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Korfbal 

De start van het nieuwe korfbalseizoen op een rij 

Week van maandag 30 augustus Alle teams trainen -> trainingsschema, met enkele wijzigingen, verderop in 
de weekbrief (actuele versie zal te vinden zijn op website 
https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema  

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 -> als Programma volgende week achterin de weekbrief 

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 

Zoals hieronder te lezen is komt de selectie deze week maar liefst 2 keer in actie in oefenwedstrijden:  

Dinsdag 31 augustus Wageningen – DVO 

- 19:30 Wageningen 2 – DVO 2 

- 20:45 Wageningen 1 – DVO 1 

Zaterdag 4 september Wageningen – Nieuwerkerk 

- 13:00 Wageningen 2 – Nieuwerkerk 2 
- 14:15 Wageningen 1 – Nieuwerkerk 1 

Zaterdag 11 september Start competitie 

- 15:00 Oost Arnhem 2 – Wageningen 2 
- 16:30 Oost Arnhem 1 – Wageningen 1 

Update uit Jeugd TC 

We zijn gestart, niet altijd compleet, hopelijk deze week wel 

Afgelopen week zijn alle trainingen weer begonnen. We hebben aan de opkomst gemerkt dat er nog wel wat 
spelers met vakantie waren. 

Voor alle teams hebben we oefenwedstrijden gepland, dat zullen we gaan evalueren. Er zijn nl. verschillende 
wedstrijdjes niet doorgegaan i.v.m. incomplete teams. Dat gold niet alleen voor ons maar ook voor tegenstanders. 
We gaan kijken hoe we dit anders moeten doen in een zomervakantie.  

We gaan er vanuit dat we vanaf deze week weer met complete teams gaan trainen en de geplande 

oefenwedstrijden voor komend weekend wel gewoon door zullen kunnen gaan. 

Aftrap seizoen met jeugdtrainers 

Afgelopen vrijdag hebben we met de jeugdtrainers een aftrap bijeenkomst georganiseerd in het Clubhuis. Er was 
een goede opkomst. Arjen van Dee hield een algemeen praatje namens de Jeugd TC over o.a. de uitgangspunten 
van beleid (https://www.kvwageningen.nl/organisatie/commissies/jeugd-tc) en stelde de coördinatoren voor. 
Maxime Schoorl (fysiotherapeut bij Fysiotherapie Vis) vertelde over het belang van een goede warming-up. En 
Martin Koenders legde uit wat wij doen met Trainers Begeleiding en waarom. 

Korfbaltrainer 2 (KT2) cursus 

Woensdag 15 september zal de uitgestelde KT2 cursus starten op onze locatie. Hier zullen 13 jeugdtrainers aan 
deelnemen. In totaal zijn er 4 bijeenkomsten en doet iedere trainer opdrachten bij zijn/haar eigen team. Een en 
ander wordt bijgehouden en beoordeeld in een digitale leeromgeving. KT2 heeft als kern het lesgeven (didactiek) 

Het opleiden en begeleiden van onze trainers vinden wij erg belangrijk en de Korfbaltrainer 2 cursus draagt zeker 
bij aan het korfbal plezier van kinderen en trainers. 

Invullen trainers/coaches 

De Jeugd TC is nog druk bezig met het invullen van trainers/coaches bij diverse teams. We zullen de komende 
zaterdagen regelmatig een beroep op ouders gaan doen om teams te begeleiden bij een wedstrijd. We hopen 
daarbij op ieders medewerking. 

In verband met het invullen van trainers, is er nog een wijziging in het trainingsschema. Betrokken teams zijn 
daarover geïnformeerd. Het actuele schema vinden jullie verderop en op de website.  

30 augustus 2021 

Nr. 02 

https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema
https://www.kvwageningen.nl/oefenwedstrijden-augustus-september-2021
https://www.kvwageningen.nl/feestelijke-opening-kv-wageningen-2021-2022
https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/start-nieuwe-seizoen-2021-2022
https://www.kvwageningen.nl/organisatie/commissies/jeugd-tc
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VACATURE B COÖRDINATOR 

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

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. 

Contact 

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

Eerdere updates vanuit de Jeugd TC: https://www.kvwageningen.nl/updates-vanuit-de-technische-commissies  

Trainingsschema veld 2021-2022 

Een nieuwe versie van het trainingsschema met in het geel de wijzigingen. Teams zijn op de hoogte.  

