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Actueel – Korfbal 

Nieuw E-team gaat vrijdag 13 maart oefenen 

In de voorjaarscompetitie gaan we spelen met een nieuw E-team, E10. Ter voorbereiding gaan ze vrijdag 13 maart 
oefenen in Het Binnenveld tegen een team van DVO. Aanvang van de wedstrijd is 17:30 uur. En inderdaad tegelijk 
met de schiet-maar-raak training.  

Jeugd TC verwelkomt twee nieuwe coördinatoren 

Roelie van Silfhout geeft na heel veel jaren TC lid het stokje over aan Stefan Wobbes. Stefan is speler van KV 
Wageningen 7 en coach van de A4. Hij zal de rol van B coördinator op zich nemen. 

Lisanne van Veldhuizen draagt haar taak van D coördinator over aan Amanda van Holland. Amanda speelt op dit 
moment in KV Wageningen 3 en is diverse jaren coach geweest van verschillende jeugdteams. Jeugd leden zullen 

haar ook kennen van de kampleiding. Tevens zal Amanda de coördinatie van de Kangoeroes op zich nemen.  

Roelie en Lisanne bedankt voor jullie inzet voor onze jeugdafdeling. Stefan en Amanda welkom en veel succes. 

De vacature voor coördinator A is nog niet ingevuld. We brengen ‘m nog graag even weer onder jullie aandacht. 
Wie komt ons helpen bij het "aansturen" van onze mooie jeugdafdeling?  Een beschrijving van de taken van een 
coördinator Jeugd TC vinden jullie achterin deze weekbrief en op onze website 

Namens de Jeugd TC, Arjen van Dee (JeugdTC@kvwageningen.nl)  

Veldcompetitie voorjaar 2020 

Misschien heb je het bericht voorbij zien komen in de KNKV Wedstrijdzaken app: “Verenigingen kunnen vanaf 
vandaag (6 maart) het conceptprogramma veldcompetitie voorjaar 2020 inzien in Sportlink Club. De 
wedstrijdsecretariaten hebben hierover een mail ontvangen”.  

Tot 23 maart kunnen verenigingen mutaties doorvoeren. Daarna zal zo snel mogelijk het programma door de bond 
worden afgerond en zal het in de KNKV Wedstrijdzaken app verschijnen.  

Hoe ziet de veldcompetitie voorjaar 2020 eruit. Voor de meeste teams zal gelden dat zij competitiewedstrijden 
hebben op de zaterdagen 18 april, 9 mei, 16 mei, 23 mei, 7 juni en 14 juni.  

Nog 3 zaterdagen zaalcompetitie – wie is er nog in de race voor kampioenschap? 

Voor Wageningen 1 zit de zaalcompetitie er op. Voor de rest van de teams nog niet. Vorige week stond hier een 
opsomming van de teams die aan kop stonden in hun poule. Elke week een poging om dat lijstje bij te werken. 
• Wageningen 2 won en blijft aan kop. Zaterdag spelen ze om 18:00 uur in Barneveld tegen ODIK 2; ons 2e zint 

op wraak want thuis werden ze weggespeeld door de hekkensluiter.  
• Wageningen 3 heeft zich vorige week flink in de vingers gesneden, ze zijn koploper af en moeten hopen dat 

NKC’51 2 in de resterende 3 wedstrijden 2 punten laat liggen.  
• Wageningen 6 staat gelijk met Antilopen 3, beide teams treffen elkaar in het laatste weekend in Wageningen.  
• Wageningen A4 staat 3 punten los en met 3 wedstrijden te gaan dichtbij het kampioenschap. Er is een 

scenario waarin het zaterdag kan, maar we gaan er maar vanuit dat nummer 2 Rheko A2 gewoon wint.  
• Wageningen C2 en Reehorst C1 hebben evenveel verliespunten, dus voorlopig nog geen uitsluitsel 

• Wageningen C4 heeft aan twee punten genoeg voor het kampioenschap, maar dan kan Activitas C1 nog gelijk 
komen. Komende zaterdag spelen ze uit bij Viking C2 

• Wageningen E1 heeft evenveel verliespunten als MIA E1 en ook hier nog niet beslist.  
(de redactie maakt zelf dit overzicht en staat niet in voor eventuele onjuistheden van onze kant)  

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

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/ 

Wedstrijdinformatie competitie -> zie verderop 

9 maart 2020 
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https://www.kvwageningen.nl/wp-content/uploads/PDF/Functieomschrijving-Coordinator-Jeugd-Technische-Commissie-v2020-03-10.pdf
mailto:JeugdTC@kvwageningen.nl
https://oost-arnhem.nl/over-oost-arnhem/activiteiten/jeugdtoernooi/
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Wedstrijdverslagen– Korfbal  

Kampioen Dalto/Klaverblad Verzekeringen is Wageningen de baas 

Zaterdag ontving Wageningen kampioen Dalto/Klaverblad Verzekeringen uit Driebergen. Destijds bij de 
uitwedstrijd wisten de Wageningers een overwinning te behalen, maar dit keer had Wageningen weinig in te 

brengen. Gezegd moet worden dat de blauwwitten ook niet hun beste dag hadden. Er werden teveel kansen 
gemist, zelfs drie stippen, terwijl de gasten het vizier wel op scherp hadden staan. De eerste helft werd dan ook 
afgesloten met een 8-14 stand.  

