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Actueel – Korfbal 

Update uit de Jeugd TC 

De laatste weekbrief van een bijzonder seizoen. We kijken vooral vooruit en hopen dat alles weer een beetje naar 
normaal gaat en ook zo blijft. Je vindt in deze weekbrief:  

• definitieve teamindeling van de jeugdteams (zie achterin deze weekbrief) 
• nieuw trainingsschema voor het veld (zie: Trainingsschema nieuwe seizoen – vanaf maandag 17 augustus) 

We hebben nog een aantal vacatures voor het komende seizoen:  

Vacatures trainer: Bij de trainers hebben we vacatures bij A3 en bij de E- en F-teams. Heb je interesse of wil je 
meer weten, neem dan contact op met  

Vacatures teamouders: Teamouders zijn een belangrijke schakel in de communicatie tussen de club en de ouders. 
Info over teamouders is te vinden op de website (https://www.kvwageningen.nl/organisatie/commissies/jeugd-
tc/). Petra Hoefakker is volop bezig met de invulling van de teamouders. Een groot deel van de teams is al 
ingevuld. We zijn nog op zoek naar teamouders voor de volgende teams: B2, B4, C3, D3, D5, E7 en F3. Je kunt je 
hiervoor aanmelden bij Petra Hoefakker (poefakker@gmail.com).  

Trainingen 

• We trainen komende week en volgende week nog met alle jeugdteams, waarbij woensdagochtend 22 juli nog 
een clinic op het programma staat voor de D, E en F. Hierover meer info in de weekbrief en op de website. 

Aanmelden voor de clinic is noodzakelijk. 

• De volgende teams starten met trainen in de week van maandag 17 augustus: A1/A2, B1/B2, C1/C2, D1/D2 
en de overige teams starten in de week van maandag 24 augustus (het trainingsschema voor het nieuwe 
seizoen staat verderop in deze weekbrief).  

Oefenwedstrijden De 29ste augustus is er voor bijna alle teams een oefenwedstrijd. Binnenkort verschijnt het 

schema op de website.  

Iedereen een fijne vakantie gewenst. 

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

Korfballen in de zomer in de tijd gezet (update) 

maandag 6 juli t/m donderdag 23 juli Tijdelijk trainingsschema 
-> “zomer” trainingsschema staat hieronder 

woensdagochtend 22 juli This is Korfball Tour – summer edition op bezoek in Wageningen 
Jeugdinternationals geven clinics aan D, E en F 

-> zie bij Activiteiten of  
https://www.kvwageningen.nl/this-is-korfball-tour-22-juli-bij-kv-
wageningen-jeugdinternationals-geven-clinics-d-e-f/ 

maandag 27 juli t/m donderdag 15 
augustus 

Uitsluitend trainingen voor de senioren 
-> “zomer” trainingsschema staat hieronder 

vanaf maandag 17 augustus Trainingen volgens schema voor nieuwe seizoen, verderop in deze 
weekbrief: -> zie “Trainingsschema nieuwe seizoen – vanaf maandag 
17 augustus” 
(bij de jeugd starten A1/A2, B1/B2, C1/C2 en D1/D2) 

Zondag 23 augustus Zomerkamp 2020: beleef het kamp in 1 dag 

(meer info onder activiteiten of  
https://www.kvwageningen.nl/update-zomerkampen-2020/ 

vanaf maandag 24 augustus Alle teams trainen, senioren en jeugd volgens schema voor nieuwe 
seizoen -> zie “Trainingsschema nieuwe seizoen – vanaf maandag 17 
augustus”  

zaterdag 29 augustus Oefenwedstrijden -> in deze weekbrief nog geen schema met 
oefenwedstrijden; het schema komt binnenkort op de website 

zaterdag 5 september Start competitie 
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Trainingsschema nieuwe seizoen – vanaf maandag 17 augustus 

Vanaf maandag 17 augustus geldt onderstaand trainingsschema.  
Wanneer je vragen hebt over het trainingsschema kun je daarvoor terecht bij de eigen technische commissie.  
Bij de JeugdTC update hierboven staat vermeld dat A1/A2, B1/B2, C1/C2, D1/D2 starten in de week van 17 

augustus, de overige jeugdteams starten in de week van 24 augustus.  

 

“Zomer” trainingsschema jeugd & senioren (update) 

Ook nog even het trainingsschema zoals dat op dit moment geldt, en dat doorloopt tot half augustus.  

 
 

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Heb je klachten? Blijf thuis! 
We blijven onze handen desinfecteren bij het betreden en verlaten van het veld. 

