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Korfbal 

Check bij uitwedstrijden coronaprotocol van de tegenstander 

Sommige verenigingen sturen ons een mail met daarin informatie over wat de corona regels bij hen zijn, omdat 
een van onze teams daar een wedstrijd gaat spelen.  
Heb je een uitwedstrijd, check dan even wat de tegenstander op hun website heeft staan. Zijn de kleedkamers 
beschikbaar? Kun je er douchen? Hoe werkt de bezoekersregistratie?  

KV Wageningen corona protocol rondom wedstrijden en trainingen 

Via verschillende kanalen is dit protocol van het bestuur vorige week verspreid naar trainers, coaches, 
teamouders, begeleiders en spelers. Je vindt het protocol op onze website via de pagina met alle actuele corona 
informatie: https://www.kvwageningen.nl/corona/ 

Je vindt het protocol deze week ook in de weekbrief onder het nieuwe onderdeel “Corona communicatie”.  

Fluiten van wedstrijden door senioren en A-junioren 

Iedere speler uit de senioren en A-junioren wordt aangewezen om een aantal wedstrijden te fluiten. Kan/wil je niet 
fluiten, regel dan een vervangen er geeft dit door aan de scheidsrechteraanwijzer per mail: scheidsrechter-
intern@kvwageningen.nl.  

Namens de Arbitrage Commissie,  
Hans de Jong (arbitrage@kvwageningen.nl)  

Extra optie om pasfoto te wijzigen in de KNKV app 

Voor iedereen die het vorige week toch nog niet had gedaan, is er nu een herkansing. Het KNKV stelt de optie om 
je pasfoto of die van je kind te wijzigen opnieuw open. Van maandag 7 t/m 11 september is het mogelijk om te 
zorgen dat je een recente pasfoto, het liefst een selfie naar voren, in de KNKV app hebt. Hoe je het precies kunt 
wijzigen lees je op onze website: 

https://www.kvwageningen.nl/je-pasfoto-updaten-in-de-knkv-app-van-7-t-m-11-september/  

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

11-14 september 2020 Afsluiting van knooppunt Maanderbroek tot aan aansluiting Oosterbeek 
in de richting van 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) 

Inmiddels ook teamfoto’s ontvangen van E1, E5 en F1. 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.  

Teamouders gezocht (update) 

We zoeken alleen nog een teamouder voor Wageningen C3. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Petra Hoefakker 
(poefakker@gmail.com). Wil je eerst meer informatie, neem dan ook even contact op met Petra.  

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/).  

Korfbal – Nog te lezen op de website 

• We gaan weer beginnen (is onderdeel van “Update technische commissies”) 
• Herziening spelregels 2020 
• Trainingsschema nieuwe seizoen – vanaf 24 augustus 
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Wedstrijdverslagen 

Wageningen E1 verslaat DVO E1 

Eerste officiële wedstrijd KV Wageningen – DVO. Op zaterdag 5 september speelden wij, de E1, tegen DVO uit 

Bennekom. We speelden in Wageningen. We hebben allemaal gescoord en goed gespeeld. Het was een leuke 
wedstrijd. De ochtend begon met regen maar toen we begonnen met spelen, scheen de zon. DVO was een goede 
tegenstander, maar we hebben toch gewonnen met 11-7! 
Mariam, Wageningen E1 

Wageningen 1 begint competitie met ruime zege op SKF 

Na lange tijd niet meer te mogen sporten, mochten de korfballers afgelopen weekend het veld weer op voor “het 
echie”. Aan de veldcompetitie kwam in maart abrupt een einde en deze werd als niet gespeeld beschouwd. 
Daarom geen promoties of degradaties, voor sommige teams een geluk door niet te hoeven degraderen, voor 

andere teams pech omdat er geen promotie inzat. 

