
PRESENTATIEGIDS
SEIZOEN 2021-2022





Na een jaar van afwezigheid ligt hij voor u: de presentatiegids van KV 

Wageningen. Niet alleen een jaar afwezigheid van de gids, maar ook 

van de zaalcompetitie. Een gemis voor de spelers en ook zeker voor de 

vereniging, de leden, de supporters en de sponsoren. Gelukkig zijn we dit 

jaar wél gestart met de zaalcompetitie, al waren de eerste wedstrijden 

zonder publiek en zal de invulling van de competitie later duidelijk worden. 

Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd 

in een beter systeem en betere camera’s 

voor de livestream. De wedstrijden van 1 

en 2 zullen dus ook, onder leiding van ons 

mediateam, gestreamd worden zodat we 

toch nog naar onze toppers kunnen kijken.

 

Als voorzitter van TKW kijk ik enorm uit om de selectie weer te zien spelen 

in de zaal. De zaalcompetitie heeft toch altijd een ander sfeertje dan het 

veld. Volle hal, spannende wedstrijden en na de wedstrijden een gezellige 

kantine. Dat was het oude normaal en hopelijk keert dat nog weer een keer 

terug.

VAN DE VOORZITTER...



 

De eerste helft van de 

veldcompetitie was zowel voor het 

eerste als het tweede succesvol. 

Wageningen 1 staat momenteel 

keurig op een gedeelde tweede 

plaats samen met Tempo uit 

Alphen aan de Rijn. Oost-Arnhem 

voert de ranglijst aan met 1 

punt meer dan KV Wageningen. 

Het tweede team mag zich na 8 

wedstrijden zelfs Herbstmeister 

noemen, een prachtige prestatie 

voor de ploeg van Johan van 

Haut. Bij de A1 hebben we veel 

wisselingen gezien bij de spelers. Gelukkig staat er nog steeds een 

super gemotiveerd team dat ook hele goede zaken heeft gedaan in de 

veldcompetitie: een gedeelde eerste plek samen met Drachten/Van der 

Wiel A1 en Nic./Hoogkerk A1.



Mocht u nog geen kennis hebben gemaakt met de spelers, speelsters 

en staf op het veld, kunt u dat nu lezen in deze gids. De spelers en 

speelsters uit de selectie stellen zich voor aan de hand van een aantal 

vragen. Deze zijn deels korfbal-gerelateerd, maar zij geven ook een 

kijkje in hun privéleven. Zo leren we de spelers net wat beter kennen. 

Op de achterkant van deze gids vindt u alle Businessclub leden, welke 

zelfs in coronatijd nog verder uitgebreid is. We zijn ontzettend blij dat 

deze bedrijven ons zijn blijven steunen in deze tijden en we hopen dat 

we hen weer snel kunnen ontvangen in het Businesshome.

Vanaf deze plek wil ik iedereen een 

mooi zaalseizoen wensen en hopelijk 

zien we elkaar snel weer in het 

Binnenveld! Tot dan!

Naomi Stummel
Voorzitter TKW



MIJN NAAM IS:

.......................................................Chris den Hartog

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................18   09   1990

   Hasper Natuursteen, van natuursteen, keramiek en 

composiet maken wij alles voor interieur en exterieur. Denk hierbij aan 

keukenbladen, vensterbanken, dorpels, etc.

de B, dus dat zal ergens begin 2000 zijn

de buren uit Bennekom

        we eindelijk weer in Het Binnenveld 

mogen spelen en op Hoofdklasse niveau

strijdlust, met hard werken kom je een eind

Hobby’s:

Korfbal
Vissen
Barbequen

dit doe ik niet graag:

Stil zitten
bucketlist

Ik heb niet echt een 
bucketlist, het meeste 
komt er toch niet van.



MIJN NAAM IS:

.......................................................Kim Janssen

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................22   05    1995

  als ambulant begeleider/coach van mensen die 

traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Hiernaast volg ik de 

studie Social work aan de CHE.

