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Actueel – Korfbal 

Berichten uit de Senioren TC 

Wageningen 6 kampioen 

Naast het 2e is ook KV Wageningen 6 dit jaar kampioen geworden! Er was nog sprake van een spannende strijd 
tussen Wageningen en Antilopen, maar gezien het feit dat de uitwedstrijd al gewonnen was, zijn we ervan 
overtuigd dat het kampioenschap ook zonder de corona-situatie was binnengehaald. Wageningen 6, gefeliciteerd 

met deze super prestatie! Doordat het 6e kampioen is geworden zal volgend jaar het 3e uitkomen in de reserve 
eerste klasse. 

Trainers bedankt! 

Namens de TC willen we graag Jeroen Spanjaard en Luuk Lucas bedanken voor het tijdelijk vervangen van Arien 
met het coachen en trainen van het 3e. Ook zijn we verheugd mee te delen dat zowel Arien Veenhuizen als Hans 
Kapteyn hebben aangegeven dat ze ook volgend jaar doorgaan met het coachen van de senioren B-selectie. 

Uiteraard ook jullie bedankt voor afgelopen jaar! 

Seniorenteams volgend seizoen (buiten de selectie) 

In verband met promoties en degradaties verandert het een en ander in de teamopgaves. Wageningen 3 zal zowel 
op veld als zaal reserve 1e klasse gaan spelen en het 4e blijft beide competities reserve 2e spelen. Samen blijven 
deze teams de B-selectie, later dit jaar zullen de namen bekend worden van de spelers die hieraan meedoen. Het 

huidige 6e zal het nieuwe 5e worden en in beide competities in de reserve 2e klasse uitkomen. Het huidige 5e 
wordt volgend jaar het 6e en zal op het veld in de reserve 2e klasse gaan spelen, in de zaal zullen ze in de reserve 
3e klasse uitkomen. Voor het 7e verandert er niks, ze blijven op het veld reserve 3e klasse spelen en in de zaal 
reserve 4e klasse spelen. Het 8e zal in verband met tekort aan bondscheidsrechters breedtekorfbal gaan spelen, 
dit om boetes en puntenmindering te voorkomen. Voor het 9e zal er in de zaal niks veranderen, maar wel leuk om 
te vermelden dat ze ook op het veld gaan spelen! Beide midweek teams zullen op hetzelfde niveau uitkomen. 

Het KNKV heeft deze week besloten dat de huidige stand van de zaalcompetitie tevens de eindstand is, dit 
betekent dat Wageningen 2 het langverwachte kampioenschap in de zaal bereikt heeft en daarmee promoveert 
naar de Reserve Hoofdklasse! 

Wageningen 2 kampioen  

Een enorme prestatie van de ploeg van Johan van Hout en het 
kampioenschap waar spelers, staf, TKW en de hele vereniging al jaren op 
hopen. In 2014 degradeerden de reserves van Wageningen vanuit de 
Reserve Hoofdklasse naar de Reserve Overgangsklasse, net als het eerste 
team. Wageningen 1 wist een jaar later direct te promoveren en was snel 

weer terug in de Hoofdklasse, voor Wageningen 2 was die kans er ook 
maar werd de kampioenswedstrijd helaas verloren. In de jaren daarna zijn 
er meerdere kansen geweest op het kampioenschap maar lukte het een 
aantal keer nét niet. 

Nu wel! De eerste vijf wedstrijden werden gewonnen en de nummer één 
positie werd weken door Wageningen 2 bekleed. Een klein slippertje tegen 
Odik 2 en het verlies tegen concurrent KVS 3 maakten hier geen verschil in doordat de concurrenten ook punten 
lieten liggen. De laatste weken werden er spannende, mooie wedstrijden gespeeld, zoals in Bennekom en Arnhem, 
waar pas in de slotfase van de wedstrijd het verschil gemaakt werd. Een genot voor het publiek en voor spelers en 
staf de wedstrijden welke je het meeste bij blijven. 

De spannendste wedstrijd had eigenlijk nog moeten komen, de kampioenswedstrijd op 28 maart tegen KVS 3, 
maar daar gaat het nu niet meer om. Wageningen 2 is kampioen en daar zijn we ontzettend trots op! We willen de 
spelers en de staf feliciteren en we zijn maar wat blij dat we volgend jaar in de Reserve Hoofdklasse mogen spelen 
en daarmee de aansluiting met Wageningen 1 kunnen verbeteren. Zodra de mogelijkheid er is willen we graag de 
spelers en staf in het zonnetje zetten. 
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Vertrekkende spelers KV Wageningen 1 

Onlangs werden de eerste nieuwe aanwinsten voor KV Wageningen al gemeld, 
maar dat er ook spelers weggaan wordt meestal niet groots aangekondigd. Die 
berichten hoor je wel als je bij de wedstrijden komt kijken, in de wandelgangen 

van het Binnenveld en de spelers krijgen hun welverdiende afscheid met een bos 

bloemen bij de laatste wedstrijd. Dit jaar gaat dat even anders, de competitie is 
abrupt gestopt door de Coronacrisis. 

