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Korfbal 

De start van het nieuwe korfbalseizoen op een rij 

Week van maandag 23 augustus Alle teams trainen -> trainingsschema verderop in weekbrief (actuele versie 
zal te vinden zijn op website https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema  

Vrijdag 27 augustus Aftrap seizoen voor alle jeugdtrainers, 19:00-20:30 uur 

Zaterdag 28 augustus Oefenwedstrijden  
(zie schema achterin weekbrief, ook te vinden op onze site) 

Zaterdag 4 september Oefenwedstrijden  

(zie schema achterin weekbrief, ook te vinden op onze site) &  
Openingsdag KV Wageningen seizoen 2021-2022  

(zie ook verderop in de weekbrief) 

Zaterdag 11 september Start competitie  

- pouleindelingen: https://www.knkv.nl/competition/indelingen/   

- definitieve competitieprogramma op onze site Competitie -> Programma 
(thuis & uit) of in de KNKV Wedstrijdzaken app 

→ Actuele versie van dit artikel op onze site: https://www.kvwageningen.nl/start-nieuwe-seizoen-2021-2022  

Seizoenstart selectie KV Wageningen 

Dinsdag 24 augustus Unitas – Wageningen 

Zaterdag 28 augustus GKV – Wageningen 

Dinsdag 31 augustus Wageningen – DVO 

Zaterdag 4 september Wageningen - Nieuwerkerk 

Zaterdag 11 september Start competitie 

Update vanuit Jeugd TC 

De "korfbalvakantie" is alweer voorbij. Afgelopen week zijn de diverse wedstrijdteams begonnen met trainen voor 
het seizoen 2021-2022.Nog niet iedereen is terug van vakantie, dat zal komende week misschien ook nog zo zijn, 
want de schoolvakantie is nog niet voorbij. Maar dan starten we met de overige teams ook weer. 

Lees hierboven in de weekbrief het bijgewerkte bericht met betrekking tot de start van het nieuwe seizoen (o.a. 

voor de actuele oefenwedstrijden)  

Vacatures trainer/coach 

Voor een aantal van onze jeugdteams zijn we nog dringend op zoek naar trainer/coaches. 

De A3, B3, D3, E7 en F1. 
Staan te springen om wekelijks getraind en gecoacht te worden. Wie helpt ons en deze kinderen?! 

Aftrap seizoen 2021-2022 voor trainers 

Vrijdag 27 augustus organiseert de Jeugd TC voor alle jeugdtrainers een avond waar we het nieuwe seizoen 
aftrappen.Deze avond is in het clubhuis van 19.00 - 20.30 uur. Ben je jeugdtrainer? Zet in je agenda!  

Teamouders 

Een aantal teams heeft nog geen Teamouder. Wie van de ouders van de A2, D6, E4, E7, E8 en F2 gaat deze taak 
voor zijn/haar rekening nemen? 

KNKV app 

Het programma najaarscompetitie is bekend en staat op de website. Maak gebruik van de KNKV app, zodat je via 
de app op de hoogte kunt blijven van de agenda van je (favoriete) team / het team van je kind. 
We gaan samen met de Senioren TC kijken of we nog meer informatie via de KNKV app kunnen delen. 

(de app KNKV Wedstrijdzaken kun je downloaden in app stores; wanneer je inlogt met mailadres dat op ledenlijst 
club staat krijg je je eigen programma en/of van je kind(eren))  

Vacature Coördinator B-jeugd 

We hebben komende seizoen een vacature binnen de Jeugd TC voor de coördinatie van B jeugd. 
Dat zijn in dit geval de B2 en B3. 

Wil je je inzetten voor onze jeugd, maar is elke week op het veld staan een beetje te veel van het goede, dan is dit 
je kans om je met onze jeugdafdeling te bemoeien. 

23 augustus 2021 

Nr. 01 

https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema
https://www.kvwageningen.nl/oefenwedstrijden-augustus-september-2021
https://www.kvwageningen.nl/oefenwedstrijden-augustus-september-2021
https://www.kvwageningen.nl/feestelijke-opening-kv-wageningen-2021-2022
https://www.knkv.nl/competition/indelingen/
https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/start-nieuwe-seizoen-2021-2022
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We vergaderen eens in de 6 weken. Tussen door heb je contact met betrokken trainers en de coördinatoren van 
met name de A en C. Je laat regelmatig je gezicht zien bij de teams waar je verantwoordelijk voor bent. 