2001 bij Vada en in 2009 bij KV Wageningen

Vada 1925

       we hopen op het veld kampioen te wor-

den. In de zaal spelen we met het 2e voor de eerste keer Hoofdklasse.

We weten dat dit aanpoten gaat worden maar hebben er veel zin in!

    rondom de korf spelen. Rebound of in de 

aangeef, maar ook mijn eigen kansjes kan ik hier meepakken.

Hobby’s:

Korfbal
Borrelen
Wandelen

dit doe ik niet graag:

Vroeg opstaan
Hardlopen

bucketlist

Ik wil nog mooie reizen 
buiten Europa gaan 
maken.

strijdlust, met hard werken kom je een eind



MIJN NAAM IS:

.......................................................Deen de Jong

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................04   08   2003

       Ik studeer fysiotherapie aan de Hogeschool 

Utrecht. Ik denk dat bijna iedereen vanuit het korfbal wel eens met de 

fysiotherapeut te maken heeft gehad voor blessures.

ik weet wat lopen is.

SSS, sinds het begin speel ik al bij Wageningen.

       we met 2 een redelijk mooie uitdaging 

krijgen in de Hoofdklasse. Ik denk dat ik zelf ook veel weerstand ga 

krijgen en veel kan gaan ontwikkelen.

          mijn winnaarsmentaliteit, ik zal er alles aan 

doen om te winnen.

Hobby’s:

Sporten
Vrienden
Koken

dit doe ik niet graag:

Verliezen
Reserve staan
Fietsen in de 
regen

bucketlist

Eigenlijk vooral 
veel adrenaline/kick 
activiteiten.



MIJN NAAM IS:

.......................................................Jeroen Hukema

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................18    05    1995

  Ik werk als gymdocent op een basisschool. En ik 

ben in opleiding als groepsleerkracht bij groep 6. Dit beide op een 

basisschool in Almere.

vorig jaar

Sparta Zwolle

      vorig jaar keek ik er al enorm naar uit 

om voor Wageningen een zaalseizoen te mogen spelen, en dat is dit jaar 

alleen maar meer geworden. Ben super benieuwd naar het enthousiaste 

publiek en hoe het is om in zoon toffe zaal met dit team te mogen spelen!

    dat ik van alles een beetje kan.

Hobby’s:

Hardlopen
Tennis
Wielrennen

dit doe ik niet graag:

Verliezen
bucketlist

Reizen naar Australië

................................................................................................................................



MIJN NAAM IS:

.......................................................Tim Dekker

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................20   11    2002

       Marketing en Communicatie op het ROC Nijmegen

2016/2017

Tiel ‘72

       we met 1 de kruisfinales moeten halen

          ?

Hobby’s:

Muziek
Sport

dit doe ik niet graag: bucketlist

Naar Amerika gaan



MIJN NAAM IS:

.......................................................Anouk Homan

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................28    05    2001

   Ik studeer Social Work in Ede en wil graag in de 

jeugdzorg werken.

ik speel al sinds m’n 6e korfbal.

VADA

      we eindelijk weer mogen in de zaal & we 

nu met het tweede ook nog een niveautje hoger spelen!

    dat ik een teamplayer ben en ik werk 

graag voor anderen.

Hobby’s:

Leuke 
dingen met 
vrienden & 
familie

dit doe ik niet graag:

Afwassen
bucketlist

Zoveel mogelijk van de 
wereld zien.

................................................................................................................................



MIJN NAAM IS:

.......................................................Isa van Bergen

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................27   06    2002

       Ik studeer Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen 

aan de Wageningen Universiteit. Dit is een studie die zowel de 

bedrijfskant als de psychologische/consumentenkant bekijkt :)

dit jaar

Spes, dit is een dameskorfbalvereniging in Milsbeek

       ik heel benieuwd ben naar de sfeer & 

het niveau van het zaalseizoen!

          die moet ik in het gemengd korfbal nog een 

beetje ontdekken, maar bij dameskorfbal was ik een echte aanvaller!

