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Korfbal 

Technische Zaken update 

Wat een weekend was het weer. De organisatie van KV Wageningen stond weer als een huis. Mooi weer en bijna 
alles verliep goed ondanks de Corona regeltjes. 

Ongeveer 40 teams kwamen deze week in actie, ik zal u alle uitslagen besparen. Is uiteraard ook niet het 
belangrijkste in deze wereld. 

A1 ligt in ieder geval lekker op schema om kampioen te worden en wonnen op 50% van hun kracht overtuigend 
van OVVO A1.  Ons 2e had het iets lastiger maar toch met 75% en 1 vinger in de neus gewoon easy victory tegen 
de buren uit Bennekom. 

Maar toen het 1e, gelijk opgaand, flink achter, rug gerecht, en er op en erover. Wat zullen ze ziek zijn daar in 
Driebergen. Snap ik uiteraard wel en Dalto verdiende op basis van 95% van de wedstrijd misschien ook wel te 
winnen. Maar ja, sport wordt pas beslist aan het einde en dat deden onze kanjers. Geen gezeik, niet opgeven en 

er in beuken. 2 punten in de knip en excuus als je mij hebt lopen schreeuwen tegen de scheids of een speler, was 
gewoon even nodig. 

O ja,  en Edje,  voetballen is niet meer hè. 

Zaterdag Oost Anrhem uit met 2e en 1e.  Toeschouwers zijn welkom maar vol = vol bij 250 mensen, kom dus op 
tijd. 

Verder zijn we al een beetje bezig met de zaal.  Wat opvalt is dat er steeds meer zondagploegen op zaterdag gaan 
spelen. Lees Groen Geel, SCO, Deetos etc etc.  Best begrijpelijk maar voor clubs zoals Wageningen die "maar" 1 
sporthal heeft en gemiddeld op een zaterdag 20 teams thuis moet laten korfballen een brok ellende. Gevolg is dat 
komend zaalseizoen vaak het laatste team pas ergens rond 21.30 uur kan starten. 

Aan alle senioren teams dus de vraag, denk eens goed na of het echt niet mogelijk is om op zondag te gaan 
spelen?  Desnoods met meer spelers in een team zodat je ook eens een keer kan "afzeggen". 

Het eerste rondje en een schaal bitterballen is van het bestuur voor het team dat zich bij mij meldt.  

Wat mij ook nog opvalt is dat veel teams hun uitslagen niet meer invullen op de Antilopen site maar alleen in de 
korfbal app. Ik weet dat er veel mensen zijn die daar nog wekelijks op kijken dus neem even 30 seconden de 

moeite om het daar ook in te vullen. 

Tot zaterdag op het veld of in Arnhem. 

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

Update uit de Jeugd TC 

We zijn twee weken onderweg en we kunnen melden dat alle teams voorzien zijn van een teamouder. 

Bij deze alle betrokken ouders alvast bedankt voor jullie bijdrage aan onze jeugdafdeling. 

Wij kunnen niet zonder deze ouders die vervoers schema's en was schema's maken en aanspreekpunt zijn voor de 
diverse commissies. 

Afgelopen weekenden zijn er ivm "corona regels" een paar wedstrijden uitgesteld. Dat gaat de komende weken 
waarschijnlijk wel vaker gebeuren. Want conform de richtlijnen die we met z'n allen hebben afgesproken blijven 
we thuis bij klachten. En kan het dus voorkomen dat we teams incompleet hebben ivm klachten waarbij iemand 
zich normaal gesproken niet zou hebben afgemeld. 

Houdt je zoveel mogelijk aan de richtlijnen, hoe lastig het soms ook is. Spreek elkaar aan op een vriendelijke 
manier. Daarvoor hoef je niet perse een geel hesje aan te hebben als toezichthouder. En heb begrip voor onze 
toezichthouders. De regels zijn soms streng, maar het is wel de manier om samen te kunnen blijven sporten en 
een consumptie te gebruiken op onze mooie locatie. Niemand wil weer een situatie zoals we die eind maart gehad 
hebben. 

Voor het begeleiden en opleiden van onze jeugdtrainers gaat binnenkort de KT2 cursus van start, welke was 
uitgesteld. 

Wil je nog deelnemen aan deze cursus meld je dan via ons mailadres. 

