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Korfbal 

Sleutels van de Aanloop? Graag inleveren 

Wie heeft er sleutel van de Aanloop in zijn of haar bezit? Te gebruiken om Aanloop voor of na training af te 

sluiten? Met het oog op het nieuwe trainingsschema willen we deze sleutels graag terugkrijgen. De sleutels graag 
inleveren bij Arjen van Dee, Frank Schoorl of Jan Willem van Nieuwenhuijsen.  

Gebruik kleedkamers bij wedstrijden – nu ook in KNKV app en website 

De afgelopen weken hingen op het complex op diverse plaatsen een overzicht met 

daarop per wedstrijd de kleedkamers voor de thuis- en uitploeg. Vanaf nu vind je te 
gebruiken kleedkamers ook in de KNKV app en op onze website.  

• In de KNKV app vind je ze onder Wedstrijddetails; hier kom je door op de wedstrijd 

te klikken (zie afbeelding rechts) 

• Op de website vind je ze onder “Competitie -> Programma (thuis)” 
https://www.kvwageningen.nl/programma-het-binnenveld (zie hieronder) 

 

Vertrek uitwedstrijden vanaf parkeerplaat Menzis 

Voor het vertrek naar uitwedstrijden verzamelen teams vanaf heden op de parkeerplaats van Menzis en niet langer 

op het Binnenveld. Dit is een van de aanpassingen n.a.v. de nieuwe maatregelen die dinsdag 29 september zijn 
ingegaan. Kom je met de fiets, parkeer je fiets dan bij voorkeur op het terrein van Menzis. En heb je je fiets bij het 
Binnenveld neergezet, dan loop je niet door de bosjes naar de parkeerplaats, maar via de ingang aan de 

Marijkeweg. Even wat extra meters maken dus. 

Meer corona informatie onder speciale kop, verderop in deze weekbrief: Corona communicatie.  

Update uit Jeugd TC 

Een bijzondere week na de persconferentie van maandag 28 september jl. 

Weer moesten we actie ondernemen m.b.t. maatregelen die vereist waren na o.a. de mededeling dat er geen 
publiek meer welkom is bij sportwedstrijden, maar ook de kantine moet gesloten blijven. 

We mogen gelukkig nog sporten, maar het blijft vreemd om bij thuiswedstrijden vooral uitpubliek te zien. Want 
gelukkig maken de ouders die rijden naar uitwedstrijden deel uit van de begeleiding rondom de teams en zijn 
welkom langs de lijn, op gepaste afstand natuurlijk. 

De technische commissies hebben geprobeerd z.s.m. te handelen en bekijken deze week waar we nog 
verbeterpunten kunnen doorvoeren n.a.v. wat we afgelopen week hebben gezien en gehoord. 
Met name bij de jongste jeugd mag er begeleiding van onze jeugdige trainers/coaches aanwezig zijn.  
Hou de corona updates in de gaten. 

Mede door de aangekondigde maatregelen kan de KT2 cursus nog even niet starten. We gaan voorlopig uit van 
uitstel van een maand. 

Daarnaast zijn er gelukkig ook leuke berichten over de eerste kampioenschappen. Die konden helaas niet zoals 
gebruikelijk gevierd worden met het uitreiken van medailles. Hier zoeken we nog een moment en manier om de 

betreffende spelers nog wel te huldigen. 
A3, C1, C3 en D3 zijn kampioen. GEFELICITEERD !! 

E8 maakt nog een kleine kans, maar dan moet er bij de koploper in Heelsum gewonnen worden om samen eerste 
te eindigen. E5 staat samen met Tiel bovenaan en zaterdag spelen ze hun laatste wedstrijd tegen elkaar, dat 

belooft spannend te worden. 
Een zelfde scenario geldt voor de B1, die samen met DVO bovenaan staan. Zaterdag reizen zij af naar Bennekom 

om uit te maken wie de kampioensvlag mag hijsen. 
Daarnaast staat A4 voor een leuke uitdaging om te winnen van koploper DVO. Bij winst is A4 kampioen. 

Na zaterdag 10 oktober spelen er nog enkele teams buiten op het veld voordat we de zaal in gaan. 

Voor de meeste teams is het na zaterdag klaar. We trainen volgende week nog buiten. De week van de 
herfstvakantie is er geen trainen voor de jeugdteams behalve A1 en A2. 

5 oktober 2020 

Nr. 08 
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Vanaf maandag 26 oktober starten de zaaltrainingen (schema verderop in deze weekbrief). Hoe het in de zaal 
allemaal zal gaan, wordt nog naar gekeken. Volg ook hier de corona updates. 

Mochten er vragen zijn weten jullie ons te vinden via jeugdtc@kvwageningen.nl 

Arjen van Dee, coördinator Jeugd TC 

Van veld naar zaal (update) 

De voorbereidingen voor de zaalcompetitie lopen. Hoe ziet dat er van week tot week uit, de overgang van veld 
naar zaal.  