Dat er spelers weggaan bij KV Wageningen is een gebruikelijk verschijnsel, 
spelers hebben ambities, keren terug naar hun oude club of zijn klaar met 

korfballen en gunnen zichzelf wat meer vrije tijd. Dit jaar hebben vier spelers 
aangekondigd te gaan vertrekken bij onze vereniging: Jeffrey van Huenen, Eline 
van Veldhuisen, Matté Lipke en Jasper Broenink. 

Ook bij de spelers zelf was er behoefte hun keuze toe te lichten, zodoende dat 

alle vier de spelers op papier hebben gezet waarom zij Wageningen verlaten, hoe 
zij Wageningen hebben ervaren en wat hun hoogtepunten bij KV Wageningen waren. 

Jeffrey van Huenen 
Dit bericht kwam begin februari al naar buiten en zal dus bij het gros van onze leden bekend zijn. Jeffrey gaat 
onze buren van DVO Bennekom versterken en laat daarmee zien dat hij de ambitie heeft om op het hoogste 

niveau van Nederland te korfballen. Jeffrey wil dit graag persoonlijk nog verder toelichten op de website:  
"Vertrek Jeffrey van Huenen: na 15 jaar Wageningen naar DVO" (of ga naar achterin deze weekbrief) 

Eline van Veldhuisen 
Eline kwam in de B-jeugd vanuit DVO bij Wageningen spelen, maar maakte al snel de overstap naar de A-junioren 

en speelt inmiddels als vaste waarde in het eerste. Eline wil net als Jeffrey haar ambities achterna en zal volgend 
seizoen uitkomen voor DOS’46 uit Nijeveen. Eline wil ook graag nog een dankwoord uitspreken naar de supporters 
op de website:  
"Vertrek Eline van Veldhuisen: wil naar de Korfbal League met DOS'46" (of ga naar achterin deze weekbrief) 

Matté Lipke 

Matté kwam vorig jaar over van het gedegradeerde Unitas en heeft afgelopen seizoen in de hoofdmacht van KV 
Wageningen gespeeld. Echter komt na één jaar al een einde aan zijn avontuur bij Wageningen en gaat hij terug 
naar Unitas. Matté vertelt wat zijn overwegingen zijn op de website: 
"Vertrek Matté Lipke: terug naar Unitas" (of ga naar achterin deze weekbrief) 

Jasper Broenink 
Na 6 jaar gaat ook Jasper Broenink ons helaas verlaten, omdat hij kiest voor een avontuur samen met zijn broers 
bij Oost-Arnhem. Jasper kwam zes jaar geleden over van DVO en heeft in die 6 jaar laten zien dat hij een enorme 
clubman is. Smaakmaker tijdens de wedstrijden, altijd in voor een praatje met mensen van de vereniging, een 
potje fluiten of klaverjassen, maar ook actief als trainer/coach van verschillende teams, kampleiding en barman. 

Vijf jaar lang is hij aanvoerder geweest van ons vlaggenschip en heeft meerdere kampioenschappen mede 
mogelijk gemaakt: één in de Overgangsklasse en twee kampioenschappen in de Hoofdklasse. Ook Jasper wil graag 

zijn keuze toelichten en zijn zegje doen richting de club op de website: 
"Vertrek Jasper Broenink: korfballen met z’n broers bij Oost-Arnhem" (of ga naar achterin deze weekbrief) 

Via deze weg willen wij deze spelers van Wageningen 1 enorm bedanken voor hun tijd en inzet voor KV 
Wageningen. Stuk voor stuk bijzondere en getalenteerde spelers en we zijn blij dat zij voor KV Wageningen 

hebben gespeeld. Wij wensen Jeffrey, Eline, Matté en Jasper het allerbeste toe bij hun toekomstige club en hopen 
dat we nog jaren van hun korfbaltalenten mogen genieten! 

