalto/Klaverblad 1 Het Binnenveld J den Dekker, D Boogaard (Ass) 0:00

zat 7-3 18:30 Wageningen 2 TOP/SolarCompleet 3 Het Binnenveld H (Hans) Beumer 0:00

zat 7-3 17:00 Amicitia 3 Wageningen 3 De Stamper-VRIEZENVEEN C (Kees) Stam 0:00

zat 7-3 18:35 DVO/Accountor 5 Wageningen 4 DVO-hal-BENNEKOM A.P. Korf de Gidts 0:00

zat 7-3 14:30 Wageningen 5 Sparta (N) 2 Het Binnenveld A (Aalt) van de Mheen (G Smithjes) 0:00

zat 7-3 17:30 Wit-Blauw 3 Wageningen 6 De Reeve-KAMPEN R (Rein) de Leeuw 0:00

zat 7-3 13:15 Wageningen 7 ODIK 5 Het Binnenveld W. van Bloemendaal (EJ de Vries) 0:00

zat 7-3 20:55 DVO/Accountor 8 Wageningen 8 DVO-hal-BENNEKOM 0:00

din 3-3 21:00 Zwaluwen MW2 Wageningen MW1 Heerenmaten-ZEVENAAR Harmsel, G D (GD) ter 0:00

woe 4-3 21:00 Wageningen MW2 Koveni MW1 Het Binnenveld Vree-van Straten, J (Joop) 0:00

don 5-3 21:15 VIKO MW1 Wageningen MW2 Helsdingen-VIANEN UT 0:00

zat 7-3 17:00 Wageningen A1 AVO A1 Het Binnenveld M S de Groot, G.J. Habben Jansen (Ass) 16:00

zat 7-3 15:45 Wageningen A2 DOT (O) A1 Het Binnenveld J (Jan) Goldman (S Landman) 14:45

zat 7-3 14:15 Unitas/Perspectief A2 Wageningen A3 De Sypel-HARDERWIJK Huisstede, E.A. (André) van 12:30

zat 7-3 13:45 DOT (O) A2 Wageningen A4 Mondriaan-OSS Stoepker, J (Jacob (Jaap)) 12:30

zat 7-3 12:00 Dalto/Klaverblad B2 Wageningen B1 Hoenderdaal-DRIEBERGEN W. (Wouter) de Klerk 10:45

zat 7-3 13:15 DVO/Accountor B4 Wageningen B2 DVO-hal-BENNEKOM 0:00

zat 7-3 14:45 Apeldoorn C1 Wageningen C1 Zuiderpark-APELDOORN 13:00

zat 7-3 12:10 Wageningen D1 Dindoa D1 Het Binnenveld K. (Kurt) Metz 11:10

zat 7-3 10:15 DVO/Accountor D2 Wageningen D3 DVO-hal-BENNEKOM Lourens, M. (Milan) 9:15

zat 7-3 12:10 Arena D2 Wageningen D4 't Gastland-RHENEN Budding, T. (Tara) 11:00

zat 7-3 11:10 Wageningen D5 Zetten D1 Het Binnenveld Mauritz, R (Raoul) 10:40

zat 7-3 09:45 DOT (O) E1 Wageningen E2 Mondriaan-OSS Bras, P (Peter) 8:30

zat 7-3 10:00 EKCA/CIBOD E2 Wageningen E3 Elderveld-ARNHEM 9:00

zat 7-3 10:05 Wageningen E4 DKOD E1 Het Binnenveld Schouten, Q. (Quinny) van 9:35

zat 7-3 09:55 Dalto/Klaverblad E6 Wageningen E6 Hoenderdaal-DRIEBERGEN Westeneng, J. D. (DaniÃ«l) 8:45

zat 7-3 09:00 Wageningen E7 DVO/Accountor E6 Het Binnenveld Bruggen, A. (Anita) van 8:30

zat 7-3 09:15 Reehorst '45 E3 Wageningen E8 't Riet-EDE GLD Evendijk, J. (Job) 8:30

zat 7-3 10:05 Wageningen E9 DVO/Accountor E7 Het Binnenveld Siteur, L. (Lisa) 9:35

zat 7-3 10:00 EKCA/CIBOD F1 Wageningen F1 Elderveld-ARNHEM 8:45

zat 7-3 09:00 Wageningen F2 VIKO F1 Het Binnenveld Ilekhomon, I. (Iris) 8:30

zat 7-3 10:05 Wageningen F4 Spirit F2 Het Binnenveld Cornelissen, J (Jessika) 9:35

mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
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Programma volgende week – zaterdag 14 & zondag 15 maart 