- weekend 10/11 oktober veldcompetitie ronde 6 
breedtekorfbal laatste weekend (meeste teams) 

- weekend 17/18 oktober veldcompetitie ronde 7 
inhaalweekend breedtekorfbal 

- week van ma 19/10 (herfstvakantie) Geen trainingen voor jeugd, m.u.v. A1 & A2 

- weekend 24/25 oktober veldcompetitie wedstrijdkorfbal 
inhaalweekend breedtekorfbal 

- week van ma 26/10 start trainingen in zaal -> trainingsschema zie verderop 

- weekend 31/10 en 1/11 inhaalweekend veldcompetitie wedstrijdkorfbal 
oefenwedstrijden zaal (programma, zie verderop) 

- weekend 7/8 november oefenwedstrijden zaal (programma, zie verderop) 

- weekend 14/15 november start zaalcompetitie Hoofdklasse & A-Hoofdklasse 
oefenwedstrijden zaal (programma, zie verderop) 

- weekend 21/22 november start zaalcompetitie rest 

Trainingsschema zaal 

Vanaf maandag 26 oktober gaan we de zaal weer in. Bijgaand trainingsschema is samengesteld door TKW, 
Senioren TC en Jeugd TC. Mocht je vragen hebben, ga dan naar de technische commissie waar je team onder valt:  
- tkw@kvwageningen.nl 
- seniorentc@kvwageningen.nl 

- jeugdtc@kvwageningen.nl  
 

 

2019-2020 Binnenveld Aanloop

Maandag Maandag

17.30-18.30 D4/D5

18.30-19.30 C2/C3/B4

19.30-20.30 S1/S2 + A1

20.30-22.00 S3/S4

Dinsdag Dinsdag

17.00-18.00 D2/D3 18.00-19.15 B2/B3

18.00-19.00 D1/C1 19.15-20.30 A3/A5

19.00-20.30 A1/A2

20.30-22.00 S1/S2

Woensdag 17.00-18.00 F1 t/m F4 Woensdag

18.00-19.00 E6 t/m E10 18.00-19.00 E1 t/m E5

19.00-20.00 B1/B2 19.00-20.00 A5 HALVE HAL

20.00-21.00 S5/S8/S9 20.00-21.00 A3/A4

21.00-22.30 MIDWEEK 21.00-22.30 S6/S7

Donderdag 17.15-18.15 D1/D2 Donderdag

18.15-19.15 C1/B1 21.00-22.30 S3/S4

19.15-20.30 A1/A2

20.30-22.30 S1/S2

Vrijdag 17.30-18.30 E teams even weken

17.30-18.30 D3/D4/D5 oneven weken

18.30-19.30 C2/C3 even weken

18.30-19.30 B3/B4 oneven weken

19.30-20.30 A4

20.30-21.30 S7/S8

Zaterdag 9.00-10.00 Kangoeroe Klup

mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
mailto:tkw@kvwageningen.nl
mailto:seniorentc@kvwageningen.nl
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
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Oefenwedstrijden zaal (concept programma) 

Door omstandigheden vinden jullie hieronder hetzelfde schema als vorige week.  

 
** De redactie weet dat F3 & F4 op zaterdag 7 november oefenen buiten Wageningen. Oefenen op 14/11 blijft 
staan, maar zal niet tegen DKOD zijn.  

Wedstrijd verplaatsingen en corona (herhaling) 

De afgelopen weken zijn er de nodige wedstrijden verplaatst naar een nieuwe speeldatum. In veel gevallen was de 
oorzaak corona-gerelateerd: teams met een spelerstekort omdat spelers positief waren getest of in afwachting 
waren van de uitslag van een test. In sommige gevallen was het verzoek van ons afkomstig, in andere gevallen 

was het de tegenstander die het verzoek indiende. 

Vanuit het KNKV wordt er een dringend beroep gedaan op de verenigingen om elkaar zoveel mogelijk te helpen en 
gezamenlijk tot een oplossing te komen. Tot nu toe is het binnen onze vereniging in alle gevallen gelukt om een 
alternatieve speeldatum te vinden. Veel dank voor jullie meedenken en flexibiliteit. Hopelijk zijn we ook in de 
komende weken in staat om gezamenlijk oplossingen te vinden voor dit soort problemen. 

Lammert Bastiaans, Wedstrijdsecretaris KV Wageningen 

31.10 n.n.b. AW/DTV 1 Wageningen 1 Zeeburgereiland Amsterdam Regelt AW/DTV

31.10 n.n.b. AW/DTV 2 Wageningen 2 Zeeburgereiland Amsterdam Regelt AW/DTV

31.10 n.n.b. AW/DTV A1 Wageningen A1 Zeeburgereiland Amsterdam Regelt AW/DTV

31.10 16:00 Wageningen 6 DKOD 1 Binnenveld WAGENINGEN ?

07.11 19:30 Wageningen A1 PKC A1 Binnenveld WAGENINGEN ?

07.11 18:00 Wageningen A2 PKC A2 Binnenveld WAGENINGEN Fred Sieswerda

07.11 16:30 Wageningen 1 Meeuwen 1 Binnenveld WAGENINGEN ?

07.11 15:00 Wageningen 2 Meeuwen 2 Binnenveld WAGENINGEN ?

07.11 13:30 Wageningen B2 Woudenberg B1 Binnenveld WAGENINGEN ?

07.11 12:15 Wageningen B4 Woudenberg B2 Binnenveld WAGENINGEN ?

07.11 11:00 Wageningen C4 Woudenberg C2 Binnenveld WAGENINGEN ?

07.11 10:00 Wageningen D2 Woudenberg D2 Binnenveld WAGENINGEN ?