Hobby’s:

Muziek 
luisteren
Sporten
Koken

dit doe ik niet graag:

Hardlopen
Lezen
Musea 
bezoeken

bucketlist

Foodtours doen over de 
hele wereld.



MIJN NAAM IS:

.......................................................Stijn Aarts

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................11    12    1996

   Gymdocent op 2 basisscholen in Ede en Bennekom.

Ik geef daar gym aan de klassen 1 t/m 8.

augustus ‘20

DVO Bennekom

       het zo lang geleden is! Ik kijk uit naar 

de sfeer, het publiek (WAJO’s), de intensiteit en het snelle creatieve spel 

in de zaal.  Daarbij ook de strijd die nodig is om de wedstrijden te winnen 

en natuurlijk de afterparty’s.

            spelinzicht en de juiste assist geven.

Hobby’s:

Korfballen 
Coachen
Speciaal 
biertjes 
drinken

dit doe ik niet graag:

Koken
Vroeg opstaan
Verliezen bij 
spelletjes

bucketlist

Reizen naar Azië, Zuid 
Amerika of Afrika. En 
daar eventueel wat 
vrijwilligerswerk doen.

................................................................................................................................



MIJN NAAM IS:

.......................................................Danieke van de Hoef

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................02   02    2002

   ik studeer Huidtherapie, dermatologie op hbo- niveau

de f-jes

Ik heb altijd bij KV Wageningen (SSS) gespeeld

        er (hopelijk) eindelijk weer tribunes vol 

met publiek zijn. 

net zo lang rondrennen tot ik vrij sta :)

Hobby’s:

Korfbal
Uitgaan met 
vriendinnen

dit doe ik niet graag:

Korfballen in de 
regen
Zooi opruimen

bucketlist

De wereld rondreizen



MIJN NAAM IS:

.......................................................Ernstjan de Vries

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................20    04    1993

   Staatsbosbeheer, waar ik werk als Adviseur 

Grondzaken. Ik houd mij daarin bezig met het verpachten en 

verhuren van voornamelijk agrarische grond.

mijn 6e

SSS

       wij met het tweede team weer 

uitkomen in de Hoofdklasse en ik hoop daarin mooie wedstrijden neer te 

zetten met veel support!

            creativiteit & vermaak

Hobby’s:

Mountainbiken
Gezelligheid
E-sports

dit doe ik niet graag:

Aangeefjes lopen
bucketlist

Iets ontwikkelen/
bedenken waarmee 
ik eeuwige roem kan 
vergaren.

net zo lang rondrennen tot ik vrij sta :)



MIJN NAAM IS:

.......................................................Pim Steenbergen

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................22   01    1995

       Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie als psycholoog. 

Ik bied zorg aan kwetsbare kinderen- en jongere met complexe 

problematiek.

het coronaseizoen

Sparta Zwolle

       we eindelijk weer mogen vlammen en 

mee gaan doen voor de bovenste plekken en niks is leuker dan wedstrijden 

spelen met veel druk in een volle hal!

          rebounden en het vak aanjagen.

Hobby’s:

Eten
Snowboarden
Kitesurfen

dit doe ik niet graag:

File rijden
Opruimen
Zeepje oprapen 
in de douche

bucketlist

Mijn parachutebrevet 
halen



MIJN NAAM IS:

.......................................................Lisanne van den Brink

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................30   12    1997

    als leerkracht in het basisonderwijs. Momenteel geef 

ik les aan groep 3 en dat doe ik met heel veel plezier!

2009, sinds de club bestaat

SSS

       We vorig jaar geen zaalseizoen hebben 

gehad en ik in de zaal spelen het leukste vind aan korfbal. Zowel in 

het veld, maar ook zeker de sfeer, gezelligheid en de drankjes na de 

wedstrijden. Daarnaast denk ik dat we met het tweede voor leuke 

verrassingen kunnen zorgen, als team zijn we namelijk goed in vorm!

            mijn zuivere schot en doorzettingsvermogen

Hobby’s:

Reizen
Wandelen
Familie, 
vrienden en 
vriend

dit doe ik niet graag:

Wassen
Strijken
Fietsen in de 
regen

bucketlist

Een wereldreis maken. Azië 
wil ik heel graag nog heen, 
maar ook Amerika, Afrika 
en Scandinavië staan op 
het lijstje :)

................................................................................................................................