 

KV Wageningen selectie on tour in Antwerpen 

Afgelopen weekend (21/22 augustus; redactie) was het traditionele trainingsweekend van de selectie. Dit stond nu 
in het teken van weer op gang komen maar zeker ook een stukje gezelligheid en teambuilding. Immers een jaar 

Corona doet geen goed wat dat betreft. Het is nu een jaar lang trainen geweest en direct na de training in de auto 
naar huis, vandaar dat een avondje feest en samen rondhangen nu ook weleens belangrijk was. 

We hadden twee wedstrijden op het programma staan voor zowel 1 als 2. Eerst om 11.00 tegen AKC/Luma voor 1 
en 2 en om 14.45 tegen Voorwaarts voor 1 en om 17.15 de wedstrijd van 2 tegen Voorwaarts. De Belgische clubs 

spelen op een ander type kunstgras dan den Hollanders en ik moet zeggen dat dit rubber ingestrooide kunstgras 
mij zeer aanspreekt. Spelers lijken beter te bewegen dan op ons harde zand-ingestrooide kunstgras in Nederland. 

Onze spelers leken het ook fijn te vinden want in de eerste wedstrijd van 1 haalden we een zeer goed rendement. 

Op het moment spelen we met 3 vakken waarbij Steef niet aanwezig was omdat Antwerpen wel erg ver van huis is 
met een baby die ligt te trappelen. De Belgen begonnen goed en kwamen voor, maar al snel wisten we een gat te 

slaan en vielen de goals achter elkaar. Uiteindelijk stopte de wedstrijd met een 28-20 overwinning voor ons, 
waarbij opviel dat iedereen lekker mee scoorde. Ook 2 haalde een makkelijke overwinning binnen op AKC/Luma 2 
ook met veel goals. Het was inmiddels vrij warm geworden op dat kunstgras met die zwarte korrels en in de 
bespreking voor de tweede wedstrijd hadden wij als coaches besloten dat de concentratie wel het belangrijkste 
item zou moeten zijn. 

Voorwaarts was een tegenstander die duidelijk meer verdedigende druk gaf en zelfs af en toe uitverdedigde als we 
de bal naar de aanval wilden brengen. Maar wederom waren we erg scherp. Zo scherp zelfs dat er periodes waren 
dat we misschien wel 8x achter elkaar scoorden en dus Voorwaarts flink in de achteruit zetten. Aan het einde was 
het zelfs nog een beetje uitspelen en scoorden we effe niet meer, anders waren we dik over de 30 gegaan. Maar 
28-17 is een prima score en wij als coaches spraken onze bewondering uit voor de twee heerlijke wedstrijden. 

Later zou er op facebook een aardige discussie ontstaan aan de Belgische kant, hoe het nu kan dat Nederlandse 

hoofdklasse teams nu ook al Belgische top-league teams de baas kunnen zijn. Tja waren wij nu zo goed of ….? 
Afijn dat gaan we in de volgende oefenwedstrijd in Nederland (dinsdag alweer tegen Unitas) wel zien. 

Het tweede speelde pas om 17.15 en dat was wel een hele tijd stil zitten. Deze wedstrijd ging wat moeizamer 
maar werd toch nog net winnend afgesloten. 

2021-2022 veld 1 veld2 veld3 veld4

Maandag

17.30-18.30 18.30-20.00 B2/B3 18.30-20.00 C1/C4/C5 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 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 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 B2/B3 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 C4/C5

20.30-22.00 S3/S4 19.30-20.30 A3 20.30-22.00 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 versie 30/8/2021

mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/updates-vanuit-de-technische-commissies


 

 

Pagina 3 van 10 

 
Weekbrief –30 augustus 2021 – Nr. 02 
 
 

 

Tijd om eens even lekker te douchen, luchtbedjes op te blazen voor in de tent en ons klaar te maken voor de 
komende BBQ. Ronald had dit allemaal maar mooi geregeld met Serge onze Belgische vriend die dit al jaren 
organiseert. Om 19.00 zaten we lekker aan tafel enkelen we maar eens op de buienradar-app en zagen dat wat 
roods begon op te doemen. Wij snel wat tenten gezocht om over onze BBQ-tafel heen te zetten en dat was maar 
goed ook want het begon te plenzen als een malle. Diverse (water) drank spelletjes werden gespeeld en het begon 

steeds meer een dolle boel te worden. 

