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Actueel – We gaan weer beginnen 

Een nieuw seizoen...... 

gezien de laatste maanden hebben we allemaal nog geen idee hoe het komende seizoen zal gaan verlopen. 

Kunnen we straks gewoon de zaal in ?  Minder ruimte ? Kunnen sommige teams wel 2x blijven trainen ? Of moeten 
we teams buiten laten trainen en binnen spelen ? We weten het niet, de komende tijd gaan we het zien. 

Wat we echter wel weten en proeven is dat iedereen er weer zin in heeft. Wist u ook dat we met maar liefst 40 
teams deelnemen aan de competitie ! 

Hoe mooi zou het zijn als onze A1 en het 2e op het veld konden promoveren. Hoe mooi zou het zijn als ons 1e 

team, na het afscheid van enkelen prominenten, gewoon weer bovenin mee kan draaien in de Hoofdklasse. 

Hoe mooi zou het zijn als we dit seizoen een nieuwe Voorzitter zouden kunnen benoemen. 

Maar het mooiste zou zijn als we allemaal "coronavrij" zouden blijven ! 

Laten we ons allemaal aan de regels houden en dan wens ik iedereen een sportief en succesvol seizoen toe. 

Jan Willem van Nieuwenhuijsen, bestuurslid Technische Zaken (technischezaken@kvwageningen.nl)  

P.S.  hieronder nog even de belangrijkste wijzigingen qua spelregels (alle info over de wijzigingen vind je hier: 
https://www.kvwageningen.nl/herziening-spelregels-2020/) 

 

KV Wageningen Jeugd – We gaan weer beginnen 

Na een abrupt einde van de zaal en veld competitie afgelopen seizoen, hebben we weer geoefend en getraind en 
gaat de nieuwe competitie 2020-2021 van start komend weekend. 

Een aantal nieuwe spelregels voor binnen de lijnen, die al eerder zijn gecommuniceerd en elders in de weekbrief 
zijn terug te lezen. 

Maar vooral spelregels rondom wedstrijden waar we nog aan moeten wennen. “We zijn klaar met corona, maar 

corona nog niet met ons”. Soms zijn de regels lastig te volgen, maar hou onze corona update van de protocollen in 
de gaten en vraag het ons gerust, wanneer het soms niet helemaal duidelijk is. Samen kunnen we corona 
verslaan. Bedenk dat die vrijwilliger die jou aanspreekt om aan de regels te denken, deze regels niet zelf 
verzonnen heeft. Hij of zij doet alleen maar zijn best om bij ons op de accommodatie de corona regels te 
handhaven. 

In verband met corona en de te volgen regels en protocollen hebben we besloten om het schoolkorfbal toernooi te 
verplaatsen naar het voorjaar 2021. Woensdag 23 september a.s. dus geen schoolkorfbal op het Binnenveld. 

Voor de Jeugd TC maar ook andere commissies zijn “DE TEAMOUDERS” heel belangrijk. 

De meeste teams zijn voorzien, maar we hebben nog vacatures bij de B2, C3 en F3. Informatie mbt teamouders is 
te vinden op de website https://www.kvwageningen.nl/organisatie/commissies/jeugd-tc/  

Namens de Jeugd TC heeft Petra Hoefakker de taak opgepakt om de teams te voorzien van teamouders en te 

helpen met communicatie voor o.a. het vervoer. 

TRAINERS VACATURE: 

Voor de E en F jeugd kunnen we nog een paar trainers gebruiken. Lijkt het je leuk om te beginnen met trainen 
geven of heb je dit eerder al eens gedaan. Iedereen is van hart welkom zich te melden om bij te dragen aan onze 
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mooie jeugd afdeling. We ondersteunen onze trainers met Trainers Begeleiding en bieden de mogelijkheid tot het 
volgen van de cursus Korfbal Trainers (KT2). 