2019-2020 veld 1 veld2 veld3 veld4

Maandag

19.00-21.00 RTC Oost 18.00-19.00 18.30-20.00 B2 18.30-20.00 B3/B4

19.30-21.00 S8 20.00- 21.30

Dinsdag

17.30-19.00

18.00-19.00 D4/D5 18.00-19.00 D1/D2 18.00-19.00 D3/C3 18.30-20.00 C1/C2

19.00-20.30 19.00-20.30 A1/A2 19.00-20.30 A3/A4

20.30-22.00 S1/S2 20.30-22.00 S3/S4

Woensdag 17.30-18.30 E teams 17.30-18.30 F teams 17.30-18.30 E teams 17.30-18.30 E teams

18.30-20.00 A5 18.30-20.00 B1/B2 18.30-20.00 B3/B4

20.00-21.30 Midweek 20.00-21.30 S8/S9 20.00-21.30 S5 20.00-21.30 S7

Donderdag

18.00-19.00 D3/C3 18.00-19.00 D1/D2 18.00-19.00 D4/D5 18.00-19.30

19.00-20.30 A1/A2 19.00-20.30 B1/A3 19.00-20.30 A4/A5 18.30-20.00 C1/C2

20.30-22.30 S1/S2 20.30-22.30 S3/S4 20.30-22.30 S6 20.30-22.30

Vrijdag 17.30-18.30 E teams 17.30-18.30 E teams

(even weken) (even weken)

20.00-21.30 S7

Zaterdag 9.00-10.00 Kangoeroe Klup

(binnen bij slecht 

weer)

Dag  Veld  Tijden Teams  In- en uitgang Beheerder - geel hesje Bardienst Opmerking
Maandag  1  19:00-21:00 Excelsior volleybal Rhenen Steeg met brandweer Antoon van Brakel Geen Alleen openen

Dinsdag Alle 18:45-19:45 C-teams Marijkeweg 23 Frank Schoorl Florien - Mien t/m 21 juli

Alle 20:00-21:00 A-teams/A1&A2 Marijkeweg 23  Frank Schoorl Florien - Mien t/m 21 juli

Alle 20:00-21:00 A-teams/A3/A4/A5 International Club Frank Schoorl Florien - Mien t/m 21 juli

5.1 20:00-21:00 S1 Marijkeweg 23  Frank Schoorl Florien - Mien t/m 21 juli

Woensdag  2  17:30-18:30 F-teams International Club Johan van Aggelen Florien - Mien
t/m 22 juli

(22/7 vervalt ivm clinics)

Alle 17:30-18:30 E-teams
E1 t/m E7 Marijkeweg 23

E8/E9/E10 International Club
Johan van Aggelen Florien - Mien

t/m 22 juli

(22/7 vervalt ivm clinics)

5.1 18:30-20:00 Improve Volleybal Steeg met brandweer Johan van Aggelen Florien - Mien

5.2 18:30-20:00 Improve Volleybal Steeg met brandweer Johan van Aggelen Florien - Mien

Alle 18:45-19:45 D-teams
D1/D2 Marijkeweg 23

D3/D4/D5 International Club 
Johan van Aggelen Florien - Mien

t/m 22 juli

(22/7 vervalt ivm clinics)

3  20:00-21:00 B1/B2 B1/B2 Marijkeweg 23 Ton van der Sommen t/m 22 juli

4  20:00-21:00 B3/B4 B3/B4 International Club Ton van der Sommen t/m 22 juli

1  20:15-21:15 S7 Marijkeweg 23 Ton van der Sommen

2  20:30-21:30 S8/S9 International Club Ton van der Sommen

3  21:15-22:30 B-selectie (3&4) International Club Ton van der Sommen

4  21:15-22:30 B-selectie (3&4) Marijkeweg 23 Ton van der Sommen

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

5.1 18:00-21:30 Invicta volleybal Steeg met brandweer Henri Ronald/Patricia

5.2 18:00-21:30 Invicta volleybal Steeg met brandweer Henri Ronald/Patricia

6 19:30-21:00 Jeu de boules International Club Ronald/Patricia

3 19:15-20:15 A1 Marijkeweg 23  Ronald/Patricia

1  20:00-21:15 S5 Marijkeweg 23  Ronald/Patricia Extra Ronald van Beek

2  20:15-21:30 S6 International Club Ronald/Patricia Extra Ronald van Beek

3 20:30-21:45 S1 Marijkeweg 23  Ronald/Patricia Extra Ronald van Beek

4  20:30-21:45 S2 International Club Ronald/Patricia Extra Ronald van Beek

Vrijdag  5.1 19:30-21:00 Improve Volleybal Steeg met brandweer Frank Schoorl Geen Alleen openen

5.2 19:30-21:00 Improve Volleybal Steeg met brandweer

Zaterdag  6 14:30-16:00 Jeu de boules International Club Gertjan Lucas

KV Wageningen trainingsschema vanaf 6 juli (versie 16 juli 21:00 uur) (geldt tot donderdag 14 augustus)
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Toezichthouden wordt komende weken door trainers gedaan. Het verzoek aan betreffende trainers is om zichtbaar 
een geel of oranje hesje aan te trekken.  

Het schoonmaken van de materialen blijven we doen na de laatste training dat betreffende materialen worden 
gebruikt. De teams die deze materialen gebruikt hebben zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken en 
opruimen.  