Reageren op bovenstaande oproepen, berichten? 

Voor contact met de jeugd TC, stuur een berichtje naar jeugdtc@kvwageningen.nl  

Trainingsschema veld 2021-2022 

 

Aandachtspunten interne scheidsrechters (herhaling)  

Hoi allemaal,  

Aankomend seizoen zullen wij, Anne en Maaike Rou, het indelen van de scheidsrechters voor KV Wageningen 

verzorgen. Hieronder een paar aandachtspunten:  

• Ieder spelend-lid (senioren & junioren) bij KV Wageningen wordt ingedeeld om te fluiten. Ben je coach of actief 
binnen de vereniging? Dan zul je minder vaak worden ingedeeld om te fluiten. Wanneer je niet kunt fluiten 
zoek je zelf een vervanger of ruil je met iemand anders. Lukt het niet om een vervanger te vinden? Laat dit 
dan op tijd aan ons weten! We kunnen dan helpen met zoeken naar een vervanger. Als je hier op 

vrijdagmiddag mee komt, zijn wij aan het werk en kunnen wij niet veel meer betekenen. Indien je bent 
ingedeeld om te fluiten ligt de verantwoording bij jezelf.  

• Zijn er bijzonderheden waardoor je niet kunt fluiten? Geef dit dan aan ons door, dan kunnen wij hier rekening 

mee houden. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je geblesseerd raakt, in verband met werk niet kunt of 

wanneer je verder moet reizen en het fluiten graag wilt combineren. Weet je nu al dat er bepaalde dagen zijn 
waarop je echt niet kunt, geef dit dan ook even door.  

• We hebben een nieuw telefoonnummer: 06-23558704 Graag alleen appen/bellen naar dit nummer.  

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat ieder team een mooie wedstrijd kan spelen!  

Groetjes, 
Anne en Maaike Rou - scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl  

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

- Update uit Jeugd TC: alle wekelijkse updates onder elkaar  

Corona communicatie 

Actuele corona informatie 

• Wedstrijden zijn voor iedereen toegestaan en publiek is bij amateurwedstrijden en -trainingen welkom, met 
inachtneming van de anderhalve meter afstand en met vaste zitplaatsen. 

• Bij sportevenementen met coronatoegangsbewijzen mag tweederde van de capaciteit gebruikt worden. 
Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden, maar iedereen heeft wel een vaste zitplek. Lees hier 
meer over de maatregelen rond evenementen. 

2021-2022 veld 1 veld2 veld3 veld4

Maandag

17.30-18.30 18.30-20.00 C4/C5 18.30-20.00 C1 18.30-20.00 C2/C3

18.30-21.00 RTC Oost 20.00-21.30 S3/S4 20.00-21.30 S3/S4

Dinsdag

18.00-19.30 B1/B2 18.00-19.00 D1/D2 18.00-19.00 D3/D4 18.00-19.00 D5/D6

19.30-21.30 S1/S2 19.00-20.30 A1/A2 19.00-20.30 A3/B3 19.00-20.30 A4/A5

20.30-22.00 20.30-22.00 S7

Woensdag 17.30-18.30 F teams 17.30-18.30 E teams 17.30-18.30 E teams 17.30-18.30 E teams

18.30-20.00 C4/C5 18.30-20.00 C1 18.30-20.00

20.00-21.30 Midweek 20.00-21.30 S8 20.00-21.30 S9 20.00-21.30 S6

Donderdag 17.45-19.00 C3

18.00-19.00 D3/D4 18.00-19.00 D1/D2 18.00-19.30 B1 18.00-19.00 D5/D6

19.30-21.30 S1/S2 19.00-20.30 A1/A2 19.00-20.15 C2 19.00-20.30 B2/B3
20.30-22.00 S3/S4 19.30-20.30 A3 20.30-21.00 S5

20.30-22.00 S3/S4
Vrijdag 17.30-18.30 E teams* 17.30-18.30 E teams* 17.30-18.30 E teams*

* oneven weken * oneven weken * oneven weken

18.30-19.30 A4/A5

20.00-21.30 S8 19.30-21.00 S7

Zaterdag 9.00-10.00 Kangoeroe Klup

mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
mailto:scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/update-uit-jeugd-tc-voorjaar-2021
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• Voor sportkantines gelden de regels zoals die voor de horeca gelden. 