Heb je vragen, mis je informatie? We vernemen het graag. Mail naar jeugdtc@kvwageningen.nl  

Namens de Jeugd TC 

Arjen van Dee (Coördinator Jeugd TC) 

Actueel – Korfbal 

Werkzaamheden A12 komend weekend, let op bij uitwedstrijden! (update) 

Voor komend weekend:  

4-7 september 
2020 

Afsluiting van knooppunt Maanderbroek tot aan aansluiting Oosterbeek in de 
richting van Arnhem. Omklappen Poortwachter in de richting Arnhem 

Alle informatie over de afsluitingen in de komende weekenden vind je terug op onze website: 
https://www.kvwageningen.nl/werkzaamheden-a12-komende-5-weekenden-let-op-bij-uitwedstrijden/ 

Teamfoto’s gevraagd (update) 

Wageningen E6 is het eerste team dat een teamfoto heeft ingeleverd, en deze staat inmiddels 

ook op hun teampagina. Wie volgt?  

Zijn jullie met je team compleet, maak een leuke, coronaproof, 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.  

KNKV app: Pasfoto (van je kind) wijzigen (tot 5 september) (nieuw) 

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 – alle details zijn er nu (update) 

Zoals eerder aangekondigd zijn per 1 september 2020 de nieuwe spelregels van de IKF van toepassing. Benieuwd 

naar het nieuwe spelregeldocument? En wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van de 'oude' 
spelregels? Alle informatie vind je op KNKV.nl/spelregels. Hier vind je linkjes naar verschillende documenten.  

Eerdere berichten van de bond over herziening spelregels in het artikel over de herziening op onze website: 
https://www.kvwageningen.nl/herziening-spelregels-2020/ 

Vervoer van korfbalteams en mondkapjes (herhaling) 

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 
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)  

Voor de overige informatie m.b.t. corona en de competitie, zie de speciale corona pagina op onze website onder 

Vereniging -> Corona met alle actuele informatie: https://www.kvwageningen.nl/corona/ 
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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 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.  

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/ 
 

 

Korfbal – Nog te lezen op de website 

- Trainingsschema nieuwe seizoen – vanaf 24 augustus 

Actueel – Algemeen 

Corona update vanuit bestuur 

Later deze week volgt er vanuit het bestuur een corona update. Hou de website in de gaten.  

Buitengewone algemene vergadering 7/9 – graag van te voren aanmelden 

Zoals eerder gemeld zal volgende week maandag, 7 september, een buitengewone algemene vergadering worden 
gehouden (aanvang 20:00 uur).  

Enige agendapunt is een verzoek van het bestuur aan de leden om toestemming om het pand aan de Dolderstraat 
te verkopen. Tijdens de vergadering zullen de details van deze verkoop worden toegelicht. 

In verband met de maximumcapaciteit van het clubhuis, willen we graag vooraf weten hoeveel mensen er 
aanwezig zullen zijn. Daarom hierbij het verzoek om je uiterlijk zaterdag 5 september aan te melden via het 

mailadres bestuur@kvwageningen.nl.  

Hopelijk tot ziens op 7 september. 

Corona heeft nu haar eigen KV Wageningen webpagina 

Nu corona nog wel een tijdje onder ons blijft en we er bij alles rekening mee moeten houden, is het tijd voor een 
eigen pagina over corona. Met op die pagina uitsluitend de actuele informatie m.b.t. corona en dat natuurlijk in 
relatie tot onze accommodatie, de korfbalcompetitie etc. Je vindt deze pagina onder Vereniging -> Corona actueel 

(https://www.kvwageningen.nl/corona/). Mogelijk dat nog niet alle actuele informatie hier te vinden is. Mis je iets, 
laat het weten.  