Uitgebreide uitleg over het gebruik van alle faciliteiten t.b.v. trainingen vind je op de website: “Gebruik faciliteiten 
trainingen vanaf 1 juli 2020” en staat ook nog een keer hieronder.  

En hoe zat het ook alweer met het protocol Verantwoord sporten? De versie van 1 juli (niet langer korfbalspecifiek, 
maar algemeen vanuit NOC*NSF):  https://nocnsf.nl/sportprotocol 

Je vindt deze info ook hier: https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema-jeugd-senioren-zomer-2020/ 

Gebruik faciliteiten trainingen vanaf 1 juli 2020 (herhaling) 

Algemeen 
• Beheerders zorgen voor openen accommodatie op dinsdag, woensdag en  donderdag.  
• Zij zetten voor de eerste trainingen materialen buiten. Teams zetten zelf palen neer. 
• Alleen kleedkamers 7 en 8 zijn te gebruiken. 

• Ieder team desinfecteert en ruimt de materialen op die na training niet meer door andere teams worden 
gebruikt. Na de training van de D,E en F op woensdag is een beheerder aanwezig om te helpen. 

Schoonmaken materialen 
• Desinfecteer je handen voor je gaat schoonmaken. 
• Schoonmaken palen en korven met desinfectiemiddel uit flesjes met opschrift “palen”. Spray het 

desinfectiemiddel op de aanwezige doekjes en maak daar de palen en korven schoon mee. 
• Gebruik voor de ballen de flesjes met opschrift “ballen”. Spuit de ballen in en spoel ze daarna af met water in 

de zwarte bak.   

Opruimen  

• Platen op de stenen rand zo veel mogelijk tegen het hek aan zetten, dus niet op kunstgras laten staan. 
• Karren met ballen en palen en schoonmaakmaterialen in materialenberging zetten.  
• Schoonmaakmaterialen in het materialen hok zetten. 
• Materialenhok sluiten door deur dicht te doen (sleutel is niet nodig). Sluit ook andere deuren indien die nog 

openstaan. 

Sluiten gebouw 

• Dinsdag: laatst vertrekkende teams. 
• Woensdag en donderdag: kantinebeheerders. 

Vacature: assistent-trainer Wageningen 4 & trainer Wageningen 7 (herhaling) 

De Senioren TC is op zoek naar een assistent-trainer bij Wageningen 4. Dit om de huidige trainer bij te staan en 
hem te ondersteunen. Mocht je interesse hebben dan graag aanmelden via de mail van de Senioren TC 
(seniorentc@kvwageningen.nl).  

Naast deze assistent zijn we ook nog op zoek naar een trainer voor het jonge Wageningen 7. Hiervoor zoeken we 

een enthousiast persoon die naast prestatie ook gezelligheid belangrijk vindt. Graag reacties via de mail 
(seniorentc@kvwageningen.nl) of bellen naar Lammert Steendam (06-57328549) 

Korfbal – Nog te lezen op de website 

- Update uit technische commissies  

  

https://www.kvwageningen.nl/gebruik-faciliteiten-training-vanaf-1-juli-2020/
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https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema-jeugd-senioren-zomer-2020/
mailto:seniorentc@kvwageningen.nl
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https://www.kvwageningen.nl/update-uit-technische-commissies/
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Actueel – Algemeen 

Openingstijden Binnenveld in de zomer: ontmoet elkaar en samen sportief bezig 

Het Binnenveld gaat deze zomer niet dicht. Onze accommodatie is 

de hele zomer op bepaalde momenten geopend om elkaar te 
ontmoeten en samen sportief bezig te zijn. Naast de geplande 
trainingen, is de kantine elke woensdag- en donderdagavond en 
zaterdagmiddag geopend om een balletje te schieten, jeu de boules 

te spelen of te klaverjassen.  

Wil je weten of het Binnenveld open is, kijk dan op onze website 
onder Activiteiten en je ziet op welke data je terecht kunt. Ook in de 
KNKV app, kun je onder Club -> KV Wageningen deze agenda zien.  

Vergeet niet dat wanneer je materialen hebt, gebruikt je deze dient 
te reinigen na afloop. Instructies daarvoor vind je op de website en 
in deze weekbrief: “Gebruik faciliteiten trainingen vanaf 1 juli 2020” 

En vergeet ook niet om je handen regelmatig te desinfecteren.  

Actie trainingsshirt Erima – sla twee vliegen in een klap is succesvol afgesloten 

De actie met de Erima trainingsshirts die je voor €18 kon bestellen, en waarvan €5 naar KV Wageningen ging, is 

succesvol afgesloten. In totaal zijn 65 shirts besteld. Een mooi resultaat voor Intersport Winners en voor ons. Meer 
over deze actie: https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/ 

Het Binnenveld in de race voor Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2020 

De vereniging Bouwen met Staal heeft vorige week de nominaties bekend gemaakt voor de Nationale Staalprijs 

2020 en voor de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2020. In deze laatste categorie is Het Binnenveld een van de 
drie finalisten. De Nationale Duurzaamheidsprijs is een speciale, categorie-overstijgende prijs, bestemd voor het 
project dat volgens de vakjury het beste scoort op het gebied van duurzaamheid. Voor deze prijs zijn in totaal 43 
projecten (voltooid in 2019 of 2018) ingestuurd. Hieruit heeft de jury drie ‘finalisten’ geselecteerd. De andere twee 
finalisten zijn Hoogstraat 168-172, Rotterdam en Tijdelijk beweegbare verkeersbrug N246, Westknollendam. 