Namens de Jeugd TC 

Arjen van Dee, Coördinator Jeugd TC Jeugdtc@kvwageningen.nl  

14 september 2020 

Nr. 05 

mailto:Jeugdtc@kvwageningen.nl
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Werkzaamheden A12 komend weekend, let op bij uitwedstrijden! (update) 

In het weekend van 19 & 20 september geen afsluiting. Volgende 2 weekenden nog wel.  

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-uitweIdstrijden/ 

Fluiten van wedstrijden door senioren en A-junioren (herhaling) 

Iedere speler uit de senioren en A-junioren wordt aangewezen om een aantal wedstrijden te fluiten. Kan/wil je niet 

fluiten, regel dan een vervanger er geef dit door aan de scheidsrechteraanwijzer per mail: scheidsrechter-
intern@kvwageningen.nl.  

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

Wedstrijdinformatie competitie -> vind je elke week achterin de weekbrief 

Met uitslagen van afgelopen week, programma van deze week en volgende week 

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

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

Wedstrijdverslagen 

KV Wageningen zorgt voor spanning en sensatie op het Binnenveld 

Zaterdag ontving Wageningen Dalto/Klaverbladverzekeringen. De ploeg die onder leiding van Barry Schep zo snel 
mogelijk naar de Ereklasse wil. Het werd een hele spannende middag voor beide partijen waarin Wageningen 
tenslotte aan het langste eind trok. 

De blauwwitten begonnen met Bas, Steven, Xanne en Michelle in de aanval en verdedigend met Jeroen, Pim, Nena 
en Klae. Op de bank Saskia en Wouter. De eerste helft bleef Wageningen tot 4-4 in het spoor van Dalto, maar de 
rust brak toch aan met een 9-11 voorsprong voor de gasten. Er werd overigens uitstekend verdedigd door de 
Wageningers. 

De tweede helft deed Wageningen er nog een schepje bovenop, maar bij de stand 14-14 leek de wedstrijd uit de 

handen te glippen toen Dalto uitliep naar een 15-19 voorsprong. Wageningen dacht hier echter anders over en 
knokte zich weer langszij (20-20). Inmiddels had Bas plaats gemaakt voor Wouter. 

Wat een veerkracht toonde de ploeg in de slotfase en vlak voor het eindsignaal gooide Jeroen de winnende treffer 

door de korf. Eindstand 24-23. Oost-Arnhem, evenals Dalto in de zaal spelend in de Korfbal League, liet de punten 

liggen in Eindhoven bij DSC, zodat deze ploeg samen met Wageningen nog ongeslagen is. Zaterdag a.s. gaat 
Wageningen op bezoek bij Oost Arnhem. 

Doelpunten: Jeroen Hukema 5x, Steven Landman en Nena Ellermeijer 4x, Pim Steenbergen 3x,Bas Noordermeer, 
Xanne Ketelaar en Klae Dekens 2x, Michelle van den Tempel en Wouter ter Maten 1x. 

Media overzicht:  

• Foto's Wageningen - Dalto (door Patricia Brouwer) 
• Verslag Stad Wageningen 

• Volledige wedstrijd terugkijken (livestream door KV Wageningen) 

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 

Op zoek naar Corona-toezichthouders 

Naast de nog openstaande reguliere vrijwilligersfuncties (zie https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/) 
zijn we dringend op zoek naar Corona-toezichthouders. De taak van de Corona-toezichthouder is om tijdens het 
weekend het op het Binnenveld aanwezige publiek te wijzen op naleving van de Corona-regels, zoals die gelden op 
ons sportcomplex. Soms worden deze regels wel eens vergeten en dan is het goed dat er iemand is die hier even 

op wijst. Wil jij je steentje bijdragen, neem dan contact op met Frank Schoorl (beheerder@kvwageningen.nl, 06 
12412270).  

  

https://www.kvwageningen.nl/werkzaamheden-a12-komende-5-weekenden-let-op-bij-uitweIdstrijden/
mailto:scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl
mailto:scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl
mailto:arbitrage@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/teamfotos-gevraagd/
https://www.kvwageningen.nl/update-uit-technische-commissies/
https://www.kvwageningen.nl/herziening-spelregels-2020/
https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema-nieuwe-seizoen-veld-najaar-2020/
https://photos.app.goo.gl/MMoiYnmHXAekNhQn8
https://www.stadwageningen.nl/nieuws/sport/1007425/kv-wageningen-toont-veerkracht-en-verslaat-dalto-in-slotseconde
https://youtu.be/XeHLqGSZ5mw
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
mailto:beheerder@kvwageningen.nl
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Actuele corona informatie op onze website 

Hieronder nog even de 4 afbeeldingen die je op diverse plaatsen op ons complex aantreft, naast o.a. de pijlen voor 
looprichting en de dispensers voor desinfectie.  
Alle actuele informatie rond corona, waaronder het protocol voor wedstrijden en trainingen vind je op de corona 

pagina op onze website: https://www.kvwageningen.nl/corona/ Een link er naar toe vind je ook op onze 

homepage.  