De tweede helft ging Xanne na 5 minuten naar de kant voor Nena. Omdat Michelle geblesseerd uitviel, stond 
Xanne al weer snel binnen de lijnen. Matté maakte plaats voor Wouter, terwijl Tim aan het einde van de tweede 
helft nog het veld in kwam voor Jasper.  
Al met al dus een verdiende zege voor Dalto. Wageningen is wel definitief als derde geeindigd, omdat Oost Arnhem 
de punten bij Deetos op wist te halen. Wageningen kan zich nu gaan opmaken voor de tweede helft van de 
veldcompetitie.  

Doelpuntenmakers: Steven Landman 5x, Jeffrey van Huenen en Wouter ter Maten 4x, Matté Lipke 3x, Nena 
Ellermeijer 2x en Eline van Veldhuisen en Jasper Broenink 1x.  

Wageningen 2 nog steeds aan kop 

Na 2 weken rust werd er gestart aan het laatste blok van 4 wedstrijden, stuk voor stuk finales in de strijd om het 

kampioenschap en daarmee promotie naar de langverwachte Reserve Hoofdklasse. Deze week stond 
TOP/SolarCompleet 3 op het programma, de vorige wedstrijd tegen de Sassenheimse ploeg werd pas laat in de 

wedstrijd in Wagenings voordeel beslist en dus wist het Tweede dat het geen makkelijk potje zou worden.  
Wageningen begon verdedigend prima aan de wedstrijd maar aanvallend lag het afrondingspercentage niet hoog 
genoeg om direct afstand te kunnen nemen van de bezoekers, mede door wat kleine foutjes kon TOP lang 
bijblijven. Tot 8 minuten voor de rust was het gat maximaal 3 doelpunten, tot de Wageningse dames er met 5 van 
de 7 goals voor zorgden dat het gat met rust 5 was (16-11).   

Na rust duurde het weer een tijdje tot de wedstrijd los kwam, slechts 1 goal in de eerste 4 minuten. TOP startte 
anders met verdedigen waardoor Wageningen even moest zoeken naar de oplossing hiervoor. Deze werd 
gevonden en de tweede helft kwam weer tot leven. TOP speelde fysiek maar Wageningen wist er slim mee om te 
gaan door er strafworpen uit te halen en zo eenvoudig te scoren. Mede daardoor is de 2e helft nooit echt meer 
spannend geworden en werd het gat van 5 doelpunten gehandhaafd. Eindstand 28-23.   
Volgende week staat de volgende finale op het programma, ditmaal tegen ODIK 2, De vorige wedstrijd is het 
Tweede zeker niet vergeten, dit werd een vrij pijnlijke 22-30 nederlaag, dus Wageningen zal er alles aan doen om 

sportieve wraak te nemen. Echter zal dit niet makkelijk gaan aangezien het voor de thuisploeg de laatste strohalm 
is om zich te handhaven in de Reserve Overgansklasse. Aanvang wedstrijd 18.00 uur in Barneveld.  

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 

Coronavirus 

(update 11 maart) 

Komend weekend (14/15 maart) komen alle wedstrijden van Brabantse teams, uit en thuis, te vervallen. Daarmee 
volgt het KNKV het advies van NOC*NSF. En dit naar aanleiding van de ontwikkelingen in Noord-Brabant en de 
oproep aan de Brabanders om 'zeven dagen sociale onthouding' in acht te nemen.  Voor KV Wageningen betekent 
dit dat de wedstrijd DOT F1 - Wageningen F2 komt te vervallen.  

Je kunt hier het volledige bericht van KNKV lezen: https://www.knkv.nl/nieuws/komend-weekend-geen-
competitie-voor-brabantse-teams. 