Je leest alles over de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2020 in het persbericht op de website van Bouwen met 
Staal. Van elke genomineerde is er een eigen pagina, ook van Het Binnenveld: 
https://www.nationalestaalprijs.nl/project/het-binnenveld 

KNIP al geïnstalleerd om mee te betalen? Nu ook voordeel bij sponsoren 

Het aantal mensen dat de KNIP app installeert op hun mobiel groeit 
gestaag door. We zitten inmiddels op 74 geopende rekeningen. Betalen 
via KNIP is voordelig voor KV Wageningen omdat PIN transacties voor de 
club duurder zijn dan transacties afgerekend met KNIP. Er zijn ook 
voordelen voor de gebruiker:  

• Je kunt met je team of welke groep dan ook maar een teamrekening 
maken: https://help.twelve.eu/hc/nl/articles/115004530823-
Teamrekening-maken  

• De KNIP app is tegelijkertijd je clubkaart/ledenpas van KV 
Wageningen en geeft je recht op sponsordeals.  

• Er is nu een eerste deal bij New York Pizza Wageningen. Op vertoon 

van je ledenpas, de KV Wageningen KNIP, koop je een pizza plus 
blikje fris voor €8 (bij afhalen, bij 25cm NY Style). 

Alle informatie over de KNIP app: Benut de voordelen van betalen met de KNIP app 

Verschijningsdata weekbrief juli-augustus 2020 (update) 

Voor jullie ligt de laatste weekbrief van het seizoen 2019/20. De eerste weekbrief van het nieuwe seizoen 
verschijnt in de week van 17 augustus. Bijdragen aangeleverd voor maandagavond 19:00 uur, gaan altijd mee, en 
lever je het later aan op maandag dan meestal ook nog wel. Bijdragen kunnen worden gemaild naar 
weekbrief@kvwageningen.nl.  

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Benut de voordelen van betalen met de KNIP app (1 juli) 
• Coronavirus (update) (van 4 juli) 
• Nieuwe start voor Club van 100 (van 9 juni)  

  

https://www.kvwageningen.nl/gebruik-faciliteiten-training-vanaf-1-juli-2020/
https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/
https://www.bouwenmetstaal.nl/nieuws/15-kanshebbers-Nationale-Staalprijs-2020/
https://www.bouwenmetstaal.nl/nieuws/15-kanshebbers-Nationale-Staalprijs-2020/
https://help.twelve.eu/hc/nl/articles/115004530823-Teamrekening-maken
https://help.twelve.eu/hc/nl/articles/115004530823-Teamrekening-maken
https://www.kvwageningen.nl/kantine-open-benut-de-voordelen-van-betalen-met-de-knip-app/
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/kantine-open-benut-de-voordelen-van-betalen-met-de-knip-app/
https://www.kvwageningen.nl/corona/
https://www.kvwageningen.nl/nieuwe-start-voor-club-van-100/
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Actueel – Vacatures vrijwilligers 

Vacature: assistent-trainer Wageningen 4 & trainer Wageningen 7 (herhaling) 

De Senioren TC is op zoek naar een assistent-trainer bij Wageningen 4. Dit om de huidige trainer bij te staan en 

hem te ondersteunen. Mocht je interesse hebben dan graag aanmelden via de mail van de Senioren TC 
(seniorentc@kvwageningen.nl).  

Naast deze assistent zijn we ook nog op zoek naar een trainer voor het jonge Wageningen 7. Hiervoor zoeken we 
een enthousiast persoon die naast prestatie ook gezelligheid belangrijk vindt. Graag reacties via de mail 
(seniorentc@kvwageningen.nl) of bellen naar Lammert Steendam (06-57328549) 

Vacatures: trainer/coach bij de jeugd (herhaling) 

Op dit moment hebben we, Jeugd TC, bij onderstaande teams nog vacatures voor de rol van trainer/coach. 

We streven er naar om op al onze jeugdteams 2 trainers / coaches te hebben. We zijn hier wel afhankelijk van de 
bereidheid van leden en ouders om zich als vrijwilliger in te zetten voor onze jeugdafdeling.  

Korfbal inzicht en of ervaring is handig maar niet het belangrijkste. Kinderen kunnen enthousiasmeren en positief 
coachen is een kwaliteit die, bij met name de jongste jeugd, veel belangrijker is. 

Voor meer informatie of je aanmelden, mail naar jeugdtc@kvwageningen.nl. 