Optimaliseren van het positief pedagogisch sportklimaat bij de E- en F-teams  

(herhaling) 

De titel boven dit stuk is een mondvol, en hoort bij de tekst hieronder van Anne Rou over haar afstudeeronderzoek 
voor haar opleiding Pedagogiek. Een onderzoek waar Anne de hulp nodig heeft van diverse groepen binnen KV 
Wagningen, waaronder trainers, trainerbegeleiders, ouders van jeugdspelers en de jeugdspelers zelf. Lees snel 
haar tekst om erachter te komen hoe dit in elkaar steekt:  

https://www.kvwageningen.nl/optimaliseren-van-het-positief-pedagogisch-sportklimaat-bij-de-e-en-f-teams/ 

Actueel – Algemeen 

Update bestuur n.a.v. coronavirus: o.a. over jeugdkampen  

Zoals iedereen weet zijn voorlopig alle activiteiten met grotere groepen nog zeker tot 1 juni niet toegestaan. 
Aangezien niet zeker is of er daarna wel weer mogelijkheden zijn om grotere activiteiten te organiseren hebben we 

als bestuur met pijn in ons hart moeten besluiten om het Jongste en Oudste Kamp, beide gepland van zaterdag 18 
juli tot en met vrijdag 24 juli, niet in de nu geplande vorm door te laten gaan. Als het in de zomer toch mogelijk 
blijkt om weer grotere activiteiten te organiseren proberen we zeker nog iets voor de jeugd te doen, al zal dat in 
een andere vorm zijn. 

Ook de vrijwilligersavond moeten we helaas nogmaals uitstellen, omdat 24 april niet haalbaar is. Zodra er weer 
mogelijkheden zijn, gaan we zoeken naar een nieuwe datum hiervoor. 

https://www.kvwageningen.nl/vertrek-jeffrey-van-huenen-na-15-jaar-wageningen-naar-dvo/
https://www.kvwageningen.nl/vertrek-eline-van-veldhuisen-wil-naar-de-korfbal-league-met-dos46/
https://www.kvwageningen.nl/vertrek-matte-lipke-terug-naar-unitas/
https://www.kvwageningen.nl/vertrek-jasper-broenink-korfballen-met-zn-broers-bij-oost-arnhem/
https://www.kvwageningen.nl/optimaliseren-van-het-positief-pedagogisch-sportklimaat-bij-de-e-en-f-teams/
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Tot slot heeft de Jeugd TC besloten om dezelfde reden besloten de deelname aan geplande toernooien in juni 
(bijvoorbeeld bij Oost-Arnhem) af te zeggen.    

We hopen allemaal dat we later dit jaar weer gezamenlijk kunnen gaan sporten en op termijn ook de altijd 
gezellige grote activiteiten kunnen doen. 

Tot die tijd wensen we jullie allemaal veel sterkte en gezondheid toe. 

Bestuur KV Wageningen (bestuur@kvwageningen.nl) 

Coronavirus (update) 

• Sportclubs in de Vallei krijgen hulp van de gemeente. Artikel in de Gelderlander, waarin de Gelderlander o.a. 
gesproken heeft met onze penningmeester Carlo van Tricht:  
https://www.gelderlander.nl/dossier-corona-in-de-vallei/sportclubs-in-de-vallei-krijgen-hulp-van-de-
gemeente~aeffcbae/ 

• Het besluit van het KNKV m.b.t. de afwikkeling van de zaalcompetitie betekent het kampioenschap voor 
Wageningen 2 en Wageningen 6. Bij “Actueel – Korfbal” wordt hier aandacht aan besteed.  

• Jongste en oudste kamp gaan in de vorm die we al jaren kennen niet door (een week op locatie ergens in het 
land). Meer hierover lees je in de update bestuur hierboven.  

Voor alle updates rond het coronavirus: 

- KNKV: https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates 
- KV Wageningen: https://www.kvwageningen.nl/corona  

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)  

Hou vol! 

Actueel – Sponsoren in tijden van corona 

Uitgelichte acties van sponsoren in tijden van corona (herhaling) 

• Prummel Optiek  
Bezorging van contactlenzen + vloeistof is in deze periode gratis. Leden van KV Wageningen krijgen 10% 
korting en Prummel heeft in de winkel genoeg ruimte om in deze tijden private shopping aan te kunnen 
bieden. 