In het bericht van KNKV tevens een kopje "Sportspecifieke hygiënezaken” 

Als aanvulling op het advies van het RIVM over de basishygiëne volgt het KNKV het advies om bij de wedstrijden 
de komende periode het handen schudden met medespelers, tegenstanders en scheidsrechters te vermijden. 
Natuurlijk vragen wij korfballers elkaar nog steeds een prettige wedstrijd toe te wensen maar daarbij raden we 
aan een alternatief voor het handen schudden te gebruiken. Het KNKV adviseert het volgende: 

• Ontvang je clubgenoten, tegenstanders en de scheidsrechters nog net zo hartelijk maar zonder handen 

schudden; 
• Bedank de scheidsrechter na afloop mondeling zonder handen schudden; 
• Het blijft belangrijk om alleen een eigen bidon of waterfles te gebruiken; 
• Ben je scheidsrechter, gebruik dan alleen je eigen scheidsrechtersfluitje. 

(bericht van 10 maart) 

Er is de laatste tijd veel te doen om het Coronavirus. KV Wageningen volgt het KNKV, die handelt volgens de 
richtlijnen van het RIVM. Het is natuurlijk moeilijk in te schatten hoe de epidemie zich ontwikkelt. Met teams die 
geacht worden af te reizen naar Noord-Brabant zal er vooraf overleg gepleegd worden met ouders/spelers. Daarbij 

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.knkv.nl/nieuws/komend-weekend-geen-competitie-voor-brabantse-teams
https://www.knkv.nl/nieuws/komend-weekend-geen-competitie-voor-brabantse-teams
https://www.knkv.nl/nieuws/komend-weekend-geen-competitie-voor-brabantse-teams
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streven we ernaar om op donderdag de knoop definitief door te hakken, zodat er nog voldoende tijd is de bond en 
de tegenstander op de hoogte te brengen. 

Mocht jezelf vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Lammert Bastiaans (06 22576970). 

In memoriam: Evert de Jong 

Ons bereikte het droevige bericht dat Evert de Jong afgelopen maandag 2 maart is overleden op 60-jarige leeftijd. 
Evert heeft zich vele jaren ingezet als vrijwilliger voor SKV en later KV Wageningen. Als vrijwilliger bij de oud 
papier ploeg en als sporthalbeheerder. In het vorige zaalseizoen was hij nog regelmatig op zaterdagochtend in Het 
Binnenveld te vinden als beheerder. Met beide activiteiten moest hij stoppen vanwege zijn gezondheid. 

Evert was als vader van Marja ook altijd nauw betrokken bij de sportieve prestaties van zijn dochter en de teams 
waarin ze speelde. 

Wij wensen de familie de Jong veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

Bestuur KV Wageningen 

Kantinediensten zaterdag 14 maart 

08:30 11:00 E8 

11:00 13:30 B2 

13:30 16:30 Ans etc 

16:30 19:00 B1 

19:00 einde Wageningen 8 

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

Nieuwe datum vrijwilligersavond: vrijdag 24 april 

Op 31 januari stond de jaarlijkse vrijwilligersavond gepland, die we helaas hebben moeten uitgesteld in verband 
met het overlijden van onze voorzitter. 

Ondertussen hebben we een nieuwe datum gepland voor deze avond: vrijdag 24 april, vanaf 19.00 uur, in het 

Clubhuis. Alle mensen die op wat voor manier dan ook een steentje bijdragen zijn dan van harte welkom, voor een 
gezellige avond, inclusief een maaltijd. 

Verdere details volgen nog, maar aanmelden kan al bij bestuur@kvwageningen.nl. 

Club van 100 van start bij KV Wageningen 

In zijn speech op de nieuwjaarsreceptie van begin januari 
blikte Gertjan van Leeuwen vooruit op 2020. Met de kennis van 
nu is het eigenlijk best gek om dit op te schrijven. Hij noemde 

in zijn speech dat KV Wageningen zou gaan starten met een 

Club van 100 en dat op korte termijn meer informatie zou 
volgen. Nu is het moment daar. 

Via de Club van 100 kunnen individuen, families, teams of 
bedrijven eenmalig of jaarlijks een bijdrage doneren, €100, om 
zo KV Wageningen wat meer financiële armslag te geven. En 

dat is nodig, want het nog niet kunnen verkopen van de 
Dolderstraat zorgt voor veel extra kosten. Verdere 
investeringen in onze accommodatie zullen pas gaan gebeuren als de Dolderstraat is verkocht en met die 
opbrengsten het overbruggingskrediet is afgelost. 

Het doel is om met de Club van 100 elk jaar tenminste €10.000 bij elkaar te krijgen. Elk jaar zal er vanuit de Club 
van 100 worden aangegeven waar het bedrag voor zal worden ingezet. In 2020 willen we de opbrengst gebruiken 
voor een herfinanciering van de investering in de akoestische maatregelen die in het clubhuis zijn aangebracht en 
het resultaat van deze maatregelen zijn al goed zichtbaar en hoorbaar. 