Vacatures: A3, E-teams en F-teams 

Namens de Jeugd TC 

Arjen van Dee, Coördinator Jeugd TC 

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures (met update) 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• Sportmedische begeleiding gezocht (TKW) 

• Statistieken bijhouden selectie (TKW) 
• 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 

Schoolkorfbaltoernooi – woensdagmiddag 23 september 

Op woensdagmiddag 23 september organiseren we weer ons jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. De Wageningse 
basisscholen hebben de eerste informatie inmiddels ontvangen. Deelname is mogelijk in 3 categorieën: groep 3/4, 
groep 5/6 en groep 7/8. Zet ‘m in de agenda!  

This is Korfball Tour 22 juli bij KV Wageningen: 

Jeugdinternationals geven clinics aan D/E/F 

Op woensdag 22 juli vinden er door het hele land korfbalclinics plaats in het 

kader van de This is Korfball Tour – summer edition. Ook Wageningen maakt 
deel uit van deze tour. Jeugdinternationals Linda van der Wal en Roos 

Scherrenburg komen ’s ochtends naar het Binnenveld om clinics te geven aan 
de kinderen uit de D, E en F. 

Linda maakt deel uit van Oranje U19 en speelde dit seizoen in DVO/Accountor 

A1. Roos zit in Talent Team NL (U21) en speelt in de Korfbal League met 
DVO/Accountor 1. Roos is bij Talent Team NL teamgenoot van Wageningen 1 
spelers Nena Ellermeijer en Matté Lipke (inmiddels overgestapt naar Unitas). 
Eline van Veldhuisen, inmiddels vertrokken naar DOS’46, is teamgenoot van 
Linda bij U19. Ook Nena, Matté en Eline gaan woensdag 22 april het land in om clinics te geven.  

Van 9:45-12:00 zijn alle D, E en F welkom om mee te komen doen aan 2 clinics, 1e ronde van 10:00-10:45 en na 
een kwartier pauze de 2e ronde van 11:00-11:45. Alle deelnemende kinderen krijgen een clinic van 
jeugdinternationals Linda en Roos, en de tweede clinic zal door KV Wageningen zelf ingevuld gaan worden. Er zijn 
heel wat plaatsen beschikbaar, maar let op vol=vol. Dus wacht niet te lang met aanmelden (uiterlijk 18 juli).  

Om te kunnen deelnemen, moet je je van te voren aanmelden. Dit kan in de groeps app van je team en wij zorgen 
dat er bij elk team iemand is die weet dat hij/zij de opgaves gaat doorzetten naar ons: Jesse Ruijsch (D, 

0617375571), Yvonne Los (E, 0626864934) en Alien Jalvingh (F, 0644348874). Ook voor meer informatie kun je 
terecht bij Jesse, Yvonne of Alien.  

De op woensdagavond 22 juli geplanden trainingen voor de D, E, en F komen vanwege de clinics te vervallen. 

mailto:seniorentc@kvwageningen.nl
mailto:seniorentc@kvwageningen.nl
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/vacatures-binnen-tkw/
https://www.kvwageningen.nl/vacatures-binnen-tkw/
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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Houd er rekening mee dat er foto’s en/of video opnames gemaakt kunnen worden. Indien je als ouders niet wilt 
dat je kind in beeld komt, meldt dit dan bij de opgave. Wij zullen er dan voor zorgen dat de KNKV hier rekening 
mee houdt. 

Meer lezen over de This is Korfball Tour, een van de onderdelen van de Korfbal Zomer, en welke verenigingen en 
internationals en jeugdinternationals nog meer mee doen: https://www.knkv.nl/nieuws/nederland-ademt-korfbal-

op-22-juli 

Foto’s Linda & Roos: Marco Spelten, Actiefotografie.nl 

Update zomerkampen 2020: beleef kamp in 1 dag op zondag 23 augustus 

Zoals algemeen bekend kon dit jaar zowel het jongste kamp als oudste kamp in de 1e week van de zomervakantie 
niet doorgaan. Wij willen echter nog wel deze zomervakantie gezellig een dagje kamp met elkaar beleven. 

Voor het jongste kamp zal dit in het teken staan om vooral kennis te maken met wat kamp inhoudt en wat we 

daarin allemaal doen. Voor het oudste kamp zal het een dag zijn zoals jullie van ons gewend zijn. Wat wij precies 
op die dag gaan doen houden wij nog even geheim. 

Voor zowel het jongste als het oudste kamp zal deze dag op zondag 23 augustus plaatsvinden. De precieze tijden 
en hoe je je kan aanmelden zal voor 10 augustus op de KV Wageningen site komen te staan. Let op !!!! het zal 

ook echt een dagvullend programma zijn. We zullen in de ochtend beginnen en zijn eind van de middag/avond 
klaar. 

Zit jij volgend jaar in de F, E, of D, dan jun je op zondag 23 augustus meedoen met de kampdag van het jongste 
kamp. Zit je volgend jaar in de leeftijdscategorie C, B of A dan kan je mee doen bij het oudste kamp.  

Mocht je vragen hebben dat zijn wij te bereiken via jongstekamp@kvwageningen.nl voor vragen over het jongste 
kamp en corne.daalmeijer@gmail.com voor vragen over het oudste kamp 

Groetjes van de kampcommissies. 