................................................................................................................................



MIJN NAAM IS:

.......................................................Michelle van den Tempel

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................18   09    1995

   Huibers Accountants en Belastingadviseurs, de naam 

zegt het al ik werk bij een accountantskantoor ;)

volgens mij 2018, dit is nu mijn 4e seizoen 

Dalto (Driebergen) en KV Viking (Wijk bij Duurstede)

        ik kijk er nog meer naar uit gezien 

afgelopen zaalseizoen niet door kon gaan, en er kansen liggen voor ons in 

de zaal om voor de kruisfinales te spelen

            lastige vraag dit altijd, maar dan zet ik 

toch in op verdedigen

Hobby’s:

Gezellige 
avondjes met 
vriendinnen

dit doe ik niet graag:

Ergens op  
wachten

bucketlist

Er staan nog zoveel 
dingen op mijn bucketkist,  
een daarvan is een 
rondreis maken.



MIJN NAAM IS:

.......................................................Jiske van Brenk

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................07    07    2002

   Ik doe de opleiding tot operatieassistente bij het 

Radboud UMC in Nijmegen. Hierbij leer ik de chirurg te assisteren 

tijdens operaties.

de c’tjes, dus dit is mijn achtste jaar

2 jaar bij KV Zetten

       voor mijn gewoon is het ontzettend lang 

geleden dat we een wedstrijd in de zaal hebben gespeeld en ik kijk er naar 

uit de hele sfeer in het Binnenveld weer mee te maken.

           ik ben erg allroud, dus ik kan een bal erin 

schieten, maar ook ondersteunen en anderen laten scoren.

Hobby’s:

Koken/bakken
Feestjes
Leuke dingen 
met familie/
vrienden

dit doe ik niet graag:

Kamer opruimen
Vroeg opstaan

bucketlist

Dansen op het 
Braziliaanse carnaval in 
Rio de Janeiro!!!!



MIJN NAAM IS:

.......................................................Saskia van der Zee

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................19   04    1998

   ik ben leerling verpleegkundige en ik werk in 

Wageningen bij verpleeghuis Rumah Kita. Dit is een huis voor alleen 

Molukse en Indische ouderen. Ik ga 1 dag in de week nog naar school, 

de andere dagen ben ik aan het werk.

vorig jaar (2020)

altijd bij de buren DVO

        dit het eerste zaalseizoen gaat 

worden dat ik voor Wageningen mag spelen en hopelijk met veel publiek en 

natuurlijk de Wajo’s.

           anderen goed aanspelen als verbindende 

speelster. En wat ik hier steeds leuker ga vinden is zelf aanvallen.

Hobby’s:

Uiteten/lunchen
Slapen
Leuke dingen 
met familie/
vrienden

dit doe ik niet graag:

Lezen
Weinig slapen

bucketlist

Parachute springen



MIJN NAAM IS:

.......................................................Wouter ter Maten

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................24   10     1993

   als energieconsultant bij Beyond Energy 

in Amstelveen. Wij adviseren en helpen vastgoedpartijen 

bij energiegerelateerde zaken, zoals energiebesparing, 

duurzaamheidsrapportages en factuurcontrole.

seizoen 2017-2018, dus dit is mijn 5e jaar

KC Antilopen uit Leusden

       we anderhalf jaar hebben moeten 

wachten op de zangkunsten en sfeeracties van de WAJO’s!

           mijn schot

Hobby’s:

Korfballen
Series kijken
Lekker eten en 
drinken

dit doe ik niet graag:

Verliezen
bucketlist

Een rondreis door 
Patagonië/Chili lijkt mij 
heel gaaf!



MIJN NAAM IS:

.......................................................Xanne Ketelaar

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................23   10    1998

     als adviseur en productmanager bij een bedrijf dat 

gespecialiseerd is in de verkoop van laboratoriumapparatuur/producten.

