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Korfbal 

De competitie gaat nu echt beginnen! 

Het is zover! Zaterdag start de competitie. De jeugd mocht er in juni al aan proeven, maar voor de senioren zijn 
het de 1e competitiewedstrijden sinds oktober 2020…  

De teams die als eerste in actie komen zijn E3, E4 en F2, zij spelen om 9:00 uur op het Binnenveld. Om 17:00 uur 
start de laatste wedstrijd op het Binnenveld: Wageningen 3 – Antilopen/Lancyr Deelen 2.  

Ook voor Wageningen 1 begint de competitie in de Hoofdklasse aanstaande zaterdag. Zij spelen in Arnhem tegen 
Oost Arnhem. De wedstrijd begint om 16:30 uur. Om 15:00 speelt het 2e eveneens in Arnhem tegen Oost Arnhem 
2.  

Zaterdag 11 september Start competitie -> als Programma deze week achterin de weekbrief 

definitieve competitieprogramma op onze site Competitie -> Programma 

(thuis & uit) of in de KNKV app 

Informatiebijeenkomst voor 1e thuiswedstrijd E & F 

Voorafgaand aan de 1e competitiewedstrijd van alle E- en F-teams organiseren we een korte 
informatiebijeenkomst in het clubhuis. De bijeenkomst start een half uur voor de wedstrijd. Er staat koffie en thee 
klaar, en zal Petra/Yvonne/Alien (coördinatie E/F) praktische informatie delen m.b.t. reilen en zeilen bij de E en F. 
De sessie is ook bedoeld om nader met elkaar kennis te maken. 

Rooster:  
- 11 september: 8:30 uur voor E3, E4, F2 
- 11 september, 9:30 uur: voor E1, E5, E7, F1 
- 18 september 8:30 uur: voor E2, F3 
- 18 september 9:30 uur: voor E6, E8 

Let op! En dan is er op woensdag 22 september van 17:30-18:30 uur (tijdens training E & F) een ouderavond die 
wordt georganiseerd door bestuur en Jeugd TC. Die is breder van inhoud, meer over de club, wie we zijn, waar we 
voor staan-> zie verderop in de weekbrief bij Algemeen 

Update uit Jeugd TC – competitie gaat starten, nog steeds vacatures 

De opening van het seizoen 2021-2022 is geweest. De strijd om de "Zilveren Korf" kan een mooie traditie worden 
als aftrap van een nieuw seizoen. Bij de pubquiz was jong en oud vertegenwoordigd. Ook mooi om te zien een 
goed bezochte (en goed verzorgde) bbq met jeugdleden en hun ouders.  

Vanaf komende week gaat de competitie starten. Voor de Jeugd TC een einde van een hele drukke periode. Onze 
voorbereiding op dit seizoen loopt al even en er is heel veel gepuzzeld en vergaderd.  

We hebben helaas nog steeds een aantal vacatures trainer/coach. Wie gaat ons helpen aan een oplossing voor de 

A3, B3 en F1?! 

We hebben nu wat noodverbanden gelegd, maar zoeken naar mensen die deze teams willen trainen/coachen. Dat 

mag in combinatie met meerdere personen. Geen ervaring vereist, we ondersteunen met Trainers Begeleiding. 

Er zijn meer teams waar we nog wel hulp kunnen gebruiken bij het trainen geven en coachen. 

Voor vragen en suggesties, mail ons. 

Jeugdtc@kvwageningen.nl 

De updates uit de voorgaande weken vind je hier: https://www.kvwageningen.nl/updates-vanuit-de-technische-
commissies   

Up to date pasfoto in KNKV app – het kan nog net! 

Zorg voor een recente pasfoto in Sportlink Club of via de leden op de KNKV app! Foto’s kunnen t/m 10 september 
gewijzigd worden, daarna niet meer tot na de najaar veldcompetitie. 

