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Korfbal 

Nieuwe corona maatregelen en korfbal 

Vanaf woensdagavond 22:00 uur gelden de nieuwe maatregelen, waaronder die voor de sport. De competitie is 

stop gezet, en er zijn alleen nog trainingen voor de jeugd tot 18 jaar. Wat betekent dit voor ons:  

• De geplande competitiewedstrijden van vanavond gaan allen al niet door.  

• Eveneens komen de trainingen vanavond al te vervallen voor iedereen van 18 jaar en ouder.  

• Deze week alleen nog trainingen buiten op het veld voor de jeugd tot 18 jaar.  

• Volgende week traint de jeugd niet vanwege de herfstvakantie. 

• Meer informatie over hoe het verder gaat met de trainingen voor de jeugd, volgt op een later moment(zie ook 
“trainingsschema zaal” verderop). Hou de website en onze social media in de gaten.  

De bond heeft aangegeven vandaag of morgen te komen met de geactualiseerde KNKV-lijst met veel gestelde 
vragen en antwoorden. Zie hun nieuwsbericht: https://www.knkv.nl/nieuwe-maatregelen-informatie-volgt-na-
overleg-met-nocnsf/  

Update Jeugd TC (tekst van maandag 12 oktober) 

In afwachting van de persconferentie van dinsdagavond kunnen we in ieder geval melden dat ook A4, B1 en E5 
kampioen zijn geworden. Allemaal wonnen ze van de directe concurrentie. Een mooie prestatie. Gefeliciteerd 
allemaal! 

Ook voor deze teams gaan we regelen dat er corona proof medailles worden uitgereikt. 

Ervan uitgaande dat het allemaal nog gewoon mag wordt er deze week buiten getraind. En is er in de week van de 
herfstvakantie geen trainen. De teams die nog competitie hebben zaterdag 24 en of 31 oktober trainen nog wel 
"gewoon". 

Vanaf maandag 26 oktober gaat dan het zaal trainingsschema in. 

In principe start de zaalcompetitie het weekend van 21 november. Alleen het Topkorfbal (S1, S2 en A1) start een 
week eerder. Vanaf begin november zal er geoefend worden. Zie daarvoor het schema elders in de weekbrief. En 
hou de weekbrief en website in de gaten mbt informatie over het wel of niet doorgaan van de competitie en wat 

evt. de aanpassingen zijn om het door te kunnen laten gaan. 

De jongste jeugd doet natuurlijk ook nog zijn/haar best om de club te helpen met het verkopen van loten voor de 
grote clubactie. Meer informatie hierover ook elders in de weekbrief. 

Arjen van Dee, coördinator Jeugd TC (jeugdtc@kvwageningen.nl) 

Uitverkoop huidige lijn clubkleding bij Intersport Winners 

Voor het zaalseizoen komt er een nieuwe lijn clubkleding voor KV Wageningen. 

Deze zal eind oktober in de winkel hangen bij Intersport Winners aan het 
Plantsoen. 

Van de huidige lijn zijn er nog een aantal shirts beschikbaar welke tegen een 

speciale prijs verkocht worden. Voor € 14,95 incl. KV Wageningen logo. Zolang de 
voorraad strekt. 

Sleutels van de Aanloop? Graag inleveren (herhaling) 

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.  

Van veld naar zaal (update) 

De nieuwe coronamaatregelen hebben een heel groot effect op wat gepland stond voor de komende weken. Het 
schema is aangepast.  

- weekend 17/18 oktober Geplande competitiewedstrijden gaan niet door 

- week van ma 19/10 (herfstvakantie) Geen trainingen voor jeugd 

- weekend 24/25 oktober Geplande competitiewedstrijden gaan niet door 

- week van ma 26/10 Start trainingen in zaal voor jeugd -> trainingsschema zie verderop 

- weekend 31/10 en 1/11 Geplande oefenwedstrijden gaan niet door 

- weekend 7/8 november ?? 

- weekend 14/15 november ?? 

- weekend 21/22 november ?? 

12 oktober 2020 

Nr. 09 

https://www.knkv.nl/nieuwe-maatregelen-informatie-volgt-na-overleg-met-nocnsf/
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Trainingsschema zaal (update) 

Vanaf maandag 26 oktober gaan we de zaal weer in. In de weekbrief van 5 oktober stond een trainingsschema, 
samengesteld door TKW, Senioren TC en Jeugd TC. Deze week wordt gekeken naar de vragen die zijn gesteld over 
het schema en zullen waar nodig aanpassingen worden gedaan. Daar komen nu de nieuwe maatregelen bovenop. 

Volgende week vinden jullie hier de volgende versie van het schema.  

