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Actueel – Korfbal 

Voorjaarscompetitie afgelast 

Maandagavond laat heeft het KNKV een corona update gedaan. Dit n.a.v. de nieuwe maatregelen die eerder die 
avond door de overheid zijn afgekondigd. Belangrijkste mededeling uit die update is dat alle geplande wedstrijden 
(in het tweede deel) van de veldcompetitie dit seizoen worden afgelast. Over de afwikkeling van de veldcompetitie, 
dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling, besluit het KNKV uiterlijk maandag 6 april, dezelfde datum 
die eerder is afgekondigd voor wat betreft de afwikkeling van de zaalcompetitie. Zie voor het hele bericht van het 
KNKV: https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates.  

En het spreekt voor zich dat de oefenwedstrijden die in de planning stonden voor begin april, inmiddels ook zijn 
afgezegd. En het trainingsschema voor op het veld zou gepubliceerd gaan worden, en blijft voorlopig in de kast.  

Zie voor meer informatie over het bericht van het KNKV, de Coronavirus (update) onder “Actueel – Algemeen” 

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 

Actueel – Algemeen 

Coronavirus (update) 

Op maandagavond 23 maart heeft de overheid aanvullende maatregelen afgekondigd m.b.t. de uitbraak van 
corona. Dit heeft vanuit het KNKV geleid tot een corona update (23 maart 22:15 uur), met daarin een aantal 
gevolgen voor de korfbalcompetitie- en evenementen.  

• Alle geplande wedstrijden (in het tweede deel) van de veldcompetitie worden dit seizoen afgelast, evenals alle 
toernooien en evenementen behorende bij de korfbalcompetitie. Over de afwikkeling van de veldcompetitie, 
dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling, besluit het KNKV uiterlijk maandag 6 april, dezelfde 
datum die eerder is afgekondigd voor wat betreft de afwikkeling van de zaalcompetitie.  

• KNKV-voorzitter Rob Meijer zal deze week nader ingaan op de impact van het coronavirus en de bijbehorende 

kabinetsmaatregelen op onze korfbalverenigingen. Verder verschijnt op KNKV.nl spoedig een FAQ-overzicht 
(door verenigingen veel gestelde vragen en de antwoorden hierop).  

• Het KNKV roept in dit bericht alle korfbalverenigingen op om de deuren tot 1 juni gesloten te houden. Dit 
betekent dat er tot die datum geen activiteiten zullen zijn op sportcomplex Het Binnenveld. Vanzelfsprekend 

betekent dit dat activiteiten als kaartavonden, paaseieren zoeken, playbackshow niet zullen doorgaan.  

• De voorraad van de kantine welke voor 1 juni over de datum zal zijn, wordt gedoneerd aan de voedselbank.  

• Het bestuur van KV Wageningen is op de achtergrond bezig inschattingen te maken van wat dit alles betekent 
voor de vereniging en komt daar zeker op terug bij de leden.  

Is er nieuws te melden vanuit KV Wageningen m.b.t. het coronavirus, dan zal dat worden gemeld op de website 
(kvwageningen.nl/corona) en op de social media. Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met het bestuur 

(bestuur@kvwageningen.nl)  

Let op elkaar! 

Inloopspreekuur Fysiotherapie Vis vervalt; afspraak maken kan 

Het inloopspreekuur van Fysiotherapie Vis op maandagavond in sportcomplex Het Binnenveld komt vanwege 
corona voorlopig te vervallen. Bij blessures en/of vragen ten behoeve van oefeningen kan men contact leggen met 
Pieter Jansen. Dit kan per mail (pieter@fysiotherapie-vis.nl) of door te bellen naar de praktijk (0317 420200). 

Terugkijken naar maart 2019 met o.a. play-offs Wageningen vs. Groen Geel 

Het zijn op dit moment bijzondere en onzekere tijden door de corona pandemie. Voor iedereen, op welk vlak dan 
ook. Ook sportcomplex Het Binnenveld ligt er verlaten bij. Dat was een jaar geleden in maart heel anders. Op 
zaterdag 16 maart de 1e play-off in Het Binnenveld met 1000 man publiek. Groen Geel ging met de winst terug 
naar Wormer. Op zaterdag 23 maart reisden we met veel Wageningers naar Wormer om de toppers van 
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Wageningen 1 aan te moedigen. We hoopten op een 3e beslissend duel, maar dat zat er helaas niet in. Het was al 
met al een bijzondere week, waarvan de berichtgeving nog niet beschikbaar was op onze nieuwe website (najaar 
2019). 