Zaterdag dus de start voor Wageningen in de Hoofdklasse, dat daar in twee leagueploegen treft, Dalto en Oost 
Arnhem. De overige tegenstanders zijn Mid Fryslân, Heerenveen, DSC, SCO en SKF. Ook heeft Wageningen een 
aardige metamorfose ondergaan. Drie heren en twee dames namen afscheid en ook de staf werd vervangen. De 

nieuwe trainer Ron Steenbergen uit Arnhem heeft nu de touwtjes in handen met co-assistent Johan van Haut aan 

zijn zijde. Teammanager is Fred Beumer. Jeroen Hukema en Pim Steenbergen kwamen over van Sparta Zwolle, 
Bas Noordermeer van OVVO, Saskia van der Zee maakte de overstap van DVO en met eigen “kweek” Klae Dekens 
is het vlaggenschip van KV Wageningen weer compleet. 

SKF was de eerste tegenstander van de blauwwitten, die op bezoek gingen in Veenendaal, waar op “De Groene 

Velden” een aardige bries stond. Aanvallend begon Wageningen met aanvoerder Steven Landman, Wouter ter 
Maaten, Xanne Keetelaar en Saskia van der Zee. De verdediging werd gevormd door Pim Steenbergen, Jeroen 
Hukema, Nena Ellermeijer en Klae Dekens. Op de bank Bas Noordermeer en Michelle van den Tempel. 

De eerste helft was nog niet bepaald wat de vele Wageningse supporters ervan verwacht hadden. SKF begon fel en 

enthousiast aan de partij , terwijl Wageningen duidelijk moeite had haar draai te vinden. Er werd te rommelig 
gespeeld en met kansen die er echt wel waren werd te slordig omgegaan.SKF nam zelfs een 2-0 voorsprong en 
hoewel Wageningen niet echt in de problemen kwam hielden de Venendalers toch stand tot de 11-11 ruststand. 

De tweede helft was duidelijk beter aan de blauwwit-zijde. Verdedigend stond het goed en aanvallend werd er 

rustiger gebald, waardoor er meer en meer kansen werden gecreëerd 

Langzaam maar zeker kon Wageningen uitlopen en na 12-15 ging het alleen maar steeds beter draaien. SKF 
probeerde er nog van alles aan te doen om het tij te keren, maar Wageningen liet zien wie toch echt de best was. 
Aan Wageningen zijde kwam Michelle van den Tempel nog in het veld voor Xanne Ketelaar. 

Doelpunten: Jeroen Hukema 6x, Steven Landman en Wouter ter Maaten 4x, Pim Steenbergen 3x, Klae Dekens, 
Xanne Ketelaar en Nena Ellermeijer 2x 

Wedstrijdverslagen, leuk toch? 

Levert jouw team volgende week ook een wedstrijdverslag in? Wij plaatsen ‘m wel hier. Insturen graag naar 
weekbrief@kvwageningen.nl.   

Corona communicatie 

Corona protocollen KV Wageningen – vanuit het bestuur 

Het bestuur heeft een splitsing gemaakt in de communicatie van de corona regels tussen a) alles wat op en rond 

het speelveld gebeurt, voor, tijdens en na wedstrijden en trainingen en b) het horeca-gedeelte 

A) Coronaprotocol rondom wedstrijden en trainingen 

Voor teamouders, begeleiders, trainers en coaches om met spelers en ouders te delen en elkaar op aan te 
spreken.  
Communicatie m.b.t. gedrag voor, tijdens en na de wedstrijden en trainingen. 

Thuis omkleden en douchen is het advies. Kleedkamers zijn open en daar kan gebruik van gemaakt worden mits 
1,5 meter afstand wordt gehouden in de kleedkamer (voor 18 jaar en ouder) 

Omkleden en schoenen aandoen in de kleedkamer. Tas niet mee het clubhuis in of op het boven terras, daar niet 
omkleden. Gebruik van het beneden terras, beneden bij de lockers of picknicktafels is geen probleem 

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

het veld geplaatst. Laat deze stoelen staan! 

Spelers geven elkaar geen hand en teams doen geen yell en of high five voor de wedstrijd. 

De scheidsrechters en scheidsrechters-begeleiders houden altijd 1,5 meter afstand (behalve bij de pupillen). 
De scheidsrechter geeft geen hand aan de aanvoerder of coaches. 