07.11 17:15 Kesteren A1 Wageningen A3 Kesteren Hal Kesteren Regelt Kesteren

07.11 n.n.b. Odik B1 Wageningen B1 Veluwehal Barneveld Regelt Odik

07.11 14:00-18:00 Toernooi Rust Roest Wageningen C1 Strijphal Eindhoven Regelt Rust Roest

07.11 10:00-14:00 Toernooi Rust Roest Wageningen D1 Strijphal Eindhoven Regelt Rust Roest

07.11 16:00 Telstar C2 Wageningen C3 ? Hoevelaken Regelt Telstar

07.11 n.n.b. Woudenberg D3 Wageningen D3 De Camp Woudenberg Regelt Woudenberg

07.11 n.n.b. Woudenberg D4 Wageningen D4 De Camp Woudenberg Regelt Woudenberg

07.11 n.n.b. Woudenberg E2 Wageningen E1 De Camp Woudenberg Regelt Woudenberg

07.11 n.n.b. Woudenberg E3 Wageningen E2 De Camp Woudenberg Regelt Woudenberg

07.11 n.n.b. Woudenberg E5 Wageningen E3 De Camp Woudenberg Regelt Woudenberg

07.11 n.n.b. Woudenberg E6 Wageningen E4 De Camp Woudenberg Regelt Woudenberg

07.11 n.n.b. Woudenberg E10 Wageningen E5 De Camp Woudenberg Regelt Woudenberg

07.11 n.n.b. Woudenberg F1 Wageningen F1 De Camp Woudenberg Regelt Woudenberg

07.11 n.n.b. Woudenberg F2 Wageningen F2 De Camp Woudenberg Regelt Woudenberg

07.11 n.n.b. Tiel E4 Wageningen E9 ? Tiel Regelt Tiel

14.11 12:30 Wageningen A5 Animo A3 Binnenveld WAGENINGEN ?

14.11 11:15 Wageningen C1 Dindoa C1 Binnenveld WAGENINGEN ?

14.11 10:15 Wageningen D5 Odik D3 Binnenveld WAGENINGEN ?

14.11 09:30 Wageningen F3 DKOD F1 3 kamp WAGENINGEN ?

14.11 09:30 Wageningen F4 DKOD F2 3 kamp WAGENINGEN ?

14.11 09:00 Wageningen F3 DKOD F2 3 kamp WAGENINGEN ?

14.11 09:00 Wageningen F4 DKOD F1 3 kamp WAGENINGEN ?

14.11 n.n.b. KCC A2 Wageningen A2 Schenkel Capelle a/d  Ijssel Regelt KCC

14.11 n.n.b. Tiel A3 Wageningen A4 ? Tiel Regelt Tiel

14.11 n.n.b. OVVO B1 Wageningen B1 Ovvo hal Maarssen Regelt Ovvo

14.11 n.n.b. OVVO D1 Wageningen D1 Ovvo hal Maarssen Regelt Ovvo

14.11 11:00 Koveni B1 Wageningen B3 Zandveld ? Nieuwegein Regelt Koveni

14.11 n.n.b. DVO E1  3 kamp Wageningen E1 DVO hal Bennekom Rgelt DVO

14.11 n.n.b. DVO E2  3 kamp Wageningen E4 DVO hal Bennekom Rgelt DVO

14.11 n.n.b. DVO E7  3 kamp Wageningen E7 DVO hal Bennekom Rgelt DVO

14.11 n.n.b. DVO E8  3 kamp Wageningen E8 DVO hal Bennekom Rgelt DVO
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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 

•  “Update uit de Jeugd TC” van vorige week lees je terug op “Update technische commissies” 
• Teamfoto’s gevraagd  

Wedstrijdverslagen 

KV Wageningen A5 – Activitas A1 

Vandaag, zaterdag 3 oktober, speelden wij een wedstrijd tegen Activitas A1 om 14.00 uur op het Binnenveld. We 

begonnen deze wedstrijd niet zo goed. De tegenstanders waren redelijk snel en ze wilden er vaak langs gaan voor 
een doorloopbal. Na de eerste helft stonden we dan ook 1-5 achter. 

De tweede helft ging voor ons beter dan de eerste helft, we kregen meer kansen en maakten ook meer 
doelpunten. Op een gegeven moment stonden we bijna gelijk, maar toen maakten de tegenstanders toch weer 

meer doelpunten. Helaas hebben we uiteindelijk verloren met 9-12. 

Sabine 

KV Wageningen neemt na retourtje Friesland twee punten mee 

Voor de verandering stond voor Wageningen pas zondag een wedstrijd op het programma. Zij moesten op bezoek 
bij Mid Fryslân/Jansma Burdaard, al vaak voor de blauwwitten een moeilijk te bespelen tegenstander. Gezien de 
weersgesteldheid zaterdag was het dus boffen. Hoewel er wel een stevige wind stond, bleef het de hele wedstrijd 
droog. 

Met Wouter en Klae in de ziekenboeg, begon Wageningen aanvallend met Steven, Bas, Michelle en Xanne en 
verdedigend met Pim, Jeroen, Nena en Saskia. De supporters zaten voor de verandering thuis op de bank en 
konden kijken via de livestream vanuit Friesland. 

De eerste periode kenmerkte zich vooral door het niet al te best schieten, waar de thuisploeg dankbaar gebruik 

van maakte door in het spoor te blijven van de blauwwitten. 

Vervelender was, dat Pim al na achttien minuten het veld moest verlaten met een , naar alle waarschijnlijkheid, 
gebroken neus. Maar dat is nog even afwachten. Rik Brouwer was zijn vervanger. De rust brak aan met een 
minieme voorsprong van 9-8 voor Mid Fryslân. 