Wat ook blijft is het nieuwsbericht op de website met de kop “Coronavirus – update”. In dit bericht plaatsen we 
telkens de updates, en het bericht verwijst naar de corona pagina en omgekeerd. De URL is gewijzigd: 
https://www.kvwageningen.nl/corona_update/ 

 

  

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.kvwageningen.nl/organisatie/commissies/jeugd-tc/
mailto:poefakker@gmail.com
https://www.kvwageningen.nl/oefenwedstrijden-augustus-september-2020/
https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema-nieuwe-seizoen-veld-najaar-2020/
mailto:bestuur@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/corona/
https://www.kvwageningen.nl/corona_update/


 

 

Pagina 4 van 9 

 
Weekbrief –31 augustus 2020 – Nr. 03 
 
 

 

Inloopspreekuur Fysiotherapie Vis van start op 7 september 

Fysiotherapie Vis verzorgt al een aantal jaren een inloopspreekuur voor leden van KV 
Wageningen. Ook zo in het nieuwe seizoen. Vanaf maandag 7 september zal Maxime Schoorl, 
fysiotherapeut bij Fysiotherapie Vis, starten met het inloopspreekuur bij KV Wageningen op 

Het Binnenveld. 

Je kunt elke maandagavond terecht tussen 19.15 en 20.00 uur. Voor leden die gebruik willen 
maken van het spreekuur geldt dat het fijn is wanneer je je daarvoor even per mail aanmeldt 
(maxime@fysiotherapie-vis.nl),  zodat Maxime van te voren een beeld heeft van wat ze kan 
verwachten. Tijdens het inloopspreekuur dat gratis is, zal de fysiotherapeut je blessure 

beoordelen en je een advies geven.  

Link naar website Fysiotherapie Vis: https://www.fysiotherapie-vis.nl/  

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

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.  

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• VOG aanvraag voor trainers (31 augustus) 

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

Actueel – Vacatures vrijwilligers 

Vacature: Statistieken bijhouden selectie KV Wageningen 

Voor de selectie van KV Wageningen zijn we nog steeds op zoek naar een of meerdere personen die de statistieken 

willen bijhouden tijdens de wedstijden van de selectie (1 en 2). Denk hierbij aan het aantal schoten van het gehele 
team maar ook per persoon, het aantal aanvallen etc. Het bijhouden gebeurt op een tablet of smartphone. Het 
gaat hierbij om de uit- en thuiswedstrijden. Zoals hierboven al genoemd zijn deze wedstrijden door heel 
Nederland, dus zal het wel tijd in beslag nemen in het weekend. Mocht je alleen de thuiswedstrijden op je willen 
nemen of een deel van de wedstrijden, dan is dat ook zeker een optie. We zouden dan wellicht een roulatiepool 
kunnen maken met meerdere personen om de belasting te verminderen. 

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan contact op met Pieter Gouweloos via tkw@kvwageningen.nl of 
06 5575 0529. 

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) 

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/ 
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Actueel – Activiteiten 

Schiet-maar-raak trainingen, vanaf vrijdag 11 september 

In september vanwege alles rond corona geen schoolkorfbaltoernooi voor de Wageningse basisscholen op Het 

Binnenveld. Dè gelegenheid voor heel veel kinderen (en hun ouders/verzorgers) om kennis te maken met korfbal, 
KV Wageningen en Het Binnenveld.  

We zouden na het toernooi weer schiet-maar-raak trainingen gaan organiseren voor de kinderen die willen 
uitzoeken of korfbal hun sport kan zijn. En daar beginnen we nu gewoon wat eerder mee. Vanaf vrijdag 11 
september is er tot de herfstvakantie elke vrijdag van 17:30-18:30 uur een schiet-maar-raak training. Kinderen 
kunnen hier net zo vaak aan meedoen als ze willen. Het is voor kinderen uit groep 3 t/m 8, zeg maar voor de D, E 
en F.  

Aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn. Aanmelden kan via de mail (korfballen@kvwageningen.nl) of door te 
bellen/appen met Alien Jalvingh (0644348874).  

Terugblik op de oudste kampdag 

Vorig week zondag was het tijd voor de kampdag van de oudste jeugd. Na lekker rustig opgestart te zijn met een 
lekker ontbijtje gingen de kinderen naar buiten voor het groepjes spel. Hierin moesten ze op zoek naar hun eigen 
naam met daarop aan de achterkant een stelling. Mochten ze de 5 juiste stellingen bij elkaar hebben gevonden,  

moesten ze hun groepsnaam raden (Vuur/Sleutel/Dobbelsteen/Voetstappen of was het toch een Sneeuwpop).  