• De Kantine 
Op vrijdag, zaterdag en zondag is er een bezorg- en afhaalservice. Bezorging is kosteloos in Wageningen en 
Bennekom. Kijk voor meer info op http://www.dekantinewageningen.nl/bezorgen-en-afhalen/ 

• Toledo 

Op donderdag t/m zondag kan er een selectie van de gerechten van Toledo worden afgehaald. Kijk voor het 
afhaalmenu en meer info over bestellen op http://www.restauranttoledo.nl/afhaal-menu/ 

• Auto Versteeg Buurman 
Wilt u of kunt u niet naar één van onze vestigingen komen? Geen probleem, wij komen naar u! Voor zowel de 
verkoop en aflevering van uw auto als voor uw werkplaatsafspraak. Natuurlijk nemen wij hierin de benodigde 

voorzorgsmaatregelen! Kijk voor meer informatie op https://www.versteegbuurman.com/ 

• Short Stay Wageningen 
Mag je niet naar kantoor, omdat iedereen thuis moet werken? Heb je thuis geen rustige werkplek, omdat er 

spelende kinderen rondlopen? Wil je bijslapen na een intensieve nachtdienst? Wij bieden je een rustige 
(werk)kamer met eigen voorzieningen (keuken en toilet) voor € 50/dag. Bel of mail voor meer info: 
http://www.shortstaywageningen.nl/contact/  

• Buurman & Buurman 
Op vrijdag, zaterdag en zondag kunnen de klassiekers van restaurant Buurman & Buurman worden afgehaald 
of bezorgd. Kijk voor meer info op http://www.eetcafebuurmanenbuurman.nl/wp-
content/uploads/2020/03/afhaal-menu-2020.pdf 

• Aardappelen 

Evert Jordens van onze sponsor Optimezers is gespecialiseerd in ICT, maar brengt nu een andere actie onder 
de aandacht: Wegens overschotten zijn er aardappelen te koop tegenover de (voormalig) KV Wageningen 
locatie aan de Hollandseweg. Voor meer informatie: 

https://www.facebook.com/evert.jordens.7/posts/10158493959734101  

Samen helpen we elkaar deze onzekere tijden door! 
Ook een actie die uitgelicht kan worden? Stuur een mail naar sponsoring@kvwageningen.nl 

  

https://www.gelderlander.nl/dossier-corona-in-de-vallei/sportclubs-in-de-vallei-krijgen-hulp-van-de-gemeente~aeffcbae/
https://www.gelderlander.nl/dossier-corona-in-de-vallei/sportclubs-in-de-vallei-krijgen-hulp-van-de-gemeente~aeffcbae/
https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates
https://www.kvwageningen.nl/corona
file:///C:/Users/Alien.Jalvingh_cv/Downloads/kvwageningen.nl/corona
mailto:bestuur@kvwageningen.nl
http://www.dekantinewageningen.nl/bezorgen-en-afhalen/
http://www.restauranttoledo.nl/afhaal-menu/
https://www.versteegbuurman.com/
http://www.shortstaywageningen.nl/contact/
http://www.eetcafebuurmanenbuurman.nl/wp-content/uploads/2020/03/afhaal-menu-2020.pdf
http://www.eetcafebuurmanenbuurman.nl/wp-content/uploads/2020/03/afhaal-menu-2020.pdf
https://www.facebook.com/evert.jordens.7/posts/10158493959734101
mailto:sponsoring@kvwageningen.nl
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Onzekere tijden: De sponsoren van KV Wageningen (herhaling) 

De huidige situatie met het coronavirus treft iedereen. Zo ook de sponsoren van KV Wageningen. Onze sponsoren 
maken het mede mogelijk dat KV Wageningen kan bestaan en daar zijn we natuurlijk erg dankbaar voor. Veel 
sponsoren zijn ondernemers uit Wageningen en omgeving, met allerlei soorten bedrijven. Voor hen breekt er een 

moeilijke en onzekere tijd aan, dus brengen we ze graag speciaal onder de aandacht. Ben je op zoek naar een 

product of dienst, kijk dan eens of je dit bij één van onze sponsoren kunt afnemen! Ze zijn te vinden op: 

• Hoofdsponsor Post Service BV 
• Partners: Prummel Optiek, Intersport Winners, Fysiotherapie Vis, PP Personeelsdiensten en Autobedrijf Rové 
• Businessclub 

• Bordsponsoren 

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 – Activiteiten 

Online bezig blijven met korfbal  

(1) Kangoeroe Klup Online – ook voor broers, zussen, vaders, moeders … 

De eerste online kangoeroetraining was een succes! Veel jonge 
korfballers deden thuis mee aan de spellen en oefeningen van 
meester Dolf en meester Mark. Aanstaande zaterdag kunnen alle 
kangoeroes om 10.00 uur meedoen aan een nieuwe online training. 

De trainingen zijn opgezet om de jongste jeugd toch met korfbal 
bezig te laten zijn in deze periode. 