 

Corona informatie op onze website 

• Nieuwsbericht “Coronavirus – update” (https://www.kvwageningen.nl/corona_update/).  
• Zie Vereniging -> Corona actueel (https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/) 

Algemene informatie 

Gratis inloopspreekuur Fysiotherapie Vis weer van start 

De trainingen gaan volgende week voor alle teams weer van start! Ook 

dit seizoen zal Fysiotherapie Vis weer een blessure inloopspreekuur 
verzorgen voor leden van KV Wageningen. 

Tijdens het inloopspreekuur, dat gratis is, zal fysiotherapeute Maxime 
Schoorl je blessure beoordelen en je advies geven. Je kunt elke 
maandagavond terecht op Het Binnenveld van 19:00 tot 19:45 uur. Leden die gebruik willen maken van het 

spreekuur moeten zich van te voren aanmelden per mail (maxime@fysiotherapie-vis.nl). 

Verse broodjes in assortiment op zaterdag 

Vanaf zaterdag gaan we verse broodjes verkopen in het clubhuis!  

Het gratis fruit zal weer starten tegelijk met de start van de competitie.  

En er kan ook weer online besteld worden, dit kan via de bestelknop op onze website: 

kvwageningen.nl  

 
 
 
 

 

https://www.kvwageningen.nl/corona_update/
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
mailto:maxime@fysiotherapie-vis.nl
https://www.kvwageningen.nl/
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KV Wageningen recyclet sportkleding en -schoenen! 

Bij KV Wageningen staat duurzaamheid hoog in het vaandel, daarom wil de club 
graag een tweede leven geven aan sportkleding.  

Ligt er nog een stapel kleding in de kast die niet meer gebruikt wordt, maar waar 

iemand anders nog veel plezier aan kan beleven? Zou je deze dan naar KV 
Wageningen willen brengen? Geef je spullen af bij de bar, dan zorgt het 
barpersoneel dat het bij Karin den Ridder komt. Stuur dan wel even een 
WhatsApp bericht met een foto naar Karin. Haar gegevens staan op de website. 

Ingeleverde spullen worden aangeboden via de webshop: 
www.kvwageningenshop.nl. Hier zal er een klein bedrag gevraagd worden voor 
de kleding, dit bedrag zal besteed worden aan trainingsmateriaal voor de 
jeugdteams. 

Alle informatie over het recyclen van de kleding vind je hier: 
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-recyclet-sportkleding-en-schoenen  

22,75 nieuwe ballen in de ballenactie 

De Ballenactie zit er alweer even op. Dankzij al jullie donaties hebben we 22,75 korfballen verzameld voor KV 
Wageningen! 22,75 is natuurlijk een vreemd aantal voor een hoeveelheid ballen. In werkelijkheid betekent dit dat 

we het geldbedrag voor de hoeveelheid ballen uitgekeerd zullen krijgen. Wij willen iedereen bedanken voor alle 

donaties. In het nieuwe seizoen kunnen we een frisse start maken met deze mooie nieuwe ballen.       

Meer over deze actie vind je hier: https://www.kvwageningen.nl/ballenactie  

Gezocht: lid kascommissie (herhaling)  

De kascommissie is voor dit jaar nog op zoek naar een 2e lid. Wil jij samen met Matthijs van Lemmen de 
kascommissie bemensen? Meld je dan even bij onze penningmeester Carlo van Tricht. Daar kun je ook terecht bij 
vragen.  
Carlo van Tricht, 06-23233370, penningmeester@kvwageningen.nl  

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Team Communicatie! 
• Column Duopraat van juni 

Sponsornieuws 

De kantine verlengt als sponsor, café bij Roos en Pub Sixty One nieuwe sponsoren 

 

 
 

http://www.kvwageningenshop.nl/
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-recyclet-sportkleding-en-schoenen
https://www.kvwageningen.nl/ballenactie
mailto:penningmeester@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/team-communicatie/
https://www.kvwageningen.nl/nieuwe-duopraat-geplaatst
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Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• Veldsink – Finas nieuwe sponsor KV Wageningen 
• Ballenactie met Jumbo Verberne 

• Nieuwe shirts van sponsor Jumbo Verberne voor Wageningen D1 
Voor meer berichten: https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws/ 

Vacatures vrijwilligers 

Vacature: Coördinator wedstrijdkleding 

Leuke vacature! Wil jij ervoor zorgen dat alle teams binnen KV Wageningen er weer tiptop 
uitzien tijdens hetkorfbalseizoen? Lees dan snel verder…. 

