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Actueel – Korfbal 

Update uit bestuur & technische commissies:  

(dit lees je ook op onze website)  
Update voor de Jeugd 
De Jeugd TC heeft de trainingen van afgelopen twee weken geëvalueerd en besloten om met een paar 
aanpassingen verder te gaan tot en met vrijdag 3 juli. De 1,5 meter trainingen zijn minder “leuk” omdat er geen 
partij vorm gedaan mag worden. Daarom zijn de trainingen van de senioren tot en met de C jeugd maximaal 1 uur 
geworden.  

Check het aangepaste schema voor de trainingstijden en de toegang tot het complex. 

Dit betreft de periode maandag 18 mei tot en met zaterdag 13 juni. Donderdag 21 mei is er geen trainen in 

verband met Hemelvaart. Maandag 1 juni is er geen trainen ivm Pinksteren. 

Vanaf maandag 15 juni komt er nog een nieuw trainingsschema. Dan zal er met de teams van komende seizoen 

getraind gaan worden. 

Bijzondere tijden met aangepaste trainingen. Vergt ook een aanpassing in de manier van overleggen om tot een 
nieuwe samenstelling van de teams te komen voor het seizoen 2020-2021. We moeten veel online overleggen, 
maar hebben daarbij onze uitgangspunten van beleid als houvast.  

Conform die uitgangspunten zullen we in de week van 8 juni de concept teams gaan publiceren. 

De mogelijkheid om daarover met ons in gesprek te gaan zal, met de richtlijnen van de overheid nu, niet face to 
face kunnen op een nog in te plannen avond. Zoals het er nu voor staat zullen we namen en telefoonnummer van 
de coördinatoren publiceren, maar mailen naar ons mailadres jeugdtc@kvwageningen.nl is ook een optie. Hier 
komen wij nog op terug bij de publicatie van de teams. 

Of de jeugdkampen doorgaan in een andere vorm hangt af van wat er kan en mag. Als ze al doorgaan zal dat 
zeker niet in de eerste week van de zomervakantie regio midden zijn. De kampcommissies zijn in overleg met de 
Jeugd TC om tot een soort trainingskamp te komen. Dat zal dan plaatsvinden in de week van vrijdag 21 tot en met 
vrijdag 28 augustus. Volg de informatie via weekbrief en website. 

Arjen van Dee, bestuurslid Jeugdzaken (jeugdtc@kvwageningen.nl)  

Update uit de Senioren TC 

Ook de senioren gaan vanaf deze week weer trainen, om te kunnen trainen zijn er nog meer toezichthouders 
nodig. 

Wij hebben dit bij de senioren zelf neergelegd en zij leveren de op volgende datums 2 personen per team:  

- 22 mei 3e - 29 mei 4e  - 5 juni 5e 12 juni 6e 
- 19 juni 9e - 26 juni midweek 1 - 3 juli midweek 2 

Zoals je ziet zijn het 7e en 8e hier in niet meegenomen omdat dit plaatst vindt tijdens hun trainingen. 

De laatste training zal plaats vinden vrijdag 3 juli. 

We zullen gaan trainen met de huidige team samenstellingen tot 1 juni. Na 1 juni gaan we trainen met de nieuwe 

samenstellingen voor na de zomer. Zo hebben de teams tijd om afscheid te nemen van de leden die stoppen en 
tijd om vast te wennen aan de nieuwe leden. 

Daar is natuurlijk een teamindeling voor nodig. Wij als TC zijn bezig met de laatste puntjes op de i te zetten en 
hopen dit zo snel mogelijk te publiceren in de weekbrief, dit zal in ieder geval voor 1 juni zijn. 

Wij hebben zelf weer zin om een balletje te kunnen gaan schieten hopelijk jullie ook!  

Zijn er nog vragen, stel ze gerust. 

Senioren TC KV Wageningen (technischezaken@kvwageningen.nl)  

Update uit de technische commissie TKW 

Vanaf donderdag 28 mei start de selectie met de trainingen op het veld. Het is de nieuwe selectie die gaat starten, 

en dat geldt voor spelers en staf.  