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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Ook tijdens een time-out en in de rust geldt de 1,5 meter. 
Teamouders/begeleiders/verzorgers die niet actief coachen en geblesseerde spelers nemen plaats achter de 
omheining. 

Teambesprekingen (18+) kunnen niet plaatsvinden in  bestuurskamer of commissiekamer (te weinig ruimte). 
Business home of tribune bieden wel ruimte. 

Bij uitwedstrijden zijn mondkapjes in de auto verplicht (*) voor iedereen vanaf 13 jaar, deze dient iedereen zelf 
mee te nemen. 

Spreek af op de parkeerplaats i.p.v. in het clubhuis. Ga waar mogelijk met de fiets naar uitwedstrijden.  

Het laatste team dat op een veld speelt of traint reinigt gebruikte palen, korven en ballen en ruimt deze op. 

Arjen van Dee, bestuurslid Jeugd (jeugdtc@kvwageningen.nl) en Jan Willem van Nieuwenhuijsen, bestuurslid 
Technische zaken (technischezaken@kvwageningen.nl) 

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

(*) Vervoer van korfbalteams en mondkapjes (weekbrief 24 augustus) 

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) 

B) Corona regels horeca-gedeelte 

Vanuit het beheer van Het Binnenveld een update rond corona middels 3 afbeeldingen met regels en instructies 
(zie hieronder). Ze gelden voor iedereen die op Het Binnenveld komt: registratie bezoek, de Corona huisregels 
(geldend binnen in het clubhuis) en de Corona regels op het terras (boven en beneden).  
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Corona informatie op onze website 

• Zie Vereniging -> Corona actueel (https://www.kvwageningen.nl/corona/) 
Voor alle actuele informatie m.b.t. corona en dat natuurlijk in relatie tot onze accommodatie, de 
korfbalcompetitie etc.  

• Nieuwsbericht “Coronavirus – update” (https://www.kvwageningen.nl/corona_update/).  
In dit bericht plaatsen we telkens de updates, en het bericht verwijst naar de corona pagina en omgekeerd.  

Algemene informatie 

Oproep vrijwilligers kantine 

Altijd al eens achter de bar willen staan? Grijp nu je kans! 

We zoeken voor Het Clubhuis mensen die zo nu en dan kantinediensten willen draaien op een ochtend, middag of 
avond. Dat kan in het weekend zijn, maar ook door de week. Dit kan zowel achter de bar als in de keuken, als je 
liever voor het eten zorgt. 

Je kunt zelf bepalen wanneer en hoe vaak je actief wilt zijn. Het is de bedoeling om te gaan werken met een 

intekensysteem waarbij je zelf aangeeft wanneer je kunt. 

Voor meer informatie en/of aanmelden kun je terecht bij Carlo van Tricht (06 23233370) 

Woensdag 9 september clubhuis vanaf 19:00 uur gesloten 

Woensdag 9 september is het clubhuis vanaf 19:00 uur gesloten vanwege externe verhuur. Het Business Home is 
beschikbaar voor leden. LET OP, via de kleine trap bij de kantine naar boven en beneden lopen.  

Grote Clubactie 2020 – we doen weer mee 

Ook dit jaar doet KV Wageningen mee aan de Grote Clubactie. Graag brengen wij deze actie onder de aandacht.  

Hoe werkt het? 

Vanaf 19 september starten alle jeugdleden (t/m B) met de verkoop. In de week van 14 september worden de 
lotenboekjes op de training uitgereikt. Daarmee kunnen onze leden loten verkopen tot 24 november 2020. Boekjes 
inleveren kan in het clubhuis, daar staat een doos van de Grote Clubactie achter de bar. 

Een lot kost € 3,00. Hiervan gaat maar liefst € 2,40 naar onze vereniging. Wat gaat wij doen met de opbrengst? 

De opbrengst wordt net als vorig jaar besteed aan de aankleding van de kantine (daar zijn nog aardig wat acties 

die kunnen gebeuren) van de nieuwe accommodatie. 

Welke Prijzen? 