De tweede helft stribbelde de thuisploeg tot 13-13 tegen, toen Wageningen het heft in handen leek te krijgen en 
naar 13-17 uitliep. 

Mid Fryslân probeerde het tij nog te keren door maximaal gebruik te maken van de wissels en dit leek bijna te 
gaan lukken toen zij tot één doelpunt terug wisten te komen. Gelukkig wist Wageningen nog tweemaal de korf te 
vinden voordat de scheids voor het eindsignaal floot. 

Eindstand 16-19. 

Volgend weekend staat er weer een uitwedstrijd in Friesland op het programma, tegen KV Heerenveen. 

Doelpunten: 

Steven Landman en Michelle van den Tempel 4x, Bas Noordermeer en Jeroen Hukema 3x, Nena Ellermeijer en 
Saskia van der Zee 2x en Rik Brouwer 1x. 

Livestream terugkijken: https://www.youtube.com/watch?v=mJjwaMh6GVc  

Wedstrijdverslagen, veld najaar 2020, nu ook op de website  

Alle wedstrijdverslagen van dit najaar staan nu bij elkaar op de website, en je kunt ze dus rustig teruglezen: 
https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverslagen-veldcompetitie-najaar-2020  

Wedstrijdverslagen, leuk toch? 

Levert jouw team volgende week ook een wedstrijdverslag in? Wij plaatsen ‘m wel hier. Je kunt je verslag sturen 
naar weekbrief@kvwageningen.nl. 

Corona communicatie 

Van het bestuur: update coronamaatregelen (versie 1 oktober) 

Als bestuur van KV Wageningen zijn we trots op de maatregelen die onze vrijwilligers de afgelopen weken hebben 
getroffen in kader van corona. En we zijn ook trots op hoe onze leden deze maatregelen zo goed mogelijk hebben 

opgevolgd.  

"Wij zijn klaar met corona, maar corona nog niet met ons" is helaas de laatste week met oplopende cijfers voor 

ons allen de verkeerde kant op gegaan. Dit heeft gisteren tot aangescherpte maatregelen geleid. 

We mogen nog samen sporten! Door de nieuwe maatregelen na te leven, hopen we zo snel mogelijk richting 
betere omstandigheden te gaan. Ook nu rekenen we op jullie inzet en bereidheid tot het naleven van de nieuwe 
regels. 

https://www.kvwageningen.nl/update-uit-technische-commissies/
https://www.kvwageningen.nl/teamfotos-gevraagd/
https://www.youtube.com/watch?v=mJjwaMh6GVc
https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverslagen-veldcompetitie-najaar-2020
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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Lees dit bericht verder op onze website: https://www.kvwageningen.nl/van-het-bestuur-update-
coronamaatregelen-29-9  

Bestuur KV Wageningen 

Van de senioren TC: aanvullingen op protocol wedstrijden & trainingen (van 1/10) 

Jullie hebben allemaal het stuk gelezen wat het bestuur heeft geschreven na aanleiding van alle nieuwe 
maatregelen: Van het bestuur: update coronamaatregelen 29/9 

Vandaag (1 oktober) is er nog een update uitgekomen vanuit de bond die al veel vragen beantwoord. 

(https://www.knkv.nl/faqcorona/) 

Maar alsnog hebben we meerdere reacties en vragen gehad als senioren TC. En hebben daarom dit stuk ter 
aanvulling geschreven. De informatie is deels ook van toepassing op de jeugd.  

Hoe lang mag je aanwezig zijn voor je thuiswedstrijd?  
Max. 45 minuten van te voren aanwezig. Zo kan je in de rust van de wedstrijd voor je inschieten, bespreken en is 
er tijd voor een warming-up. Is er een veld leeg? Gebruik dat veld dan om je voor te bereiden. 

Regent het? En je wil bespreken? Dit doen we nog steeds buiten op 1,5 m afstand en ja dus in de regen. 

Kleedkamers zijn open en er kan dus gedoucht worden, maar ook hier 1,5m afstand en niet teveel mensen in de 
kleedkamer. En we blijven aanraden om zoveel mogelijk thuis te douchen. 

De kleedkamers mogen niet gebruikt worden voor besprekingen! 

Moet je na je eigen wedstrijd reserve zitten bij een ander team. Maar er zit nog een wedstrijd tussen dan mag je 
op het terrein verblijven als je een hesje draag als corona toezichthouder (neem eventueel je eigen hesje mee uit 
je auto, wel zo corona proef) 

Of ga actief op een leeg veld een balletje schieten of sluit aan op deze reserve bank/stoel zitten bij het team wat 
er tussen speelt (doe dit altijd in overleg met dat team). 

Moet je trainen geven en zit er tijd tussen voordat jezelf moet trainen? En heb je te weinig tijd om naar huis te 
gaan? Laat dit dan weten aan: Michelle Nijhuis (06-23903570). Zij geeft je tips voor wat je in tussen tijd kan 
doen. Denk aan dezelfde dingen als bij een 'tussen' wedstrijd (corona toezichthouden of leeg veld alvast 
beginnen). Graag vernemen we wie die personen zijn, dus geef het door aan Michelle. 

Uitwedstrijd op zaterdag? 

We vertrekken vanaf zaterdag 5 oktober vanaf de parkeerplaats van Menzis. Dus niet vanaf het Binnenveld! 

