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Actueel – Korfbal 

Werkzaamheden A12 in komende 5 weekenden, let op bij uitwedstrijden (nieuw) 

Misschien heb je het al voorbij zien komen in de krant of op social media: de komende 5 weekenden zijn er 
werkzaamheden op de A12 tussen Veenendaal-West en Grijsoord (aansluiting met A50). En op dat traject ligt de 
afrit Ede/Wageningen (Dreeslaan->Mansholtlaan).  

De werkzaamheden zijn telkens in één richting. Er moet rekening worden gehouden met ernstige verkeershinder 

en verminderde bereikbaarheid van Veenendaal, Ede en Wageningen. Let dus goed op of dit speelt bij de reis naar 
de uitwedstrijd of op de terugweg. We zullen proberen onze tegenstanders hier ook op te attenderen.   

Voor komend weekend:  

28-31 
augustus 
2020 

Afsluiting van knooppunt Grijsoord tot aan aansluiting Knooppunt 
Maanderbroek in de richting van Utrecht 

Meer informatie link van Rijkswaterstaat: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a12-groot-
onderhoud-veenendaal-west-knooppunt-grijsoord/planning-en-aanpak/index.aspx 
Actuele info ook op https://www.vananaarbeter.nl/ en check je route van te voren in bijv. Google Maps. 
Achterin de weekbrief een kaartje voor het komende weekend.   

Teamfoto’s gevraagd (nieuw) 

Nu de spelers weer bijna overal zijn ingevuld in Sportlink bij de juiste teams, zie je op onze website bij de teams 
nu de samenstelling van het nieuwe seizoen. Daar hoort een nieuwe teamfoto bij. Zijn jullie met je team compleet, 
maak een leuke teamfoto, en stuur deze in naar weekbrief@kvwageningen.nl en wij zorgen dat de teamfoto op de 
website op jullie teampagina komt. 

Wanneer het mag willen we de foto ook graag gebruiken voor social media, Facebook en Instagram. Geef bij het 
insturen even aan of de foto voor de website is of voor de website en social media.  

Op weg naar de start van de competitie 2020/21 – alles op een rij (update) 

De komende weken werken we met z’n allen toe naar de start van de competitie op zaterdag 5 september, 
waarvan gisteren (dinsdag 18 augustus) het definitieve programma beschikbaar is gekomen.  

Hieronder vinden jullie een overzicht van belangrijke data op weg naar zaterdag 5 september.  

 

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

zaterdag 29 augustus Oefenwedstrijden op Het Binnenveld, maar ook bij andere verenigingen  
-> zie hieronder “Oefenwedstrijden augustus/september 2020” 

zaterdag 5 september Start competitie. Het definitieve programma is sinds 18/8 bekend 

-> zie “Definitieve competitieprogramma beschikbaar” 
-> het programma van 5 september vinden jullie verderop onder 
“Wedstrijdinformatie competitie” 

En dan zijn er nog een aantal zaken die van belang zijn rond trainingen en wedstrijden:  

• Coronamaatregelen rond wedstrijden -> zie hieronder “Coronamaatregelen rond wedstrijden” met een 
aanvulling in de vorm van het artikel “Vervoer van korfbalteams en mondkapjes”.  

• We gaan weer starten, maar wel met corona spelregels -> zie bericht onder “Actueel – Algemeen” van o.a. het 
bestuur 

• We zoeken nog een paar teamouders -> zie verderop “Teamouders gezocht” 
• We hebben nog vacatures bij de trainers -> zie onder “Actueel – Vacatures Vrijwilligers” 

o vacatures trainers jeugd: A3, E- en F-jeugd 
o assistent trainer Wageningen 4 en trainer Wageningen 7 

• Herziening spelregels, een aantal hele basale zijn gewijzigd, dus let op!-> zie onder “Herziening spelregels” 

Vervoer van korfbalteams en mondkapjes (nieuw) 

Het nieuwe korfbalseizoen staat voor de deur en dat betekent dat naast de wedstrijden op het Binnenveld er ook 
teams af zullen reizen om hun wedstrijd bij de tegenstander te spelen. Het protocol van het KNKV, gebaseerd op 
de richtlijnen van de overheid, adviseert dat als personen uit verschillende huishoudens plaatsnemen in één auto 
de reizigers van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen. Om duidelijkheid te scheppen en discussies bij het 
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afreizen van de teams te voorkomen, heeft het bestuur van KV Wageningen op basis van dit advies het volgende 
protocol opgesteld: 

• Indien bij het vervoer van onze korfbalteams personen uit verschillende huishoudens plaatsnemen in één auto, 
zijn alle inzittenden van 13 jaar en ouder verplicht een mondkapje te dragen. 

• Eenieder zorgt zelf voor zijn/haar mondkapje. 

• We gaan ervan uit dat iedereen zich hierin kan vinden of in ieder geval bereid is zich hiernaar te schikken. 

• Indien iemand toch onoverkomelijke bezwaren heeft tegen de verplichting een mondkapje te dragen, dan licht 
hij/zij de teamouder ruim van tevoren in en draagt zelf een oplossing aan, die acceptabel is voor de rest van 
het team. 