Wij zijn op zoek naar iemand die blij wordt van onderstaande taken en die tijdens de 
voorbereiding van het nieuwe seizoen (eind augustus/begin september ’21) kan knallen! 

De taken: 

• Bij alle teams de maten verzamelen voor de wedstrijdshirts 
• Bepalen of vervanging van shirts nodig is 
• Drukproef laten maken op basis van aangeleverde logo’s sponsoren (i.o.m. 
• sponsorcommissie) 

• Communicatie met sponsoren voor goedkeuring drukproef 
• Opdracht verlenen aan onze kledingsponsor Winners 
• Afhalen en uitdelen shirts aan de teams, incl. organiseren teamfoto met sponsor (in 
• samenwerking met sponsorcommissie) 
• Administratie bijhouden 
• Controle en sturing op het dragen en het goed beheren van de shirts door de teams 

Waar je blij van wordt…. 

• Veel verschillende contacten; met spelers, trainers, sponsoren, collega vrijwilligers, etc. 
• Organiseren 

• Energie leveren; voornamelijk bij de start van het seizoen is het topsport :) 
• Veel afwisseling in taken 

Ben jij enthousiast? Neem dan contact op met Jesse Ruijsch, bestuurslid Algemene Zaken: 06 17 375 571 

(deze vacature is aangeleverd door algemenezaken@kvwageningen.nl)  

*"Vacature bij de bure"* 

Beste KV Wageningers, 

Voor het tweede team van KV Arena zoeken wij met ingang van komend seizoen een trainer/ coach. We zouden 
het mooi vinden als hij/ zij met dit jonge team aan de slag gaat op technisch, tactisch en fysiek gebied. Daarnaast 
vinden wij het stimuleren van teamgeest en clubgevoel erg belangrijk. 

Je hoeft dit vanzelfsprekend niet alleen te doen: als sparringpartners heb je onze hoofdtrainer en ben je onderdeel 
van een 7-koppige technische commissie. We nodigen dus ook jonge en/of beginnende trainers/coaches uit om te 

reageren! 

Arena 2 speelt momenteel in de zaal reserve 4e klasse en op het veld reserve 3e klasse. De wens is om op de 
lange termijn een rol van betekenis te gaan spelen op het oude en vertrouwde niveau: de reserve 3e klasse. Niet 
alleen omdat dat fijner korfbalt, maar ook omdat er zo meer aansluiting is bij ons eerste team. De selectie traint 

twee maal per week (maandag/donderdag) en speelt de wedstrijden op zaterdag. 

https://www.kvwageningen.nl/veldsink-finas-nieuwe-sponsor-kv-wageningen
https://www.kvwageningen.nl/ballenactie
https://www.kvwageningen.nl/nieuwe-shirts-van-sponsor-jumbo-verberne-voor-wageningen-d1
https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws/
mailto:algemenezaken@kvwageningen.nl
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Het allermooiste aan de functie is natuurlijk dat je ook samen gaat werken met Chris van de Weerd! We kennen 
voor deze functie toch wel een passende onkostenvergoeding en zoeken iemand die een aanstelling zoekt voor de 
langere termijn. Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je meer informatie? 

Neem contact op via korfbalverenigingarena@gmail.com of met de voorzitter van de Technische Commissie: 
Dennis Vermeulen (06-30608624). 

(deze vacature is aangeleverd door technischezaken@kvwageningen.nl)  

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
- Schoolkorfbaltoernooi 2021: help jij mee?  
- Vacatures bij de jeugd: trainer/coach (diverse) en coördinator B-jeugd 
 
Je vindt dit overzicht ook op: https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/ 

Activiteiten 

Update Openingsfeest KV Wageningen 2021-2022 – zaterdag 4 september  

Zaterdag 4 september 2021 
Toegangseisen, verzorgde BBQ, geen dansavond en nog meer informatie 

m.b.t. Openingsdag KV Wageningen 2021 – 2022 
We ontkomen er helaas niet aan om voor de openingsdag wat aanpassingen te doen vanwege de 
huidige coronamaatregelen. Om alles goed te laten verlopen willen we jullie  graag informeren over 
hoe de openingsdag er uit zal komen te zien. 