Mocht je vragen hebben, ga dan naar de technische commissie waar je team onder valt:  
- tkw@kvwageningen.nl 
- seniorentc@kvwageningen.nl 
- jeugdtc@kvwageningen.nl  

Oefenwedstrijden zaal (update) 

Dat we tot 10 november geen wedstrijden zullen spelen tegen andere teams, kunnen we al aannemen. De nieuwe 
maatregelen golden immers voor minimaal 4 weken. Wat er daarna gebeurt is afwachten. Daarom nu even geen 
update van het schema oefenwedstrijden.  

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” 
• Wedstrijdverplaatsingen en corona (van het wedstrijdsecretariaat) 
• Teamfoto’s gevraagd  

Wedstrijdverslagen 

Ook tweede weekend Friesland levert KV Wageningen twee punten op 

Vorige week werd Wageningen in het Noorden ontvangen met koffie en suikerbrood. Dit weekend met hagel. 
Onder slechte weersomstandigheden werd om half vier begonnen in Heerenveen. Zeker de eerste helft bleef het 
gestaag regenen, wat het korfbal niet ten goede kwam. 

Wageningen moest het nog zonder Wouter doen en Pim, vorige week geblesseerd aan de neus, speelde met 
masker. De aanval deze week: Jeroen, Pim, Nena en Saskia en verdedigend met Steven, Bas , Michelle en Xanne. 
Zoals vermeld was het nat en koud, waardoor vaak het zuivere schot ontbrak bij beide partijen. Met de rust stond 

het, ondanks niet al te daverend spel aan blauwwit zijde, 5-10. 

De tweede helft was weliswaar droog, maar de kou had zijn werk gedaan. Dat was opnieuw te merken door het 

veelvuldig missen van kansen. Coach Ron Steenbergen kon toch met een gerust hart gaan wisselen, door alle 
aanwezige reserves in te zetten. Allereerst kwam Ernstjan in het veld voor Bas. Even later werd Klae ingezet voor 
Michelle en maakten de junioren Daniek en Deen hun opwachting voor Nena en Pim. Ook A1 speler Justin werd vijf 
minuten voor tijd nog ingezet hij verving Jeroen. Nena kwam nog even terug in het veld voor Saskia, die wat al te 
hard met haar tegenstander in aanraking kwam. De eindstand 16-22 was tenslotte meer dan verdiend. 

Zaterdag a.s. staat er weer een thuiswedstrijd op het programma. DSC uit Eindhoven komt dan op bezoek. 

Doelpuntenmakers: Steven Landman 6x, Jeroen Hukema 4x, Nena Ellermeijer en Pim Steenbergen 3x, Bas 
Noordermeer 2x, Michelle van den Tempel, Xanne Ketelaar, Ernstjan de Vries en Justin Terpstra 1x. 

Media overzicht: Livestream Heerenveen - Wageningen (Via KV Heerenveen) 

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 

Nieuwe corona maatregelen en korfbal 

Vanaf woensdagavond 22:00 uur gelden de nieuwe maatregelen, waaronder die voor de sport. De competitie is 
stop gezet, en er zijn alleen nog trainingen voor de jeugd tot 18 jaar. Wat betekent dit voor ons:  

• De geplande competitiewedstrijden van vanavond gaan allen al niet door.  

• Eveneens komen de trainingen vanavond al te vervallen voor iedereen van 18 jaar en ouder.  

• Deze week alleen nog trainingen buiten op het veld voor de jeugd tot 18 jaar.  

• Volgende week traint de jeugd niet vanwege de herfstvakantie. 

• Meer informatie over hoe het verder gaat met de trainingen voor de jeugd, volgt op een later moment(zie ook 
“trainingsschema zaal” verderop). Hou de website en onze social media in de gaten.  

mailto:tkw@kvwageningen.nl
mailto:seniorentc@kvwageningen.nl
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/update-uit-technische-commissies/
https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverplaatsingen-en-corona
https://www.kvwageningen.nl/teamfotos-gevraagd/
https://youtu.be/o6CaudgYuJs?t=22517
https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverslagen-veldcompetitie-najaar-2020
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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De bond heeft aangegeven vandaag of morgen te komen met de geactualiseerde KNKV-lijst met veel gestelde 
vragen en antwoorden. Zie hun nieuwsbericht: https://www.knkv.nl/nieuwe-maatregelen-informatie-volgt-na-
overleg-met-nocnsf/  

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 (herhaling) 

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.  

Stemmen voor Rabo ClubSupport kan van 5-25 oktober (herhaling) 

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 (herhaling) 

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  

https://www.knkv.nl/nieuwe-maatregelen-informatie-volgt-na-overleg-met-nocnsf/
https://www.knkv.nl/nieuwe-maatregelen-informatie-volgt-na-overleg-met-nocnsf/
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
mailto:beheerder@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
https://www.kvwageningen.nl/corona_update/
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
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2e hands KV Wageningen kleding: aanbod & vraag (herhaling) 

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) 
• 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:  

• Uitstel Jaarlijkse Algemene Vergadering (oktober) 
• Lief & leed (oktober) 
• Rabo ClubSupport – KV Wageningen doet mee (september)  

• KV Wageningen kleding: 2e hands of nieuw (september) 

Sponsornieuws 

Uitverkoop huidige lijn clubkleding bij Intersport Winners 

Voor het zaalseizoen komt er een nieuwe lijn clubkleding voor KV 
Wageningen. Deze zal eind oktober in de winkel hangen bij Intersport 
Winners aan het Plantsoen. 