Niet genoemde teams zijn vrij - dump Sportlink 3 maart, 21:20 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 14-3 18:00 ODIK 2 Wageningen 2 Veluwehal-BARNEVELD J W J (Jos) Oostveen

zat 14-3 20:50 Wageningen 3 ASVD 3 Het Binnenveld R (Rolf) Scholten

zat 14-3 19:40 Wageningen 4 HKC (U) 2 Het Binnenveld R. (Rens) van Heugten

zat 14-3 19:30 Spirit 2 Wageningen 5 De Voorde-VOORTHUIZEN L. (Louis) Meents

zat 14-3 18:30 Wageningen 6 Dindoa 4 Het Binnenveld G. (Gerco) Treur

zat 14-3 17:20 Wageningen 8 Reehorst '45 2 Het Binnenveld KNKV (Jory Hooijer)

zon 15-3 12:15 DLKV 2 Wageningen 9 De Muizenberg-DIDAM

woe 11-3 21:00 Wageningen MW1 Zetten MW1 Het Binnenveld

woe 11-3 20:15 Victum MW2 Wageningen MW2 Weteringhoek-HOUTEN

zat 14-3 17:10 KCC A1 Wageningen A1 Schenkel-CAPELLE AAN DEN IJSSEL M. Terlouw, W. Klok (Ass)

zat 14-3 15:15 Fortissimo A1 Wageningen A2 De Oever-IJSSELSTEIN UT L J A (Leo) Wesseling

zat 14-3 16:10 Wageningen A3 SKF A2 Het Binnenveld KNKV (Reinier Schreuder)

zat 14-3 12:00 DKOD A1 Wageningen A4 MFC Doelum-RENKUM Hooijer, D (Derkjan)

zat 14-3 16:50 Tiel '72 A3 Wageningen A5 Westroyenhal-TIEL Westrienen, A (Aart) van

zat 14-3 15:10 Wageningen B1 DVO/Accountor B2 Het Binnenveld C H (Cor) Kerstens (W ter Maaten)

zat 14-3 13:10 Wageningen B2 Tiel '72 B3 Het Binnenveld Laar, M (Martijn) van

zat 14-3 14:10 Wageningen C1 KVZ C1 Het Binnenveld KNKV (Jeffrey van Huenen)

zat 14-3 10:30 DVO/Accountor C5 Wageningen C3 DVO-hal-BENNEKOM Buren, E (Erik) van

zat 14-3 16:15 Viking C2 Wageningen C4 Mariënhoeve West-WIJK BIJ DUURST

zat 14-3 09:30 DVO/Accountor D1 Wageningen D1 DVO-hal-BENNEKOM Kuijk, M. (Mike) van

zat 14-3 12:10 Wageningen D2 DKOD D2 Het Binnenveld Janssen, K (Kim)

zat 14-3 11:10 Wageningen D4 DVO/Accountor D4 Het Binnenveld Tempel, M. C. J. (Michelle) van den

zat 14-3 11:10 SKF D7 Wageningen D5 SKF-hal-VEENENDAAL

zat 14-3 09:00 SKF E1 Wageningen E1 SKF-hal-VEENENDAAL

zat 14-3 10:05 Wageningen E2 Tiel '72 E1 Het Binnenveld Terwisga, J. (Jelle) van

zat 14-3 09:00 Wageningen E3 Keizer Karel E1 Het Binnenveld Grootheest, T. (Tom) van

zat 14-3 09:00 SKF E4 Wageningen E4 SKF-hal-VEENENDAAL

zat 14-3 09:00 Wageningen E5 Tweemaal Zes E1 Het Binnenveld Antonise, R. (Robin)

zat 14-3 10:00 MIA E5 Wageningen E7 Bokkeduinen-AMERSFOORT

zat 14-3 10:05 Wageningen E8 Activitas E1 Het Binnenveld Veltman, L. (Lyanne)

zat 14-3 09:30 Reehorst '45 E2 Wageningen E9 't Riet-EDE GLD Budding, L. (Lisanne)

zat 14-3 10:05 Wageningen F1 DVO/Accountor F1 Het Binnenveld Bergen, N. (Nienke) van

zat 14-3 09:45 DOT (O) F1 Wageningen F2 Mondriaan-OSS Tilburg, M. (Maud) van

zat 14-3 09:00 ODIK F2 Wageningen F4 Veluwehal-BARNEVELD Aardweg, N.O. (Nadiah) van den

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:         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 
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