Opmerking bij het aanpassen van de foto’s: 
Niet een vakantie foto maar het liefst een pasfoto, bijv. een selfie van voren. De arbitrage controleert namelijk via 
de app of de spelers, coaches en staf die op het digitale wedstrijdformulier vermeld worden ook daadwerkelijk in 

het veld staan of bij de wedstrijd aanwezig zijn. Dit kan niet met een foto die al enkele jaren oud is, vooral niet bij 
de jeugdteams! Ook al is je profiel afgeschermd in de app, dan kan de scheidsrechter de foto controleren (vanaf 
vlak voor de wedstrijd tot vlak na de wedstrijd). 

Je kunt de foto als volgt wijzigen in de KNKV app: 

• Ga naar het menu linksboven in de app en klik vervolgens onder het kopje ‘ALGEMEEN’ op ‘instellingen’; 

6 september 2021 
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• Voor leden van 16 jaar en ouder: klik op ‘mijn persoonsgegevens’. Hier kun je je foto (en eventuele andere 
persoonsgegevens) wijzigen. 

• Voor ouders van leden tot 16 jaar: klik op ‘mijn kinderen’. Hier worden de kinderen die lid zijn weergegeven. U 
kunt hier de foto (en eventuele andere persoonsgegevens) wijzigen. 

• Voor leden tot 16 jaar kunnen alleen de ouders de foto wijzigen. Ouders kunnen zelf een account maken. Het 

is belangrijk dat hierbij het email-adres wordt gebruikt wat ook bij de ledenadministratie/KNKV bekend is. 
Mocht je niet meer weten welk adres je hebt laten registreren, vraag dit dan na bij de ledenadministratie via 

de vereniging (ledenadministratie@kvwageningen.nl)  
(bron: gebaseerd op soortgelijk artikel op website TOP/LITTA) 

Spelregels, hoe zat het ook alweer 

1 september 2020, 1 jaar geleden dus, zijn de nieuwe spelregels van het 

IKF van kracht geworden. Omdat we in het seizoen 2020/21 maar heel 
beperkt competitie hebben gespeeld, zijn alle wijzigingen nog niet 
ingesleten. Zo word er nog regelmatig een sprongbal gespot, terwijl die 
toch echt niet meer bestaan.  
 
Hier rechts vind je de belangrijkste wijzigingen nog even op een rij:  
 

En alles over de spelregels vind je bij de bond: 
https://www.knkv.nl/spelregels/  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Teamfoto’s gevraagd  

De teamouders hebben afgelopen weekend bijgaande informatie ontvangen, maar ook vanuit de seniorenteams 
ontvangen we graag teamfoto’s. En onderstaande info is ook voor jullie van toepassing.  

Op onze website heeft elk team een eigen teampagina (bijv. https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-f3), 
met daarop informatie die automatisch uit Sportlink komt. Een onderdeel van de teampagina is de teamfoto. 

Zouden jullie voor ons, Team Communicatie, een teamfoto kunnen (laten) maken, die wij kunnen uploaden voor 

de teampagina. Ook willen we deze foto op onze website op een speciale pagina zetten met alle teamfoto's bij 
elkaar.  

Wanneer het mag (dus na akkoord alle ouders (jeugd) en spelers) willen we de foto ook graag gebruiken voor 
social media, Facebook en Instagram. Geef bij het insturen even aan of de foto alleen voor de website is of voor de 
website en social media.  

Je kunt de foto's insturen naar weekbrief@kvwageningen.nl.   

Met vriendelijke groet, namens Team Communicatie,  

Alien Jalvingh (weekbrief@kvwageningen.nl) 

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

- Actueel trainingsschema veld najaar 2021 
- KV Wageningen selectie on tour in Antwerpen 

- 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/) 

mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
https://www.knkv.nl/spelregels/
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-f3
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-selectie-on-tour-in-antwerpen
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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Algemene informatie 

Ouderavond voor E/F/Kangoeroes - 22 september 17:30-18:30 uur 

Voor ouders/ verzorgers van de kangoeroes, de F- en de E-jeugd. 

Op 22 september aanstaande organiseert het bestuur en de JTC een bijeenkomst voor de 
ouders/ verzorgers van de Kangoeroes, de F- en de E-jeugd.  