De Grote Clubactie heeft mooie prijzen. De trekking is 10 december bekend. De lotnummers staan op het 
bankafschrift. Meer informatie is te vinden op: www.groteclubactie.nl. Verder zijn er leuke acties voor de 
lotenverkopers.  

En KV Wageningen organiseert haar eigen wedstrijden. De beste verkopers krijgen een leuke prijs. Ook is er weer 

een teamwedstrijd. Het best verkopende team krijgt een waardebon voor een teamuitje/-activiteit. De spelers 
worden hierover via hun teamouder geïnformeerd. Ook voor andere teams die veel hebben verkocht zal een 
budget voor een team activiteit komen. Zoals gebruikelijk worden de jeugdleden die veel hebben verkocht in het 
zonnetje gezet tijdens het Kerstdiner! 

Wij hopen natuurlijk op een goede opbrengst. Als ieder lid van KV Wageningen één of meerdere loten koopt, 
realiseren wij samen een mooi resultaat waar leuke en mooie dingen van kunnen worden gedaan. Ook dit jaar 
gaat de opbrengst naar de inrichting van ons nieuwe sportcomplex. 

Wil jij hieraan ook bijdragen? Vraag onze jeugdspelers naar hun loten.  

Online loten kopen kan ook via de volgende link: https://lot.clubactie.nl/lot/kv-wageningen/4900470 (vanaf 19 
september). Dus kom je niet op ons complex, dan kun je op deze manier aan loten komen. 

Extra boekjes kunnen worden geregeld via Karin den Ridder, karindenridder@gmail.com, 06 38315429 

We hopen net als vorig jaar weer op een mooi resultaat. 

Bestuur van KV Wageningen 

Kruising Nijlantsingel met Voorburglaan (Kortenoord) tijdelijk afgesloten  

Wanneer je naar het Binnenveld gaat via Kortenoord en daarbij de kruising Nijlantsingel met Voorburglaan 
gebruikt, dan is dit bericht voor jou. I.v.m. asfalteerwerkzaamheden en het aanleggen van de verhoogde kruising 
Nijlantsingel en Voorburglaan wordt deze kruising tijdelijk afgesloten. Het bestraten van de verhoogde kruising en 

het asfalteren van het laatste deel van de Nijlantsingel neemt naar verwachting ca 2,5 week in beslag. Vanaf 
donderdag 10 t/m vrijdag 25 september is deze kruising geheel afgesloten voor alle verkeer en is er een 

omleidingsroute van kracht. Deze omleidingsroute wordt d.m.v. gele borden in en rond de wijk aangegeven. 
Zaterdag 26 september is de kruising weer vrij te gebruiken voor verkeer Nijlantsingel en Voorburglaan. 

https://www.kvwageningen.nl/corona/
https://www.kvwageningen.nl/corona_update/
http://www.groteclubactie.nl/
https://lot.clubactie.nl/lot/kv-wageningen/4900470
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Inloopspreekuur Fysiotherapie Vis van start op 7 september (herhaling) 

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 

Vacatures vrijwilligers 

Vacature: Statistieken bijhouden selectie KV Wageningen (herhaling) 

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. 

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/ 

Activiteiten 

Schoolkorfbaltoernooi verplaatst naar woensdag 21 april 

Vanwege corona is besloten het schoolkorfbaltoernooi niet in september te houden, maar het te verplaatsen naar 
het voorjaar van 2021. Woensdagmiddag 21 april is geprikt als nieuwe datum.  

Schiet-maar-raak trainingen, vanaf vrijdag 11 september (herhaling) 

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.  

mailto:maxime@fysiotherapie-vis.nl
https://www.fysiotherapie-vis.nl/
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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).  

Activiteiten – Nog te lezen op de website:  

- Terugblik op de oudste kampdag (weekbrief 31 augustus) 

- Een dagje “op kamp” met de D, E en F (26 augustus)  

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.  