De groepjes waren gevormd, nu konden de echte spellen beginnen. We begonnen met een ren je rot en gingen 
daarna verder met een sportdag. Na een aantal rondes gingen we naar binnen om te lunchen. Toen we weer 
verder wilden gaan, viel de sportdag letterlijk in het water. Gelukkig konden de kinderen zichzelf goed vermaken. 
Het weer klaarde na een uurtje weer op en de sportdag kon hervat worden. 

Na de sportdag was het tijd om te douchen en je gereed te maken voor het avondprogramma. Het gedeelte waar 

veel van de kinderen voor gekomen waren. Het avondprogramma begon met een lekker frietje en een snack. De 
eerste activiteit was onze eigen versie van jachtseizoen, waarin de kinderen door Wageningen verschillende 
checkpoint ’s moesten behalen. Werden de kinderen gespot, dan moesten ze terug naar het vorige checkpoint. 
Eenmaal terug op het Binnenveld was het weer tijd voor de welbekende film. Een hoop kinderen voelde al 
nattigheid. Na een klein kwartier was het dan zover de eerste kinderen werden het bos in gestuurd voor de 
welbekende spooknacht. Na afloop sloten we af met het broodje knakworst en was het weer tijd om naar huis te 

gaan. 

Ik wil iedereen die heeft geholpen nogmaals via deze manier bedanken om deze dag mogelijk te maken. Ik hoop 
iedereen volgend jaar natuurlijk weer terug te zien op hopelijk weer een echte kampweek (1e week van de 
zomervakantie).  

Corné Daalmeijer 

Activiteiten – Nog te lezen op de website:  

- Een dagje “op kamp” met de D, E en F (26 augustus)  
- 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 Wajo’s verkopen 
mondkapjes (details op 
facebook/Instagram) 

De E1 speelde zijn eerste wedstrijd van 
het nieuwe seizoen. Dalto was de 
tegenstander. De ruststand was 5-6 maar 
na de bespreking werd dit uiteindelijk 11-

8. Een goed begin     

Ron Steenbergen, trainer/coach Wageningen 1, 
staat vorige week in De Gelderlander Vallei 
(premium artikel) met een dubbelinterview. 
https://www.gelderlander.nl/sport-de-
vallei/steenbergen-en-van-steenbergen-samen-
succesvol-nu-tegenstanders~a4f25ea2/  

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

mailto:korfballen@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/een-dagje-op-kamp-met-de-d-e-en-f/
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.gelderlander.nl/sport-de-vallei/steenbergen-en-van-steenbergen-samen-succesvol-nu-tegenstanders~a4f25ea2/
https://www.gelderlander.nl/sport-de-vallei/steenbergen-en-van-steenbergen-samen-succesvol-nu-tegenstanders~a4f25ea2/
https://www.gelderlander.nl/sport-de-vallei/steenbergen-en-van-steenbergen-samen-succesvol-nu-tegenstanders~a4f25ea2/
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/


 

 

Pagina 6 van 9 

 
Weekbrief –31 augustus 2020 – Nr. 03 
 
 

 

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

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

Graag ivm aantallen aanwezigen en corona, aanmelden uiterlijk 5 september bij 
bestuur@kvwageningen.nl  

Vrij 11 sept 17:30-18:30 Schiet-maar-raak training – kennismakingstrainingen voor kinderen uit groep 3 
t/m 8 

Zat 12 sept 17:00 Wageningen 1 – Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 

Vrij 18 sept 17:30-18:30 Schiet-maar-raak training – kennismakingstrainingen voor kinderen uit groep 3 
t/m 8 

Vrij 25 sept 17:30-18:30 Schiet-maar-raak training – kennismakingstrainingen voor kinderen uit groep 3 
t/m 8 