Tijdens deze bijeenkomst willen wij jullie informeren over allerlei praktische zaken binnen onze 
vereniging. Daarnaast willen wij jullie graag ook een inkijkje geven in wie we zijn en waar we 
voor staan als club. 

Jullie zijn van harte welkom van 17.30 - 18.30u in de businessruimte van ons clubhuis. 

De koffie en thee staat klaar! We kijken er naar uit jullie te ontmoeten! 

Wendy van Roest 
voorzitter KV Wageningen (voorzitter@kvwageningen.nl)  

Elke 1e zaterdag – verkoop & inleveren van kleding 

Vanaf september is het elke 1e zaterdag van de maand mogelijk om kleding in te 
leveren of te kopen, gun de korfbalkleding van de kinderen een 2e ronde! Opbrengst 

gaat naar de club, daar kunnen we extra activiteiten voor de kids van organiseren. 

Karin den Ridder coördineert de inname en verkoop, zij is bereikbaar op 0638315429 

en kleding kan worden ingeleverd op de club en op de Wilslaan 18. 

Afgelopen zaterdag stond Karin er voor het eerst, buiten op het terras. Via social media 
was dit aangekondigd, en er werden spullen ingeleverd die bijna meteen weer van 
eigenaar wisselden. Zaterdag 2 oktober is de eerstvolgende keer.  

 

Watertappunt en echte KV Wageningen drinkfles voor de jeugd 

Een aantal weken terug is op Het Binnenveld het 
nieuwe watertappunt geplaatst en hier wordt al 
veel gebruik van gemaakt. Het nieuwe 
watertappunt is gesponsord en geïnstalleerd 

door Van der Laan Installatietechniek en mede 
mogelijk gemaakt door Join the Pipe. KV 
Wageningen is heel blij met deze stap naar een 

gezondere sportomgeving.  

Maar er is nog meer…  Alle jeugdleden van KV 
Wageningen krijgen een echte KV Wageningen 
fles die ze kunnen vullen bij het tappunt. 

Komende zaterdag zal ieder team bij de eerste 
competitiewedstrijd de mooie KV Wageningen 
fles uitgereikt krijgen. KV Wageningen wil Join the Pipe en Van der Laan Installatietechniek hartelijk bedanken 
voor deze fantastische actie. 

Indeling kantinediensten zaterdag 11 september 

Vorige week konden jullie hier alles lezen over de kantinediensten tijdens de veldcompetitie. Vanaf nu staat hier de 

indeling voor het komend weekend en een link naar het artikel met het volledige overzicht: 
https://www.kvwageningen.nl/indeling-kantinediensten-najaar-2021  

 

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.  

Bloembollenactie – steun de club (herhaling) 

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  

 
 

9:00-11:00 11:00-13:00 13:00-15:00 15:00-17:00

F2 B1 3 4

Zaterdag 11 september

mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
https://join-the-pipe.org/
https://join-the-pipe.org/
https://www.kvwageningen.nl/indeling-kantinediensten-najaar-2021
mailto:bardienst@kvwageningen.nl
http://actie.kvwageningen.nl/
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Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Ik doe mee!-fonds (gemeente Wageningen) 
• Gratis inloopspreekuur Fysiotherapie Vis weer van start 
• 22,75 nieuwe ballen in de ballenactie 

• Team Communicatie! 
• Column Duopraat van juni 

Sponsornieuws 

Workstead nieuwe shirtsponsor Wageningen 6 

Het 6e heeft een nieuwe shirtsponsor: Workstead. 

Al meer dan 25 jaar bemiddelt Workstead tussen 
Europese uitzendkrachten en opdrachtgevers in 
verschillende branches. U kunt rekenen op onze 
uitzendkrachten voor langere tijd of projecten. Dat 
betekent flexibiliteit én zekerheid! Zo voorkomt u 
onderbrekingen van uw productie of dienstverlening. 

Wij nemen u ook de bijbehorende administratie en HR 

zaken uit handen. 