 

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 

Van het bestuur – BAV, JAV en meer 

Tijdens de buitengewone algemene vergadering op 7 september werd het voorstel van het bestuur om de 
accommodatie aan de Dolderstraat te verkopen toegelicht. De gemeente wil hier een Warmte Koude Opslag 
realiseren, om zo ongeveer 460 woningen uiteindelijk van het gas af te kunnen krijgen en heeft een mooi bedrag 
geboden.  

Met deze verkoop komt er financieel meer rust voor de vereniging, vooral omdat daardoor meerdere leningen 

kunnen worden afgelost, zodat we minder kosten hebben.  

Er is daarom sprake van een win-win situatie voor gemeente en KV Wageningen.  

Ook de aanwezige leden zagen de voordelen van het voorstel en zij stemden dan ook unaniem vóór de verkoop 
van de Dolderstraat. Omdat ook de gemeenteraad hier nog over moet beslissen zal het naar verwachting tot eind 
van het jaar duren voordat alles rond is.  

Al geeft de verkoop rust, het is helaas niet zo dat we financieel nu de teugels kunnen laten vieren. Investeringen 
kunnen we ons, zolang het Corona virus rond blijft spoken, dan ook nog niet veroorloven.  

Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) op 5 oktober aanstaande (om 20.00 uur in Het Clubhuis) vertellen 

we iedereen graag meer over de financiële situatie en hoe de club verder reilt en zeilt.  

Ook voor deze vergadering geldt dat we, omdat het aantal plaatsen in het Clubhuis beperkt is, graag vooraf willen 
weten met hoeveel mensen we rekening moeten houden. Hierbij dan ook het vriendelijk verzoek om je aan te 
melden door een mail te sturen aan bestuur@kvwageningen.nl als je bij de JAV wilt zijn.  

We zien jullie graag op 5 oktober.  

Het bestuur (bestuur@kvwageningen.nl) 

https://www.kvwageningen.nl/corona/
https://www.kvwageningen.nl/corona/
https://www.kvwageningen.nl/corona_update/
mailto:bestuur@kvwageningen.nl
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Hartendieven maakt magazine voor KV Wageningen 

Businessclublid Hartendieven heeft zaterdag 12 september 
een zelfgemaakt magazine overhandigd aan de 
bestuursleden Arjen van Dee en Carlo van Tricht. In het 

bericht hieronder vertellen Wendy en Stephanie van 

Hartendieven waarom zij dit graag voor de club wilden 
doen: 

De corona crisis heeft ook ons, Hartendieven, in de greep 
gehad. Onze opdrachten konden niet doorgaan, want wij 

geven veelal trainingen en workshops op locatie.  

Omdat we niet graag stilzitten en graag iets ‘goeds’ voor 
een ander wilden doen gingen we bedenken wat dat zou kunnen zijn. 

Uiteindelijk kwamen we bij KV Wageningen, de club van Wendy, waar we ook sponsor zijn. Ook deze club is 
natuurlijk flink geraakt door Covid-19, maar in deze moeilijke tijd lieten zij altijd merken dat ze ook dachten aan 
alle leden, vrijwilligers en sponsoren. Een kaartje, een taartje, een klein gebaar met veel betekenis.  

We hadden bedacht een soort magazine voor de club te maken, waar we ook sponsoren en vrijwilligers extra in 
het zonnetje kunnen zetten. Zo konden we voor nog meer anderen iets goeds doen en daar worden wij nou 
eenmaal blij van.Zo gezegd zo gedaan… Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar het magazine is er! 

Helaas hebben niet alle sponsoren mee kunnen doen, door drukte of een andere goede reden, maar toch zijn we 
erg blij met het eindresultaat. 

Het magazine geeft een inkijkje in de verschillende bedrijven (sponsoren) en ook stellen een aantal vrijwilligers en 
de hoofdtrainer zich voor. Je kunt lezen hoe iedereen deze moeilijke crisisperiode doorstaat/heeft doorstaan. 