P.S. Wist je dat er een pagina is op onze website met algemene informatie over de kampen?  

Geslaagde afsluitende activiteiten op zaterdag 11 juli 

Het bijzondere seizoen 2019/20 werd afgelopen zaterdag met een drietal sportieve activiteiten afgesloten. In de 
ochtend sportieve activiteiten voor de D, E, F en Kangoeroes en was er al de start van het jeu de boules toernooi. 
’s Middags brandde de strijd om de beste schutters los tijdens het schutterstoernooi. Het was gezellig, het weer 
zat mee, op die ene flinke korte bui na dan, en een goede afsluiting van een toch wel raar seizoen. 

Aan het jeu de boules toernooi namen 15 koppels deel. In de finale speelden de gebroeders van Beek tegen Evert 
en Guido. Deze laatsten gingen met de eer strijken. 

Aan het schutterstoernooi namen 32 koppels deels. Uiteindelijk stonden de koppels Klae & Marisya en Jesse & 
Laura tegen elkaar in de finale. Klae & Marisya wisten te winnen met 15-11. De finalisten ontvingen allen wat 
euro’s saldo op hun KNIP app. De KNIP app werkt goed, en het zou fijn zijn wanneer meer mensen deze de 

komende weken downloaden. Samen zorgen we zo voor minder contact geldt in de kantine, en in vergelijking met 
PIN transacties is betalen per KNIP app voor KV Wageningen ook voordeliger. 

64 kinderen uit de D, E, F en Kangoeroes namen deel aan de sportieve ochtend georganiseerd door het JAC. Na 
een gezamenlijke warming-up werden er groepen gemaakt en waren er voor elke groep vijf spellen: beachkorfbal, 

jeu de boules, skippybal race, zaklopen en voetballen. Halverwege de activiteiten kregen de kinderen wat te 
drinken. 

Deze dag was alleen maar mogelijk omdat heel veel vrijwilligers hun bijdrage hebben geleverd. De organisatie van 
de sportieve jeugdochtend , JAC, met hulp van Sterre, Bo, Anne, Sheila en Sebastiaan. Het jeu de boules toernooi 
georganiseerd door Sjoerd van Leeuwen. Het schutterstoernooi georganiseerd door Jan Willem van 

Nieuwenhuijsen. De kantinedienst, de EHBO’ers, de materiaalmannen en iedereen die we vergeten zijn. 

Verder complimenten voor alle aanwezigen. Iedereen hield zich aan de coronaregels, maar het kan op bepaalde 
punten nog wel net ietsje beter. 

De activiteiten van zaterdag waren ter afsluiting van het seizoen, maar onze accommodatie blijft de hele zomer 
geopend om elkaar te ontmoeten en samen sportief bezig te zijn. Naast de geplande trainingen, is de kantine elke 
woensdag- en donderdagavond en zaterdagmiddag geopend om een balletje te schieten, jeu de boules te spelen of 
te klaverjassen. 

https://www.knkv.nl/nieuws/nederland-ademt-korfbal-op-22-juli
https://www.knkv.nl/nieuws/nederland-ademt-korfbal-op-22-juli
https://www.kvwageningen.nl/zomerkampen/
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Nederlandse Korfbal Pubquiz – vrijdag 17 juli, 20:00 uur (herhaling) 

Ons lid Roos van Holland organiseert een korfbal pubquiz samen met haar 
commissiegenoten van de studentenkorfbalcommissie van het KNKV. En Roos heeft ons 
gevraagd om daar zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan te geven. Want het wordt dan wel 

georganiseerd door studenten, de quiz is voor iedereen! 

‘’Op vrijdag 17 juli aanstaande zal vanaf 20:00 de Nederlandse Korfbal Pubquiz 
plaatsvinden. Deze pubquiz is voor het GEHELE Nederlandse korfbalpubliek, dus voor jong 
en oud en van het hoge noorden tot het diepe zuiden! 

Om ook mee te doen voor de prijzen, moet je je als team opgeven. Bedenk dus ook goeie 
teamnaam met elkaar! Let op: elk team mag uit maximaal 5 personen bestaan! 

Het opgaveformulier voor je team is te vinden via de volgende link: 

http://bit.do/KorfbalPubquiz. De prijzen worden aangeboden door Korfbaltotaal.nl.       Meer 

informatie is te vinden in het facebook evenement 
https://www.facebook.com/events/194444515274446/ 

Wij hopen jullie allemaal te zien op 17 juli! 

PS. Het medium waarop de Nederlandse Korfbal Pubquiz te volgen zal zijn, wordt nog bekend gemaakt.’’ 

Activiteiten – Nog te lezen op de website:  

Definitieve teamindeling jeugd 

Zoals bovenin deze weekbrief aangekondigd, vanuit de Jeugd TC de definitieve teamindeling jeugd.  