Er zullen toegangseisen gelden voor de deelnemers van de pubquiz vanaf 16:00 en vanaf 17:30 uur op onze 
gehele accommodatie (binnen en buiten). Een vaccinatiebewijs of een recent negatieve coronatest is dus verplicht. 
Uiteraard heeft iedereen een vaste zit plek. 

Tijdens de pubquiz zal je per team aan een tafel zitten en is er verder ook weinig beweging nodig. Wij hebben voor 
de BBQ een aantal mensen bereid gevonden om voor ons te gaan bakken. Hierdoor is het niet nodig om bij de 
BBQ te (blijven) staan en kan je rustig bij je tafel zitten. 

Wij willen iedereen vragen die aanwezig is op de openingsdag om bij binnenkomst je geldige CoronaCheck-app te 

laten zien, en daarnaast om zoveel als mogelijk op een vaste zitplaats te gaan zitten. 

Na de BBQ zullen we het vervolg hebben van de Pubquiz en we zouden een feestavond hebben met DJ TRD. Hoe 
rooskleurig het er eerder uit zag, moeten we helaas besluiten om de feestavond in de huidige vorm te annuleren. 
Hopelijk kunnen we snel weer een echte feest avond organiseren. Wel is er na de pubquiz natuurlijk genoeg tijd 
om met zijn allen na te borrelen. 

Heb je je nog niet aangemeld? Doe het dan snel! Aanmelden is nog mogelijk tot en met zondag 29 augustus 

• Klik hier voor aanmelden zilverenkorf   

• Klik hier voor aanmelden pubquiz   

• Bestel hier alvast je BBQ – pakket 

Terugblik jongste kamp 

Vrijdagavond 16 juli was het zover; het kamp(feest)weekend ging van 
start! Tussen de 67 aanmeldingen zaten een boel bekende, maar ook 
een boel nieuwe gezichten!  

Door middel van het openingsspel werden de groepjes en bijbehorende 
leiding bekend. Nadat alle kerstkoekjes, hartjeslolly's, paaseitjes, oranje 
tompoucen, pepernoten, worstenbroodjes, zuurstokken en oliebollen een 
eerste kennismaking achter de rug hadden, was het de hoogste tijd voor 
een disco, mét optreden van onze eigen Sjorsa.  

Na een korte nacht hebben de kinderen zich op zaterdag uitgeleefd 
tijdens de Koningsspelen en konden ze even bijkomen tijdens het maken 
van de lampionnen. 's Avonds zijn we met de lampionnen op pad gegaan 
en aan het eind van de route werden we na het zingen van een Sint-
Maarten liedje beloond met een lekker snoepje. 

Op zondag hebben we de Kerst variant van Stratego gespeeld in het bos, hebben we eieren gezocht die de 
Paashaas had verstopt en konden we 's avonds genieten van de BBQ. Na het eten werd de kennis van de kinderen 
getest met een leuke quiz over de leiding en de avond werd afgesloten met een gala. De oudste kinderen hebben 
de kerstkilo's er weer af kunnen lopen tijdens de dropping die voor hen nog op het programma stond.  

Het nieuwe jaar hebben we op maandag ingeluid met een bootcamp en een nieuwjaarsduik. Na het bijbehorende 
broodje Unox was het alweer de hoogste tijd om op te ruimen, in te pakken en huiswaarts te keren na een 

mailto:technischezaken@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/schoolkorfbaltoernooi-29-september-help-jij-mee
https://www.kvwageningen.nl/vacatures-bij-de-jeugd-trainer-coach-diverse-en-coordinator-b-jeugd
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jBXeGE-Dj0i4xVxWkCsTX7QcEMcoYOhEoWaz2_FpUxJUNlRPUDUySTRITEZIWkZIT0JCTEpYSlBQNi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jBXeGE-Dj0i4xVxWkCsTX7QcEMcoYOhEoWaz2_FpUxJUQTFZTTRWQkc4RUhWSlFJQlpZV0FXMjNOVC4u&wdLOR=c676CC2F6-C1FD-4E3D-8256-B2876EA56DD5&fswReload=1&fswNavStart=1629354885295
https://www.kvwageningenshop.nl/c-5684485/sponsordeals/


 

 

Pagina 7 van 12 

 
Weekbrief –23 augustus 2021 – Nr. 01 
 
 

 

weekend vol met feestdagen. Dit jaar was het kamp wat anders dan anders, maar we hebben een geslaagd en 
gezellig weekend gehad! 