Wij hebben het in elk geval met heel veel plezier gelezen én gemaakt. 

Het magazine ligt vanaf 12 september op de club om te kunnen lezen en de online versie zal op de website 
geplaatst worden (zie hieronder voor de link) 

HARTelijke groet, 
Wendy en Stephanie (hallo@hartendieven) 

De link naar het magazine: https://www.kvwageningen.nl/wp-content/uploads/2020/09/20200914-KV-
Wageningen-Sponsormagazine-2020-2021-Hartendieven.pdf  

Samenwerking KV Wageningen en Woudenberg Dranken 

Woudenberg Dranken is al jaren een trouwe leverancier en sponsor van KV 
Wageningen. Onlangs hebben KV Wageningen en Woudenberg Dranken deze zeer 
plezieriger samenwerking bestendigd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 

de komende jaren. Naast zakelijk goede afspraken als leverancier van KV Wageningen 
zal Woudenberg de bestaande sponsorafspraken uitbreiden als shirtsponsor van 
Wageningen 7. Afgelopen zaterdag mocht ons 7e de nieuwe shirts uit handen van 
Sander van der Linden in ontvangst nemen. KV Wageningen is zeer content met de 
voortzetting van deze samenwerking. 
 

Grote Clubactie 2020 – verkoopboekjes deze week uitgedeeld aan jeugd 

Zoals vorige week gemeld doen we ook dit jaar weer mee met de Grote Clubactie. Vanaf 19 september start de 
verkoop. Alle jeugdleden (t/m B) ontvangen deze week op de training de verkoopboekjes met loten. Daarmee 
kunnen ze loten verkopen tot 24 november. Elk lot kost €3,00, en daarvan gaat maar liefst €2,40 naar de 

vereniging.  

De Grote Clubactie heeft mooie prijzen, maar er zijn ook prijzen voor de beste lotenverkopers en voor teams die 
veel loten verkopen. Lees daar alles over in het bericht van vorige week: https://www.kvwageningen.nl/grote-
clubactie-2020-we-doen-weer-mee/  

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. 

Rabo ClubSupport – KV Wageningen doet mee 

KV Wageningen doet dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport, een actie van de Rabobank. Rabobank Vallei en 
Rijn biedt met Rabo ClubSupport financiële ondersteuning aan clubs die bankieren bij de bank. De leden van 
Rabobank Vallei & Rijn bepalen hoe het geld wordt verdeeld over de verenigingen die zich hebben aangemeld. Van 
5-25 oktober kan er worden gestemd.  

Ben je klant van de Rabobank, dan ben je niet automatisch ook lid van de bank. Dus check nu al even of je ook lid 
bent, en ben je nog geen lid meld je dan nog snel aan als lid, zodat je in oktober ook mag stemmen op jouw 
vereniging. Hoe check je of je lid bent? Kijk in de Rabobank app bij Persoonlijke gegevens -> Contactgegevens en 
daar staat vermeld of je lid bent of niet.  

Het doel van KV Wageningen is om met de bijdrage van Rabo ClubSupport een duurzame betonnen tafeltennistafel 
voor op het buitenterrein aan te schaffen.  

https://www.kvwageningen.nl/wp-content/uploads/2020/09/20200914-KV-Wageningen-Sponsormagazine-2020-2021-Hartendieven.pdf
https://www.kvwageningen.nl/wp-content/uploads/2020/09/20200914-KV-Wageningen-Sponsormagazine-2020-2021-Hartendieven.pdf
https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2020-we-doen-weer-mee/
https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2020-we-doen-weer-mee/
https://lot.clubactie.nl/lot/kv-wageningen/4900470
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Mooie review ***** 

In deze tijden van corona wordt onze accommodatie gehuurd 
door allerhande partijen omdat Het Binnenveld meer ruimte 
heeft om zich aan de 1,5 m te houden dan dat zij zelf hebben. 

Zo werd er afgelopen zondag een tafeltennistoernooi gespeeld 

in de sporthal. En eerder in de week was er een externe 
vergadering, die leidde tot een mooie review. Een pluim voor 
onze vrijwilligers!  
 