 

 

A2 A3 A4 A5

Dreven, van I. Indy Roekel, van B. Bo Heusden, van K.J. Kirsten Snijder, M. Merel

Lam, E. Eline Veltman, L. Lyanne Lindner, N. Nikki Brink, van den I. Iris

Ilekhomon, L. Lily Berg, van den S. Sheila Borger, L. Leanne Ruijters, S. Sabine

Dee, van M. Mila Verbaarschot, A.H.W.Anne Nieuwenhuizen, E.M.Eline Dorland, van D. Denise

Meijnen, L. Lynn Bruijn, de W.W.J. Wieke Lubberts, D.M. Didi Holland, van I. Iris

Grootheest, van T. Tom Rou, A. Aniek Bergsma, Z. Zetta Heimesen, S Sanne

Terwisga, van J. Jelle Schrader, A.E. Sophie Brakel, van E. Eva Broek, van den M.I. Mirthe

Mol, D. David Onderstal, T. Tessa Olderen, van R. Renske Bouman, B. Bo

Westerhuis, H. Hidde Pels, K C Kylian Koch, M.E. Elise Dekker, L. Lisa

Los, T. Timon Antonise, R. Robin Drift, van der C. Cas Kooistra, Y. Yfke

Langstraat, J. Jochem Duijl, van N. Niels Mietus, P. Puck

Heijnen, T. Tomas Oostdam, N.J. Noa

Trainer/Coach Trainer/Coach Trainer/Coach Trainer/Coach

Jesse Ruijsch Martijn Rep Stefan Wobbes Roos van Holland (coach)

Maxime Schoorl vacature Jordy vd Weerd Bart Los (trainer)

Marie Jose Verheul (trainer)

B1 B2 B3 B4

IJzelendoorn, S. Sanne Rooijen, van N. Nienke Hakstege, J. Joëlle Westrik, L.S. Lieke

Graven, van E. Esmée Rietveld, M. Mette Klop, L. Lennie Doornenbal, N.N.C.C. Nynke

Veroude, J. Julia Langstraat, I.J. Imke Rou, V. Vera Kok, E.M.D. Eveline

Hijwegen, L. Luna Brakel, van M. Maartje Dalum, van D.I. Desirée Broek, van den H.I. Hanna

Hellegering, J. Joëlle Faessen, L. Lara Doorn, van N. Nathalie Bastiaanssen, F.P. Femke

Verwoert, T.J. Timo Straten, van der E. Esmee Peerbolte, S.R. Sanne Peerbolte, C.E. Charlotte

Dee, van N. Niek Antonise, A. Aniek Vossen, P.L. Pleun Wallinga, M.E.W. Michiel

Pijlman, A.H. Arwin Visser, de M.N.R. Mette Peppel, van de A. Anusha Oenema, H. Hidde

Westerbeek, T.F.H. Tom Visscher, M.E.G. Marit Jager, de S. Sanne Nieuwenhuizen, T. Tim

Jong, de M. Maas Pijlman, E.L. Elise Schoen, Y. Yola

Stoevelaar, B. Bastiaan Oostdam, R.M. Rick Kam, de S. Sven

Trainer/Coach Trainer/Coach Trainer/Coach Trainer/Coach

Ernst-Jan de Vries Anne Rou Sjors Driever Eline Nieuwenhuizen 

Rinske van Haarlem Maaike Rou Roy van Harn Jouke Oenema

http://bit.do/KorfbalPubquiz
https://www.facebook.com/events/194444515274446/
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C1 C2 C3