Je kunt op verschillende manieren lid worden van de Club van 100. Dit kan door via de kassa van de kantine €100 

te betalen en deze te laten boeken op Club van 100. Vul daarna het inschrijfformulier in dat je op de site vindt. Het 
is ook mogelijk de om de bijdrage via een automatische incasso te betalen. We hopen natuurlijk dat mensen elk 
jaar gaan meedoen, maar het is ook mogelijk om eenmalig een bijdrage van €100 te doen. 

Je leest alles over de Club van 100 op de eigen pagina: kvwageningen.nl/clubvan100. Mocht je nog vragen 

hebben, dan kun je terecht bij Carlo van Tricht, penningmeester KV Wageningen,  te bereiken op 06 23 23 33 70 
of penningmeester@kvwageningen.nl.  

Actueel – Vacatures vrijwilligers 

Vacature A-coördinator Jeugd TC 

De Jeugd TC wil hierbij nog een keer de vacature van A coördinator onder de aandacht brengen. Wie komt ons 
helpen bij het "aansturen" van onze mooie jeugdafdeling?  

Een beschrijving van de taken van een coördinator Jeugd TC vinden jullie achterin deze weekbrief en op onze 
website.  

mailto:secretaris@kvwageningen.nl
mailto:bestuur@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/verlanglijst-2020-verkoop-dolderstraat-extra-beheerders-en-nog-meer/
kvwageningen.nl/clubvan100
mailto:penningmeester@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/wp-content/uploads/PDF/Functieomschrijving-Coordinator-Jeugd-Technische-Commissie-v2020-03-10.pdf
https://www.kvwageningen.nl/wp-content/uploads/PDF/Functieomschrijving-Coordinator-Jeugd-Technische-Commissie-v2020-03-10.pdf
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Overzicht eerder gepubliceerde vacatures (update) 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• Vacature Jeugd TC: Coördinator A 
• Vacature(s) versterking mediateam KV Wageningen 

• Mensen voor opzetten/uitvoeren financiële acties 

• Medewerkers oud papier ploeg 
• 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 – 2 weken op de Johan Frisoschool (update) 

Afgelopen woensdag hebben we de groepen 3/4, 4/5 en 6/7 van de Johan Frisoschool, locatie Zuid een 
korfbalgymles gegeven in de Tarthorstzaal. Hans, Yvonne, Nynke, Krista en Alien hebben weer een hoop kinderen 
enthousiast gemaakt voor korfbal en KV Wageningen.  

Dinsdag 10 maart gaan we opnieuw met groepen van de Johan Frisoschool aan de slag, maar nu locatie Noord. Zij 

gymmen in de Aanloop en daar gaan we aan de slag met de groepen 3, 4, 5 en 7.  

Korfbalgymlessen – wie helpt er mee (update) 

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

• Vrijdagochtend 20 maart (Kardinaal Alfrinkschool in de Tarthorst) 
van 8:45-11:45 uur, 4 lessen van elk 45 minuten, groep 3 t/m 6 

• Donderdagmiddag 26 maart (obs de Wereld in Het Binnenveld) 
van 13:15-14:25 uur, 1 les van 70 minuten of 2 lessen van 35 minuten, groep 3 & 4 
 

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 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 

Oudstekamp: 1e kampvergadering is een feit 

Het was nog stil van de kant van het oudste kamp, maar op hun instagram account @oudstekamp was zondag 8 
maart te zien dat de 1e kampvergadering heeft plaatsgevonden. Volg je hen nog niet? Maak contact met ze op 
Instagram.  

JAC organiseert paaseieren zoeken – vrijdag 10 april 

Vrijdagmiddag 10 april 2020 is er bij KV Wageningen voor de jeugd weer Paaseieren zoeken. Voor de Kangoeroe 
Klup en de F is het van 13.00 uur tot 13.45 uur. De E is welkom van 14.00 uur tot 14.45 uur. Opgeven is voor 
deze activiteit niet nodig. Wij hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 10 april! 

Foute Party groot succes 

In een afgeladen vol clubgebouw hebben de vele bezoekers van de Foute Party afgelopen 
zaterdagavond een geweldige avond gehad. Direct na afloop van de laatste thuiswedstrijd 
van het eerste zat de stemming er goed en in dat bleef tot de sluiting om 1:30 uur. Dat 
was voor een groot deel te danken aan het vakmanschap van dj TRD die de sfeer 

uitstekend aanvoelde. Veel bezoekers liepen rond in geweldig foute kleren, en de meesten 
hadden die bewust voor de gelegenheid uit de kast getrokken. De speelsters en spelers van 
Wageningen 1 hadden hun foute outfit zelfs helemaal op elkaar afgestemd. Dank voor de 
kantineploeg die zowel achter de bar als in de keuken onvermoeibaar tot aan sluitingstijd 
een geweldige omzet heeft gedraaid en dank aan de maandagochtendploeg die er voor 
heeft gezorgd dat inmiddels alle sporen van de super party weer zijn uitgewist in de 

kantine. 
NAC 

https://www.kvwageningen.nl/vacature-jeugd-tc-coordinator-a/
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/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
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Playbackshow lijkt aan te slaan – meld je aan om mee te doen! 