 
 

 
 

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Kruising Nijlantsingel met Voorburglaan (Kortenoord) tijdelijk afgesloten 

• Inloopspreekuur Fysiotherapie Vis op Het Binnenveld van start op 7 september (31 augustus) 
• VOG aanvraag voor trainers (31 augustus) 
• Spek de clubkas via sponsoren WERV Makelaars en/of Finance Partner 

Vacatures vrijwilligers 

Vacature: Op zoek naar Corona-toezichthouders 

Naast de nog openstaande reguliere vrijwilligersfuncties (zie https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/) 

zijn we dringend op zoek naar Corona-toezichthouders. De taak van de Corona-toezichthouder is om tijdens het 
weekend het op het Binnenveld aanwezige publiek te wijzen op naleving van de Corona-regels, zoals die gelden op 
ons sportcomplex. Soms worden deze regels wel eens vergeten en dan is het goed dat er iemand is die hier even 
op wijst. Wil jij je steentje bijdragen, neem dan contact op met Frank Schoorl (beheerder@kvwageningen.nl, 06 
12412270).  

Vacature: 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) 

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: 

• Statistieken bijhouden selectie (TKW) 
• Mensen voor opzetten/uitvoeren financiële acties 
• Sporthal beheer (o.a. openen accommodatie, toezicht houden)  
Je vindt dit overzicht ook op:  

https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/ 

  

https://www.kvwageningen.nl/kruising-nijlantsingel-voorburglaan-kortenoord-tijdelijk-afgesloten/
https://www.kvwageningen.nl/inloopspreekuur-fysiotherapie-vis-van-start-op-7-september/
https://www.kvwageningen.nl/vog-aanvraag-voor-trainers/
https://www.kvwageningen.nl/spek-de-clubkas-via-sponsoren-werv-makelaars-en-of-finance-partner/
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
mailto:beheerder@kvwageningen.nl
mailto:tkw@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/vacatures-binnen-tkw/
https://www.kvwageningen.nl/vacature-mensen-voor-opzetten-uitvoeren-financiele-acties/
https://www.kvwageningen.nl/dringend-gezocht-hulp-sporthal-beheer/
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
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Activiteiten 

Schiet-maar-raak trainingen, wie nodig jij uit? (update) 

Tot de herfstvakantie kunnen kinderen die kennis willen maken met korfbal en KV Wageningen, elke vrijdagavond 
terecht op Het Binnenveld. Van 17:30-18:30 uur is er 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.  

We nodigen iedereen uit om broertjes/zusjes, vriendjes/vriendinnetjes, buurjongens/buurmeisjes, neefjes/nichtjes 
uit te nodigen hiervoor. En onze jeugdleden mogen zelf ook meekomen met het door hen uitgenodigde kind.  

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 – oude berichten, nog te lezen op de website 

- Schoolkorfbaltoernooi verplaatst naar woensdag 21 april (4 september) 
- 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.  

 
  

 

Teamfoto Wageningen E7 Teamfoto Wageningen C1 Wageningen 7, in de nieuwe shirts van 
Woudenberg Dranken. Een voorbeeld 
van een niet coronaproof teamfoto.  

 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

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 

Maa 5 okt 20:00 Jaarlijkse Algemene Vergadering; wil je erbij zijn, meld je dan ivm zitplaatsen aan 
bij bestuur@kvwageningen.nl  

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/schoolkorfbaltoernooi/
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/
mailto:bestuur@kvwageningen.nl
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 (12/13 september) 

 

Wageningen 1 Dalto/Klaverblad Verz 1 24 23 Wageningen A3 Reehorst '45 A1 11 8 Wageningen E1 MIA E1 4 12

Wageningen 2 DVO/Accountor 3 16 11 Zwaluwen A1 Wageningen A4 11 5 Wageningen E10 Keizer Karel E2 4 0

DVO/Accountor 4 Wageningen 3 23 11 Activitas A1 Wageningen A5 2 5 Wageningen E2 DVO/Accountor E2 5 8

DOS Kampen/Veltman 3 Wageningen 4 14 12 Fortissimo B1 Wageningen B1 12 13 Wageningen E3 Animo E1 5 9

DOS Kampen/Veltman 2 Wageningen 5 14 15 Wageningen B2 Duko B1 9 13 DOT (O) E1 Wageningen E4 13 0

Wageningen 6 De Meeuwen 3 22 12 SKF B3 Wageningen B3 1 4 DOT (O) E3 Wageningen E5 2 4

Wageningen 7 Woudenberg 2 13 19 SKF B5 Wageningen B4 5 11 Wageningen E6 Spirit E4 2 3