2017, dit wordt mijn 5e seizoen

KV De Zwaluwen en KVZ

       het team erg veranderd is sinds de 

laatste zaalwedstrijd en omdat het natuurlijk veel te lang geleden is dat 

we in de zaal voor een volle tribune hebben gespeeld.

         verdedigen en heel allround kunnen spelen in 

de aanval

Hobby’s:

Skiën
Fitnessen
Biertjes drinken 
in de kroeg

dit doe ik niet graag:

Wissel zitten
Witlof eten
Korfballen met 
slecht weer

bucketlist

Een aantal maanden op 
reis, wat ik hopelijk na een 
fantastisch zaalseizoen 
ga doen!



MIJN NAAM IS:

.......................................................Nena Ellermeijer

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................10    01    2000

       Psychomotorische therapie. Het is een 4-jarige hbo-

studie op het Windesheim (laatste jaar). Het is een ervaringsgerichte 

vaktherapie om mensen op psychisch vlak te ondersteunen.

seizoen 2018/2019

Mia (Amersfoort) en Unitas (Harderwijk)

       we willen dit zaalseizoen gaan voor de 

bovenste twee plekken, dus een boel wedstrijden op het scherpst van de 

snede. Dat zijn de wedstrijden waar ik het voor doe! Ook heb ik zin in een 

zaalseizoen met publiek, want dat maakt het plaatje compleet.

            spel verdelen

Hobby’s:

Sportieve  
vakanties
Muziek en  
concerten

dit doe ik niet graag:

Vroeg opstaan
Conditietraining
Verliezen bij  
spelletjes

bucketlist

Rondreizen met mijn vriendin
Surfen op Costa Rica
Playoffs spelen
Een meerdaags festival

................................................................................................................................



MIJN NAAM IS:

.......................................................Steven Landman

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................31   05    1991

   als Docent Dulon College bij Sport en Bewegen  

(geef les aan mbo-studenten)

2014 uit mijn hoofd?

DVO Bennekom

        we een heerlijke selectie hebben met 

veel mogelijkheden om het publiek te vermaken.

           scoren!

Hobby’s:

Series kijken
Gamen

dit doe ik niet graag:

Schoonmaken
Vroeg opstaan

bucketlist

Iedere dag dankbaar zijn 
voor wat ik heb.



MIJN NAAM IS:

.......................................................Joost van Milligen

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................18    10     2001

   Ik volg de studie sportmarketing op het Saxion in 

Deventer (commerciële economie met een uitstroom richting naar 

sportmarketing)

2015

Atalante (KV Apeldoorn)

       we met het tweede in de Hoofdklasse 

gaan spelen en we eindelijk weer de zaal in mogen na een Corona-seizoen!

           teamspeler en proberen zoveel mogelijk 

rebounds te pakken

Hobby’s:

Korfballen
Voetballen
Erop uit gaan

dit doe ik niet graag:

Opruimen
Lezen
Vroeg opstaan

bucketlist

Van elke dag een feestje 
maken!



MIJN NAAM IS:

....................................................... Klae Dekens

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................29   09    1996

   Skin Institute de Vallei, mijn eigen schoonheidssalon

mijn 4e

VADA

        ik de sfeer van de zaal heel erg gemist 

heb.

           een vak willen leiden

Hobby’s:

Korfballen
Skiën
XCO’en

dit doe ik niet graag:

Ramen zemen
Hardlooptraining

bucketlist

Heel veel, maar vooral 
succesvoller worden met 
Skin Institute de Vallei!



MIJN NAAM IS:

.......................................................Rik Brouwer

Ik werk bij/studeer

Ik speel bij kv wageningen sinds 
 
Ik speelde hiervoor bij 
 
Ik kijk uit naar dit zaalseizoen, omdat

Mijn sterkste punt in het veld is

...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................