Als ik zelf als ouder moet korfballen mogen mijn kinderen dan mee? 
Nee, helaas worden kinderen dan ook gezien als toeschouwers en dat mag dus niet. 

We hopen hiermee de meeste vragen beantwoord te hebben. 

Senioren TC (seniorentc@kvwageningen.nl) 

Op zoek naar Corona-toezichthouders (herhaling) 

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).  

Corona informatie op onze website 

• Zie Vereniging -> Corona actueel (https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/) 

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 

Sleutels van de Aanloop? Graag inleveren 

Wie heeft er sleutel van de Aanloop in zijn of haar bezit? Te gebruiken om Aanloop voor of na training af te 
sluiten? Met het oog op het nieuwe trainingsschema willen we deze sleutels graag terugkrijgen. De sleutels grag 
inleveren bij Arjen van Dee, Frank Schoorl of Jan Willem van Nieuwenhuijsen.  

Uitstel Jaarlijkse Algemene Vergadering 

Zoals bekend ging de Jaarlijkse Algemene Vergadering, die voor maandag 5 oktober gepland stond, niet door. 

Volgens de statuten van KV Wageningen moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar verantwoording 
over dat boekjaar worden afgelegd aan de leden, door een jaarverslag en jaarrekening. 

Omdat we graag binnen deze termijn van zes maanden willen blijven heeft het bestuur besloten om op maandag 
21 december 2020, om 20.00 uur alsnog de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden. 

https://www.kvwageningen.nl/van-het-bestuur-update-coronamaatregelen-29-9
https://www.kvwageningen.nl/van-het-bestuur-update-coronamaatregelen-29-9
https://www.kvwageningen.nl/van-het-bestuur-update-coronamaatregelen-29-9
https://www.knkv.nl/faqcorona/
mailto:seniorentc@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
mailto:beheerder@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
https://www.kvwageningen.nl/corona_update/
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We hopen natuurlijk dat we deze vergadering in het Clubhuis kunnen houden, maar in de huidige omstandigheden 
is hier nog niets over te zeggen. Mocht het niet mogelijk zijn om de vergadering in het Clubhuis te doen, dan gaan 
we een online vergadering organiseren. 

Reserveer dus vast de datum als je erbij wilt zijn. Tegen die tijd volgt bericht over hoe we de vergadering vorm 
gaan geven. 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur (bestuur@kvwageningen.nl)  

Lief & leed 

Wellicht bij menigeen  binnen onze vereniging bekend. Helaas bij veel leden(nog) niet. Wat is 
er leuker om in dit digitale tijdperk een kaartje te ontvangen. Laat weten via je trainer, 
teamouder of teamplanner als er bijvoorbeeld een blessure is. Maar ook bij een verdrietige 
gebeurtenis of juist leuke gebeurtenissen horen wij graag van jullie.  
Diana, Gerda en Florien. 

Stemmen voor Rabo ClubSupport kan van 5-25 oktober 

Wij doen ook mee aan Rabo ClubSupport! Vanaf 5 oktober kun je stemmen. Elke stem is geld waard. Stem op ons 
in de Rabo App of op rabobank.nl/clubsupport. Leden van Rabobank Vallei en Rijn ontvangen via de bank meer 
informatie over het stemmen. Stemmen kan tot 25 oktober.  

Stemmen in de Rabo App gaat middels de volgende stappen:  

1. Ga in het hoofdscherm naar “Zelf regelen” 

2. Kies vervolgens voor “Lidmaatschap” 

3. Kies bij “Ontdek je lidmaatschap” voor ClubSupport 

4. En kies dan voor “Breng je stem uit” 

5. Vervolgens selecteer je minimaal 3 clubs om je stem op uit te brengen. Je hebt 5 stemmen en je mag 
maximaal 2 stemmen per club geven.  

In totaal stelt Rabobank Vallei en Rijn via Rabo ClubSupport 150.000 euro beschikbaar. Het resultaat van de 
uitgebrachte stemmen per club wordt medio november bekend gemaakt. 

Grote Clubactie – update – o.a. inleveradressen boekjes 

Zaterdag 19 september 2020 is de Grote Clubactie van start gegaan! 

De kinderen uit de B t/m de F teams verkopen loten uit de lotenboekjes aan familie, vrienden en buren. De koper 
kan via het verkoopboekje online loten kopen met zijn telefoon (via de QR-code of verkooplink) of vult zijn 

gegevens handmatig in op de pagina ‘Eenmalige machtiging’. In beide gevallen wordt het bedrag eenmalig van de 
rekening afgeschreven en ontvangt de koper het lotnummer op het bankafschrift en per e-mail. 

Ook kunnen we loten verkopen via de verkooppagina van onze club: https://clubactie.nl/lot/kv-
wageningen/4900470. Deel de link met familie, vrienden en buren via Whatsapp, e-mail en social media en 

verkoop zo loten. Het bedrag wordt eenmalig van de rekening van de koper afgeschreven en de koper ontvangt 
het lotnummer op zijn bankafschrift en per e-mail. 

Verkoopboekje inleveren 
Is het boekje vol of zijn de kinderen klaar met verkopen? In de kantine staat achter de bar een doos van de Grote 
Clubactie waar ze in kunnen worden gedaan. Omdat de kantine over het algemeen dicht zal zijn, kunnen de 

boekjes worden ingeleverd op diverse adressen in Wageningen: 

• Karin den Ridder - Wilslaan 18 
• Carlo van Tricht - Lombardi 108 
• Yvonne Los - Jagerskamp 25 

• Arjen van Dee - Voorburglaan 20 

Nieuw boekje nodig? 
Als de kinderen een nieuw boekje willen, kan dat door Karin den Ridder hierover te bellen of te appen: 06-
38315429. 