Wageningen 8 DVO/Accountor 10 21 5 Wageningen C1 KVZ C1 14 4 Wageningen E7 DVO/Accountor E7 10 10

Wageningen 9 Wesstar 1 22 11 Wageningen C3 Reehorst '45 C2 4 4 DVO/Accountor E8 Wageningen E8 1 14

Reehorst '45 MW2 Wageningen MW1 10 8 De Meeuwen D1 Wageningen D1 9 15 Activitas E1 Wageningen E9 0 1

Wageningen MW2 SKF MW1 12 6 Wageningen D2 DVO/Accountor D3 7 10 Wageningen F1 Dalto/Klaverblad Verz F1 6 6

Wageningen A1 OVVO A1 28 14 Wageningen D3 DVO/Accountor D5 11 2 SKF F1 Wageningen F2 18 2

Wageningen A2 SKF A2 18 5 Wageningen D5 SKF D6 1 4 TOG F1 Wageningen F3 1 10
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Programma deze week – zaterdag 19 en zondag 20 september 

 
Niet genoemde teams zijn vrij - dump Sportlink 15/9 8:30 

Ontvangst externe scheidsrechters 

Zaterdag 19 september: 
11.00 - 14.30 uur: D1+B1:                    Hans de Jong 

14.30 - 18.30 uur: S4+S3+S5:              ?? 

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 19 september (en bekend bij het wedstrijdsecretariaat):  
E: Chiara de Pagter (E2) 

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

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 19-9 15:45 Oost-Arnhem 1 Wageningen 1 Oost-Arnhem Arena-ARNHEM J den Dekker, D Boogaard 0:00

zat 19-9 14:05 Oost-Arnhem 2 Wageningen 2 Oost-Arnhem Arena-ARNHEM C H (Cor) Bond 0:00

zat 19-9 15:45 Wageningen 3 Dalto/Klaverblad 5 Binnenveld-Veld 1 C J (Chris) Odijk 0:00

zat 19-9 14:15 Wageningen 4 KVZ 2 Binnenveld-Veld 1 R (Rolf) Scholten 0:00

zat 19-9 17:15 Wageningen 5 Sparta (N) 2 Binnenveld-Veld 1 A (Aalt) van de Mheen (Mats) 0:00

zat 19-9 17:15 Pernix 3 Wageningen 6 Merenwijk-LEIDEN R (Ronald) de Bruin 0:00

zat 19-9 14:00 Revival 2 Wageningen 7 Overbeek-TERSCHUUR 0:00

zat 19-9 13:35 EKCA/CIBOD 5 Wageningen 8 Veld EKCA-ARNHEM 0:00

zon 20-9 11:30 Wageningen 9 Hilversum 1 Binnenveld-Veld 1 Bastiaans, L (Lammert) 0:00

woe 16-9 20:30 Wageningen MW1 Débaldérin MW1 Binnenveld-Veld 1 Stijn Aarts 0:00

woe 16-9 20:15 Noviomagum MW1 Wageningen MW2 dAlmarasweg-zuid-NIJMEGEN 0:00

zat 19-9 12:30 DeetosSnel A1 Wageningen A1 Vorrinklaan-DORDRECHT R (Robert) van Gorkum 10:15

zat 19-9 11:05 Oost-Arnhem A1 Wageningen A2 Oost-Arnhem Arena-ARNHEM W (Wim) Kool 9:30

zat 19-9 15:00 Wageningen A3 HKC (U) A2 Binnenveld-Veld 2 ?? 14:15

zat 19-9 12:30 DVO/Accountor A4 Wageningen A4 De Eikelhof-BENNEKOM Jager, E (Erik) 11:15

zat 19-9 13:30 Wageningen A5 Zetten A1 Binnenveld-Veld 2 Los, B (Bart) 12:30

zat 19-9 13:00 Wageningen B1 DVO/Accountor B2 Binnenveld-Veld 1 Berkt, A (Bertus) van den (Ruben) 12:00

zat 19-9 11:45 Wageningen B2 Reehorst '45 B1 Binnenveld-Veld 1 Schreuder, R A (Reinier) 10:45

zat 19-9 10:10 MIA B2 Wageningen B3 Veld MIA-AMERSFOORT Schuitema, A. (Arjan) 8:45

zat 19-9 10:15 Wageningen B4 Rivalen B1 Binnenveld-Veld 1 Rep, M (Martijn) 9:30

zat 19-9 14:30 Spirit C1 Wageningen C1 Overhorst-VOORTHUIZEN Kuijk, M. (Mike) van 13:00