• Komt het team niet tot overeenstemming, dan wordt contact opgenomen met het bestuur 
(jeugdtc@kvwageningen.nl (Arjen van Dee),technischezaken@kvwageningen.nl (Jan Willem van 
Nieuwenhuijsen en wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl (Lammert Bastiaans)  

Coronamaatregelen rond wedstrijden (update) 

Nu we naast trainingen ook weer wedstrijden gaan spelen op het Binnenveld of elders, willen we iedereen vragen 
om zich aan de volgende regels te houden: 
- Douchen graag zo veel mogelijk thuis, mocht je ver moeten reizen mag het wel mits 1,5 meter afstand wordt 

gehouden in de kleedkamer (voor 18 jaar en ouder) 

- Tijdens wedstrijden maximaal 3 personen in de dug-out, als er extra spelers zijn moeten zij naast de dug-out 
1,5 meter afstand houden (voor 18 jaar en ouder) 

- Teamouders/begeleiders/verzorgers die niet actief coachen en geblesseerde spelers worden gevraagd om 

tijdens de wedstrijd niet bij het team te gaan zitten, maar vanaf de zijkant te kijken 
- Bij uitwedstrijden zijn mondkapjes in de auto verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar, deze dient iedereen zelf 

mee te nemen. -> zie voor een toelichting hierboven bij “Vervoer van korfbalteams en mondkapjes” 
- Ga als het mogelijk is met de fiets naar uitwedstrijden of ga met zoveel mogelijk auto's 

De TC’s (jeugdtc@kvwageningen.nl; seniorentc@kvwageningen.nl; tkw@kvwageningen.nl)  

Nog meer corona 

• Vanuit het bestuur vinden jullie een bericht met meer corona gerelateerde info onder “Actueel – Algemeen”-
> “We gaan weer starten, maar met corona spelregels” 

• 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. Hetzelfde geldt natuurlijk na afloop van de wedstrijden.  
• Uitgebreide uitleg over het gebruik van alle faciliteiten t.b.v. trainingen (o.a. over het schoonmaken) vind je op 

de website: “Gebruik faciliteiten trainingen vanaf 1 juli 2020” 

Teamouders gezocht (update) 

• Teamouders zijn een belangrijke schakel in de communicatie tussen de club en de ouders. Teamouders maken 
o.a. het rij- en wasschema voor het team. 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, C3, E7 en F3. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Petra Hoefakker 

(poefakker@gmail.com). Wil je eerst meer informatie, neem dan ook even contact op met Petra.  

Trainingsschema nieuwe seizoen – versie vanaf maandag 24 augustus (update) 

Hieronder het trainingsschema zoals dat geldt vanaf maandag 24 augustus. Het is hetzelfde schema als vorige 

week, met 1 aanpassingen (F-teams trainen op woensdag op veld 1, de E-teams op veld 2 t/m 4). Het actuele 

overzicht van de trainingstijden vind je ook via: https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema/ 

Hieronder de tekst uit weekbrief van vorige week:  

Ten opzichte van de versie die net voor de zomer is gepubliceerd (voor periode vanaf maandag 17 augustus) is het 
schema door de TC’s op een aantal punten gewijzigd om zo te zorgen voor meer spreiding, en het handhaven van 
de 1,5 m buiten het veld voor iedereen van 18 jaar en ouder te vergemakkelijken.  

We hebben diverse tijden aangepast, maar vragen iedereen rekening te houden met het verlaten en betreden van 

het veld, bij teams die op elkaar aansluiten. Graag direct na de training het veld af en materiaal opruimen en 
schoonmaken als dat daarna niet door een ander team gebruikt wordt. En pas het veld betreden als het team er 
voor het veld verlaten heeft. 
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Oefenwedstrijden augustus/september 2020 (update) 

Hieronder het overzicht met de oefenwedstrijden. Dit is de versie van 24 augustus, enkele kleine wijzigingen.  
Het actuele overzicht met oefenwedstrijden voor augustus en september 2020 vind je op onze website: 

https://www.kvwageningen.nl/oefenwedstrijden-augustus-september-2020/ 
 
Voor de jeugd geldt: ben je verhinderd om mee te doen bij de oefenwedstrijd, meld dit dan al meteen even bij de 
trainer/coach.  

 
 

 
 

2019-2020 veld 1 veld2 veld3 veld4

Maandag

19.00-21.00 RTC Oost 18.00-19.30 C2/C3 19.00-20.30 B2 18.30-20.00 B3/B4

19.45-21.15 S8 20.15- 21.45 S3/S4

Dinsdag

18.00-19.00 D4/D5 18.00-19.00 D1/D2 18.00-19.00 D3 18.30-20.00 C1/B1

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 S5

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

18.40-20.10 B2 18.40-20.00 B3/B4 18.45-20.00 A5

20.00-21.30 Midweek 20.15-21.30 S8/S9 20.10-21.40 S7 20.15-21.30 S6

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 20.45-22.15 S3/S4 20.30-22.30 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) versie 25/8

25.08.20 18:45 DVO A1 Wageningen A1 DVO Veld Bennekom Regelt DVO

27.08.20 18:15 DVO C1 Wageningen C1 DVO Veld Bennekom Regelt DVO

27.08.20 19:30 DVO 2 Wageningen 2 DVO Veld Bennekom Regelt DVO

27.08.20 20:45 DVO 1 Wageningen 1 DVO Veld Bennekom Regelt DVO

29.08.20 15:30 Nieuwerkerk 1 Wageningen 1 Nieuwerkerk Nieuwerkerk Regelt Nieuwerkerk Is gewijzigd 

29.08.20 14:00 Nieuwerkerk 2 Wageningen 2 Nieuwerkerk Nieuwerkerk Regelt Nieuwerkerk Is gewijzigd 

29.08.20 14:30 Woudenberg 1 Wageningen 3 Vriendenschaar Bodegraven Regelt Vriendeschaar

29.08.20 16:30 Finaleronde Wageningen 3 Vriendenschaar Bodegraven Regelt Vriendeschaar