  

18 mei 2020 
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https://www.kvwageningen.nl/update-uit-technische-commissies/
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
mailto:technischezaken@kvwageningen.nl
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Vernieuwd trainingsschema 

(dit lees je ook op onze website) 

Zoals eerder gemeld, zou na 2 weken trainen volgens de voor korfbal geldende protocollen, een evaluatie 
plaatsvinden. De 1,5 meter trainingen zijn minder “leuk” omdat er geen partij vorm gedaan mag worden. Daarom 
zijn de trainingen van de senioren tot en met de C jeugd maximaal 1 uur geworden. De senioren starten deze 

week met hun trainingen. Vorige week zijn de jeu de boulers al van start gegaan. Verder wordt het buitencomplex 
gebruikt door andere gebruikers, waaronder beachvolleybal.  

Check het aangepaste schema voor de trainingstijden en de toegang tot het complex. 

Verder geldt:  

• Algemeen:  
o Donderdag 21 mei is er geen trainen in verband met Hemelvaart. Maandag 1 juni is er geen trainen 

ivm Pinksteren.  
o Hier vind je alle geldende protocollen: https://www.knkv.nl/nieuws/update-protocols-

%E2%80%98verantwoord-sporten 
• Voor de jeugd:  

Dit schema is voor de periode maandag 18 mei tot en met zaterdag 13 juni. Vanaf maandag 15 juni komt er 
nog een nieuw trainingsschema. Dan zal er met de teams van komende seizoen getraind gaan worden. Meer 
informatie hierover bij “Update uit technische commissies” 

• Voor de senioren:  
De laatste training zal plaats vinden vrijdag 3 juli. We zullen gaan trainen met de huidige teamsamenstellingen 

tot 1 juni. Na 1 juni gaan we trainen met de nieuwe samenstellingen voor na de zomer. 

 

https://www.kvwageningen.nl/actueel-schema-trainingstijden-voorjaar-2020/
https://www.knkv.nl/nieuws/update-protocols-%E2%80%98verantwoord-sporten
https://www.knkv.nl/nieuws/update-protocols-%E2%80%98verantwoord-sporten
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Dag  Veld  Tijden Teams  Max per veld Type paal Leeftijds categorie In- en uitgang