zat 19-9 12:30 Wageningen C2 Tiel '72 C2 Binnenveld-Veld 2 Jong, R. (Rob) de 11:45

zat 19-9 12:30 Animo C2 Wageningen C3 Hoge Weide-GELDERMALSEN Soelen, G (Gillian) van 0:00

zat 19-9 11:30 Wageningen D1 Woudenberg D1 Binnenveld-Veld 2 KNKV 10:30

zat 19-9 11:00 EKCA/CIBOD D1 Wageningen D2 Veld EKCA-ARNHEM 9:45

zat 19-9 09:30 Wageningen D3 DKOD D1 Binnenveld-Veld 2 Milligen, J.P. (Joost) van 8:45

zat 19-9 10:30 Wageningen D4 SKF D4 Binnenveld-Veld 2 Haarlem, R. (Rinske) van 9:45

zat 19-9 10:30 DVO/Accountor D4 Wageningen D5 De Eikelhof-BENNEKOM Beek, A (Agnes) van 9:30

zat 19-9 10:30 SKF E1 Wageningen E1 De Groene Velden-VEENENDAAL 9:15

zat 19-9 10:00 KVZ E1 Wageningen E2 Zuidveen-ZUTPHEN 8:30

zat 19-9 09:30 DVO/Accountor E3 Wageningen E3 De Eikelhof-BENNEKOM 9:00

zat 19-9 09:00 Wageningen E4 Keizer Karel E3 Binnenveld-Veld F Siteur, L. (Lisa) 8:30

zat 19-9 09:30 Tiel '72 E2 Wageningen E5 Rauwenhof-TIEL Hanssen, F.M.F. (Fleur) 8:30

zat 19-9 10:00 MIA E7 Wageningen E6 Veld MIA-AMERSFOORT Visser, A. (Anna) 8:45

zat 19-9 10:00 Wageningen E7 Reehorst '45 E3 Binnenveld-Veld E Kempenaar, M (Madelon) 9:30

zat 19-9 09:00 Wageningen E8 DKOD E1 Binnenveld-Veld E Verheul, M.J. (Marie-José) 8:30

zat 19-9 10:00 Wageningen E9 Noviomagum E1 Binnenveld-Veld D Batenburg, G (Geeske) van 9:15

zat 19-9 09:00 Wageningen E10 Tiel '72 E3 Binnenveld-Veld D Nooij, L. (Laura) de 8:30

zat 19-9 10:00 Wageningen F1 DVO/Accountor F1 Binnenveld-Veld G Lemmen, M (Matthijs) van 9:30

zat 19-9 09:00 Wageningen F2 Keizer Karel F1 Binnenveld-Veld G Lemmen, M (Matthijs) van 8:30

zat 19-9 10:00 Wageningen F3 DAW Schaijk F2 Binnenveld-Veld F Janssen, K (Kim) 9:30

mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
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Programma volgende week – zaterdag 26 en zondag 27 september 

 
Niet genoemde teams zijn vrij - dump Sportlink 15 september 8:30 

 

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 26-sep 17:00 Wageningen 1 SCO/Motip Dupli 1 Binnenveld-Veld 1K40 R. Meiling, A.H.R. Meijer

zat 26-sep 15:30 Wageningen 2 Sparta (Zw) 2 Binnenveld-Veld 1K40 B.J. (Jelle) Schut

zat 26-sep 11:30 Dindoa 3 Wageningen 3 De Zanderij (Dindoa)-ERMELO J (Jan) de Boer

zat 26-sep 13:55 Amicitia 3 Wageningen 4 Het Midden-VRIEZENVEEN H (Henry) Middag

zat 26-sep 14:30 Rood-Wit 2 Wageningen 5 De Brink-WEZEP S.C.A. (Sander) Mooren

zat 26-sep 12:15 Wageningen 6 ODIK 3 Binnenveld-Veld 3aK40 K (Kees) Dapperens (Guylian)

zat 26-sep 13:45 Wageningen 7 Antilopen/Lancyr Deelen 4 Binnenveld-Veld 2aK40 KNKV?

zat 26-sep 15:15 Wageningen 8 DWS 3 Binnenveld-Veld 2aK40 Los, B (Bart)

zon 27-sep 11:30 Wageningen 9 Apeldoorn 7 Binnenveld-Veld 1K40 ??