Op de aankondiging dat er dit seizoen wellicht toch een playbackshow wordt 
geprogrammeerd, hebben we veel enthousiaste reacties gehad. We gaan er dan ook vanuit 
dat op 18 april de eerste playbackshow in het Binnenveld zal worden gehouden. De 

organisatie is inmiddels opgestart en de NAC is voor deze klus uitgebreid met Sophia van 

Nieuwenhuijsen, Gerda Lammers en Sam Cornelissen. De show zal weer starten met 
optredens van jeugdleden, na de pauze gevolgd door de optredens van de oudere leden. 
Aanmelden van optredens, zowel van de jeugd als de ouderen, kan door een mailtje te sturen 
naar NAC@kvwageningen.nl. De maximale tijdslimiet voor een optreden is 5 minuten. 

Activiteiten NAC in de rest van dit seizoen 

Tot aan de zomervakantie organiseert de NAC nog een aantal activiteiten. Op 18 april staat de playbackshow 
geprogrammeerd. Ruim een maand later, op Hemelvaartsdag 21 mei, wordt in de ochtend weer een prachtige 
fietstocht gehouden en ’s middags de schietcompetitie. Op zaterdag 4 juli staat het familievriendentoernooi op het 
programma, gevolgd door een BBQ. Zaterdag 11 juli wordt afgesloten met een cocktailparty. 

Heb je nog een ander idee of wil je meehelpen bij de organisatie van een van de evenementen, neem dan contact 
op met de NAC via de mail NAC@kvwageningen.nl.  

Uitzending opname Zappsport Binnenveld zaterdag 14 maart 

We hebben niet gehoord dat het niet zo is, en gaan we er dus vanuit dat het resultaat van de tv-opnames van 
vrijdag 21 februari komende zaterdag te zien zijn bij Zappsport om 8:45 uur op NPO 3. Vind je het leuk om het 

samen met andere korfballers te kijken, kom dan naar het clubhuis. Dat is gewoon open want om 9:00 uur zijn de 
eerste wedstrijden. En dan zorgen wij dat het te zien is op het grote scherm.  

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

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).  

Berichten uit eerdere weekbrieven, nog te lezen op de site 

• Update uit het bestuur: herverdeling taken Gertjan  
• Nagenieten van de clinics selectie met een filmpje  
• Trainersstaf Wageningen A1 komend seizoen compleet 
• Julia Beumer nieuwe speelster KV Wageningen 
• Wageningen behoudt derde plaats na overwinning op DSC  
• Overleden: Gert Ruijsch 

• Opnames voor Zappsport in Het Binnenveld  
• Clinics selectie KV Wageningen: wat een mooi feest!  
• Aandachtspunten interne scheidsrechters 

 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 op onze Instagram: https://www.instagram.com/kvwageningen_official/ 

mailto:NAC@kvwageningen.nl
mailto:NAC@kvwageningen.nl
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
https://www.kvwageningen.nl/nieuws-uit-het-bestuur-nienke-feddes-treedt-toe/
https://www.kvwageningen.nl/clinics-selectie-kv-wageningen-een-mooi-feest/
https://www.kvwageningen.nl/trainersstaf-kv-wageningen-a1-compleet/
https://www.kvwageningen.nl/julia-beumer-nieuwe-speelster-kv-wageningen/
https://www.kvwageningen.nl/wageningen-behoudt-derde-plaats-na-overwinning-op-dsc/
https://www.kvwageningen.nl/overleden-gert-ruijsch/
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/aandachtspunten-interne-scheidsrechters/
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
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Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

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 

Vrij 10 april 13:00- Paaseieren zoeken; 13:00-13:45 Kangoeroe & F; 14:00-14:45 E-teams; van te voren 
opgeven is niet nodig  

Zat 18 april 19:00 Playbackshow 

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

Don 21 mei  Hemelvaartsdag; ochtend = fietstocht, middag = schietcompetitie 

Zat 4 juli  Familievriendentoernooi gevolgd door een BBQ (NAC@kvwageningen.nl) 

Zat 11 juli  Cocktailparty (NAC@kvwageningen.nl)  

18-24 juli  Jongste kamp (locatie volgt) 
Oudste kamp (locatie volgt) 

Alle activiteiten zijn op Sportcomplex Het Binnenveld; is de activiteit elders, dan staat dit vermeld.  