    

Wageningen E1 Wageningen E5 Wageningen F1 Elke zaterdag vers fruit en 
snoeptomaatjes in het 
clubhuis. Gratis, van 
Goudreinet Wageningen. 
OP=OP 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

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:korfballen@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/terugblik-op-de-oudste-kampdag/
https://www.kvwageningen.nl/een-dagje-op-kamp-met-de-d-e-en-f/
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/geen-schoolkorfbaltoernooi-wel-kennismaken-middels-schiet-maar-raak-trainingen/
https://www.kvwageningen.nl/geen-schoolkorfbaltoernooi-wel-kennismaken-middels-schiet-maar-raak-trainingen/
https://www.kvwageningen.nl/geen-schoolkorfbaltoernooi-wel-kennismaken-middels-schiet-maar-raak-trainingen/
https://www.kvwageningen.nl/geen-schoolkorfbaltoernooi-wel-kennismaken-middels-schiet-maar-raak-trainingen/
https://www.kvwageningen.nl/geen-schoolkorfbaltoernooi-wel-kennismaken-middels-schiet-maar-raak-trainingen/
https://www.kvwageningen.nl/geen-schoolkorfbaltoernooi-wel-kennismaken-middels-schiet-maar-raak-trainingen/
https://www.kvwageningen.nl/geen-schoolkorfbaltoernooi-wel-kennismaken-middels-schiet-maar-raak-trainingen/
https://www.kvwageningen.nl/geen-schoolkorfbaltoernooi-wel-kennismaken-middels-schiet-maar-raak-trainingen/
https://www.kvwageningen.nl/geen-schoolkorfbaltoernooi-wel-kennismaken-middels-schiet-maar-raak-trainingen/
https://www.kvwageningen.nl/geen-schoolkorfbaltoernooi-wel-kennismaken-middels-schiet-maar-raak-trainingen/
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/
https://www.kvwageningen.nl/geen-schoolkorfbaltoernooi-wel-kennismaken-middels-schiet-maar-raak-trainingen/
https://www.kvwageningen.nl/geen-schoolkorfbaltoernooi-wel-kennismaken-middels-schiet-maar-raak-trainingen/
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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Wedstrijdinformatie competitie 

Uitslagen afgelopen week (5/6 september) 

 

Programma deze week – zaterdag 12 en zondag 13 september 

 
Niet genoemde teams zijn vrij - dump Sportlink 7 september, 20:12  

  

SKF 1 Wageningen 1 16 23 Wageningen A5 SKF A4 6 12 Wageningen E1 DVO/Accountor E1 11 7

Unitas/Perspectief 3 Wageningen 2 14 24 Wageningen B1 DOT (O) B1 18 7 DVO/Accountor E5 Wageningen E10 7 0

Wageningen 3 NKC '51 2 15 17 Mélynas B1 Wageningen B2 17 15 SKF E2 Wageningen E2 5 11

Wageningen 4 Dindoa 4 8 20 Wageningen B3 Fortissimo B2 6 11 Reehorst '45 E1 Wageningen E3 7 1

Wageningen 5 Exakwa 2 19 12 Wageningen B4 Regio '72 B1 10 16 Wageningen E4 SKF E4 8 2

SDO/Fiable 3 Wageningen 6 14 13 DVO/Accountor C2 Wageningen C1 5 19 Wageningen E5 SKF E5 7 1

MIA 3 Wageningen 7 10 10 SKF C3 Wageningen C2 6 2 Sparta (N) E3 Wageningen E6 0 1

DWS 3 Wageningen 8 5 12 DOT (O) C2 Wageningen C3 4 5 Revival E1 Wageningen E7 10 8

Apeldoorn 7 Wageningen 9 9 22 Wageningen D1 DVO/Accountor D1 7 10 Wageningen E8 DOT (O) E4 2 0

Albatros A1 Wageningen A1 20 31 SKF D2 Wageningen D2 11 6 Wageningen E9 DOT (O) E5 4 5

DKB A1 Wageningen A2 16 13 Arena D1 Wageningen D3 6 6 Tiel '72 F1 Wageningen F1 5 6

Arena A1 Wageningen A3 9 17 Rheko D1 Wageningen D4 6 6 Wageningen F2 DVO/Accountor F2 10 14