woe 23-sep 20:45 Zwaluwen MW1 Wageningen MW1 Hengelder-ZEVENAAR

woe 23-sep 20:30 Wageningen MW2 Woudenberg MW1 Binnenveld-Veld 1K40

zat 26-sep 14:00 Wageningen A1 Fiducia A1 Binnenveld-Veld 1K40 C H (Cor) Kerstens

zat 26-sep 12:15 Wageningen A2 DOT (O) A1 Binnenveld-Veld 2aK40 KNKV?

zat 26-sep 10:45 Wageningen A3 Arena A1 Binnenveld-Veld 2aK40 Verheul, M.J. (Marie-José)

zat 26-sep 10:00 ODIK A3 Wageningen A4 Oosterbos-BARNEVELD

zat 26-sep 9:45 SKF A4 Wageningen A5 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 26-sep 12:00 DOT (O) B1 Wageningen B1 De Rusheuvel-OSS

zat 26-sep 13:45 Wageningen B2 MÃ©lynas B1 Binnenveld-Veld 3aK40 Jong, R (Robbert) de

zat 26-sep 12:00 Fortissimo B2 Wageningen B3 IJsseloever-IJSSELSTEIN UT Arendse, N (Nadine)

zat 26-sep 11:45 Regio '72 B1 Wageningen B4 Oosterhof-VAASSEN Schoemaker, G (Geert)

zat 26-sep 13:00 Wageningen C1 DVO/Accountor C2 Binnenveld-Veld 1K40 KNKV? (Jeroen Hukema)

zat 26-sep 12:00 Wageningen C2 SKF C3 Binnenveld-Veld 1K40 Noordermeer, B.S. (Bas)

zat 26-sep 11:00 Wageningen C3 DOT (O) C2 Binnenveld-Veld 1K40 Dekker, T.W.J (Tim)

zat 26-sep 9:30 Dindoa D1 Wageningen D1 De Zanderij (Dindoa)-ERMELO Beek, G (Gerrit) van der

zat 26-sep 10:00 Wageningen D2 SKF D2 Binnenveld-Veld 1K40 Hul, J. (Joost) van den

zat 26-sep 9:00 Wageningen D3 Arena D1 Binnenveld-Veld 1K40 Terwisga, J. (Jelle) van

zat 26-sep 11:15 Wageningen D4 Rheko D1 Binnenveld-Veld 3aK40 Jong, D. (Deen) de

din 22-sep 18:00 Wageningen D4 Noviomagum D1 Binnenveld-Veld 2 Albers, T (Tamara)

zat 26-sep 9:45 Wageningen D5 Keizer Karel D2 Binnenveld-Veld 2aK40 Grootheest, T. (Tom) van

zat 26-sep 11:30 DVO/Accountor E1 Wageningen E1 De Eikelhof-BENNEKOM

zat 26-sep 10:00 Wageningen E2 SKF E2 Binnenveld-Veld 34bc1K24 Dreven, I. (Indy) van

zat 26-sep 9:00 Wageningen E3 Reehorst '45 E1 Binnenveld-Veld 34bc1K24 Ilekhomon, L. (Lily)

zat 26-sep 9:30 SKF E4 Wageningen E4 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 26-sep 10:30 SKF E5 Wageningen E5 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 26-sep 10:00 Wageningen E6 Sparta (N) E3 Binnenveld-Veld 4bK24 Meijnen, L. (Lynn)

zat 26-sep 9:00 Wageningen E7 Revival E1 Binnenveld-Veld 4bK24 Westerhuis, H. (Hidde)

zat 26-sep 10:00 DOT (O) E4 Wageningen E8 De Rusheuvel-OSS Bok, A. (Annebel)

zat 26-sep 12:00 DOT (O) E5 Wageningen E9 De Rusheuvel-OSS Ballegoij, E (Erwin) van

zat 26-sep 10:00 Wageningen E10 DVO/Accountor E5 Binnenveld-Veld 34bc2K24 Mol, D. (David)

zat 26-sep 9:00 Wageningen F1 Tiel '72 F1 Binnenveld-Veld 34bc2K24 Los, T. (Timon)

zat 26-sep 9:30 DVO/Accountor F2 Wageningen F2 De Eikelhof-BENNEKOM Roeten, J. (Jezmar)

zat 26-sep 10:00 DKOD F1 Wageningen F3 Doelum-RENKUM Moons, M. (Marlijne)

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 

 

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
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