Zat 26 sept 17:00 Wageningen 1 – SCO/Motip Dupli 1 

Vrij 2 okt  Schiet-maar-raak training – kennismakingstrainingen voor kinderen uit groep 3 
t/m 8 

Vrij 9 okt 17:30-18:30 Schiet-maar-raak training – kennismakingstrainingen voor kinderen uit groep 3 

t/m 8 

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

Vrij 16 okt 17:30-18:30 Schiet-maar-raak training – kennismakingstrainingen voor kinderen uit groep 3 

t/m 8 

Zat 17 okt 15:30 Wageningen 1 – DSC 1 

Zat 24 okt 15:30 Wageningen 1 – SKF 1 

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:bestuur@kvwageningen.nl
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 

Programma deze week – zaterdag 5 en zondag 6 september 

 
Niet genoemde teams zijn vrij - dump Sportlink 1 september, 19:49 uur 

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 voor zaterdag 5 september (en bekend bij het wedstrijdsecretariaat):  
- D: Femke Roubos (D2) 
- E: Martijn Roubos (E3), Sophie Kesteloo (E4) 

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

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 5-9 15:30 SKF 1 Wageningen 1 De Groene Velden-VEENENDAAL A. Klingenberg, J W F Keizer 0:00

zat 5-9 12:30 Unitas/Perspectief 3 Wageningen 2 Het Slingerbos-HARDERWIJK N (Nick) van Meteren 0:00

zat 5-9 15:45 Wageningen 3 NKC '51 2 Binnenveld-Veld 1 J.H. (Hans) Meijlis 13:30

zat 5-9 14:15 Wageningen 4 Dindoa 4 Binnenveld-Veld 1 W. (Wouter) de Klerk 0:00

zat 5-9 17:15 Wageningen 5 Exakwa 2 Binnenveld-Veld 1 G. (Gerco) Treur 0:00

zat 5-9 12:00 SDO/Fiable 3 Wageningen 6 Mijzijde-KAMERIK J (Jos) van der Leeden 0:00

zat 5-9 17:00 MIA 3 Wageningen 7 Veld MIA-AMERSFOORT 0:00

zat 5-9 16:00 DWS 3 Wageningen 8 Sportveld DWS-KOOTWIJKERBROEK Brink, D (Dingeman) van den 0:00

zon 6-9 11:00 Apeldoorn 7 Wageningen 9 Orderbos-APELDOORN 0:00

zat 5-9 13:00 Albatros A1 Wageningen A1 Develstein-ZWIJNDRECHT A. (Aard) Brouwer 10:45

zat 5-9 12:30 DKB A1 Wageningen A2 Naestenbest (veld)-BEST Harmsen, G (Gert-Henk) 10:30

zat 5-9 13:00 Arena A1 Wageningen A3 Candia-RHENEN Odijk, C J (Chris) 0:00

zat 5-9 15:00 Wageningen A4 ODIK A3 Binnenveld-Veld 2 Bos, J (Jeffrey) van den 0:00

zat 5-9 13:30 Wageningen A5 SKF A4 Binnenveld-Veld 2 Vries, W (Wiebe) de 0:00

zat 5-9 13:00 Wageningen B1 DOT (O) B1 Binnenveld-Veld 1 0:00

zat 5-9 14:00 MÃ©lynas B1 Wageningen B2 De Hazenberg-BRUMMEN 0:00

zat 5-9 12:15 Wageningen B3 Fortissimo B2 Binnenveld-Veld 2 Holland, A (Amanda) van 0:00

zat 5-9 11:00 Wageningen B4 Regio '72 B1 Binnenveld-Veld 2 Cornelissen, S (Sam) 0:00