29.08.20 13:30 Toernooi Wageningen 4 Vriendenschaar Bodegraven Regelt Vriendeschaar

29.08.20 15:30 Finaleronde Wageningen 4 Vriendenschaar Bodegraven Regelt Vriendeschaar

29.08.20 12:15 Unitas A1 Wageningen A1 Meeuwen veld 2 Putten Albert van Rheenen

29.08.20 13:45 Wageningen A1 Dalto A1 Meeuwen veld 2 Putten Mike Schroten

29.08.20 15:15 Wageningen A1 Meeuwen A1 Meeuwen veld 1 Putten Mike Schroten

29.08.20 10:45 Dalto A2 Wageningen A2 Meeuwen veld 2 Putten Raymond Knoppert

29.08.20 13:00 Wageningen A2 Meeuwen A2 Meeuwen veld 3 Putten Brendan Hooijer

29.08.20 14:30 Unitas A2 Wageningen A2 Meeuwen veld 4 Putten Andre van Huisstede

29.08.20 10:45 Dalto B1 Wageningen B1 Meeuwen veld 1 Putten Andre van Huisstede

29.08.20 13:00 Wageningen B1 Meeuwen B1 Meeuwen veld 1 Putten Andre van Huisstede

29.08.20 14:30 Wageningen B1 Unitas B1 Meeuwen veld 2 Putten Arno brink

29.08.20 11:30 Wageningen B2 Dalto B2 Meeuwen veld 2 Putten Robin Lozeman

29.08.20 13:45 Wageningen B2 Meeuwen B2 Meeuwen veld 3 Putten Wouter van Zelderen

29.08.20 15:15 Unitas B2 Wageningen B2 Meeuwen veld 4 Putten Wouter van Zelderen

29.08.20 11:30 Dalto B3 Wageningen B3 Dalto Driebergen Regelt Dalto

29.08.20 10:00 Rheko B2 Wageningen B4 Rheko Rheden Regelt Rheko

29.08.20 11:00 Tiel C1 Wageningen C1 Tiel Tiel Regelt Tiel

29.08.20 10:30 Dalto C2 Wageningen C2 Dalto Driebergen Regelt Dalto

29.08.20 11:00 Dalto C3 Wageningen C3 Dalto Driebergen Regelt Dalto

29.08.20 12:30 Oost Arnhem D1 Wageningen D3 Oost Arnhem Arnhem Regelt Oost Arnhem

29.08.20 Zie apart bericht Keizer Karel Toernooi Wageningen D4 Keizer Karel Nijmegen Regelt Keizer Karel

29.08.20 10:00 Rheko D1 Wageningen D5 Rheko Rheden Regelt Rheko

29.08.20 10:30 Dalto E3 Wageningen E3 Dalto Driebergen Regelt Dalto

29.08.20 09:30 Dalto E4 Wageningen E4 Dalto Driebergen Regelt Dalto

29.08.20 11:00 Tiel E4 Wageningen E6 Tiel Tiel Regelt Tiel

29.08.20 Zie apart bericht Keizer Karel Toernooi Wageningen E7 Keizer Karel Nijmegen Regelt Keizer Karel

29.08.20 Zie apart bericht Keizer Karel Toernooi Wageningen E8 Keizer Karel Nijmegen Regelt Keizer Karel

29.08.20 Zie apart bericht Keizer Karel Toernooi Wageningen F1 Keizer Karel Nijmegen Regelt Keizer Karel

29.08.20 Zie apart bericht Keizer Karel Toernooi Wageningen F2 Keizer Karel Nijmegen Regelt Keizer Karel

https://www.kvwageningen.nl/oefenwedstrijden-augustus-september-2020/
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Programma oefentoernooi Keizer Karel – 29 augustus 2020 – deelname van D4, E7, E8 en F1 en F2 
(versie van 25 augustus) -> er is tevens een digitaal programmaboekje 

 

Definitieve competitieprogramma beschikbaar 

Dinsdag 18 augustus heeft het KNKV het definitieve programma voor de najaarscompetitie gepubliceerd.  

De actuele indelingen van de poules staan op https://www.knkv.nl/competitie/wedstrijdzaken/indelingen  

Het programma is op verschillende manieren te bekijken. 

• via de app “KNKV Wedstrijdzaken” (heb je die nog niet? Lees dan hieronder verder) 
o op dit moment zijn in Sportlink nog niet alle teams voorzien van de spelers/coaches die erbij horen. 

Dat gebeurt binnenkort. Zodra dat is gerealiseerd zie je onder “Persoonlijk” jouw programma of het 
programma van je kind.  

• via onze eigen website onder: Competitie->Programma 

• via de teampagina op onze website vind je het programma van je eigen team, kijk maar onder Teams op de 

website 
• in de Excel bijlage bij deze weekbrief, maar let op, het programma kan altijd nog wijzigen, en wijzigingen 

komen automatisch in de app en op onze website.  