Voor meer informatie kijk op www.workstead.nl  

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 

Wie helpt mee met SAM Schoolsport Olympiade – donderdagochtend 16 september 

Op donderdag 16 september staat de SAM Schoolsport Olympiade gepland. Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 
maken kennis met allerlei sporten. Vanwege corona dit jaar in aangepaste vorm. De scholen gaan niet met alle 
kinderen naar de Bongerd, maar de verenigingen gaan naar de scholen. In ons geval komt 1 school met de 
groepen 6, 7 en 8 naar het Binnenveld voor 3 rondes sporten, waaronder dus clinics korfbal.  

Om dit goed te laten verlopen hebben we een paar vrijwilligers nodig die het leuk vinden om te helpen deze 
activiteit (een soort korfbalgymles) in goede banen te leiden. Ben jij donderdagochtend 16 september beschikbaar 
of kun je je beschikbaar maken (van 8:30 tot 12:00 uur, of een deel van de ochtend), meld je dan snel bij Alien 
Jalvingh (0644348874 of korfballen@kvwageningen.nl).  

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
- Vacature coördinator wedstrijdkleding 
- 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 

Een mooie dag .. de openingsdag door de ogen van voorzitter Wendy 

4 september… 

Om 9.00u moest ik al op het veld zijn, omdat Ella (m’n dochter) moest 
trainen met de kangoeroes. Het was een superleuke training; veel 
rennen, veel schieten, veel overgooien en natuurlijk spelletjes. Na deze 
vroege training begon het al langzaam wat drukker te worden op de 
club, want er stonden behoorlijk wat oefenwedstrijden op het 
programma. 

Toch nog even naar huis, voordat de ‘openingsdag’ van het nieuwe 

seizoen begon. Hoewel het de ochtend behoorlijk fris was kwam ‘s 
middags het zonnetje erdoor. Perfect voor het programma van die 
middag/ avond.  

Zowel het tweede als eerste speelde een oefenwedstrijd tegen 
Nieuwerkerk; zonder winst, maar leuke fases in de wedstrijden gezien. Ik heb alle vertrouwen in de competitie die 
volgende week van start gaat. 

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
http://www.workstead.nl/
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:korfballen@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/vacature-coordinator-wedstrijdkleding
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/
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Ook was de zilveren korf te winnen voor de kangoeroes/ E- en F- jeugd; Met een van de ouders/ verzorgers waren 
er verschillende opdrachten te doen zoals schieten, doorloopballen, vergooien, strafworpen, etc. Ik vond het 
geweldig om mijn geliefde sport nu eens samen met Ella te kunnen doen. De terechte winnaars waren Fleur van 
Nieuwenhuijsen met haar vader Jan-Willem; nogmaals gefeliciteerd! 

Als voorzitter had ik de eer om samen met Naomi, als voorzitter van TKW (TopKorfbal Wageningen) iedereen 

welkom te heten en alle vrijwilligers en sponsoren te bedanken voor hun blijvende inzet en loyaliteit. 

Rond 16.30u kon de pubquiz van start. Met ongeveer 26 deelnemende teams was dit supergoed georganiseerd, 
met onze leuke quizmasters Sam en Jesse en de ‘Maarten van Rossum’ was Martijn; alle kennis was dus aanwezig 
:) 

In de pauze van de pubquiz was de bbq al volledig voorbereid door ‘het Poorthuis’. Ook dit was strak 
georganiseerd en voor iedereen was er genoeg lekkers op het bord te krijgen. Ook hiervoor alleen maar 
complimenten. 

Toen de buikjes vol waren kon de pubquiz verder en rond 21.00u werd bekend gemaakt dat het team ‘de 
Brouwers’ (team van Rik en Mark en ik dacht ook nog Ron) de winnaars waren. Zij kregen een mooie dinerbon als 
prijs. Gefeliciteerd en geniet ervan mannen! 