Je leest dit bericht ook op onze website, met daarin ook link naar het bericht: Grote Clubactie 2020, we doen weer 
mee: https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2020-update  

2e hands KV Wageningen kleding: aanbod & vraag (update) 

Heb jij KV Wageningen kleding die je (kind) niet meer past, en wil je die ter overname aanbieden aan nieuwe 
jeugdleden, laat het dan even weten door te reageren op het bericht hierover op facebook, of door te mailen naar 
korfballen@kvwageningen.nl.  

Huidig aanbod:  

• zwart Reece rokje met logo, maat 116 (zie facebook) 
• zwart Reece rokje, zo goed als nieuw maat M (zie facebook) 
• zwart Reece rokje, met logo, maar M, 1x gedragen, dus als nieuw (in mailbox) 
• trainingsbroek maat 152, gebruikt (in mailbox) (gratis) 

• trainingsjas maat M (volwassene), gebruikt (in mailbox) (gratis) 

mailto:bestuur@kvwageningen.nl
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
https://clubactie.nl/lot/kv-wageningen/4900470
https://clubactie.nl/lot/kv-wageningen/4900470
https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2020-update
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
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• inschietshirt maat 152 (zonder naam), gebruikt (in mailbox) (gratis) 

Vraag:  
• op zoek naar kleding voor jongen maat 122 en meisje 128/134 (zie facebook) 

Neem contact op via facebook met de aanbieder of vrager, of mail naar korfballen@kvwageningen.nl en we 

brengen jullie in contact.  

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Rabo ClubSupport – KV Wageningen doet mee (september)  

• KV Wageningen kleding: 2e hands of nieuw (september) 
• Inloopspreekuur Fysiotherapie Vis op Het Binnenveld van start op 7 september (31 augustus) 
• VOG aanvraag voor trainers (31 augustus) 

Sponsornieuws 

Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• De Nationale Trombosedienst nieuwe shirtsponsor Wageningen B1 

• Hartendieven maakt magazine voor KV Wageningen 
• Samenwerking KV Wageningen en Woudenberg Dranken 

• Spek de clubkas via sponsoren WERV Makelaars en/of Finance Partner 
Voor meer berichten: https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws/ 

Vacatures vrijwilligers 

Vacature: Kom jij de jurytafel versterken? (herhaling) 

Nu de veldcompetitie net lekker op gang gekomen is, maken we ons weer op voor het zaalseizoen. Bij de 
wedstrijden van KV Wageningen 1, 2 en de A1 wordt er ook dit jaar gespeeld met een jurytafel. Zoals elk jaar zijn 
we op zoek naar mensen die de jurytafel willen komen versterken. Als schotklokker of als degene die de stand en 
speeltijd bijhoudt, ontvang je intern instructies. Voor de functie van juryvoorzitter heb je een korte cursus (één 
avond) nodig. Meld je vroegtijdig aan als je interesse hebt. Dan kun jij in de oefencampagne proefdraaien en in de 
competitie al meedoen. Interesse? Laat het even weten aan Lammert Bastiaans (06 22576970 of 
wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl). 

Vacature: Op zoek naar Corona-toezichthouders (herhaling) 

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).  

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• Oproep vrijwilligers kantine 
• 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/ 

Activiteiten 

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

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).  

mailto:korfballen@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/rabo-clubsupport-kv-wageningen-doet-ook-dit-jaar-mee
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-kleding-2e-hands-of-nieuw/
https://www.kvwageningen.nl/inloopspreekuur-fysiotherapie-vis-van-start-op-7-september/
https://www.kvwageningen.nl/vog-aanvraag-voor-trainers/
https://www.kvwageningen.nl/de-nationale-trombose-dienst-nieuwe-shirtsponsor-wageningen-b1
https://www.kvwageningen.nl/hartendieven-maakt-magazine-voor-kv-wageningen/
https://www.kvwageningen.nl/samenwerking-kv-wageningen-en-woudenberg-dranken/
https://www.kvwageningen.nl/spek-de-clubkas-via-sponsoren-werv-makelaars-en-of-finance-partner/
https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws/
mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
mailto:beheerder@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/oproep-vrijwilligers-kantine
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/
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
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Activiteiten – oude berichten, nog te lezen op de website 

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 8 is kampioen! Bij de 

buren in Bennekom konden de 
handen omhoog. Gefeliciteerd! 

Wageningen 9, dat vorige week 

het kampioenschap 
binnenhaalde, kwam 
zondagochtend in actie in 
Westervoort. Op echt gras.  

De ontvangst van Wageningen 1 in Friesland was 

vanmiddag bijzonder gastvrij. Met koffie en 
suikerbrood. Mid Fryslân hoopte de punten zo in 
het noorden te houden, maar dat presentje gaf 
Wageningen niet weg.  