In de Kangoeroe Klup Online #2 gaan kangoeroes aan de slag met 
oefeningen met de bal en met mikken. Broers, zussen, vaders en 

moeders kunnen ook meedoen. De training komt om 10.00 uur 

online op het YouTube-kanaal van het Korfbalverbond, maar je kunt 
de training ook op een later moment bekijken. Dit is de tweede 
online training in een serie van drie. 

Voor de tweede training heb je een aantal materialen nodig. Het is handig om deze vooraf klaar te leggen. Je hebt 

nodig: drie ballen (twee kleine en één grote), knuffels (zo veel als je hebt), twee pittenzakjes (of zakjes met zout 
of suiker), een opgeblazen ballon, volle wc-rol, prullenmand, afwasteiltje, vuilniszak en bakken waar je in kunt 
mikken (zoals pannen, een wasmand of bloempot).  

(2) Online spelregelquiz 

Vorige week heeft het KNKV een online spelregelquiz gelanceerd om scheidsrechters in deze bijzondere periode op 
een leuke en leerzame manier met korfbal bezig te laten zijn. Met ruim driehonderd deelnemers was het eerste 
deel van de quiz een groot succes. De goede antwoorden en winnaar van deel één zijn bekend en je kunt vanaf nu 
meedoen aan deel twee. De spelregelquiz bestaat uit vier onderdelen en wekelijks verschijnt er een nieuw deel. De 
quiz is ontwikkeld voor de jonge, beginnende scheidrechters maar uiteraard mogen ook oudere, ervaren 

scheidsrechters en andere geïnteresseerden meedoen.  

Om mee te doen aan deel twee hoef je deel één niet ingevuld te hebben. Je vindt het tweede deel van de 

spelregelquiz hier. Je kunt dit tweede deel beantwoorden tot vrijdag 17 april 2020. Ook nu ontvang je de 
antwoorden die je hebt ingevuld in je mailbox. Het KNKV publiceert tegelijkertijd met het derde deel van de quiz 

de antwoorden van deel twee. Elke week ontvangt degene met de meeste goede antwoorden een prijs. Bij 
meerdere winnaars wordt de prijs verloot. 

https://www.knkv.nl/nieuws/online-spelregelquiz-deel-twee 

(3) Overgooi challenge: wie doet mee?  

Wageningen E6 heeft vorige week een super leuk filmpje gestuurd, dat jullie kunnen zien op facebook en 
Instagram. Ze hebben een overgooi challenge gedaan. Wie volgt! 

  

https://www.kvwageningen.nl/hoofdsponsor/
https://www.kvwageningen.nl/partners/
https://www.kvwageningen.nl/leden-businessclub/
https://www.kvwageningen.nl/overige-sponsoren/
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/
https://www.youtube.com/watch?v=2bCUJXmplPM
https://www.youtube.com/watch?v=41MV7TqMIlg
https://www.knkv.nl/nieuws/online-spelregelquiz-deel-twee
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Berichten uit eerdere weekbrieven, nog te lezen op de site 

• www.korfbal.nl/kleuractie 
• https://www.kvwageningen.nl/thuis-aan-het-korfballen-korfbalpalen-te-leen/ 

• KV Wageningen versterkt zich met Bas Noordermeer 
• Uit het bestuur: gevolgen coronavirus voor KV Wageningen 

• In memoriam: Gert Veltman 
• Terugkijken naar maart 2019 met o.a. playoffs Wageningen – Groen Geel 
• Resultaat opnames “The battle korfball” nu te zien 
• Inloopspreekuur Fysiotherapie Vis vervalt; afspraak maken kan 
• Club van 100 van start bij KV Wageningen 

 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.  

  

We ontvingen een foto van uitgeleende paal in actie (links) en er zijn ook uitgeleende palen die de Gelderlander 
halen (Kira uit C2; vorige week al in editie Overbetuwe, op 16 april in de Vallei) 

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

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 

Helaas blijft dit blok voorlopig leeg. Bij “Actueel – Korfbal” meer informatie over de afwikkeling van de veld- en 

zaalcompetitie 2019/20.  