Op de dag zelf, na afloop en zelfs vandaag nog hoor ik alleen maar positieve geluiden. Iedereen, jong en oud, 

heeft enorm genoten. Zo fijn dat dit weer mogelijk was en weer zoveel blije gezichten te zien. En het was allemaal 
top georganiseerd. Dus een groot applaus voor de organisatie en alle vrijwilligers die deze dag (met inachtneming 

van alle coronamaatregelen) mogelijk hebben gemaakt. Het was een topdag, dank jullie wel! 

Alle teams wens ik voor volgende week heel veel succes en plezier met de start van de competitie. Maak er wat 
moois van! 

Wendy, voorzitter KV Wageningen (voorzitter@kvwageningen.nl) 

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.  

   

Teamfoto Wageningen C1 Teamfoto Wageningen C3 Teamfoto Wageningen A2 

  

 

Wageningen 6 Wageningen C1 wint oefentoernooi bij 

HKC 

 

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

https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
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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 

Don 16 september ochtend SAM Schoolsport Olympiade 

Woe 22 september 17:30-

18:30 

Ouderavond voor ouders/verzorgers E, F en Kangoeroes 

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/  

Wedstrijdinformatie 

Algemeen 

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

Programma deze week – zaterdag 11 september 

Programma Sportlink, 7 september 2021, 8:25 uur (actueel: Competitie -> Programma en in KNKV app) 

 

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 11-9 16:30 Oost-Arnhem 1 Wageningen 1 Oost-Arnhem Arena-ARNHEM A van den Beukel R van Alphen

zat 11-9 15:00 Oost-Arnhem 2 Wageningen 2 Oost-Arnhem Arena-ARNHEM M.J.R (Marc) Heijnen 

zat 11-9 17:00 Wageningen 3 Antilopen/Lancyr Deelen 2 Binnenveld-Veld 1 C. (Christian) van Munster

zat 11-9 15:30 Wageningen 4 VIKO 2 Binnenveld-Veld 1 KNKV

zat 11-9 14:00 Regio '72 2 Wageningen 5 Oosterhof-VAASSEN P.P. (Peter-Paul) Ritsema 

zat 11-9 14:00 Wageningen 6 Tilburg 3 Binnenveld-Veld 1 KNKV

zat 11-9 12:30 Wageningen 7 Victum 4 Binnenveld-Veld 1 JW van Nieuwenhuijsen

zat 11-9 12:50 Animo 4 Wageningen 8 Hoge Weide-GELDERMALSEN

zon 12-9 11:30 Wageningen 9 Apeldoorn 5 Binnenveld-Veld 2

zat 11-9 12:30 Unitas/Perspectief A1 Wageningen A1 Het Slingerbos-HARDERWIJK R.J. (Ruud) Bekkers 

zat 11-9 13:30 Oost-Arnhem A1 Wageningen A2 Oost-Arnhem Arena-ARNHEM M (Martin) Eelderink 12:00

zat 11-9 11:00 Reehorst '45 A2 Wageningen A3 t Schuttersveld-EDE GLD Diemen, M D (Maarten) van 10:00

zat 11-9 14:45 Wageningen A4 Duko A1 Binnenveld-Veld 2 Jesse Ruijsch (?) 13:45

Wageningen A5 vrij

zat 11-9 11:15 Wageningen B1 Rust Roest B1 Binnenveld-Veld 1 Berkt, A (Bertus) van den (Jesse) 10:15

zat 11-9 12:00 Tiel '72 B3 Wageningen B2 Rauwenhof-TIEL 0:00

Wageningen B3 vrij

Wageningen C1 vrij

zat 11-9 12:30 Wageningen C2 De Meeuwen C2 Binnenveld-Veld 2 KNKV?Madelon Kempenaar 11:30

zat 11-9 11:30 Wageningen C3 DVO/Accountor C3 Binnenveld-Veld 2 Hooijer, J. (Jory) 10:30

zat 11-9 10:30 Wageningen C4 SKF C4 Binnenveld-Veld 2 Harn, M.J. (Jorg) van 10:00

zat 11-9 10:00 Kesteren C1 Wageningen C5 De Leede-KESTEREN Oorbeek, B.H. (Alieke) 8:45