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Maa 5 okt  Start periode stemmen door leden Rabobank Vallei en Rijn voor Rabo ClubSupport 

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 

Ma 21 dec 20:00 Jaarlijkse Algemene Vergadering, meer info volgt 

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/  

Wedstrijdinformatie competitie 

Uitslagen afgelopen week – 3 & 4 oktober 

 

Mid-Fryslân/Jansma 1 Wageningen 1 16 19 Wageningen A5 Activitas A1 9 12 MIA E1 Wageningen E1 10 4

Nic. 3 Wageningen 2 9 30 Wageningen B1 Fortissimo B1 24 13 Keizer Karel E2 Wageningen E10 3 2

Wageningen 3 Victum 2 18 17 Duko B1 Wageningen B2 13 13 DVO/Accountor E2 Wageningen E2 14 2

Wageningen 5 ODIK 4 24 11 Wageningen B3 SKF B3 5 9 Animo E1 Wageningen E3 9 2

Wageningen 6 ODIK 3 11 15 Wageningen B4 SKF B5 7 5 Wageningen E4 DOT (O) E1 0 9

HKC (U) 2 Wageningen 6 13 12 KVZ C1 Wageningen C1 1 18 Wageningen E5 DOT (O) E3 8 0

SKF 5 Wageningen 7 18 15 DOT (O) C1 Wageningen C2 3 4 Spirit E4 Wageningen E6 10 2

DVO/Accountor 10 Wageningen 8 7 18 Reehorst '45 C2 Wageningen C3 4 8 DVO/Accountor E7 Wageningen E7 2 2

Wesstar 1 Wageningen 9 8 14 Animo C2 Wageningen C3 1 7 Wageningen E8 DVO/Accountor E8 17 0

Woudenberg MW1 Wageningen MW2 6 11 Dalto/Klaverblad D1 Wageningen D1 11 10 Wageningen E9 Activitas E1 4 0

Tilburg A1 Wageningen A1 12 20 DVO/Accountor D3 Wageningen D2 9 4 Dalto/Klaverblad F1 Wageningen F1 6 15

Tiel '72 A1 Wageningen A2 16 12 DVO/Accountor D5 Wageningen D3 1 13 Wageningen F2 SKF F1 4 13

Reehorst '45 A1 Wageningen A3 12 15 Noviomagum D1 Wageningen D4 6 6 DOT (O) F1 Wageningen F3 3 7

Wageningen A4 Zwaluwen A1 8 5 SKF D6 Wageningen D5 8 2

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/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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Programma deze week – zaterdag 10 en zondag 11 oktober 

 
Niet genoemde teams zijn vrij - dump Sportlink 6 oktober 2020, 21:10 uur 

Ontvangst externe scheidsrechters 

Zaterdag 10 oktober: 
11.30 - 14.00 uur: D1+C1+S4:              ?? 

14.00 - 17.00 uur: S4+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 10 oktober (en bekend bij het wedstrijdsecretariaat):  

D: Sam Cornelis (D2) 

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

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 10-10 15:30 Heerenveen 1 Wageningen 1 Heerenveen-HEERENVEEN R van Alphen, P van der Terp 0:00

zat 10-10 14:00 SKF 3 Wageningen 2 De Groene Velden-VEENENDAAL J.A.T.P. (Jaap) Kamps 0:00

zat 10-10 15:30 Wageningen 3 ASVD 2 Binnenveld-Veld 1 C. (Christian) van Munster 0:00

ma 5-10 20:15 Wageningen 4 HKC (He) 2 Binnenveld-Veld 1 Capelleveen, C. (Christiaan) van 0:00

zat 10-10 14:00 Wageningen 4 Sparta (Zw) 3 Binnenveld-Veld 1 0:00

zat 10-10 17:00 Wageningen 5 Regio '72 2 Binnenveld-Veld 1 M (Martin) Eelderink (Sam C) 0:00

zat 10-10 16:00 Antilopen/Lancyr Deelen 3 Wageningen 6 Burgermeester Buiningpark-LEUSDEN M (Melvin) van Kempen 0:00

zat 10-10 14:00 Elburg 2 Wageningen 7 Burg. Bode Sportpark-ELBURG Garderen, W (Willem) van 0:00

zat 10-10 14:15 Wageningen 8 EKCA/CIBOD 5 Binnenveld-Veld 2 Swaans, R.J. (Robert) 0:00

zon 11-10 11:30 Hilversum 1 Wageningen 9 Crailoo-HILVERSUM 0:00

woe 7-10 20:30 Wageningen MW1 Reehorst '45 MW2 Binnenveld-Veld 1 0:00

woe 7-10 20:00 SKF MW1 Wageningen MW2 De Groene Velden-VEENENDAAL Leeuwen, F. (Fred) van 0:00

zat 10-10 11:00 PKC/Vertom A2 Wageningen A1 Oostpolder-PAPENDRECHT P. (Peter) Hagenaars 8:45

zat 10-10 12:30 Victum A1 Wageningen A2 Weteringhoek-HOUTEN G (Gijsbert) de Rooij 10:45

zat 10-10 11:00 HKC (U) A2 Wageningen A3 Hoograven-Zuid-UTRECHT Kempen, R. (Remco) van 9:30

zat 10-10 12:45 Wageningen A4 DVO/Accountor A4 Binnenveld-Veld 2 Schets, A.J.H. (Jannick) 11:45

zat 10-10 11:45 Zetten A1 Wageningen A5 Veld bij HP College-ZETTEN Hakkert, C.H. (Kees) 10:30

zat 10-10 11:30 DVO/Accountor B2 Wageningen B1 De Eikelhof-BENNEKOM 10:15

zat 10-10 11:00 Reehorst '45 B1 Wageningen B2 t Schuttersveld-EDE GLD Ouden, T (Thomas) den 0:00