29.08.20 17:00 Wageningen 5 Wageningen 6 1 WAGENINGEN Lammert Steendam

29.08.20 14:45 Wageningen 7 Wageningen 9 1 (2x15min) WAGENINGEN Onderling regelen

29.08.20 15:30 Wageningen 8 Wageningen 9 1 (2x15min) WAGENINGEN Onderling regelen

29.08.20 16:15 Wageningen 7 Wageningen 8 1 (2x15min) WAGENINGEN Onderling regelen

29.08.20 14:30 Wageningen A3 Dalto A3 2 WAGENINGEN Stefan van Laar

29.08.20 13:15 Wageningen A4 Dalto A4 2 WAGENINGEN Joop Vree-van Straten

29.08.20 12:00 Wageningen A5 Dalto A5 2 WAGENINGEN Sascha vd Meij-Smits

29.08.20 11:10 Wageningen D1 Odik D1 1 WAGENINGEN Matthijs van Lemmen

29.08.20 11:10 Wageningen D2 Odik D2 2 WAGENINGEN Jeffrey vd Bos

29.08.20 11:10 Wageningen E1 Dalto E1 E WAGENINGEN Anouk van Aken

29.08.20 11:10 Wageningen E2 Dalto E2 D WAGENINGEN Sem Bouman

29.08.20 10:00 Wageningen E5 Rheko E1 E WAGENINGEN Elodie Holkamp

29.08.20 10:00 Wageningen E9 Rheko E2 D WAGENINGEN Iris vd Brink

29.08.20 10:00 Wageningen E10 Rheko E3 G WAGENINGEN Merel Snijder

29.08.20 10:00 Wageningen F3 DKOD F2 A (2X10 min) WAGENINGEN Isa Los

29.08.20 10:30 DKOD F1 DKOD F2 A (2X10 min) WAGENINGEN Robin Antonise

29.08.20 11:00 DKOD F1 Wageningen F3 A (2X10 min) WAGENINGEN Robin Antonise

31.08.20 19:00 Wageningen D1 Woudenberg D1 3 WAGENINGEN Jesse Ruysch

01.09.20 19:30 Wageningen A2 KVZ A1 3 WAGENINGEN Ruben Oudenes

01.09.20 19:30 Wageningen A3 KVZ A2 4 WAGENINGEN Jory Hooijer

01.09.20 18:30 Wageningen C1 SKF C1 3 WAGENINGEN Corne Daalmeijer

https://www.knkv.nl/competitie/wedstrijdzaken/indelingen
https://www.kvwageningen.nl/programma/
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KNKV Wedstrijdzaken app – info voor nieuwe en ervaren gebruikers 

Voor nieuwe gebruikers:  

Voor ouders van kinderen die gaan starten met hun allereerste korfbalcompetitie is het goed om te weten dat het 
handig is om de KNKV Wedstrijdzaken app te installeren. De app is te vinden in de app stores.  

Wanneer je inlogt met het emailadres dat bij de vereniging bekend is, komt de informatie van je kind beschikbaar. 
De persoonlijke gegevens, maar ook het wedstrijdprogramma van het team waar het kind aan is gekoppeld. Nu bij 
de start van de competitie moet dat nog weer ingevuld worden door de vereniging, maar dat gebeurt binnenkort.  

Ook mensen die geen lid zijn of een kind hebben dat lid is, bijvoorbeeld grootouders, kunnen de app gebruiken. Je 
registreert je dan ook met een mailadres maar geeft aan dat je mee wil kijken als toeschouwer.  

Op zich wijst het zich vanzelf, maar mocht je er niet uitkomen: 
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/folders/9000166079 

Beheren van persoonlijke gegevens (van je kind):  

Als ouder beheer je de persoonlijke gegevens van je minderjarige kinderen. Onder instellingen vind je diverse 
opties waaronder “Mijn kinderen – Contactgegevens en privacy instellingen van mijn kinderen”. Bij de privacy 
instellingen staan die van nieuwe leden default op Afgeschermd (je naam en foto zijn niet zichtbaar). Dit is te 
wijzigen in Beperkt, Normaal of Open. Wat dit inhoudt is te lezen in de app. De privacy instellingen bepalen ook of 
de naam wel/niet zichtbaar zal zijn bij de teams op onze website.  

Pasfoto wijzigen (tot 5 september) 

Ben je toe aan een nieuwe pasfoto voor het digitale spelersformulier of heb je nog geen foto er in staan, dan kun 
je dat tot 5 september zelf wijzigen. Dat kan in de app, onder Instellingen, door op de foto te klikken en dan een 

andere foto te kiezen.   

Herziening spelregels 

Het KNKV heeft vertraging op de ketting bij het vertalen van de deze zomer door het IKF opnieuw vastgestelde 
officiële spelregels, die ingaan per 1 september. Daar lees je alles over in het artikel op de website van de bond 

(20 augustus): https://www.knkv.nl/nieuws/voorschot-nieuwe-spelregels-nederlandse-vertaling-volgt  

Om iedereen toch alvast voor te bereiden op komend weekend, waarin op grote schaal wordt geoefend, volgt 
hieronder een korte, Nederlandstalige opsomming van de belangrijkste wijzigingen, aangereikt door de bond:  

• Iedereen neemt zijn eigen strafworp. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het breedtekorfbal. 

• Er is geen verbod meer op steunbal, vallend de bal bemachtigen en met de vuist de bal raken. De opgooibal is 
afgeschaft. 

• Voetbal is alleen strafbaar als het bewust gebeurt. 

• Alle teams mogen twee coaches hebben. Zij kunnen onbeperkt de bank verlaten, mits zij andere deelnemers 
niet hinderen en er mag op hetzelfde moment altijd maar één van de twee van de bank zijn. 

• Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden. 

Alle details volgen dus nog.  

Korfbal – Nog te lezen op de website 

- Update uit technische commissies  

Actueel – Algemeen 

Oproep: verzorg jij een maaltijd voor onze 2 nieuwe junioren? (nieuw) 

Zoals eerder gecommuniceerd hebben wij o.a. twee heren aan de Junioren selectie kunnen toevoegen: Boaz en 
Justin. Beide jongens gaan hier in de buurt naar school en komen direct vanuit school naar het Binnenveld om te 

gaan trainen met de A1.  