............................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................08    05     1988

   Rabobank (een soort spaarpot, maar dan digitaal)

2012

Dalto en SKF

       korfballen leuk is!

           rebounden

Hobby’s:

Mountainbiken
Squashen
Reizen
Wiskunden

dit doe ik niet graag:

Verliezen
bucketlist

Duiken met walvishaaien!



MIJN NAAM IS:

.......................................................Johan van Haut

Ik werk bij/mijn beroep

Ik zit in de staf bij KV Wageningen als
  
Ik heb hiervoor gecoacht bij 
 
Dit zaalseizoen kijk ik uit naar

Dit zaalseizoen is geslaagd als

............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................

....................................................................................

.................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................21   10    1982

     leraar middelbare school en samen met mijn vrouw 

een bedrijf in begeleiding van leerlingen.

trainer / coach KV Wageningen 2

Kesteren

          de Hoofdklasse. Twee seizoenen geleden al 

naar gepromoveerd, nu daar eindelijk spelen.

           het team en de spelers zich verder 

ontwikkelingen. Dan weet ik zeker dat de stand op de ranglijst ook meer 

dan voldoende zal zijn om volgend jaar ook Hoofdklasse te spelen.

Hobby’s:

Karaoke

dit doe ik niet graag:

Vergaderen
bucketlist

Roadtrip door de VS

................................................................................................................................

STAF



MIJN NAAM IS:

.......................................................Ron Steenbergen

Ik werk bij/mijn beroep

Ik zit in de staf bij KV Wageningen als
  
Ik heb hiervoor gecoacht bij 
 
Dit zaalseizoen kijk ik uit naar

Dit zaalseizoen is geslaagd als

............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................

....................................................................................

.................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................20   03   1966

     TeamTV video analyse software

trainer / coach KV Wageningen 1

Oost-Arnhem

          een team dat steeds beter gaat spelen.

           we de finale halen

Hobby’s:

Snowboarden
Voetballen
Kitesurfen

dit doe ik niet graag:

De belasting  
aangifte

bucketlist

Snowboardtocht met m’n 
maatje van hut naar hut 
met een gids

STAF



MIJN NAAM IS:

.......................................................Rianne van Dee

Ik werk bij/mijn beroep

Ik zit in de staf bij KV Wageningen als
  
Ik heb hiervoor gecoacht bij 
 
Dit zaalseizoen kijk ik uit naar

Dit zaalseizoen is geslaagd als

............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................

....................................................................................

.................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................20   06    1972

      Office Manager

teambegeleider

Wageningen

          eerste thuiswedstrijd volle bak met publiek 

en sfeeractie van de WAJO’S

           zowel 1 als 2 in het linker rijtje eindigen

Hobby’s:

Wandelen
Lezen
Netflixen

dit doe ik niet graag:

Strijken
bucketlist

STAF



MIJN NAAM IS:

.......................................................Johan van Beek

Ik werk bij/mijn beroep

Ik zit in de staf bij KV Wageningen als
  
Ik heb hiervoor gecoacht bij 
 
Dit zaalseizoen kijk ik uit naar

Dit zaalseizoen is geslaagd als

............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................

....................................................................................

.................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................
................................................................................................................................

...... -- ....... -- .................03   12   1985

     Hoenderdaal Fasteners, als inside sales manager. 

Verantwoordelijke voor de verkoop binnendienst en de interne 

(commerciële) projecten

trainer / coach KV Wageningen 1

SKF (en De Meeuwen)

          hopelijk weer mooie wedstrijden met 

natuurlijk publiek

           we de finale halen

Hobby’s:

Korfbal
Genieten van 
m’n gezin met 
3 zonen ;)

dit doe ik niet graag:

Fietsen (op een 
niet elektrische 
fiets)

bucketlist

Nog zoveel...

STAF



SELECTIE 2021/2022



SELECTIE 2021/2022



A1



Bastiaan
Stoevelaar

Hidde
Westerhuis

Jelle
Terwisga

Timon
Los

Eline
Lam

Indy
van Dreven

Lily
Ilekhomon

Lynn
Meijnen

Wieke
de Bruijn

Mats
Gillissen

Luuk
Lucas

STAFSTAF