zat 5-9 12:30 DVO/Accountor C2 Wageningen C1 De Eikelhof-BENNEKOM 0:00

zat 5-9 11:30 SKF C3 Wageningen C2 De Groene Velden-VEENENDAAL 10:30

zat 5-9 13:45 DOT (O) C2 Wageningen C3 De Rusheuvel-OSS Bras, P (Peter) 0:00

zat 5-9 12:00 Wageningen D1 DVO/Accountor D1 Binnenveld-Veld 1 0:00

zat 5-9 10:30 SKF D2 Wageningen D2 De Groene Velden-VEENENDAAL 0:00

zat 5-9 09:00 Arena D1 Wageningen D3 Candia-RHENEN Odijk, M (Marc) 8:15

zat 5-9 11:30 Rheko D1 Wageningen D4 IJsselsingel-RHEDEN 0:00

zat 5-9 11:00 Keizer Karel D2 Wageningen D5 Staddijk-NIJMEGEN Ingen, A. (Ashley) van 9:30

zat 5-9 09:30 Wageningen E1 DVO/Accountor E1 Binnenveld-Veld A Mol, C. (Camiel) 0:00

zat 5-9 09:30 SKF E2 Wageningen E2 De Groene Velden-VEENENDAAL 0:00

zat 5-9 11:30 Reehorst '45 E1 Wageningen E3 t Schuttersveld-EDE GLD Heusden, J. (Jetske) van 10:45

zat 5-9 10:00 Wageningen E4 SKF E4 Binnenveld-Veld E Oosterhof, J. (Jinke) 0:00

zat 5-9 09:00 Wageningen E5 SKF E5 Binnenveld-Veld E Meurs, L. (Lola) 0:00

zat 5-9 09:30 Sparta (N) E3 Wageningen E6 Luxool-NIJKERK GLD Molenaar, J.R. (Janneke) 8:15

zat 5-9 11:00 Revival E1 Wageningen E7 Overbeek-TERSCHUUR Domselaar, R. (Rink) van 10:00

zat 5-9 10:00 Wageningen E8 DOT (O) E4 Binnenveld-Veld G Haas, J. (Joyce) de 0:00

zat 5-9 09:00 Wageningen E9 DOT (O) E5 Binnenveld-Veld G Agterberg, I. (Iris) 0:00

zat 5-9 09:00 DVO/Accountor E5 Wageningen E10 De Eikelhof-BENNEKOM 8:15

zat 5-9 09:45 Tiel '72 F1 Wageningen F1 Rauwenhof-TIEL 0:00

zat 5-9 10:00 Wageningen F2 DVO/Accountor F2 Binnenveld-Veld D Schets, N (Nynke) 0:00

zat 5-9 09:00 Wageningen F3 SKF F2 Binnenveld-Veld D 0:00

mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
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Programma volgende week – zaterdag 12 en zondag 13 september 

 
Niet genoemde teams zijn vrij - dump Sportlink 1 september, 19:49 uur 

KV Wageningen website & sociale media 

Website KV 
Wageningen 

Facebook KV 
Wageningen 

Twitter KV 
Wageningen 

 Facebook 
Wajo’s 

Mail 
Weekbrief 

 

  

 

 

 

  

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

zat 12-sep 17:00 Wageningen 1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1Binnenveld-Veld 1 M (Marcel) Winters, E. (Emiel) Wilbrink

zat 12-sep 15:30 Wageningen 2 DVO/Accountor 3 Binnenveld-Veld 1 B (Ben) Melgers

zat 12-sep 15:30 DVO/Accountor 4 Wageningen 3 De Eikelhof-BENNEKOM M.J.R (Marc) Heijnen

zat 12-sep 13:00 DOS Kampen/Veltman 3Wageningen 4 De Maten-KAMPEN F (Freddy) Bruinsma

zat 12-sep 14:00 DOS Kampen/Veltman 2Wageningen 5 De Maten-KAMPEN

zat 12-sep 14:15 Wageningen 6 De Meeuwen 3 Binnenveld-Veld 4

zat 12-sep 14:30 Wageningen 7 Woudenberg 2 Binnenveld-Veld 2

zat 12-sep 13:00 Wageningen 8 DVO/Accountor 10 Binnenveld-Veld 2 Hartog, C. (Chris) den