Boaz en Justin zullen dan op het Binnenveld hun avondeten nuttigen. Om deze jongens van een gevarieerde en 
gezonde maaltijd te kunnen voorzien,  zouden we het fijn vinden als zij bij leden aan kunnen schuiven of dat zij 
een gezonde maaltijd op het Binnenveld op kunnen eten en niet wekelijks een frietje of panini hoeven te bestellen.  

Ben jij bereid om eens per 2 weken, eens per maand of wekelijks twee bordjes extra te koken? Kunnen ze bij jou 
aanschuiven of neem jij de maaltijd mee naar het Binnenveld? We horen het graag!  

Alvast bedankt! 

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met Rocco Dekens via tkw@kvwageningen.nl of 06 
18280225.  

  

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/folders/9000166079
https://www.knkv.nl/nieuws/voorschot-nieuwe-spelregels-nederlandse-vertaling-volgt
https://www.kvwageningen.nl/update-uit-technische-commissies/
mailto:tkw@kvwageningen.nl
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We gaan weer starten, maar met corona spelregels 

Komende weken gaat de voorbereiding van alle teams op het nieuwe seizoen van start. Naast meer trainen gaan 
teams oefenwedstrijden spelen De activiteiten op de accommodatie gaan toenemen en we gaan ook weer naar het 
Binnenveld om elkaar te ontmoeten. We zien er naar uit om elkaar weer te zien, een wedstrijd te spelen of te 

kijken en niet te vergeten de gezelligheid op de accommodatie.  

Het zal niemand ontgaan zijn dat het corona virus nog altijd rond gaat en er nog steeds regels van kracht zijn die 
we moeten volgen. Ook wij hadden het liever anders gezien, maar dit is de situatie waar we mee om moeten 
gaan. Het is voor je eigen gezondheid belangrijk en  die van anderen. Voor je club en de sport is het belangrijk dat 
we met elkaar de regels in acht nemen.  Het gedrag van sporters en leden van sportverenigingen bepaald mede de 

ruimte die overheid biedt om te kunnen sporten en elkaar op de club te blijven ontmoeten. Daarnaast zit je club 
niet te wachten op een boete wanneer de leden en bezoekers de regels niet goed naleven. Inmiddels zijn ook in 
Wageningen de eerste boetes  van 4000 euro uitgedeeld aan verenigingen. Daarom aan jullie allen de uitdrukkelijk 
oproep: Neem de regels in acht, spreek elkaar er op aan en accepteer het wanneer je het verzoek krijgt je aan de 
regels te houden.   

Omdat de regels niet altijd helemaal duidelijk zijn hebben we keuzes gemaakt die het in het naleven duidelijker 
maken. Een van de lastigste regels is wanneer mensen uit één huishouden bij elkaar blijven staan. Het is op de 
club niet te controleren. Daarom gaan we altijd uit van de situatie dat mensen niet tot één huishouden behoren. 

De belangrijkste regels op een rijtje: 

18+:  
• 1,5 meter afstand tot anderen. 
• Ook wanneer je rond het veld staat te kijken naar een wedstrijd.    

Voor iedereen buiten wedstrijdvelden (korfbal, jeu de boules,volleybal etc.):  

• Volg aangegeven looproutes, ook het clubhuis in of naar de bar. 
• Stoelen en tafels in clubhuis en op terrassen niet verplaatsen. 
• Maximaal 2 mensen zittend bij een tafel. 
• Niet staan in clubhuis, op terras. 
• Niet meer dan 4 mensen onder een parasol.  
• Staand rond het veld naar een wedstrijd kijken: 18+ betekent altijd 1,5 meter afstand. 

En wat bij regen? 

• Neem een paraplu mee. 
• Kijk of er op het terras of in het clubhuis nog zitplaatsen zijn. 

• We creëren extra ruimte om tijdelijke te kunnen zitten in business home op VIP dek of eventueel tribune. Volg 
in die situaties de aanwijzingen. 

• Dus niet dicht bij elkaar onder een parasol kruipen.. 

Teams: 

• Omkleden en schoenen aandoen in de kleedkamer of het benedenterras. NIET op het boventerras of in 
clubhuis. 

• Besprekingen met het teams (18+) kunnen niet plaats vinden in  bestuurskamer of commissiekamer (te weinig 
ruimte). Business home of tribune bieden wel ruimte. 

Houd je ook aan de regels wanneer het rustig is. Laten met elkaar zo snel mogelijk de nieuwe gewoontes inslijpen 
en ons realiseren dat we elkaar helpen door het juiste voorbeeld te geven.  
 

Bestuur, beheerders en barploegen  KV Wageningen (bestuur@kvwageningen.nl)  
 
Eerdere KV Wageningen corona updates vind je hier: https://www.kvwageningen.nl/corona/ 

------------------------------------------ 

Protocollen & FAQ 

• Er is sinds 1 juli geen korfbalspecifiek protocol meer, maar het protocol Verantwoord sporten van NOC*NSF. 
De actuele versie vind je altijd hier https://nocnsf.nl/sportprotocol 

• Nadat NOC*NSF vrijdag 14 augustus het protocol 'Verantwoord sporten' geactualiseerd heeft, zijn NOC*NSF en 
een aantal sportbonden, die aan teamsport op het veld doen, gezamenlijk gekomen tot een lijst met 

antwoorden op veel gestelde 'coronavragen'. Het KNKV heeft de vragen en antwoorden, die met het oog op de 
aankomende (oefen)wedstrijden en veldcompetitie relevant zijn voor korfbalverenigingen, gepubliceerd op 
deze pagina: https://www.knkv.nl/faqcorona 

• Sportkantines, terrassen  en zelfstandige restaurants op sportlocaties zijn open. De rijksoverheid heeft 
hiervoor duidelijke regels: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-
bedrijven/horeca. En volg hierbij de protocollen van de KHN (koninklijke Horeca Nederland). 

Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) – maandagavond 7 september 

Zoals 15 juli per mail is aangekondigd, is er op maandagavond 7 september een Buitengewone Algemene 
Vergadering (BAV). Een vergadering waarin het bestuur toestemming vraagt aan de leden om de accommodatie 
Dolderstraat te verkopen aan de gemeente Wageningen. Aanvang 20:00 uur in Het Binnenveld.  

mailto:bestuur@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/corona/
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.knkv.nl/faqcorona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca
https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar
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VOG aanvraag voor trainers 

Binnenkort gaat het nieuwe korfbalseizoen weer van start. Voor degenen die het komend seizoen als 
trainer/begeleider van een team aan de slag gaan, en 18 jaar of ouder zijn, zal een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ 
(VOG) aanvraag worden uitgezet bij Justis (het screeningsorgaan van het ministerie van Justitie). Voorafgaand aan 

deze procedure, zal je eerst een e-mail ontvangen, waarin je gevraagd wordt om via een retourmail je volledige 
naam en e-mail adres, alsmede toestemming voor het indienen van de aanvraag, te geven. Nadat wij vervolgens 
de aanvraag met de betreffende gegevens naar Justis hebben verstuurd, stuurt Justis jullie een mail met het 
verzoek om toestemming te geven voor het in gang zetten van de screening. Hierbij moet je o.a. je DigiD 
opgeven. T.z.t krijgen jullie dan de VOG thuisgestuurd. De originele VOG kun je vervolgens bij mij inleveren 
(thuis: Edgar du Perronstraat 15, 6708 RS Wageningen, of op het korfbalveld). 

Aan de VOG-aanvraag zijn verder geen kosten verbonden. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, of niet 
mee willen werken aan de VOG aanvraag, dan kan je contact opnemen met mij of iemand anders uit het Bestuur.  

Voor alle duidelijkheid de hele procedure nog even in het kort: 

1. je ontvangt een e-mail met het verzoek om je exacte contact-gegevens door te geven.  

2. je stuurt een retour mail om aan te geven dat je akkoord bent met de aanvraag en met daarin je volledige 
naam en je e-mailadres. 

3. je krijgt een mail van Justis, waarin je toestemming geeft voor de screening (en waarvoor je je DigiD nummer 

nodig hebt) 

4. je krijgt van het ministerie van Justitie je VOG opgestuurd 

5. je levert de originele VOG in bij Lammert Bastiaans 

Naast de trainers, zullen we binnenkort ook starten met VOG-aanvragen voor andere vrijwilligers-functies binnen 
onze vereniging. Hiervoor geldt dezelfde procedure. In alle gevallen zal je eerst een e-mail ontvangen waarin je 

expliciet gevraagd wordt naar toestemming voor het in gang zetten van de aanvraag. 

Lammert Bastiaans   

Spek de clubkas via sponsoren WERV Makelaars en/of Finance Partner 

Onze sponsoren Ton den Hartog (Finance Partner) en Ernst Kleijn (WERV 
Makelaars) hebben voor KV Wageningen een sponsoractie opgezet, waarmee onze 
leden de clubkas kunnen spekken. Dat gaat middels de clubcheque van WERV 
Makelaars & Finance Partner. 

Bij de plaatsing van een aan- of verkoopopdracht voor een woning bij WERV 

Makelaars of bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek via Finance Partner 
Wageningen, ontvangt KV Wageningen tegen inlevering van deze volledig ingevulde 
cheque een bedrag van €125,-  

Lever de cheque in bij WERV Makelaars of Finance Partner en je ontvangt zo 
spoedig mogelijk een bevestiging. Nadat de opdracht volledig is afgewikkeld wordt 
een bedrag van €125,- op de rekening van KV Wageningen gestort.  

Uiteraard waarderen we als vereniging dit initiatief van deze twee Wageningse 

ondernemers. 

Je vindt de PDF van de Club Cheque op onze website: https://www.kvwageningen.nl/spek-de-clubkas-via-
sponsoren-werv-makelaars-en-of-finance-partner/ 

Heb jij KNIP al geïnstalleerd om mee te betalen?  

Het aantal mensen dat de KNIP app installeert op hun mobiel groeit 

gestaag door. We zitten inmiddels op 105 geopende rekeningen. Betalen 
via KNIP is voordelig voor KV Wageningen omdat PIN transacties voor de 
club duurder zijn dan transacties afgerekend met KNIP. En er is minder 

contact geld in omloop, nu al met 20% gereduceerd.  

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 

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Vlaggen in top op het Binnenveld (21 juli) 

• Het Binnenveld in de race voor Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2020 (9 juli) 
• Benut de voordelen van betalen met de KNIP app (1 juli) 

https://www.kvwageningen.nl/spek-de-clubkas-via-sponsoren-werv-makelaars-en-of-finance-partner/
https://www.kvwageningen.nl/spek-de-clubkas-via-sponsoren-werv-makelaars-en-of-finance-partner/
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/
https://www.kvwageningen.nl/vlaggen-in-top-op-het-binnenveld/
https://www.kvwageningen.nl/het-binnenveld-in-de-race-voor-nationale-duurzaamheidsprijs-staal-2020/
https://www.kvwageningen.nl/kantine-open-benut-de-voordelen-van-betalen-met-de-knip-app/
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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 

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 

Bedankt jongste kamp! (nieuw) 

Ik heb een supertoffe kampdag gehad op zondag. We deden leuke sporten en spelletjes. Ook het luchtkussen was 
gaaf,net zoals de disco. Dat het af en toe regende maakte niets uit. 