Maandag  2  18.15-19.15 D4/D5  20 3,0 t/m 12 International Club

4  18.30-19.30 B1 16 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

3  18.45-19.45 B3 16 3,5 13 t/m 18 International Club

1  19.00-20.00 B2 16 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

2  19.30-20.30 S5 16 3,5 18+ International Club

4  19.45-20.45 S6 16 3,5 18+ Marijkeweg 23 

5.1 18:00 - 20:30 Invicta 6 Steeg met brandweer

5.2 18:00 - 20:30 Invicta 6 Steeg met brandweer

Dinsdag 2  18.00-19.00 D1/D2  20 3,0 t/m 12 International Club

1  18.15-19.15 C3  16 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

4  18.30-19.30 C2 16 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

3  19.15-20.15 A3  16 3,5 13 t/m 18 International Club

2  20.00-21.00 S4 16 3,5 18+ Marijkeweg 23 

1  20.15-21.15 S3 16 3,5 18+ Marijkeweg 23 

5.1 18:30 - 20:00 Improve Volleybal 6 13 t/m 18 Steeg met brandweer

5.2 18:30 - 20:00 Improve Volleybal 6 13 t/m 18 Steeg met brandweer

Woensdag  1  16.00-17.00 F5/F-instroom 20 2,5 t/m 12 Marijkeweg 23 

2  16.20-17.20 F3/F4 20 2,5 t/m 12 International Club

3  16.40-17.40 F1/F2 20 2,5 t/m 12 International Club

4  17.00-18.00 E2/E10 20 3,0 t/m 12 International Club

1  17.20-18.20 E6/E7 20 3,0 t/m 12 Marijkeweg 23 

2  17:40-18:40 E3/E5 20 3,0 t/m 12 International Club

3  18.00-19.00 E8/E9 20 3,0 t/m 12 International Club

4  18.20-19.20 E1/E4 20 3,0 t/m 12 Marijkeweg 23 

5.1 18:30 - 20:00 Improve Volleybal 6 13 t/m 18 Steeg met brandweer

5.2 18:30 - 20:00 Improve Volleybal 6 13 t/m 18 Steeg met brandweer

1  19.00-20.00 A4 16 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

2  19.15-20.15 A5 16 3,5 13 t/m 18 International Club

3  19.45-20.45 MW1 16 3,5 18+ Marijkeweg 23 

4  20.00-21.00 MW2 16 3,5 18+ International Club

1  20.15-21.15 S9 16 3,5 18+ Marijkeweg 23 

Donderdag  1  15:00 - 17:00 Sportfondsen 16 Marijkeweg 23 

3  18.00-19.00  D3  20 3,0 t/m 12 International Club

2  18.15-19.15 C4  16 3,5 13 t/m 18 International Club

4  18.30-19.30 C1 20 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

3  19.15-20.15 A2  20 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

1  19.30-20.30 A1  16 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

4 20.30-21.30 S1 16 3,5 18+ Marijkeweg 23 

3 20.30-21.30  S2 16 3,5 18+ International Club

6 19:30-21:00 Jeu de boules 50+ International Club

5.1 18:00 - 21:30 Invicta 6 Steeg met brandweer

5.2 18:00 - 21:30 Invicta 6 Steeg met brandweer

Vrijdag  1  19.30-20.30 S7 16 3,5 18+ Marijkeweg 23 

2  20.00-21.00 S8 16 3,5 18+ International Club

5.1 19:30 - 21:00 Improve Volleybal 6 13 t/m 18 Steeg met brandweer

5.2 19:30 - 21:00 Improve Volleybal 6 13 t/m 18 Steeg met brandweer

Zaterdag  1  09.00-10.00 Kangoeroes  20 t/m 12 Marijkeweg 23 

2 09.30-10.30 Schiet-maar-raak 20 t/m 12 International Club

6 14:30 -16:00 Jeu de boules 50+ International Club
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Wageningse jeugd kan kennismaken met korfbal – wel eerst aanmelden (update) 

Ook niet leden kunnen komen meetrainen bij KV Wageningen. Voor de jeugd zijn er de 
volgende mogelijkheden, die we globaal baseren op de groepen van de bassischool (ook 
omdat Sjors Sportief die indeling aanhoudt):  

• groep 1/2: meedoen bij de Kangoeroes, op zaterdag van 9:00-10:00 uur 

• groep 3/4: meedoen bij F5/F-instroom, woensdag 16:00-17:00 uur 
• groep 5/6: meedoen bij E10/E-instroom, woensdag 17:00-18:00 uur 
• groep 3 t/m 8: schiet-maar-raak training, zaterdag 9:30-10:30 uur, vanaf zaterdag 23 

mei 

Ken je iemand die wel eens een keertje (of vaker) wil korfballen, attendeer ze op deze 
mogelijkheden. En passen geen van deze mogelijkheden, neem dan contact op en we kijken 
naar een alternatief.  

In alle gevallen moeten kinderen die hier aan willen deelnemen zich aanmelden. Aanmelden 
kan door een mail te sturen naar de Jeugd TC (jeugdtc@kvwageningen.nl) of door te 
appen/bellen met Alien Jalvingh (0644348874). Aanmelden kan ook via Sjors Sportief. Heb je daar nog geen 
account, dan moet je die eerst aanmaken.  

Iris Ilekhomon: afscheid van KV Wageningen met pijn in het hart 

Naast nieuwe spelers zijn er ook nog steeds spelers die onze mooie club helaas gaan verlaten. Iris Ilekhomon, 
vaste waarde in ons vlaggenschip, heeft aangegeven volgend seizoen niet meer in de selectie te kunnen spelen. 

De reden daarvan licht Iris hieronder verder toe. Iris begon op 9-jarige leeftijd bij onze club en heeft de gehele 
jeugdopleiding doorlopen en heeft laten zien dat er wel degelijk eigen jeugd in het eerste van KV Wageningen kan 
spelen. 

“Ik kan me de dag nog als gisteren herinneren, ik was negen jaar oud en mijn moeder gaf aan dat ik echt een 
sport moest kiezen. Het was flink onder dwang. De bank zat prima. Ik had helemaal geen zin om te bewegen en 
heel atletisch was ik niet. Als klein bruin propje koos ik maar voor korfbal, want dat deden veel meisjes uit mijn 
klas. Maar toen kwam gelijk de volgende keuze: wordt het VADA of SSS? Bij VADA zaten op dat moment alle leuke 

meisjes (daarnaast zat Jeffrey van Huenen bij SSS ;)), dus die keuze was snel gemaakt. Ik was ervan overtuigd 
dat na één jaar korfbal mijn moeder content was en ik weer terug kon naar mijn bank. 