Nu er tijd over is, maken we tijd om nieuwsberichten die de moeite waard zijn te plaatsen. En we beginnen met 
berichten uit maart 2019. Je vindt de berichten op onze website:  

https://www.kvwageningen.nl/terugkijken-naar-maart-2019-met-o-a-play-offs-wageningen-groen-geel/ 

Club van 100 van start bij KV Wageningen (herhaling) 

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 

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures (update) 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• 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 & schiet-maar-raak trainingen opgeschort (herhaling) 

Afgelopen dinsdag hebben we in de Aanloop met veel plezier aan 4 groepen van de Johan Frisoschool 
korfbalgymlessen gegeven. Imme, Nynke, Ruben, Xanne en Alien gingen met de groepen 3, 4, 5 en 7 aan de slag.  

We hoopten ook van deze klassen weer een paar kinderen op de schiet-maar-raak trainingen te zien, maar helaas 
door de maatregelen rond het coronavirus is dat even niet meer aan de orde. Alle nog geplande schiet-maar-raak 

trainingen van maart zijn komen te vervallen. En ook hebben we de afspraken die we nog hadden staan met 
basisscholen (Kardinaal Alfrink op vrijdag 20 maart en De Wereld op donderdag 26 maart) direct afgezegd.  

Ondertussen hebben we contact kunnen leggen met alle kinderen en ouders die aan het kennismaken waren en 
zodra we weer gaan trainen, gaan we ze uitnodigen om verder te gaan met kennismaken. En ken je iemand die wil 
gaan korfballen, laat het ons gewoon weten, dan zetten we ze op een lijstje en informeren we ze zodra we weer 
actief worden.  

Hopelijk kunnen we later dit schooljaar de korfbalgymlessen nog weer opstarten, evenals onze 
kennismakingstrainingen. Rest mij nu om iedereen te bedanken die of bij de korfbalgymlessen of bij de schiet-
maar-raak trainingen heeft geholpen te bedanken voor zover. Ik hoop dat ik later dit schooljaar weer een beroep 
op jullie kan en mag doen.  

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

https://www.kvwageningen.nl/terugkijken-naar-maart-2019-met-o-a-play-offs-wageningen-groen-geel/
https://www.kvwageningen.nl/verlanglijst-2020-verkoop-dolderstraat-extra-beheerders-en-nog-meer/
file:///C:/Users/Alien.Jalvingh_cv/Downloads/kvwageningen.nl/clubvan100
mailto:penningmeester@kvwageningen.nl
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/


 

 

Pagina 3 van 5 

 
Weekbrief – 23 maart 2020 – Nr. 32 
 
 

 

Actueel – Activiteiten 

Challenges, challenges en nog meer challenges 

Facebook, instagram, Youtube, het staat vol met challenges bedoeld om fit te blijven. Challenges voor in huis, 
challenges voor in de tuin. Challenges voor met een korfbalpaal of juist zonder. Hou onze social media in de gaten, 

want daar delen we regelmatig nieuwe accounts die leuke challenges hebben.  

De nieuwste challenge is er eentje van Matté uit Wageningen 1 die Zappsport woensdagmiddag online heeft gezet 
op Instagram.  

Resultaat opnames “The battle korfbal” nu te zien 

Vrijdag 21 februari vonden de opnames plaats van The battle korfbal, en 4 weken later, op zaterdag 21 maart was 
het resultaat op tv te zien. Voor wie het niet heeft gezien, en nog wel wil kijken, ga naar Youtube van Zappsport 
en daar vind je hem. En dit is de directe link naar de uitzending waarin Iris en Matté het super doen, en we ook 
andere KV Wageningers voorbij zien komen. Jesse hanteert de fluit, en Anouk uit D2 strijdt met 3 meiden uit haar 
klas tegen 4 jongens. En Jochem uit D3 komt op een skatebord voorbij.  

En zo ziet de aankondiging er op de website van Zappsport eruit:  

Korfbal is een gemengde sport, maar wie zijn er beter in: de jongens of de meiden? 