Het leek het Woodstock festival wel. Ideale schoonzoon Ernst-jan danste er later op de avond lekker op los en 
stond tot zijn enkels in de modder. Zo speelde de Belgen vroeger hun wedstrijden vertelden ze ons nog. Wouter 
wilde de volgende dag nog wel weer fit beginnen en besloot wat eerder naar bed te gaan. En zo ging een gezellige 
dag voorbij en doken we allemaal onze legertent in die ondanks de keiharde regen nog opvallend droog was. Met 
nog twee tenten naast ons waarin het Brabantse DSC sliep (nou ja sliep….) was het toch best lastig slapen maar 
uiteindelijk zaten we aan het ontbijt. 

Vooraf waren we nog optimistisch en wilden we op de zondag wel iets actiefs doen. Maar een miezerig weertje en 
kleine oogjes zorgen ervoor dat we maar snel terugreisden naar Nederland, zonder een corona-test op zak. Dat 
was nog even spannend voor 7 pas 1x gevaccineerden. Maar er gebeurde helemaal niets langs de grens, alsof er 
niets aan de hand was. 

Een mooi weekend kwam ten einde en gelukkig geen blessures. Op naar de volgende oefenwedstrijden. Het wordt 
een spannende week want bij 1 moeten nog 1 heer en 2 dames afvallen naar het tweede team. Duidelijk is al wel 

dat iedereen het goed doet en het erg dicht bij elkaar zit. 

De trainers 
--------------------- 
Nog meer: 
• Wageningen 1 en 2 namen in Antwerpen deel aan de 32e Benecup Marcel van Damme. Een verslag daarvan 

door de organisatie is te vinden op facebook: 
https://www.facebook.com/173607476101088/posts/4133219050139891/  

• Fotograaf Marco Spelten was ook ter plekke en maakte heel wat foto's: http://korfbalfoto.be/fotoseries/  

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

- Updates vanuit de technische commissies (met daarin het bericht van de Jeugd TC van vorige week) 
- Aandachtspunten interne scheidsrechters 

Corona communicatie 

Corona informatie op onze website 

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

Algemene informatie 

Indeling kantinediensten jeugd- en seniorenteams voor najaarscompetitie 

Vanaf de 1e zaterdag van de najaarscompetitie, zaterdag 11 september, gaan we weer starten met het bemensen 

van de kantine op zaterdag door vrijwilligers uit de teams. De diensten tot 13:00 uur vullen we in met ouders van 
de jeugdteams (via de teamouder). Vanaf 13:00 uur gaan de seniorenteams meedraaien. Het gaat daarbij steeds 
om blokken van 2 uur, en per blok van 2 uur vragen we twee ouders/personen van het ingedeelde team. Er zijn 
altijd minimaal 1 of 2 teamleden van ons horecateam aanwezig tijdens deze tijden om de ouders/spelers te 
begeleiden waar nodig.  

Rond wedstrijden van de selectie zal het vaste team de bar- en keukendienst draaien. We willen we dit team graag 
uitbreiden dus als er leden zijn dit hierbij willen meedraaien laat het even weten. Aan wie?  

Als er vragen zijn rond de indeling van de kantinediensten, kan men mailen naar bardienst@kvwageningen.nl of 
bellen met Anita Hendriks (06-29071591). Anita is het vaste aanspreekpunt voor de kantinediensten.  

 

Indeling bardienst voor de ouders + teams
Tijdsblok 11-sep 18-sep 19-sep 25-sep 2-okt 9-okt 16-okt 23-okt 30-okt

09:00 - 11:00 F2 E2 - E5 E6 F1 F3 - -

11:00 - 13:00 B1 D2 - C2 D6 E4 D1 A2 A1

13:00 - 15:00 3 8 - 3 - 7 6 - -

15:00 - 17:00 4 5 - 6 - 5 8 - -

https://www.facebook.com/173607476101088/posts/4133219050139891/
http://korfbalfoto.be/fotoseries/
https://www.kvwageningen.nl/updates-vanuit-de-technische-commissies
https://www.kvwageningen.nl/aandachtspunten-interne-scheidsrechters-seizoen-2021-2022
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
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Bloembollenactie – steun de club 

Het is weer bijna tijd om de voorjaarsbloeiers in de grond te stoppen! Daarom verkoopt KV 
Wageningen dit najaar bloembollen, in samenwerking met haar sponsor Welkoop Wageningen. 
Dus kan jouw tuin wel wat extra kleur gebruiken Bestel hier jouw bloembollen. In de webshop 

is er keuze uit verschillende soorten en kleuren bloemen.  