Goed, we zijn inmiddels dertien jaar verder. En door wie komt dat? Nou door jou! Ja jij ja, die dit leest! Door jou 
was het te gezellig en leuk om te gaan. Met jou heb ik wedstrijden beleefd tegen degradatie en wedstrijden voor 

promoveren. We hebben samen gebaald na het verliezen van de kruisfinales, maar we hebben ook samen 
geproost op het behalen van de kruisfinales. Dankzij jou zat er altijd iemand te klappen op de tribune, kon ik nog 
meer leren over de sport en die kennis weer delen met de toekomst van de club. 

Helaas komt aan sommige dingen een einde. Ik kan helaas volgend jaar geen deel meer uitmaken van de mooie 
selectie van KV Wageningen. Met mijn opleiding tot recherchekundige aan de politieacademie, waar ik afgelopen 

april gestart ben, valt het niet te combineren. Het is heel gek om via dit bericht afscheid van jullie te nemen. Om 
die reden ga ik dat ook gewoon niet doen. Zodra er een mogelijkheid is om even mijn gezicht te laten zien op de 
club, dan ben ik daar om persoonlijk van iedereen afscheid te nemen. Dus voor nu, tot ziens & blijf gezond!” 

Via deze weg wil TKW Iris hartelijk danken voor haar inzet voor KV Wageningen en wensen we Iris veel succes met 

haar nieuwe opleiding Recherchekunde aan de politieacademie. De deur staat altijd open om weer te beginnen met 
korfballen als het wel weer te combineren is met opleiding/werk! 

Terug naar: "Vertrekkende spelers KV Wageningen 1" 

Actueel – Algemeen 

Coronavirus (update) 

Vanaf maandag 17 mei geldt er een nieuw schema met trainingstijden. Dan starten ook de senioren met hun 
trainingen. Het volledige schema vinden jullie hier: Actueel schema trainingstijden voorjaar 2020 (en ook in deze 

weekbrief) 

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)  

mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
https://www.sjorssportief.nl/
https://www.kvwageningen.nl/vertrekkende-spelers-kv-wageningen-1/
https://www.kvwageningen.nl/actueel-schema-trainingstijden-voorjaar-2020/
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
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Eerste nieuwe trainingsshirts uitgeleverd – bestellen kan nog steeds (update) 

Zaterdag konden de nieuwe trainingsshirts worden opgehaald bij Intersport 
Winners. De eerste shirts zijn al op de social media gesignaleerd. Nu nog op 
Het Binnenveld. De gebroeders van der Kolk hebben hun shirt deze week vast 

wel aan. Jij ook? 

En voor wie ook nog zo'n shirt wil, je kunt 'm gewoon bestellen en steunt 
daarmee een lokale ondernemer en tevens partner van KV Wageningen, en je 
steunt de club. Van elk besteld shirt gaat 5 Euro naar KV Wageningen.   
Het shirt kun je online bestellen via het online formulier in het bericht op de 
website. Hier vind je ook alle info over beschikbare maten etc.  

 

Gezocht: mensen die willen helpen bij toezicht en beheer tijdens trainingen jeugd 

(herhaling) 

Vanuit de protocollen zijn we verplicht mensen op het complex te hebben die toezicht houden op wat er op het 
terrein gebeurt. Daarnaast dienen spelmaterialen gedesinfecteerd te worden, en zo zijn er nog wel meer taken. We 
zijn daarom op zoek naar mensen die willen helpen bij toezicht, toezicht schoonmaak of beheer.  

Wat zijn de taken van de verschillende rollen:  

• Toezicht: o.a. coördineren looproute, instructie binnenkomst kinderen, toezicht naleven regels, spelmateriaal 
klaarzetten 

• Toezicht schoonmaak: spelmateriaal schoonmaken 

• Beheer: o.a. spelmateriaal schoonmaken, spelmateriaal klaarzetten, toegang EHBO box en AED, 
accommodatie openen en sluiten 

Interesse in een van de rollen of vragen over een functie? Meld je dan aan bij binnenveld@kvwageningen.nl, laat 
je telefoonnummer achter en er wordt contact met je opgenomen.  

Actueel – Sponsoren in tijden van corona 

Uitgelichte acties van sponsoren in tijden van corona (update) 

• Intersport Winners 
Steun onze partner Intersport Winners en KV Wageningen, en bestel het nieuwe trainingsshirt. Een shirt kost 
€18 Euro en daarvan gaat €5 naar de club: https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-
je-nieuwe-trainingsshirt/ 

Samen helpen we elkaar deze onzekere tijden door! 