Wageningen A4 ODIK A3 12 2 Keizer Karel D2 Wageningen D5 2 8 Wageningen F3 SKF F2 6 5

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 12-9 17:00 Wageningen 1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1Binnenveld-Veld 1 M Winters, E. Wilbrink (Ass) 0:00

zat 12-9 15:30 Wageningen 2 DVO/Accountor 3 Binnenveld-Veld 1 B (Ben) Melgers 0:00

zat 12-9 15:30 DVO/Accountor 4 Wageningen 3 De Eikelhof-BENNEKOM M.J.R (Marc) Heijnen 0:00

zat 12-9 13:00 DOS Kampen/Veltman 3Wageningen 4 De Maten-KAMPEN F (Freddy) Bruinsma 0:00

zat 12-9 14:00 DOS Kampen/Veltman 2Wageningen 5 De Maten-KAMPEN 0:00

zat 12-9 14:15 Wageningen 6 De Meeuwen 3 Binnenveld-Veld 3 KNKV? 0:00

zat 12-9 14:30 Wageningen 7 Woudenberg 2 Binnenveld-Veld 2 KNKV? 0:00

zat 12-9 13:00 Wageningen 8 DVO/Accountor 10 Binnenveld-Veld 2 Fred Sieswerda 0:00

zon 13-9 11:30 Wageningen 9 Wesstar 1 Binnenveld-Veld 1 0:00

woe 9-9 21:00 Reehorst '45 MW2 Wageningen MW1 t Schuttersveld-EDE GLD 0:00

woe 9-9 20:30 Wageningen MW2 SKF MW1 Binnenveld-Veld 1 Stijn 0:00

zat 12-9 14:00 Wageningen A1 OVVO A1 Binnenveld-Veld 1 P (Peter) Poldervaart 12:45

zat 12-9 12:30 Wageningen A2 SKF A2 Binnenveld-Veld 1 Schreuder, B T (Rik Brouwer) 11:30

zat 12-9 11:15 Wageningen A3 Reehorst '45 A1 Binnenveld-Veld 3 Smithjes, G (Guylian) 10:30

zat 12-9 11:30 Zwaluwen A1 Wageningen A4 Hengelder-ZEVENAAR 10:00

zat 12-9 12:30 Activitas A1 Wageningen A5 Maurik-MAURIK 11:00

zat 12-9 12:30 Fortissimo B1 Wageningen B1 IJsseloever-IJSSELSTEIN UT 11:00

zat 12-9 12:45 Wageningen B2 Duko B1 Binnenveld-Veld 3 Ruben Oudenes 0:00

zat 12-9 12:30 SKF B3 Wageningen B3 De Groene Velden-VEENENDAAL 11:15

zat 12-9 09:30 SKF B5 Wageningen B4 De Groene Velden-VEENENDAAL 8:30

zat 12-9 11:30 Wageningen C1 KVZ C1 Binnenveld-Veld 1 KNKV? (Wouter ter Maten) 10:30

zat 12-9 10:30 Wageningen C2 DOT (O) C1 Binnenveld-Veld 1 Milligen, J.P. (Joost) van 9:45

zat 12-9 09:30 Wageningen C3 Reehorst '45 C2 Binnenveld-Veld 1 Rummenie, A. (Anne) 9:00

zat 12-9 10:15 De Meeuwen D1 Wageningen D1 Putter Eng-PUTTEN 8:45

zat 12-9 12:00 Wageningen D2 DVO/Accountor D3 Binnenveld-Veld 2 Martijn van Laar 11:15

zat 12-9 11:00 Wageningen D3 DVO/Accountor D5 Binnenveld-Veld 2 Beumer, I. (Isa) 10:15

zat 12-9 10:00 Wageningen D4 Noviomagum D1 Binnenveld-Veld 2 Albers, T (Tamara) 9:15

zat 12-9 09:00 Wageningen D5 SKF D6 Binnenveld-Veld 2 Terpstra, J. (Justin) 8:15

zat 12-9 10:00 Wageningen E1 MIA E1 Binnenveld-Veld D Hoef, N.J. (Danieke) van de 9:15