Tijdens het kampweekend zijn we uitstekend verzorgd door de kookstaf (Jesse, Maxime, Corné en Emily), 
waarvoor dank! 

Ook volgend jaar zullen we weer een jongste kamp organiseren! Op dit moment zijn we er nog niet over uit of het 
een weekend wordt, of weer een hele week zoals vanouds, maar een plekje vrijhouden in de agenda kan natuurlijk 
al wel! Het kamp zal in de eerste week van de zomervakantie plaatsvinden, dus in de week van 8 - 15 juli 2022.  

Groetjes van de kampleiding en tot volgend jaar! 

Sheila, Imme, Iris A, Deen, Michelle, Ruben O, Iris v H, Sjors, Nynke, Ruben A en Rinske 

Activiteiten – oude berichten, nog te lezen op de website 

- - Kaartavonden seizoen 2021-2022 

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.  

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Zat 4 september Start eind 
middag 

Feestelijke opening KV Wageningen 2021-2022 

Zat 11 september  Start najaarscompetitie 

Woe 29 september 2e helft 
middag 

Schoolkorfbaltoernooi 

Maa 18 oktober 19:30 Kaartavond met klaverjassen & jokeren 13/9 vervalt 

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/kaartavonden-seizoen-2021-2022
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/feestelijke-opening-kv-wageningen-2021-2022
https://www.kvwageningen.nl/schoolkorfbaltoernooi
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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Wedstrijdinformatie 

Oefenwedstrijden - Programma deze week – zaterdag 28 augustus 

 

  

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats Veld Scheids Opmerking

24-8-2021 20:30 Unitas 1 Wageningen 1 Harderwijk 1 Regelt de thuisploeg

24-8-2021 19:15 Unitas 2 Wageningen 2 Harderwijk 1 JW van Nieuwenhuijsen

24-8-2021 19:30 Spirit A1 Wageningen A1 Voorthuizen 1 Regelt de thuisploeg

28-8-2021 11:15 Wageningen C2 Tiel C2 Wageningen 1 Fred Sieswerda

28-8-2021 12:30 DVO C1 Wageningen C1 Wageningen 1 Gert-Jan Ruijsch Driekamp, 2x15 minuten

28-8-2021 13:15 de Meeuwen C1 DVO C1 Wageningen 1 Gert-Jan Ruijsch Driekamp, 2x15 minuten

28-8-2021 14:00 Wageningen C1 de Meeuwen C1 Wageningen 1 Gert-Jan Ruijsch Driekamp, 2x15 minuten

28-8-2021 10:00 Wageningen E2 DVO E2 Wageningen 2A Mirthe van der Broek & Puck Mietus

28-8-2021 11:00 Wageningen E1 DVO E1 Wageningen 2A Jan-Willem van Nieuwenhuijsen

28-8-2021 10:00 Wageningen F2 SKF F2 (voor/na SKF F1) Wageningen 2C GAAT NIET DOOR

28-8-2021 11:00 Wageningen F1 SKF F1 Wageningen 2C Simone Klijntjes

28-8-2021 12:00 Wageningen D1 de Meeuwen D1 Wageningen 2 Dolf Smits Driekamp, 2x15 minuten

28-8-2021 12:45 de Meeuwen D1 DVO D1 Wageningen 2 Dolf Smits Driekamp, 2x15 minuten

28-8-2021 13:30 DVO D1 Wageningen D1 Wageningen 2 Dolf Smits Driekamp, 2x15 minuten

28-8-2021 14:15 Wageningen B3 Tiel B3 Wageningen 2 Joop Vree- van Straten

28-8-2021 10:00 Wageningen E4 Reehorst E2 Wageningen 3E Sandra Bukman

28-8-2021 11:00 Wageningen D6 Reehorst D3 (na Reeh. E2) Wageningen 3 Jannick Schets

28-8-2021 10:30 Wageningen D2 Reehorst D1 Wageningen 4 Daniël van Eijk

28-8-2021 11:30 Wageningen D4 Reehorst D2 (na Reeh. D1) Wageningen 4 Kirsten Schets

28-8-2021 12:30 Wageningen D3 SKF D3 Wageningen 4 Martijn van Ark SKF geen team, we zoeken een ander