Ook een actie die uitgelicht kan worden? Stuur een mail naar sponsoring@kvwageningen.nl 

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 (met update) 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• Gezocht: mensen die willen helpen bij toezicht en beheer tijdens trainingen jeugd 
• 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 

Jeugdkampen – mogelijk in alternatieve vorm – 21 t/m 28 augustus 

Of de jeugdkampen doorgaan in een andere vorm hangt af van wat er kan en mag. Als ze al doorgaan zal dat 
zeker niet in de eerste week van de zomervakantie regio midden zijn. De kampcommissies zijn in overleg met de 

https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/
https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/
mailto:binnenveld@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/
https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/
mailto:sponsoring@kvwageningen.nl
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/gezocht-mensen-die-willen-helpen-bij-toezicht-en-beheer-tijdens-trainingen-jeugd/
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/
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Jeugd TC om tot een soort trainingskamp te komen. Dat zal dan plaatsvinden in de week van vrijdag 21 tot en met 
vrijdag 28 augustus. Volg de informatie via weekbrief en website. 

Arjen van Dee, bestuurslid Jeugdzaken (bestuur@kvwageningen.nl)  

Hemelvaartsdag 2020 

Dit jaar op Hemelvaartsdag niet de traditionele fietstocht met vertrek vanaf Het Binnenveld of een schotcompetitie 
voor 2-tallen op de kunstgrasvelden. We moeten het in 2020 doen met een fietstocht vanuit eigen huis die we zelf 
bedenken en een schotcompetitie in de eigen tuin. Jammer, maar helaas.  

Nog even een paar foto’s om terug te kijken op Hemelvaartsdag 2019. Wat was het vorig jaar een mooi gezicht, al 
die palen op het hoofdveld. En met ook een foto van Gertjan, de man achter de schotcompetitie. Hopelijk kunnen 
we Hemelvaartsdag 2021 deze activiteiten weer organiseren.  

 

Berichten uit eerdere weekbrieven, nog te lezen op de site 

(de nieuwste berichten staan bovenaan) 
• Boaz Heijink nieuwe versterking voor Wageningen A1 

• Stijn Aarts kiest voor de selectie van Wageningen 
• Jeroen Hukema kiest ook voor KV Wageningen 
• Uit het bestuur: corona update over o.a. jeugdkampen 
• Berichten uit Senioren TC: Wageningen 7 zoekt een nieuwe trainer/coach 
• Pim Steenbergen voegt zich bij selectie KV Wageningen 
• Wageningen 2 kampioen 
• Justin Terpstra versterkt Wageningen A1 

• Vertrekkende spelers Wageningen 1 
• Optimaliseren van het positief pedagogisch sportklimaat bij de E-en F-teams 
• Korfballers kleuren! 
• KV Wageningen versterkt zich met Bas Noordermeer 

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/ 

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

??  Jongste kamp & Oudste kamp -> mogelijk in een aangepaste vorm (zie bericht onder 
Activiteiten) 

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/  

KV Wageningen website & sociale media 

Website KV 
Wageningen 

Facebook KV 
Wageningen 

Twitter KV 
Wageningen 

 Facebook 
Wajo’s 

Mail 
Weekbrief 

 

  

 

 

 

 

  

mailto:bestuur@kvwageningen.nl
•%09https:/www.kvwageningen.nl/boaz-heijink-nieuwe-versterking-voor-wageningen-a1/
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https://www.kvwageningen.nl/berichten-uit-de-senioren-tc-wageningen-7-zoekt-een-nieuwe-trainer-coach/
https://www.kvwageningen.nl/pim-steenbergen-voegt-zich-bij-selectie-kv-wageningen/
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-2-kampioen/
https://www.kvwageningen.nl/justin-terpstra-versterkt-wageningen-a1/
https://www.kvwageningen.nl/vertrekkende-spelers-kv-wageningen-1/
https://www.kvwageningen.nl/optimaliseren-van-het-positief-pedagogisch-sportklimaat-bij-de-e-en-f-teams/
http://www.korfbal.nl/kleuractie
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-versterkt-zich-met-bas-noordermeer/
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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 

 

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


 

 

Pagina 8 van 9 

 
Weekbrief –18 mei 2020 – Nr. 40 
 
 

 

 



 

 

Pagina 9 van 9 

 
Weekbrief –18 mei 2020 – Nr. 40 
 
 

 

 