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 

http://www.korfbal.nl/kleuractie
Uitverkocht!%20Thuis%20korfballen,%20palen%20te%20leen.
Uitverkocht!%20Thuis%20korfballen,%20palen%20te%20leen.
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-versterkt-zich-met-bas-noordermeer/
https://www.kvwageningen.nl/uit-het-bestuur-gevolgen-coronavirus-voor-kv-wageningen/
https://www.kvwageningen.nl/in-memoriam-gert-veltman/
https://www.kvwageningen.nl/terugkijken-naar-maart-2019-met-o-a-play-offs-wageningen-groen-geel/
https://www.kvwageningen.nl/resultaat-opnames-the-battle-korfbal-nu-te-zien/
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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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Vertrekkende spelers KV Wageningen 1 

Onlangs werden de eerste nieuwe aanwinsten voor KV Wageningen al gemeld, 
maar dat er ook spelers weggaan wordt meestal niet groots aangekondigd. Die 
berichten hoor je wel als je bij de wedstrijden komt kijken, in de wandelgangen 

van het Binnenveld en de spelers krijgen hun welverdiende afscheid met een bos 

bloemen bij de laatste wedstrijd. Dit jaar gaat dat even anders, de competitie is 
abrupt gestopt door de Coronacrisis. 

Dat er spelers weggaan bij KV Wageningen is een gebruikelijk verschijnsel, 
spelers hebben ambities, keren terug naar hun oude club of zijn klaar met 

korfballen en gunnen zichzelf wat meer vrije tijd. Dit jaar hebben vier spelers 
aangekondigd te gaan vertrekken bij onze vereniging: Jeffrey van Huenen, Eline 
van Veldhuisen, Matté Lipke en Jasper Broenink. 

Ook bij de spelers zelf was er behoefte hun keuze toe te lichten, zodoende dat 

alle vier de spelers op papier hebben gezet waarom zij Wageningen verlaten, hoe 
zij Wageningen hebben ervaren en wat hun hoogtepunten bij KV Wageningen waren. 

Vertrek Jeffrey van Huenen: na 15 jaar Wageningen naar DVO 

Jeffrey van Huenen zal volgende jaar niet meer te zien zijn in de kleuren 

van Wageningen. Jeffrey gaat onze buren van DVO Bennekom versterken 
en laat daarmee zien dat hij de ambitie heeft om op het hoogste niveau 
van Nederland te korfballen. Jeffrey wil dit graag persoonlijk nog verder 

toelichten: 

“Ik heb voor een overstap naar DVO gekozen, omdat mijn ambitie is om 

een vaste waarde te worden bij een top-4 ploeg in de Korfbal League. Daar 
wil ik alles voor geven en met een overstap naar DVO denk ik dat ik me 
daar verder kan ontwikkelen richting het hoogst haalbare. Ook speelt mijn 
vervolgstudie een rol in deze keuze. Ik wil komend jaar een opleiding 
volgen in Nijmegen. Dit past goed in mijn schema zodat het korfballen en 
mijn studie goed in elkaar overlopen. Het was een erg lastige keuze om te maken. Ik loop hier al rond sinds ik 

klein ben en ik ken veel mensen bij de club. Altijd een praatje maken op de zaterdag met alles en iedereen om 
vervolgens een wedstrijd te spelen. Al vanaf de jeugd deed ik dat met veel plezier en deed ik er alles aan om 
mezelf en anderen zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

Ook heb ik een aantal mooie momenten mee mogen maken de afgelopen jaren. Zo heb ik als jeugdspeler op 
verschillende NK’s mogen staan. De mooiste momenten die me altijd bij zullen blijven bij Wageningen zijn er twee: 

de eerste is mijn debuut in Wageningen 1 tegen KCC 1 toen ik 16 was. Mijn eerste actie leverde gelijk een 
strafworp op die ik ook zelf mocht nemen en mocht scoren. Mijn tweede actie was een raak schot, waarmee ik 

mijn geluk niet op kon. Het tweede moment wat ik nooit zal vergeten waren het spelen van de play-off wedstrijden 
tegen Groen Geel. Ondanks dat we allebei de wedstrijden verloren, was het een enorme ervaring om deze 
wedstrijden te spelen. Daarvoor had ik al eens een Play-off serie meegemaakt, maar toen als reserve, maar nu 
stond ik er zelf. 

Als laatste wil ik graag iedereen binnen de club bedanken die in de afgelopen 15 jaar onderdeel zijn geweest van 
mijn korfballoopbaan, op wat voor manier dan ook: Bedankt!” 