28-8-2021 GKV 1 Wageningen 1 Gorinchem Regelt de thuisploeg

28-8-2021 GKV 2 Wageningen 2 Gorinchem Regelt de thuisploeg

28-8-2021 de Meeuwen A1 Wageningen A1 Putten Regelt de thuisploeg Toernooi

28-8-2021 de Meeuwen A2 Wageningen A2 Putten Regelt de thuisploeg Toernooi

28-8-2021 12:30 Reehorst A1 Wageningen A3 Ede Regelt de thuisploeg Wag geen team, wordt verplaatst

28-8-2021 11:00 Reehorst A2 Wageningen A4 Ede Regelt de thuisploeg

28-8-2021 12:45 DVO A5 Wageningen A5 Bennekom Regelt de thuisploeg

28-8-2021 14:00 MIA A3 Wageningen A5 Bennekom Regelt de thuisploeg

28-8-2021 de Meeuwen B1 Wageningen B1 Putten Regelt de thuisploeg Toernooi

28-8-2021 de Meeuwen B2 Wageningen B2 Putten Regelt de thuisploeg Toernooi

28-8-2021 12:30 Telstar C2 Wageningen C3 Hoevelaken Regelt de thuisploeg

28-8-2021 12:45 DVO C4 Wageningen C4 Bennekom Regelt de thuisploeg

28-8-2021 11:00 Fortissimo C3 Wageningen C5 Ijsselstein Regelt de thuisploeg

28-8-2021 10:00 Telstar D2 Wageningen D5 Hoevelaken Regelt de thuisploeg

28-8-2021 11:00 Telstar E1 Wageningen E3 Hoevelaken Regelt de thuisploeg

28-8-2021 11:00 Telstar E2 Wageningen E5 Hoevelaken Regelt de thuisploeg

28-8-2021 10:00 Telstar E3 Wageningen E6 Hoevelaken Regelt de thuisploeg

28-8-2021 10:00 Telstar E4 Wageningen E7 Hoevelaken Regelt de thuisploeg

28-8-2021 10:00 Tiel F1 Wageningen F3 Tiel Regelt de thuisploeg
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Oefenwedstrijden - Programma volgende week – zaterdag 4 september 

 

 

KV Wageningen website & sociale media 

Website KV 

Wageningen 

Facebook KV 

Wageningen 

Twitter KV 

Wageningen 

Instagram KV 

Wageningen 

Facebook 

Wajo’s 

Mail 

Weekbrief 

 

  

 
 

 

  

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats Veld Scheids Opmerking

31-8-2021 20:45 Wageningen 1 DVO 1 Wageningen 1

31-8-2021 19:30 Wageningen 2 DVO 2 Wageningen 1

31-8-2021 18:00 Wageningen D1 Telstar D1 Wageningen 2 Dolf Smits

31-8-2021 19:00 Wageningen C1 Telstar C1 Wageningen 2 Rolf Scholten

31-8-2021 20:00 Wageningen B1 Telstar B1 Wageningen 2 Christiaan van Capelleveen

2-9-2021 20:00 Wageningen A1 Apeldoorn 1 Wageningen 4

4-9-2021 11:00 Wageningen A1 AW/DTV A1 Wageningen 1

4-9-2021 13:00 Wageningen 2 Nieuwerkerk 2 Wageningen 1

4-9-2021 14:15 Wageningen 1 Nieuwerkerk 1 Wageningen 1

4-9-2021 16:00 Activiteiten Jeugd A + B + C jeugd Wageningen 1

4-9-2021 09:30 Wageningen E4 ODIK E1 Wageningen 2A Aniek Rou & Tessa Onderstal

4-9-2021 09:30 Wageningen E6 ODIK E3 Wageningen 2C Tomas Heijnen & Cas van der Drift

4-9-2021 10:30 Wageningen E5 ODIK E2 (voor/na ODIK E1) Wageningen 2A Sven de Kam & Vera Rou