Voor activiteiten nog verder in de toekomst kijk je op http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/  

Wedstrijdinformatie competitie 

Uitslagen zaterdag 7 maart  

 

  

Wageningen 1 Dalto/Klaverblad 1 20 29 Wageningen A1 AVO A1 20 24 DOT (O) E1 Wageningen E2 11 2

Wageningen 2 TOP/SolarCompleet 3 28 23 Wageningen A2 DOT (O) A1 20 12 EKCA/CIBOD E2 Wageningen E3 6 16

Amicitia 3 Wageningen 3 17 16 Unitas/Perspectief A2 Wageningen A3 14 19 Wageningen E4 DKOD E1 8 12

DVO/Accountor 5 Wageningen 4 23 16 DOT (O) A2 Wageningen A4 15 18 Dalto/Klaverblad E6 Wageningen E6 6 1

Wageningen 5 Sparta (N) 2 15 15 Dalto/Klaverblad B2 Wageningen B1 18 14 Wageningen E7 DVO/Accountor E6 3 18

Wit-Blauw 3 Wageningen 6 14 15 DVO/Accountor B4 Wageningen B2 7 6 Reehorst '45 E3 Wageningen E8 1 6

Wageningen 7 ODIK 5 17 13 Apeldoorn C1 Wageningen C1 11 11 Wageningen E9 DVO/Accountor E7 0 17

DVO/Accountor 8 Wageningen 8 17 11 Wageningen D1 Dindoa D1 10 6 EKCA/CIBOD F1 Wageningen F1 11 13

Zwaluwen MW2 Wageningen MW1 5 18 DVO/Accountor D2 Wageningen D3 9 7 Wageningen F2 VIKO F1 10 14

Wageningen MW2 Koveni MW1 16 13 Arena D2 Wageningen D4 6 7 Wageningen F4 Spirit F2 5 8

VIKO MW1 Wageningen MW2 15 12 Wageningen D5 Zetten D1 3 10

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://www.kvwageningen.nl/playbackshow-april-2020/
https://kvwageningen.nl/nieuws/kaartavonden-seizoen-2019-2020/
mailto:NAC@kvwageningen.nl
mailto:NAC@kvwageningen.nl
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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Programma deze week - zaterdag 14 en zondag 15 maart 

Niet genoemde teams zijn vrij – programma uit Sportlink van 11 maart, 12:02  

 

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 14 maart (bekend bij wedstrijdsecretariaat): 
A: Robin Antonise (A3) 

B: Eva van Brakel (B2) 
D: Nathan de Haan (D5) 
Afzeggingen t.g.v. langdurige blessures worden niet herhaald 

Jurytafel – zaterdag 14 maart 

n.v.t. 

Ontvangen van scheidsrechters  –  zaterdag 14 maart 

13.45 – 15.30 uur: C1+B1+S8:  ??? 
17.00 – 22.00 uur: S6+S4+S3:  ??? 

C1+B1+S8 mogelijk een eigen scheidsrechter 

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 14-3 18:00 ODIK 2 Wageningen 2 Veluwehal-BARNEVELD J W J (Jos) Oostveen 0:00

zat 14-3 20:50 Wageningen 3 ASVD 3 Het Binnenveld R (Rolf) Scholten 0:00

zat 14-3 19:40 Wageningen 4 HKC (U) 2 Het Binnenveld R. (Rens) van Heugten 0:00

zat 14-3 19:30 Spirit 2 Wageningen 5 De Voorde-VOORTHUIZEN L. (Louis) Meents 0:00

zat 14-3 18:30 Wageningen 6 Dindoa 4 Het Binnenveld G. (Gerco) Treur 0:00

zat 14-3 17:20 Wageningen 8 Reehorst '45 2 Het Binnenveld KNKV? (Jesse Ruijsch) 0:00

zon 15-3 12:15 DLKV 2 Wageningen 9 De Muizenberg-DIDAM 0:00

woe 11-3 21:00 Wageningen MW1 Zetten MW1 Het Binnenveld Steendam, L (Lammert) 0:00

woe 11-3 20:15 Victum MW2 Wageningen MW2 Weteringhoek-HOUTEN 0:00

zat 14-3 17:10 KCC A1 Wageningen A1 Schenkel-CAPELLE AAN DEN IJSSEL M. Terlouw, W. Klok (Ass) 0:00

zat 14-3 15:15 Fortissimo A1 Wageningen A2 De Oever-IJSSELSTEIN UT L J A (Leo) Wesseling 13:00

zat 14-3 16:10 Wageningen A3 SKF A2 Het Binnenveld KNKV? (Reinier Schreuder) 15:10

zat 14-3 12:00 DKOD A1 Wageningen A4 MFC Doelum-RENKUM Scholten, R (Rolf) 10:45

zat 14-3 16:50 Tiel '72 A3 Wageningen A5 Westroyenhal-TIEL Westrienen, A (Aart) van 14:30