Bestel online voor 2 oktober via http://actie.kvwageningen.nl  

 

 

Ik doe mee!-fonds | #sport | #cultuur | #laaginkomen                        

De gemeente Wageningen vindt het belangrijk dat alle inwoners gebruik kunnen maken van voorzieningen voor 
sport en cultuur. Ook mensen met een laag inkomen. Daarom is er het ‘Ik doe mee!’-fonds. Per volwassene kun je 
tot € 150,- per jaar vergoed krijgen en per kind tot € 250,- per jaar.  

Wat kun je vergoed krijgen? 
• ▪️ sportvereniging 
• ▪️ bioscoop 
• ▪️ schoolkosten 
• ▪️ kinderkleding en schoeisel 

• ▪️ abonnement dagblad 

Dit zijn enkele voorbeelden. Een uitgebreide lijst en alle informatie over het fonds vind je op de site van de 
gemeente Wageningen: Ik doe mee- fonds - Gemeente Wageningen  

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Gratis inloopspreekuur Fysiotherapie Vis weer van start 
• 22,75 nieuwe ballen in de ballenactie 
• Team Communicatie! 
• Column Duopraat van juni 

Sponsornieuws 

Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• De kantine verlengt; café bij Roos en Pub Sixty One nieuwe sponsoren 
• 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 (herhaling) 

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)  

http://actie.kvwageningen.nl/
https://www.wageningen.nl/inwoners/Laag_inkomen/ik_doe_mee_fonds
https://www.kvwageningen.nl/gratis-inloopspreekuur-fysiotherapie-vis-weer-van-start
https://www.kvwageningen.nl/ballenactie
https://www.kvwageningen.nl/team-communicatie/
https://www.kvwageningen.nl/nieuwe-duopraat-geplaatst
https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws-de-kantine-verlengt-cafe-bij-roos-en-pub-sixty-one-nieuwe-sponsoren
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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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 

Activiteiten – oude berichten, nog te lezen op de website 

- Terugblik jongste kamp  
- 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/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/
https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021
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 

Programma deze week (oefenwedstrijden) – zaterdag 4 september 

 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats Veld Scheids Opmerking

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

31-8-2021 19:30 Wageningen 2 DVO 2 Wageningen 1 Alex den Hartog

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 Jan Willem van Nieuwenhuijsen

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

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

4-9-2021 14:15 Wageningen 1 Nieuwerkerk 1 Wageningen 1 Bernjo Hesselink + assistent

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

10:00-

12:30 Toernooi Keizer Karel Wageningen E8 Nijmegen Regelt de thuisploeg

4-9-2021 10:00 DOT E2 Wageningen E8 Nijmegen 5 toernooi Keizer Karel

4-9-2021 10:30 Wageningen E8 Keizer Karel/Novio E2 Nijmegen 6 toernooi Keizer Karel

4-9-2021 11:30 Wageningen E8 EKCA E2 Nijmegen 6 toernooi Keizer Karel

4-9-2021 12:00 Wageningen E8 zelfde plek andere poule Nijmegen ? toernooi Keizer Karel

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
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Programma volgende week (competitie) – zaterdag 11 september 

Het actuele competitieprogramma vind je in de KNKV app,  
en op onze site onder Competitie->Programma (thuis & uit) https://www.kvwageningen.nl/programma  

 

 

KV Wageningen website & sociale media 

Website KV 

Wageningen 

Facebook KV 

Wageningen 

Twitter KV 

Wageningen 

Instagram KV 

Wageningen 

Facebook 

Wajo’s 

Mail 

Weekbrief 

 

  

 
 

 

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. 06-83638407 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 

https://www.kvwageningen.nl/programma
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
mailto:secretaris@kvwageningen.nl
http://www.kvwageningen.nl/
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
mailto:scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl
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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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  

Gratis inloopspreekuur Fysiotherapie Vis 

Maandag 19:00-19:45 uur, in het Binnenveld; van te voren aanmelden is verplicht: maxime@fysiotherapie-vis.nl  

Bijdragen voor de weekbriefweekbrief@kvwageningen.nl 

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

HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 

 
 

mailto:kantine@kvwageningen.nl
mailto:binnenveld@kvwageningen.nl
mailto:maxime@fysiotherapie-vis.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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