Rinske, Michelle en alle andere leiding, dank je wel dat ik mee mocht doen. 

Fleur E9 

Een dagje “op kamp” met de D, E en F (nieuw) 

Zondag was het dan zover; een dagje “op kamp”. Maar liefst 56 enthousiaste D-, E- en F-spelers kwamen iets voor 
negenen het veld opgehuppeld. Voor veel kinderen was kamp nog onbekend, maar na een korte introductie kon er 
begonnen worden met het ‘beginspel’, een jaarlijks terugkerend begin van het kamp. Door middel van dit spel 

kwam ieder kind erachter in welk groepje hij/zij voor die dag zat ingedeeld. De groepjes waren allemaal genoemd 
naar bekende (maar voor de kinderen veelal onbekende) sporters die Olympisch succes hebben behaald, zoals 

Epke Zonderland, Ranomi Kromowidjojo en Ireen Wüst. 

De vlaggenceremonie tijdens de opening van de Spelen werd nagebootst door het maken van een eigen teamvlag. 
Na wat overleg binnen de groepjes kon er al snel met verf aan de slag gegaan worden en waren er na een uur 
knutselen een aantal mooie creaties ontstaan. 

Ondertussen had de selectie zich buiten verzameld om ook een bijdrage te leveren aan deze dag. Eerst konden de 
kinderen zich met verschillende korfbalspelletjes met en tegen selectiespelers uitleven. Daarna hadden de 
selectiespelers zich verspreid over de accommodatie en maakten ze dierengeluiden. Aan de kinderen te taak te 
ontdekken welke dieren er waren en om ze allemaal te vinden. Doel was om aan het eind van de ochtend alle 
selectiespelers bij naam te kennen, aan de inzet en het enthousiasme van de selectie was er in ieder geval geen 

gebrek.  

Na een lekkere lunch, gesponsord door AH Wageningen en verzorgd door onze stand-in kookstaf Anita, Simone en 

Naomi, was het tijd voor de sportmiddag. Helaas viel de start letterlijk in het water en werden we door een paar 
flinke plensbuien en ondergelopen velden gedwongen om de zaal op te zoeken. Dit mocht de pret niet drukken, 

want al snel vlogen de ballen ons om de oren en werden er vele handstanden en radslagen gemaakt. Het zonnetje 
ging weer schijnen en zo konden we toch onze rondjes over de stormbaan maken en lekker beachkorfballen op 
onze blote voeten.   

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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De dag werd afgesloten met een gezellige disco, waarna iedereen moe maar voldaan weer huiswaarts keerde. Al 
met al was het een geslaagde dag, maar we hopen volgende zomer natuurlijk weer gewoon “echt” op kamp te 
kunnen. 

We willen alle kids bedanken voor hun aanwezigheid en de gezellige dag, we hopen velen terug te zien tijdens het 
kamp van 2021 (in de 1e week van de zomervakantie)! 

Evie, Isa, Marielle, Michelle, Ruben, Jesse, Sjors, Ruben en Rinske (jongstekamp@kvwageningen.nl)  

 

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.  

Activiteiten – Nog te lezen op de website:  

- Zomerse This is Korfball Tour clinics sluiten seizoen af (22 juli) 
- Geslaagde afsluitende activiteiten op zaterdag 11 juli (13 juli) 

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.  

  

De selectie en A1 genoten zaterdagavond van een welverdiende pizza, gesponsord door New York Pizza 
Wageningen. De selectie stond zondagochtend op het veld bij de kampdag van het jongste kamp. En op het kamp 
ook weer een stormbaan. Lees het volledige verslag van het kamp hierboven en binnenkort ook op de website.  

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Maa 7 sept 20:00 Buitengewone Algemene Vergadering ivm toestemming voor verkoop Dolderstraat 

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

Di 13 okt  Bekendmaking winnaar Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2020 (Het Binnenveld is 
genomineerd) 

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/  

 

mailto:jongstekamp@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/zomerse-this-is-korfball-tour-clinics-sluiten-seizoen-af/
https://www.kvwageningen.nl/geslaagde-afsluitende-activiteiten-op-zaterdag-11-juli/
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/het-binnenveld-in-de-race-voor-nationale-duurzaamheidsprijs-staal-2020/
https://www.kvwageningen.nl/het-binnenveld-in-de-race-voor-nationale-duurzaamheidsprijs-staal-2020/
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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Wedstrijdinformatie competitie 

Terug van weggeweest 

Nu de competitie op het punt staat van beginnen, komt de rubriek “Wedstrijdinformatie competitie” weer van stal. 

In dit onderdeel elke week:  
• Uitslagen afgelopen weekend 
• Programma deze week -> met daarbij tijd van vertrek/aanwezig zijn 
• Afzeggingen bij de jeugd 

• Ontvangen scheidsrechters 
• Programma volgende week 
We starten deze week rustig, immers de competitie gaat pas volgende week zaterdag van start.  

Afzeggingen bij de jeugd  

Afzeggen voor wedstrijden jeugd doe je altijd bij de eigen trainer/coach. Daarnaast moet de afzegging (alleen 
competitiewedstrijden) ook worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat (Lammert Bastiaans, 
wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl  of  0317-410783  of  06-22576970).  
Zeg tijdig af! 