Dat wordt getest in Zappsport - The Battle. Ron ontdekt dat het team van Britt een grote voorsprong heeft. Eén 
van de meiden zit al jaren op korfbal! Lukt het de jongens om toch de Zappsport-beker te pakken? 

Topkorfballers Matté Lipke en Iris Ilekhomon bereiden de teams voor op de wedstrijd. De kinderen komen van de 

Johan Frisoschool uit Wageningen. 

Activiteiten NAC in de rest van dit seizoen (update) 

Tot aan de zomervakantie zou de NAC een aantal activiteiten organiseren. Door de nieuwe maatregelen m.b.t. 
corona is het wel duidelijk dat de geplande activiteiten in april en mei geen doorgang zullen vinden. In juli staan 
nog een aantal afsluitende activiteiten gepland, en die blijven voorlopig nog op de agenda staan.  

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.  

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 

• https://www.kvwageningen.nl/jeugd-tc-verwelkomt-2-nieuwe-coordinatoren-en-heeft-nog-een-vacature/ 
• Kampioen Dalto/Klaverblad Verzekeringen is Wageningen de baas 
• Wageningen 2 nog steeds aan kop  

• In memoriam: Evert de Jong  
• Meedoen aan het jeugdtoernooi van Oost Arnhem (zaterdag 20 juni)? 
• 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 

• 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/ 

https://www.instagram.com/p/B-KWJe9Jg4-/
https://www.instagram.com/p/B-KWJe9Jg4-/
https://www.youtube.com/watch?v=rwG2PUKMoHI&t=6s
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/jeugd-tc-verwelkomt-2-nieuwe-coordinatoren-en-heeft-nog-een-vacature/
https://www.kvwageningen.nl/kampioen-dalto-klaverblad-verzekeringen-is-wageningen-de-baas/
https://www.kvwageningen.nl/wageningen-2-nog-steeds-aan-kop/
https://www.kvwageningen.nl/in-memoriam-evert-de-jong/
https://www.kvwageningen.nl/meedoen-aan-het-jeugdtoernooi-van-oost-arnhem-20-juni/
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/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
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Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Zat 20 juni  Jeugdtoernooi Oost Arnhem – klik op link voor meer info over hoe je (met je team) 
kunt meedoen 

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 

Nu duidelijk is dat er geen voorjaarscompetitie zal zijn, zal dit blok voorlopig leeg blijven 

KV Wageningen website & sociale media 

Website KV 
Wageningen 

Facebook KV 
Wageningen 

Twitter KV 
Wageningen 

 Facebook 
Wajo’s 

Mail 
Weekbrief 

 

  

 

 

 

 

Contactinformatie algemeen 

Voorzitter:         voorzitter@kvwageningen.nl 
Secretaris:   Hilda Amsen  Tel. 06-53879942 secretaris@kvwageningen.nl 
Postadres:      Postbus 419  6700 AK Wageningen 

Internet:         www.kvwageningen.nl 

Ledenadministratie: 
Ledenadministratie:  Robert Swaans  Tel. 0317-621117 ledenadministratie@kvwageningen.nl 
Geef mutaties in adres, telefoonnummer of e-mailadres door aan:  ledenadministratie@kvwageningen.nl 

Wedstrijdgerelateerde adressen: 

- Wedstrijdsecretariaat: Lammert Bastiaans Tel. 0317-410783    wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl 
       Tel. 06-22576970 
- Scheidsrechter-intern: Anne & Maaike Rou          scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl 
    Anne Rou (0621626653) en Maaike Rou (0613995175). 

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

Sporthallocatie adressen:      

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

Beheer & reserveringen: 

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

Bijdragen voor de weekbriefweekbrief@kvwageningen.nl 

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

https://www.kvwageningen.nl/meedoen-aan-het-jeugdtoernooi-van-oost-arnhem-20-juni/
mailto:NAC@kvwageningen.nl
mailto:NAC@kvwageningen.nl
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
mailto:secretaris@kvwageningen.nl
http://www.kvwageningen.nl/
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
mailto:scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl
mailto:kantine@kvwageningen.nl
mailto:binnenveld@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
http://www.kvwageningen.nl/
http://www.facebook.com/pages/KV-Wageningen/123911157694846?sk=wall
http://www.twitter.com/kvwageningen
https://www.facebook.com/pages/Wajos-KV-Wageningen/583264548415645
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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