Van de huidige lijn zijn er nog een aantal shirts beschikbaar welke tegen een 
speciale prijs verkocht worden. Voor € 14,95 incl. KV Wageningen logo. 
Zolang de voorraad strekt. 

 

Streaming Valley nieuw lid Business Club KV Wageningen 

KV Wageningen is zeer verheugd om Streaming Valley als nieuw lid 
van de businessclub te mogen verwelkomen. Streaming Valley is 

leidend distribiteur van een systeem van Pro-AV streaming 
oplossingen en Online Video. Als lid van de businessclub ondersteunt 
Streaming Valley KV Wageningen met een professioneel 
streamingsysteem bij het streamen van korfbalwedstrijden op het 
veld en in de zaal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meerdere 
cameras uit verschillende posities.  

Lees meer over Streaming Valley op www.streamingvalley.nl of mail naar info@streamingvalley.com  

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: 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).  

mailto:korfballen@kvwageningen.nl
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/uitstel-jaarlijkse-algemene-vergadering-2020
https://www.kvwageningen.nl/lief-leed
https://www.kvwageningen.nl/rabo-clubsupport-kv-wageningen-doet-ook-dit-jaar-mee
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-kleding-2e-hands-of-nieuw/
http://www.streamingvalley.nl/
mailto:info@streamingvalley.com
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/
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
mailto:beheerder@kvwageningen.nl
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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).  

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 C1 kampioen! Wageningen B1 kampioen! Wageningen E5 kampioen! Wageningen C3 
kampioen! 

   

 

Teamfoto Wageningen C3 Teamfoto Wageningen F3 Teamfoto Wageningen E4  

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

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 

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/  

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
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/het-binnenveld-in-de-race-voor-nationale-duurzaamheidsprijs-staal-2020/
https://www.kvwageningen.nl/het-binnenveld-in-de-race-voor-nationale-duurzaamheidsprijs-staal-2020/
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 – 10 & 11 oktober 

 

Programma deze week & volgende week 

Voorlopig geen competitiewedstrijden, dus blijft dit blok voorlopig weer leeg.  

Ook de wedstrijden die stonden ingepland voor woensdagavond 14 oktober gaan allen niet door.  

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.  

Heerenveen 1 Wageningen 1 16 22 HKC (U) A2 Wageningen A3 10 4 Wageningen D5 DVO/Accountor D4 9 6

SKF 3 Wageningen 2 17 13 Wageningen A4 DVO/Accountor A4 11 4 Wageningen E1 SKF E1 8 14

Wageningen 4 HKC (He) 2 12 10 Zetten A1 Wageningen A5 7 11 Tiel '72 E3 Wageningen E10 28 0

Wageningen 4 Sparta (Zw) 3 17 20 DVO/Accountor B2 Wageningen B1 12 13 Wageningen E2 KVZ E1 1 10

Wageningen 5 Regio '72 2 17 6 Reehorst '45 B1 Wageningen B2 9 10 Wageningen E3 DVO/Accountor E3 11 4

Antilopen 3 Wageningen 6 21 10 Wageningen B3 MIA B2 2 10 Keizer Karel E3 Wageningen E4 10 5

Elburg 2 Wageningen 7 15 9 Wageningen C1 Spirit C1 18 4 Wageningen E5 Tiel '72 E2 7 5

Wageningen 8 EKCA/CIBOD 5 14 5 Tiel '72 C2 Wageningen C2 6 7 Wageningen E6 MIA E7 0 5

Hilversum 1 Wageningen 9 14 17 Wageningen C3 Animo C2 8 4 Reehorst '45 E3 Wageningen E7 4 4

Wageningen MW1 Reehorst '45 MW2 11 18 Wageningen D1 SKF D1 12 5 DKOD E1 Wageningen E8 1 0

SKF MW1 Wageningen MW2 14 5 Wageningen D2 EKCA/CIBOD D1 6 13 Noviomagum E1 Wageningen E9 11 2

PKC/Vertom A2 Wageningen A1 15 20 DKOD D1 Wageningen D3 6 4 DVO/Accountor F1 Wageningen F1 15 4

Victum A1 Wageningen A2 9 14 SKF D4 Wageningen D4 2 3 Keizer Karel F1 Wageningen F2 15 1

Wageningen F3 Kesteren F1 3 8
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