Afzeggingen t.g.v. langdurige blessures worden niet herhaald 

Programma volgende week – zaterdag 5 september 

Niet genoemde teams zijn vrij - dump Sportlink 25 augustus, 22:02 uur 

 
 

Dat Aanv Thuis Uit Locatie

zat 5-sep 15:30 SKF 1 Wageningen 1 Sportpark De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 5-sep 12:30 Unitas/Perspectief 3 Wageningen 2 Het Slingerbos-HARDERWIJK

zat 5-sep 15:45 Wageningen 3 NKC '51 2 Binnenveld-Veld 1

zat 5-sep 14:15 Wageningen 4 Dindoa 4 Binnenveld-Veld 1

zat 5-sep 17:15 Wageningen 5 Exakwa 2 Binnenveld-Veld 1

zat 5-sep 12:00 SDO/BlijWerkt 3 Wageningen 6 Sportpark Mijzijde-KAMERIK

zat 5-sep 17:00 MIA 3 Wageningen 7 Veld MIA-AMERSFOORT

zat 5-sep 16:00 DWS 3 Wageningen 8 Sportveld DWS-KOOTWIJKERBROEK

zon 6-sep 11:00 Apeldoorn 7 Wageningen 9 Sportpark Orderbos-APELDOORN

zat 5-sep 13:00 Albatros A1 Wageningen A1 Sportpark Develstein-ZWIJNDRECHT

zat 5-sep 12:30 DKB A1 Wageningen A2 Naestenbest (veld)-BEST

zat 5-sep 13:00 Arena A1 Wageningen A3 Sportterrein Candia-RHENEN

zat 5-sep 15:00 Wageningen A4 ODIK A3 Binnenveld-Veld 2

zat 5-sep 13:30 Wageningen A5 SKF A4 Binnenveld-Veld 2

zat 5-sep 13:00 Wageningen B1 DOT (O) B1 Binnenveld-Veld 1

zat 5-sep 14:00 MÃ©lynas B1 Wageningen B2 De Hazenberg-BRUMMEN

zat 5-sep 12:15 Wageningen B3 Fortissimo B2 Binnenveld-Veld 2

zat 5-sep 11:00 Wageningen B4 Regio '72 B1 Binnenveld-Veld 2

zat 5-sep 12:30 DVO/Accountor C2 Wageningen C1 Sportpark De Eikelhof-BENNEKOM

zat 5-sep 11:30 SKF C3 Wageningen C2 Sportpark De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 5-sep 13:45 DOT (O) C2 Wageningen C3 De Rusheuvel-OSS

zat 5-sep 12:00 Wageningen D1 DVO/Accountor D1 Binnenveld-Veld 1

zat 5-sep 10:30 SKF D2 Wageningen D2 Sportpark De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 5-sep 9:00 Arena D1 Wageningen D3 Sportterrein Candia-RHENEN

zat 5-sep 11:30 Rheko D1 Wageningen D4 Sportcomplex IJsselsingel-RHEDEN

zat 5-sep 11:00 Keizer Karel D2 Wageningen D5 Sportpark Staddijk-NIJMEGEN

zat 5-sep 9:30 Wageningen E1 DVO/Accountor E1 Binnenveld-Veld A

zat 5-sep 9:30 SKF E2 Wageningen E2 Sportpark De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 5-sep 11:30 Reehorst '45 E1 Wageningen E3 Sportcomplex 't Schuttersveld-EDE GLD

zat 5-sep 10:00 Wageningen E4 SKF E4 Binnenveld-Veld E

zat 5-sep 9:00 Wageningen E5 SKF E5 Binnenveld-Veld E

zat 5-sep 9:30 Sparta (N) E3 Wageningen E6 Sportpark Luxool-NIJKERK GLD

zat 5-sep 11:00 Revival E1 Wageningen E7 Sportpark Overbeek-TERSCHUUR

zat 5-sep 10:00 Wageningen E8 DOT (O) E4 Binnenveld-Veld G

zat 5-sep 9:00 Wageningen E9 DOT (O) E5 Binnenveld-Veld G

zat 5-sep 9:00 DVO/Accountor E5 Wageningen E10 Sportpark De Eikelhof-BENNEKOM

zat 5-sep 9:45 Tiel '72 F1 Wageningen F1 Sportpark Rauwenhof-TIEL

zat 5-sep 10:00 Wageningen F2 DVO/Accountor F2 Binnenveld-Veld D

mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
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Wageningen 

Twitter KV 
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Mail 
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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 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
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Vijf afsluitingen in weekenden van augustus, september en begin oktober  

Rijkswaterstaat voert in de zomer/het najaar van 2020 groot onderhoud uit aan de A12 tussen Veenendaal-West 
en knooppunt Grijsoord. Op vier verschillende deeltrajecten zal er worden gewerkt, verdeeld over vijf weekenden. 
Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid van Veenendaal, 

Wageningen en Ede. 
Bron van afbeelding: http://publicaties.minienm.nl/documenten/factsheet-groot-onderhoud-a12-veenendaal-west-
tot-knooppunt-grijsoord (daar vind je PDF met per weekend een afbeelding)  

 

http://publicaties.minienm.nl/documenten/factsheet-groot-onderhoud-a12-veenendaal-west-tot-knooppunt-grijsoord
http://publicaties.minienm.nl/documenten/factsheet-groot-onderhoud-a12-veenendaal-west-tot-knooppunt-grijsoord