4-9-2021 11:30 Wageningen A4 ODIK A2 Wageningen 2

4-9-2021 12:45 Wageningen A5 ??? Wageningen 2

4-9-2021 14:00 Activiteiten Jeugd D + E + F jeugd Wageningen 2

4-9-2021 11:00 Wageningen C3 ODIK C2 Wageningen 3 Timon van Lemmen

4-9-2021 12:00 Wageningen C2 DVO C3 Wageningen 3 Kevin Houtters

4-9-2021 13:00 Wageningen C5 DVO C5 Wageningen 3 Marie-Jose Verheul 

4-9-2021 14:00 Wageningen C4 Fortissimo C3 Wageningen 3 Marie-Jose Verheul

4-9-2021 12:30 DOT A1 Wageningen A2 Oss Regelt de thuisploeg

4-9-2021 12:30 DUKO A1 Wageningen A3 Duiven Regelt de thuisploeg

4-9-2021 14:00 SKF A3 Wageningen A5 Veenendaal Regelt de thuisploeg

4-9-2021 10:00 DVO B2 Wageningen B1 Bennekom Regelt de thuisploeg

4-9-2021 11:00 Fortissimo B2 Wageningen B2 Ijsselstein Regelt de thuisploeg

4-9-2021 10:30 ODIK B2 Wageningen B3 Barneveld Regelt de thuisploeg

4-9-2021 09:00 GKV C1 Wageningen C1 Hardinxveld Giessendam Regelt de thuisploeg Toernooi

4-9-2021 10:30 HKC (H) Wageningen C1 Hardinxveld Giessendam Regelt de thuisploeg Toernooi

4-9-2021 11:00 Kinderdijk C1 Wageningen C1 Hardinxveld Giessendam Regelt de thuisploeg Toernooi

4-9-2021 10:00 Tiel D1 Wageningen D1 Tiel Regelt de thuisploeg

4-9-2021 11:30 ODIK D1 Wageningen D2 Barneveld Regelt de thuisploeg

4-9-2021 10:30 DOT D1 Wageningen D3 Oss Regelt de thuisploeg

4-9-2021 10:30 ODIK D2 Wageningen D4 Barneveld Regelt de thuisploeg

4-9-2021 11:30 DOT D2 Wageningen D5 Oss Regelt de thuisploeg

4-9-2021 11:30 ODIK D3 Wageningen D6 Barneveld Regelt de thuisploeg

4-9-2021 12:00 SKF E1 Wageningen E1 Veenendaal Regelt de thuisploeg

4-9-2021 12:00 SKF E2 Wageningen E2 Veenendaal Regelt de thuisploeg

4-9-2021 10:30 Reehorst E3 Wageningen E3 Bennekom Regelt de thuisploeg

4-9-2021 11:00 Kesteren E1 Wageningen E3 Bennekom Regelt de thuisploeg

4-9-2021 11:00 SKF E5 Wageningen E7 Veenendaal Regelt de thuisploeg

4-9-2021 Toernooitje Keizer Karel Wageningen E8 Nijmegen Regelt de thuisploeg

4-9-2021 11:30 ODIK F1 Wageningen F1 Barneveld Regelt de thuisploeg

4-9-2021 10:30 ODIK F2 Wageningen F2 Barneveld Regelt de thuisploeg

4-9-2021 10:00 DVO F2 Wageningen F3 Bennekom Regelt de thuisploeg Driekamp

4-9-2021 10:30 Woudenberg F2 Wageningen F3 Bennekom Regelt de thuisploeg Driekamp

http://www.kvwageningen.nl/
http://www.facebook.com/pages/KV-Wageningen/123911157694846?sk=wall
http://www.twitter.com/kvwageningen
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.facebook.com/pages/Wajos-KV-Wageningen/583264548415645
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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Contactinformatie algemeen 

Voorzitter: Wendy van Roest - van Aken Tel. 06-20386124 voorzitter@kvwageningen.nl 
Secretaris: Sanna Evers - ter Steeg Tel. 06-31778696 secretaris@kvwageningen.nl 

Postadres: Postbus 419, 6700 AK Wageningen 

Website: 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 Tel. 06-23558704 scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl 

Veldlocatie adressen:      
- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23, 6709 PE Wageningen  Tel. 0317 843833 

Sporthallocatie adressen:      

- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23, 6709 PE Wageningen  Tel. 0317 843833  
- Sporthal De Aanloop, Hooilandplein 1 , 6708 RT Wageningen 

Beheer & reserveringen: 

- Beheer en reserveringen kantine via kantine@kvwageningen.nl  
- Reserveringen sportaccommodatie (zowel zaal als veld) via binnenveld@kvwageningen.nl  

Bijdragen voor de weekbriefweekbrief@kvwageningen.nl 

Heb je informatie voor de weekbrief geef dit dan uiterlijk maandag voor 19.00 uur door per e-mail naar 
weekbrief@kvwageningen.nl. Stuur je het later op maandag in, dan kunnen we het vaak ook nog wel plaatsen, 
maar geen garantie.  

HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 
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