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

zat 14-3 13:10 Wageningen B2 Tiel '72 B3 Het Binnenveld Laar, M (Martijn) van 12:40

zat 14-3 14:10 Wageningen C1 KVZ C1 Het Binnenveld KNKV? (Jeffrey van Huenen) 13:10

zat 14-3 10:30 DVO/Accountor C5 Wageningen C3 DVO-hal-BENNEKOM Buren, E (Erik) van 9:30

zat 14-3 16:15 Viking C2 Wageningen C4 Mariënhoeve W-WIJK BIJ DUURST. 15:00

zat 14-3 09:30 DVO/Accountor D1 Wageningen D1 DVO-hal-BENNEKOM Kuijk, M. (Mike) van 9:00

zat 14-3 12:10 Wageningen D2 DKOD D2 Het Binnenveld Janssen, K (Kim) 11:40

zat 14-3 11:10 Wageningen D4 DVO/Accountor D4 Het Binnenveld Tempel, Michelle v/d 10:40

zat 14-3 11:10 SKF D7 Wageningen D5 SKF-hal-VEENENDAAL 10:00

zat 14-3 09:00 SKF E1 Wageningen E1 SKF-hal-VEENENDAAL 8:00

zat 14-3 10:05 Wageningen E2 Tiel '72 E1 Het Binnenveld Terwisga, J. (Jelle) van 9:35

zat 14-3 09:00 Wageningen E3 Keizer Karel E1 Het Binnenveld Grootheest, T. (Tom) van 8:30

zat 14-3 09:00 SKF E4 Wageningen E4 SKF-hal-VEENENDAAL 8:15

zat 14-3 09:00 Wageningen E5 Tweemaal Zes E1 Het Binnenveld Antonise, R. (Robin) 8:30

zat 14-3 10:00 MIA E5 Wageningen E7 Bokkeduinen-AMERSFOORT Venema, A (Annebeth) 8:45

zat 14-3 10:05 Wageningen E8 Activitas E1 Het Binnenveld Veltman, L. (Lyanne) 9:35

zat 14-3 09:30 Reehorst '45 E2 Wageningen E9 't Riet-EDE GLD Budding, L. (Lisanne) 8:30

zat 14-3 10:05 Wageningen F1 DVO/Accountor F1 Het Binnenveld Bergen, N. (Nienke) van 9:35

zat 14-3 09:45 DOT (O) F1 Wageningen F2 vervalt ivm Coronavirus

zat 14-3 09:00 ODIK F2 Wageningen F4 Veluwehal-BARNEVELD Aardweg, N.O. (Nadiah) v/d 8:00

mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl


 

 

Pagina 8 van 12 

 
Weekbrief – 9 maart 2020 – Nr. 30 
 
 

 

Programma volgende week – zaterdag 21 & zondag 22 maart 

Niet genoemde teams zijn vrij - dump Sportlink 11 maart 12:02 

 

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). 

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

zat 21-3 16:15 Dalto/Klaverblad 4 Wageningen 2 Hoenderdaal-DRIEBERGEN

zat 21-3 17:30 Wageningen 3 DOS Kampen/Veltman 2 Het Binnenveld KNKV

zat 21-3 16:20 Wageningen 4 Dalto/Klaverblad 5 Het Binnenveld KNKV

zat 21-3 21:00 Wageningen 5 Synergo 2 Het Binnenveld KNKV? (Henk Los)

zat 21-3 20:35 De Meeuwen 3 Wageningen 6 Meeuwen-hal-PUTTEN

zat 21-3 19:50 Wageningen 7 KVZ 4 Het Binnenveld KNKV? (Sypke van Terwisga)

zon 22-3 14:00 Diderna/Visser 1 Wageningen 9 Theothorne-DIEREN Hoogendoorn, J. (Jarno)

woe 18-3 21:00 Duko MW2 Wageningen MW1 De Panoven-GIESBEEK

woe 18-3 21:00 Wageningen MW2 DVO/Accountor MW1 Het Binnenveld

zat 21-3 17:45 DSC A2 Wageningen A2 De Vijfkamp-EINDHOVEN

zat 21-3 18:40 Wageningen A3 Wolderwijd A1 Het Binnenveld KNKV? (Stefan van Laar)

zat 21-3 12:30 ODIK A2 Wageningen A4 Oosterbos-BARNEVELD Evers, D.G. (Bart)

zat 21-3 15:10 Wageningen A5 Koveni A2 Het Binnenveld Gillissen, M. (Mats)

zat 21-3 14:10 Wageningen B1 Spirit B1 Het Binnenveld

zat 21-3 13:10 Wageningen B3 DKOD B1 Het Binnenveld Houtters, K. (Kevin)