zon 13-sep 11:30 Wageningen 9 Wesstar 1 Binnenveld-Veld 1

woe 9-sep 21:00 Reehorst '45 MW2 Wageningen MW1 t Schuttersveld-EDE GLD

woe 9-sep 20:30 Wageningen MW2 SKF MW1 Binnenveld-Veld 1

zat 12-sep 14:00 Wageningen A1 OVVO A1 Binnenveld-Veld 1 P (Peter) Poldervaart

zat 12-sep 12:30 Wageningen A2 SKF A2 Binnenveld-Veld 1 Schreuder, B T (Bart)

zat 12-sep 11:15 Wageningen A3 Reehorst '45 A1 Binnenveld-Veld 4 Smithjes, G (Guylian)

zat 12-sep 11:30 Zwaluwen A1 Wageningen A4 Hengelder-ZEVENAAR

zat 12-sep 12:30 Activitas A1 Wageningen A5 Maurik-MAURIK

zat 12-sep 12:30 Fortissimo B1 Wageningen B1 IJsseloever-IJSSELSTEIN UT

zat 12-sep 12:45 Wageningen B2 Duko B1 Binnenveld-Veld 4 Dekens, K (Klae)

zat 12-sep 12:30 SKF B3 Wageningen B3 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 12-sep 9:30 SKF B5 Wageningen B4 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 12-sep 11:30 Wageningen C1 KVZ C1 Binnenveld-Veld 1

zat 12-sep 10:30 Wageningen C2 DOT (O) C1 Binnenveld-Veld 1 Milligen, J.P. (Joost) van

zat 12-sep 9:30 Wageningen C3 Reehorst '45 C2 Binnenveld-Veld 1 Rummenie, A. (Anne)

zat 12-sep 10:15 De Meeuwen D1 Wageningen D1 Putter Eng-PUTTEN

zat 12-sep 12:00 Wageningen D2 DVO/Accountor D3 Binnenveld-Veld 2 Beumer, J (Julia)

zat 12-sep 11:00 Wageningen D3 DVO/Accountor D5 Binnenveld-Veld 2 Beumer, I. (Isa)

zat 12-sep 10:00 Wageningen D4 Noviomagum D1 Binnenveld-Veld 2 Albers, T (Tamara)

zat 12-sep 9:00 Wageningen D5 SKF D6 Binnenveld-Veld 2 Terpstra, J. (Justin)

zat 12-sep 10:00 Wageningen E1 MIA E1 Binnenveld-Veld D Hoef, N.J. (Danieke) van de

zat 12-sep 9:00 Wageningen E2 DVO/Accountor E2 Binnenveld-Veld D Lam, E. (Eline)

zat 12-sep 10:00 Wageningen E3 Animo E1 Binnenveld-Veld F Brenk, E.J. (Evie) van

zat 12-sep 11:30 DOT (O) E1 Wageningen E4 De Rusheuvel-OSS Husterman, S. (Stan)

zat 12-sep 10:30 DOT (O) E3 Wageningen E5 De Rusheuvel-OSS Husterman, S. (Stan)

zat 12-sep 10:00 Wageningen E6 Spirit E4 Binnenveld-Veld E Schoorl, L (Lisa)

zat 12-sep 9:00 Wageningen E7 DVO/Accountor E7 Binnenveld-Veld E Dee, M. (Mila) van

zat 12-sep 9:00 DVO/Accountor E8 Wageningen E8 De Eikelhof-BENNEKOM

zat 12-sep 9:00 Activitas E1 Wageningen E9 Maurik-MAURIK

zat 12-sep 10:00 Wageningen E10 Keizer Karel E2 Binnenveld-Veld G Van Druten, L. (Lisette)

zat 12-sep 9:00 Wageningen F1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen F1Binnenveld-Veld G Heijink, B (Boaz)

zat 12-sep 9:30 SKF F1 Wageningen F2 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 12-sep 9:00 TOG F1 Wageningen F3 't Kurfke-OVERLANGEL

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 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.  

HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 
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