zat 12-9 09:00 Wageningen E2 DVO/Accountor E2 Binnenveld-Veld D Lam, E. (Eline) 8:30

zat 12-9 10:00 Wageningen E3 Animo E1 Binnenveld-Veld F Brenk, E.J. (Evie) van 9:30

zat 12-9 11:30 DOT (O) E1 Wageningen E4 De Rusheuvel-OSS Husterman, S. (Stan) 0:00

zat 12-9 10:30 DOT (O) E3 Wageningen E5 De Rusheuvel-OSS Husterman, S. (Stan) 9:15

zat 12-9 10:00 Wageningen E6 Spirit E4 Binnenveld-Veld E Schoorl, L (Lisa) 9:30

zat 12-9 09:00 Wageningen E7 DVO/Accountor E7 Binnenveld-Veld E Dee, M. (Mila) van 8:30

zat 12-9 09:00 DVO/Accountor E8 Wageningen E8 De Eikelhof-BENNEKOM 0:00

zat 12-9 09:00 Activitas E1 Wageningen E9 Maurik-MAURIK 7:45

zat 12-9 10:00 Wageningen E10 Keizer Karel E2 Binnenveld-Veld G Van Druten, L. (Lisette) 9:30

zat 12-9 09:00 Wageningen F1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen F1Binnenveld-Veld G Heijink, B (Boaz) 8:30

zat 12-9 09:30 SKF F1 Wageningen F2 De Groene Velden-VEENENDAAL 8:30

zat 12-9 09:00 TOG F1 Wageningen F3 't Kurfke-OVERLANGEL 8:00
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Ontvangst externe scheidsrechters 

Zaterdag 12 september: 
11.00 - 13.30 uur: C1+A2:                     ?? (word jij onze nieuwe gastheer/vrouw? Meld je bij Hans) 
13.30 - 18.30 uur: A1+S6+S7+S2+S1:  Hans de Jong 

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 12 september (en bekend bij het wedstrijdsecretariaat):  
B: Eveline Kok (B4), Nynke Doornenbal (B4) 
E: Elin Brussen (E2), Stan v/d Veeken (E5) 

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

Programma volgende week – zaterdag 19 en zondag 20 september 

 
Niet genoemde teams zijn vrij - dump Sportlink 7 september 20:12 

  

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

zat 19-sep 15:45 Oost-Arnhem 1 Wageningen 1 Oost-Arnhem Arena-ARNHEM J den Dekker, D Boogaard

zat 19-sep 14:05 Oost-Arnhem 2 Wageningen 2 Oost-Arnhem Arena-ARNHEM C H (Cor) Bond

zat 19-sep 15:45 Wageningen 3 Dalto/Klaverblad Verz 5 Binnenveld-Veld 1K40 C J (Chris) Odijk

zat 19-sep 14:15 Wageningen 4 KVZ 2 Binnenveld-Veld 1K40 R (Rolf) Scholten

zat 19-sep 17:15 Wageningen 5 Sparta (N) 2 Binnenveld-Veld 1K40 A (Aalt) van de Mheen (Mats)

zat 19-sep 17:15 Pernix 3 Wageningen 6 Merenwijk-LEIDEN R (Ronald) de Bruin

zat 19-sep 14:00 Revival 2 Wageningen 7 Overbeek-TERSCHUUR

zat 19-sep 15:00 EKCA/CIBOD 5 Wageningen 8 Veld EKCA-ARNHEM

zon 20-sep 11:30 Wageningen 9 Hilversum 1 Binnenveld-Veld 1K40 Bastiaans, L (Lammert)

woe 16-sep 20:30 Wageningen MW1 DÃ©baldÃ©rin MW1 Binnenveld-Veld 1K40

woe 16-sep 20:15 Noviomagum MW1 Wageningen MW2 dAlmarasweg-zuid-NIJMEGEN

zat 19-sep 12:30 DeetosSnel A1 Wageningen A1 Vorrinklaan-DORDRECHT R (Robert) van Gorkum

zat 19-sep 11:05 Oost-Arnhem A1 Wageningen A2 Oost-Arnhem Arena-ARNHEM W (Wim) Kool