Vertrek Eline van Veldhuisen: wil naar de Korfbal League met DOS’46 

Eline kwam in de B-jeugd vanuit DVO bij Wageningen spelen, maar maakte al snel de 
overstap naar de A-junioren en speelt inmiddels als vaste waarde in het eerste. Eline gaat 
haar ambities achterna en zal volgend seizoen uitkomen voor DOS’46 uit Nijeveen. Eline wil 
ook graag nog een dankwoord uitspreken naar de supporters: 

“Het is een ontzettend gek einde van het seizoen en ik had het heel graag anders gezien, 
maar ik denk iedereen.. Ik had graag afscheid genomen van jullie allemaal, maar helaas 
moet het nu even op een andere manier. Ik heb gekozen om volgend jaar bij DOS’46 te gaan 
korfballen omdat ik heel graag in de Korfballeague wil gaan korfballen. Ook wil ik me nog 

verder ontwikkelen tot een betere korfbalster en DOS’46 lijkt me daar een hele mooie club 
voor. 

Ik heb vanaf het eerste moment dat ik bij KV Wageningen binnen kwam lopen me thuis en welkom gevoeld. 
Wageningen is voor mij heel speciaal geworden in de afgelopen jaren. Hoe iedereen zo zijn best doet en het ieder 
naar zijn zin wil maken vind ik echt bijzonder en zal ik ook altijd onthouden. Ik heb heel veel speciale dingen 
mogen mee maken met jullie waarbij de nieuwe accommodatie (en de opening ervan) en het spelen van de play-
offs echte hoogtepunten zijn! Ik weet nog goed het moment dat we na de laatste wedstrijd terugkwamen op het 

Binnenveld en jullie als supporters op ons stonden te wachten! Ik heb veel mooie herinneringen aan Wageningen 
die ik altijd zal blijven koesteren en ik ga jullie ook echt missen! Ik vind jullie allemaal echte toppers!” 
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Vertrek Matté Lipke: terug naar Unitas 

Matté kwam vorig jaar over van het gedegradeerde Unitas en heeft afgelopen seizoen in 
de hoofdmacht van KV Wageningen gespeeld. Echter komt na één jaar al een einde aan 
zijn avontuur bij Wageningen en gaat hij terug naar Unitas. Matté vertelt wat zijn 

overwegingen zijn: 

“Na een jaar met veel plezier, hoogtepunten en dieptepunten heb ik besloten om 
volgend jaar weer terug naar Unitas uit Harderwijk te gaan. Ik heb deze keuze gemaakt 
om verschillende redenen: Ik woon tegenwoordig in Harderwijk en Unitas is 
gepromoveerd naar de Hoofdklasse. Daarbij spelen veel vrienden van mij bij Unitas 

waardoor dit een perfecte combinatie voor mij is geworden. Topsport in mijn 
woonplaats + mijn vrienden. 

Plezier heb ik in ieder geval zeker gehad bij Wageningen. We hadden een top team, waarin ik het erg naar mijn zin 
had en vaak heb kunnen lachen. Dit met dieptepunten, maar ook met hoogtepunten. Dit alles maakt het des te 

zuurder dat ik het veldseizoen nu niet kan afmaken bij Wageningen. Ik heb ook zeker buiten de competitie om 
toffe momenten meegemaakt bij Wageningen! Het tofste was toch wel Zappsport, dit was weer een hele nieuwe 
ervaring voor mij wat ik erg leuk vond om te doen en om mee te mogen maken! Dit ga ik ook zeker niet snel 
vergeten! 

Wat zijn mijn toekomstplannen? Ik hoop in eerste instantie uiteindelijk met Unitas richting de top van de 

hoofdklasse te groeien, dit is mijn eerste doel! Uiteindelijk wil ik de League in! Het liefst met Unitas, maar wie 
weet met een andere club! 

Na dit alles gezegd te hebben, wil ook nog graag zeggen dat ik de club en de mensen zeker ook ga missen, maar 
dat we elkaar vast en zeker nog gaan tegenkomen!!” 

Vertrek Jasper Broenink: korballen met z’n broers bij Oost-Arnhem 

Na 6 jaar gaat ook Jasper Broenink ons helaas verlaten, omdat hij kiest voor een 
avontuur samen met zijn broers bij Oost-Arnhem. Jasper kwam zes jaar geleden 
over van DVO en heeft in die 6 jaar laten zien dat hij een enorme clubman is. 