maa 16-3 18:30 DVO/Accountor C3 Wageningen C2 DVO-hal-BENNEKOM Lourens, M. (Milan)

zat 21-3 11:00 DOT (O) C2 Wageningen C3 Mondriaan-OSS Zorg, D. (Daniël)

zat 21-3 14:10 SKF D1 Wageningen D1 SKF-hal-VEENENDAAL

zat 21-3 09:00 DVO/Accountor D3 Wageningen D2 DVO-hal-BENNEKOM Korsten, N. (Nathan)

zat 21-3 12:10 Wageningen D3 Animo D1 Het Binnenveld Verheul, M.J. (Marie-José)

zat 21-3 11:10 Wageningen D4 Sparta (N) D4 Het Binnenveld Daalmeijer, C (Corné)

zat 21-3 10:05 Wageningen D5 DVO/Accountor D5 Het Binnenveld Brink, M. (Maaike) van den

zat 21-3 09:00 Wageningen E1 Unitas/Perspectief E1 Het Binnenveld Driever, S (Sjors)

zat 21-3 11:30 DVO/Accountor E2 Wageningen E2 DVO-hal-BENNEKOM Moor, M. (Marinus)

zat 21-3 10:10 Noviomagum E1 Wageningen E3 De Triangel-LENT

zat 21-3 13:55 Nova E1 Wageningen E5 HF Witte Centrum-DE BILT Meijers, K.L. (Karin)

zat 21-3 09:00 Wageningen E6 RDZ E4 Het Binnenveld Ilekhomon, I. (Iris)

zat 21-3 12:40 Tiel '72 E2 Wageningen E9 Westroyenhal-TIEL Mijdam, L (Lambert)

zat 21-3 11:30 DVO/Accountor F3 Wageningen F2 DVO-hal-BENNEKOM Zwieten, M (Marieke) van

zat 21-3 10:00 DOT (O) F2 Wageningen F3 Mondriaan-OSS Zorg, D. (Daniël)

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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Veldlocatie adressen:      

- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23  Tel. 0317 843833 6709 PE Wageningen 

Sporthallocatie adressen:      
- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23  Tel. 0317 843833 6709 PE Wageningen 
- Sporthal De Aanloop  Hooilandplein 1     6708 RT Wageningen 

Beheer & reserveringen: 
- Beheer en reserveringen kantine via kantine@kvwageningen.nl  
- Reserveringen sportaccommodatie (zowel zaal als veld) via binnenveld@kvwageningen.nl  

Bijdragen voor de weekbriefweekbrief@kvwageningen.nl 

Heb je informatie voor de weekbrief geef dit dan uiterlijk zondag voor 19.00 uur door per e-mail naar 
weekbrief@kvwageningen.nl. Stuur je het later op zondag in, dan kunnen we het vaak ook nog wel plaatsen, maar 
geen garantie.  

HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 

 
 

 

 

mailto:kantine@kvwageningen.nl
mailto:binnenveld@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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Functieomschrijving 
 

 

Functie:   

Coördinator Jeugd Technische Commissie  
 

Benodigde tijd: 

Vergadering eens per 5 a 6 weken, 2 tot 2,5 uur. 

Overleg met coördinatoren boven en onderliggende leeftijdscategorie, ad hoc. 

Contactmomenten met trainers, spelers en ouders. Vrij in te plannen. 

 

Omschrijving: 

De Coördinator Jeugd TC neemt periodiek (eens per 5 a 6 weken) deel aan de vergadering van de Jeugd TC. 

Aan het begin en einde van het korfbalseizoen is dat iets vaker. 

 

Je bent het aanspreekpunt voor spelers, ouders en trainers van de teams waar je verantwoordelijk voor bent. 

Je bent regelmatig aanwezig bij de trainingen en wedstrijden van deze teams. 

 

We werken volgens een jaarplanning. 

Binnen de aangegeven kaders en uitgangspunten van beleid hebben we diverse taken verdeeld. 

 

De Jeugd TC is onderverdeeld naar leeftijdscategorie.  

Coördinator A1, B1, C1, D1 

Coördinator A (alle overige A teams) 

Coördinator B (alle overige B teams) 

Coördinator C (alle overige C teams) 

Coördinator D (alle overige D teams) 

Coördinator E, F en Kangoeroes 

 

Aanmelden: 

Neem contact op met onderstaande contactpersonen. 

 

Contactpersonen: 

Arjen van Dee  Coördinator Jeugd TC   JeugdTC@kvwageningen.nl 

Lammert Bastiaans  Bestuurslid Vrijwilligers   lammert.bastiaans@gmail.com 

 

 

 

mailto:JeugdTC@kvwageningen.nl
mailto:lammert.bastiaans@gmail.com