zat 19-sep 15:00 Wageningen A3 HKC (U) A2 Binnenveld-Veld 2aK40 Sieswerda, F (Fred)

zat 19-sep 12:30 DVO/Accountor A4 Wageningen A4 De Eikelhof-BENNEKOM Jager, E (Erik)

zat 19-sep 13:30 Wageningen A5 Zetten A1 Binnenveld-Veld 2aK40 Los, B (Bart)

zat 19-sep 13:00 Wageningen B1 DVO/Accountor B2 Binnenveld-Veld 1K40 KNKV? Ruben Oudenes

zat 19-sep 11:45 Wageningen B2 Reehorst '45 B1 Binnenveld-Veld 1K40 Schreuder, R A (Reinier)

zat 19-sep 10:10 MIA B2 Wageningen B3 Veld MIA-AMERSFOORT

zat 19-sep 10:15 Wageningen B4 Rivalen B1 Binnenveld-Veld 1K40 Rep, M (Martijn)

zat 19-sep 14:30 Spirit C1 Wageningen C1 Overhorst-VOORTHUIZEN

zat 19-sep 12:30 Wageningen C2 Tiel '72 C2 Binnenveld-Veld 2aK40 Jong, R. (Rob) de

zat 19-sep 12:30 Animo C2 Wageningen C3 Hoge Weide-GELDERMALSEN Soelen, G (Gillian) van

zat 19-sep 11:30 Wageningen D1 Woudenberg D1 Binnenveld-Veld 2aK40 KNKV

zat 19-sep 11:00 EKCA/CIBOD D1 Wageningen D2 Veld EKCA-ARNHEM

zat 19-sep 9:30 Wageningen D3 DKOD D1 Binnenveld-Veld 2aK40 Brink, L (Lisanne) van den

zat 19-sep 10:30 Wageningen D4 SKF D4 Binnenveld-Veld 2aK40 Haarlem, R. (Rinske) van

zat 19-sep 10:30 DVO/Accountor D4 Wageningen D5 De Eikelhof-BENNEKOM Beek, A (Agnes) van

zat 19-sep 10:30 SKF E1 Wageningen E1 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 19-sep 10:00 KVZ E1 Wageningen E2 Zuidveen-ZUTPHEN

zat 19-sep 9:30 DVO/Accountor E3 Wageningen E3 De Eikelhof-BENNEKOM

zat 19-sep 9:00 Wageningen E4 Keizer Karel E3 Binnenveld-Veld 34bc3K24 Siteur, L. (Lisa)

zat 19-sep 9:30 Tiel '72 E2 Wageningen E5 Rauwenhof-TIEL Hanssen, F.M.F. (Fleur)

zat 19-sep 10:00 MIA E7 Wageningen E6 Veld MIA-AMERSFOORT

zat 19-sep 10:00 Wageningen E7 Reehorst '45 E3 Binnenveld-Veld 34bc2K24 Kempenaar, M (Madelon)

zat 19-sep 9:00 Wageningen E8 DKOD E1 Binnenveld-Veld 34bc2K24 Verheul, M.J. (Marie-José)

zat 19-sep 10:00 Wageningen E9 Noviomagum E1 Binnenveld-Veld 34bc1K24 Batenburg, G (Geeske) van

zat 19-sep 9:00 Wageningen E10 Tiel '72 E3 Binnenveld-Veld 34bc1K24 Nooij, L. (Laura) de

zat 19-sep 10:00 Wageningen F1 DVO/Accountor F1 Binnenveld-Veld 4bK24 Lemmen, M (Matthijs) van

zat 19-sep 9:00 Wageningen F2 Keizer Karel F1 Binnenveld-Veld 4bK24 Lemmen, M (Matthijs) van

zat 19-sep 10:00 Wageningen F3 DAW Schaijk F2 Binnenveld-Veld 34bc3K24 Janssen, K (Kim)

mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
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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
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HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 

 



 

 

Pagina 11 van 11 

 
Weekbrief –7 september 2020 – Nr. 04 
 
 

 

 