Smaakmaker tijdens de wedstrijden, altijd in voor een praatje met mensen van de 
vereniging, een potje fluiten of klaverjassen, maar ook actief als trainer/coach van 
verschillende teams, kampleiding en barman. Vijf jaar lang is hij aanvoerder geweest 
van ons vlaggenschip en heeft meerdere kampioenschappen mede mogelijk 
gemaakt: één in de Overgangsklasse en twee kampioenschappen in de Hoofdklasse. 
Ook Jasper wil graag zijn keuze toelichten en zijn zegje doen richting de club: 

“Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen. En terwijl ik dit stukje aan het 
typen ben gaan er 100 dingen tegelijk door mijn hoofd die ik absoluut niet wil 
vergeten om te vermelden. Laat ik beginnen met het toelichten van mijn keuze. Door privéredenen heb ik ervoor 

gekozen om komend seizoen uit te komen voor een andere club. Bij deze club zijn alle drie mijn broers actief: 
twee als speler van Oost-Arnhem 1, en één als staf van Oost-Arnhem 1. Ik ambieer al sinds jongs af aan om ooit 

een keer met z’n vieren deel uit te maken van één team en die droom gaat nu eindelijk in vervulling. Ik laat een 
lege plek achter bij de club waar ik 6 jaar met ontzettend veel plezier, drive en trots heb gekorfbald. 

Dan mijn periode bij KV Wageningen, waarbij ik 5 jaar aanvoerder heb mogen zijn van ons vlaggenschip. 6 jaar 
geleden overgekomen vanuit DVO, en sinds de eerste ontmoeting voelde het alsof ik hier al jaren speelde. KV 
Wageningen is een warme vereniging, niet alleen op korfbalgebied. Buiten korfbal wordt er ook veel 

georganiseerd. Ook de activiteiten buiten korfbal heb ik jarenlang met plezier gedaan en daar komt nu helaas een 
eind aan. Dat neemt niet weg dat Wageningen een speciale plek bij mij heeft ingenomen en dat ik op zaterdagen 
nog regelmatig te vinden zal zijn op Het Binnenveld. 

Eén van de mooiste momenten van de 6 jaar bij KV Wageningen was toch wel het kampioenschap op onze 

gloednieuwe locatie. We haalde met Wageningen (vrijwel) iedere wedstrijd een constant hoog niveau en werden 
hierdoor ook terecht kampioen van de Hoofdklasse. Ik kijk terug op een fijne periode, waarbij er altijd gekeken is 
naar wat men nodig had om het beste uit zichzelf te halen. Doorstroom van talenten, ontwikkeling binnen en 
buiten het veld en de beschikbaarheid over alles wat maakt om een topsportmentaliteit en klimaat te creëren. Hier 
ben ik iedereen erg dankbaar voor. 

Ik wil toch even de tijd nemen om wat mensen te bedanken via deze weg, omdat dat vanwege het heersende virus 
nog wel even kan duren om het persoonlijk te doen. Allereerst de trainers/coaches en de rest van de mensen die 
gefungeerd hebben als staf, medische staf en begeleiding van de afgelopen zes seizoenen. Daarnaast de mannen 
van het klaverjassen, waar ik altijd donderdag na de training kon aansluiten om een kaartje te leggen. Mede door 
dit soort momenten voelde KV Wageningen als een hechte en vertrouwde omgeving waar je je direct thuis voelt. 
Dan natuurlijk nog de selectie: jullie ook bedankt voor de ontwikkeling die we samen hebben doorgemaakt en voor 

de gezelligheid binnen en buiten het veld. 

Ik wil in het bijzonder nog twee gebeurtenissen benoemen die veel indruk op mij hebben gemaakt, en met mij nog 
vele anderen. Het overlijden van Adri van Dee en het overlijden van Gert-Jan van Leeuwen. Als je van dichtbij 
hebt mogen meemaken hoe KV Wageningen hiermee om is gegaan is dat noemenswaardig! Dit soort momenten 
laten zien wat voor een hechte vereniging KV Wageningen is. De afscheidsdiensten waren tot in de puntjes 

geregeld en hebben veel indruk op mij gemaakt. Iedereen stond klaar om zijn/haar steentje bij te dragen en dit 
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alles heeft gemaakt dat iedereen op zijn/haar eigen manier het verlies van twee ware clubiconen heeft kunnen 
verwerken. 

Tot slot: ik heb een fijne 6 jaar gehad waarvoor ik iedereen van KV Wageningen wil bedanken. Ik hoop dat we 
(gauw) het seizoen nog op een passende manier kunnen afsluiten. Ik zal deze vereniging altijd blijven koesteren!” 

Via deze weg willen wij deze spelers van Wageningen 1 enorm bedanken voor hun tijd en inzet voor KV 

Wageningen. Stuk voor stuk bijzondere en getalenteerde spelers en we zijn blij dat zij voor KV Wageningen 
hebben gespeeld. Wij wensen Jeffrey, Eline, Matté en Jasper het allerbeste toe bij hun toekomstige club en hopen 
dat we nog jaren van hun korfbaltalenten mogen genieten! 