Brinke, ten L. Lisa Zennouni, D. Dounia Brakel, van F. Fenna

Stoel, K.M. Kira Brink, van den R. Roos Aalten, S. Sofie

Bor, M. Milou Verwoert, S.R. Sterre Heck, L.M. Liena

Brenk, van F.J. Fenne Dekker, T. Tessa Laurens, I. Isa

Hul, van den T. Tessa Faessen, N. Ninthe Kok, M. Mila

IJzelendoorn, R. Robin Faessen, Y. Yuna Blok, O.B. Olivier

Vellinga, Q.A.P. Quinten Pijlman, T.F. Tristan Leeuw, de T.A. Tijn

Dee, van J. Just Keizer, R.G. Robin Hoebe, J.A. Jochem

Kolk, van der Y. Yannick Thimister, L.R. Luca Laar, van C.T. Camiel

Sieswerda, T. Twan Linden, van der I. Isis Dijkstra, J. Jimme

Woggelum, van A. Anouk Meijer zu Schlochtern*Tijn

Korteweg, A.L. Anouk

Trainer/Coach Trainer/Coach Trainer/Coach

Frank ten Brinke Jory Hooijer Reinier Schreuder

Robin van Roekel Sypke Terwisga Joyce de Haas

D1 D2 D3 D4 D5

Tara Schaapman Femke Roubos Iris van Straten Emma Prins Sterre van Barneveld

Noa Gouweloos Rosalie Smit Senna Sinjou Lotte Lemstra Tinka Smedema

Tess Gouweloos Tessa de Visser Sanne Rombout Lieke Rombout Roosje Wilemsen

Marit Schaefers Estelle-Rose Lamer Jasmine Dam Femke Verwoert Jade Hellegering

Jada Swaans Lynn van Manen Mirthe Keizer Esther Sierink Joëlle van Zetten

Deon Oostdam Faye Evers Martin Bastidas Eva Veneberg Nathan de Haan

Joost Peerbolte Sam Cornelis Thomas Boxman Jan Grus Stefan Hoogendijk

Just van de Kolk Anne Westerman Willem Gommers Jurre Keizer Brandon van Dijk

Mory Kaba Evie vd Voort Kick Lutterman de Vletter Dax Bouwsma

Hijmen Hijnekamp Herre van Amerongen Thijmen Engelfriet

Trainer/Coach Trainer/Coach Trainer/Coach Trainer/Coach Trainer/Coach

Joost van den Hul Bo van Roekel Jochem Langstraat Karin de Ridder Noa Oostdam

Pieter Gouweloos Mila van Dee Wieke de Bruin Joyce van Ommeren Rick Oostdam

Eline Lam
E1 E2 E3 E4

Gianco Sinjou Fenne van der Voort Martijn Roubos Imke Swarts

Anouk Sieswerda Luuk van de Graaf Famke Engelfriet Lisan Schutyser

Victor Levelt Chiara de Pagter Chiara Speelman Milan Overbeeke

Mariam Had-Dadi Seppe Meijer zu Slochtern Simon Hijnekamp Mathias Kruit

Ina Gommers Stephan Kooistra Louisa Herold Sophie Kesteloo

Jair de Vries Elin Brussen

Trainer/Coach Trainer/Coach Trainer/Coach Trainer/Coach

Laura van den Haak Imme Duijts Gert Jan Hijnekamp Kylian Pels

Joëlle Hellegering Lilly Ilekhomon

E5 E6 E7 E8

Nora Mulder Anne Wiebenga Max Zheng Doutsen de Vries

Emma Lubbers Ashley Roos Benthe Wijnen Olan Mulder

Mila van Zomeren Bouke Menkman Tobias Korteweg Sophia Lycett

Stan van der Veeken Misha Van Laar Femm Hensen Boaz van den Berg

David Klein Robbenhaar Finn van Dijk Hayley van Delft Sanne Klok

Jules Sulzle Ilse Blok

Trainer/Coach

Trainer/Coach Trainer/Coach Eva van Brakel

Yfke Kooistra Miranda Dirkzwager Iris van Holland

Elise Koch Merel Wolfs

E9 E10 Trainer/Coach E8/E9/E10

Lynn van Ginkel Maarten Sierink Yvonne Los

Vlinder Verweij David Leenstra Pleun van Vossen

Fadli Habile Khloé Evers Desirée van Dalum

Luuk van Wolfswinkel Robin van Dam Mette de Visser

Fleur van Nieuwenhuijsen Seraya van den Berg Esmee van der Straaten

Pleun Janssen Steenberg Romeé Olsman vacatures



 

 

Pagina 9 van 11 

 
Weekbrief –13 juli 2020 – Nr. 48 
 
 

 

 

Foto’s van de week 

Heb je leuke korfbalfoto’s die je 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.  

  

  

Een paar foto’s van de sportieve activiteiten van zaterdag 11 juli -> zie verslag onder Activiteiten 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Woe 22 juli 9:45-
12:00 

This is Korfball Tour – summer edition in Wageningen voor de D, E en F 

Zon 23 aug  Jongste kamp & Oudste kamp 2020 -> Beleef een kampdag 

Maa 7 sept 20:00 Buitengewone Algemene Vergadering 

Woe 23 sep middag Schoolkorfbaltoernooi voor Wageningse basisscholen, vanaf groep 3 

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/  

 

  

F1 F2 F3 F-instroom

Daniël de Pagter Aiden Evers Zichen Yan Hyke de Vries

Sofie Wiersma Megan Evers Annadea Schraa Jayden Derks

Rosalie Kesteloo Kaylee Overbeeke Juno Hummel Wout Michel

Amber de Jong Merel Lamers Abby Brugman Ammar Melkaw

Henri Herold Lotte Hoek Veere van Barneveld

Lieke Goverde Ben van den Bos Adrian Kooistra

Timon Koenders Fenne Michel

Trainer/Coach F1 t/m F3 en F-instroom

Alien Jalvingh Sterre Verwoert

Evie van der Voort Anouk van Woggelum

Vacature Vacature

Vacature Vacature

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/this-is-korfball-tour-22-juli-bij-kv-wageningen-jeugdinternationals-geven-clinics-d-e-f/
https://www.kvwageningen.nl/update-zomerkampen-2020/
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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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 maandag voor 19.00 uur door per e-mail naar 
weekbrief@kvwageningen.nl. Stuur je het later op maandag in, dan kunnen we het vaak ook nog wel plaatsen, 
maar geen garantie.  

 

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


 

 

Pagina 11 van 11 

 
Weekbrief –13 juli 2020 – Nr. 48 
 
 

 

HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 

 