zat 10-10 11:30 Wageningen B3 MIA B2 Binnenveld-Veld 2 Meurs, L. (Lola) 10:45

zat 10-10 11:15 Rivalen B1 Wageningen B4 Den Helder-DOESBURG 10:00

zat 10-10 13:00 Wageningen C1 Spirit C1 Binnenveld-Veld 1 KNKV (Mats Gilissen) 12:00

zat 10-10 10:15 Tiel '72 C2 Wageningen C2 Rauwenhof-TIEL 9:00

zat 10-10 10:30 Wageningen C3 Animo C2 Binnenveld-Veld 2 Ark, M J (Martijn) van 9:45

zat 10-10 12:00 Wageningen D1 SKF D1 Binnenveld-Veld 1 Geutjes, C J (Chyntia) 11:00

zat 10-10 11:00 Wageningen D2 EKCA/CIBOD D1 Binnenveld-Veld 1 Klijntjes, S. (Simone) 10:15

zat 10-10 11:00 DKOD D1 Wageningen D3 Doelum-RENKUM Derksen, R (Rico) 9:45

zat 10-10 10:30 SKF D4 Wageningen D4 De Groene Velden-VEENENDAAL 9:30

zat 10-10 10:00 Wageningen D5 DVO/Accountor D4 Binnenveld-Veld 1 Albers, T (Tamara) 9:15

zat 10-10 09:00 Wageningen E1 SKF E1 Binnenveld-Veld D Jelle van Terwisga 8:15

zat 10-10 10:00 Wageningen E2 KVZ E1 Binnenveld-Veld D Stefan Wobbes 9:15

zat 10-10 09:00 Wageningen E3 DVO/Accountor E3 Binnenveld-Veld G Laar, S (Stefan) van 8:30

zat 10-10 11:00 Keizer Karel E3 Wageningen E4 Staddijk-NIJMEGEN Kranenburg, C. (Claudia) van 0:00

zat 10-10 09:00 Wageningen E5 Tiel '72 E2 Binnenveld-Veld E Nijhuis, M. (Michelle) 8:30

zat 10-10 10:00 Wageningen E6 MIA E7 Binnenveld-Veld E Hartog, S. (Sam) den 9:30

zat 10-10 10:00 Reehorst '45 E3 Wageningen E7 t Schuttersveld-EDE GLD Rietberg, M. (Manouk) 9:15

zat 10-10 10:00 DKOD E1 Wageningen E8 Doelum-RENKUM Kok, R. (Rianne) 9:10

zat 10-10 12:00 Noviomagum E1 Wageningen E9 dAlmarasweg-zuid-NIJMEGEN Winkel, T. (Thijmen) de 10:45

zat 10-10 11:15 Tiel '72 E3 Wageningen E10 Rauwenhof-TIEL Kocken, M. (Mariska) 10:15

zat 10-10 09:30 DVO/Accountor F1 Wageningen F1 De Eikelhof-BENNEKOM 8:45

zat 10-10 10:00 Keizer Karel F1 Wageningen F2 Staddijk-NIJMEGEN Woerdt, I. (Imke) van de 8:45

zat 10-10 10:00 Wageningen F3 Kesteren F1 Binnenveld-Veld G Bruijn, A.C.M. (Anne) de 9:30

mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
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Programma volgende week – zaterdag 17 en zondag 18 oktober 

 
Niet genoemde teams zijn vrij - dump Sportlink 6 oktober 2020, 21:10 uur  

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.  

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

zat 17-okt 15:30 Wageningen 1 DSC 1 Binnenveld-Veld 1K40 A. den Ouden, S. Evertsen

zat 17-okt 14:00 Wageningen 2 Dalto/Klaverblad Verzekeringen 4Binnenveld-Veld 1K40 A (Alex) den Hartog

zat 17-okt 17:30 Noviomagum 2 Wageningen 3 dAlmarasweg-zuid-NIJMEGEN H.M.G. (Hans) Bruns

zat 17-okt 12:30 Wit-Blauw/Green Organics 3Wageningen 4 Hagenbroek-KAMPEN E (Erik) Donker

zat 17-okt 12:45 Dindoa 5 Wageningen 5 De Zanderij (Dindoa)-ERMELO

zat 17-okt 12:00 Wageningen 6 Dalto/Klaverblad Verzekeringen 6Binnenveld-Veld 2aK40 J. (Jurgen) Thoma (Pim A)

zat 17-okt 13:30 Wageningen 7 DWS 2 Binnenveld-Veld 2aK40

woe 14-okt 19:30 Débaldérin MW1 Wageningen MW1 De Bongerd-WAGENINGEN Schreuder, B T (Bart)

woe 14-okt 20:30 Wageningen MW2 Noviomagum MW1 Binnenveld-Veld 1K40

zat 17-okt 12:30 Wageningen A1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen A2Binnenveld-Veld 1K40 R M (René) Zaal

zat 17-okt 11:00 Wageningen A2 DSC A2 Binnenveld-Veld 1K40 P. (Peter) van der Plas (Ruben O)

woe 14-okt 19:00 Wageningen B2 Mélynas B1 Binnenveld-Veld 3 Jong, R (Robbert) de

zat 17-okt 11:00 Wageningen C2 DOT (O) C1 Binnenveld-Veld 1 Brink, L (Lisanne) van den

mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
mailto:secretaris@kvwageningen.nl
http://www.kvwageningen.nl/
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
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