zat 11-9 09:30 DVO/Accountor D1 Wageningen D1 De Eikelhof-BENNEKOM 8:30

zat 11-9 13:00 SKF D3 Wageningen D2 De Groene Velden-VEENENDAAL 0:00

zat 11-9 12:15 Wageningen D3 SKF D6 Binnenveld-Veld 4 Berg, S. (Sheila) van den 11:30

zat 11-9 10:30 DVO/Accountor D4 Wageningen D4 De Eikelhof-BENNEKOM Buren, E (Erik) van 0:00

zat 11-9 11:15 Wageningen D5 DKOD D2 Binnenveld-Veld 4 Grootheest, T. (Tom) van 10:45

zat 11-9 14:00 SKF D7 Wageningen D6 De Groene Velden-VEENENDAAL 0:00

zat 11-9 10:00 Wageningen E1 SKF E3 Binnenveld-Veld D Antonise, R. (Robin) 9:30

zat 11-9 09:15 Reehorst '45 E2 Wageningen E2 t Schuttersveld-EDE GLD Koesveld, E. (Eline) van 8:30

zat 11-9 09:00 Wageningen E3 SKF E4 Binnenveld-Veld D Sanne Heijmen & Sanne de Jager 8:30

zat 11-9 09:00 Wageningen E4 DOT (O) E2 Binnenveld-Veld E Dee, M. (Mila) van 8:30

zat 11-9 10:00 Wageningen E5 DKOD E1 Binnenveld-Veld E Dekker, L. (Lisa) & Bo Bouman 9:30

zat 11-9 10:30 DVO/Accountor E5 Wageningen E6 De Eikelhof-BENNEKOM Doorn, T. (Tim) van 0:00

zat 11-9 10:00 Wageningen E7 Arena E1 Binnenveld-Veld F Bukman, A.J. (Sandra) 9:30

zat 11-9 09:30 Spirit E5 Wageningen E8 De Voorde-VOORTHUIZEN Kuilen, M. (Marianne) van de 8:15

zat 11-9 10:00 Wageningen F1 Animo F1 Binnenveld-Veld G Dorland, D. (Denise) van 9:30

zat 11-9 09:00 Wageningen F2 Reehorst '45 F1 Binnenveld-Veld G Bergsma, Z. (Zetta) + Yola Schoen 8:30

zat 11-9 10:00 Oost-Arnhem F1 Wageningen F3 Oost-Arnhem Arena-ARNHEM Hoeven, J.E. (Jesse) van der 9:00

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/
https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/programma
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Programma volgende week – zaterdag 18 september 

 

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 

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 

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

zon 19-sep 14:30 Wageningen 1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 Binnenveld-1K40

zon 19-sep 13:00 Wageningen 2 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 2 Binnenveld-1K40 R (Rick) de Wit

zat 18-sep 14:00 Wit-Blauw/Green Organics 2 Wageningen 3 Hagenbroek-KAMPEN T C (Thijs) Groen

zat 18-sep 14:00 Apeldoorn 2 Wageningen 4 Orderbos-APELDOORN J A (Jaap) Karman

zat 18-sep 17:00 Wageningen 5 Exakwa 2 Binnenveld-1K40

zat 18-sep 15:45 Dalto/Klaverblad Verzekeringen 6 Wageningen 6 De Woerd-DRIEBERGEN-RIJSENBURG A.P. Korf de Gidts

zat 18-sep 14:15 Tiel '72 3 Wageningen 7 Rauwenhof-TIEL

zat 18-sep 15:30 Wageningen 8 Noviomagum 4 Binnenveld-1K40

zon 19-sep 12:30 DOT (O) 4 Wageningen 9 De Rusheuvel-OSS Lee, J (Jordy) van de

woe 15-sep 20:15 Wageningen MW1 DOT (O) MW1 Binnenveld-2aK40 Dekens, R (Rocco)

woe 15-sep 20:00 SKF MW1 Wageningen MW2 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 18-sep 11:00 Wageningen A1 De Meeuwen A1 Binnenveld-1K40 C H (Cor) Kerstens

zat 18-sep 15:00 Wageningen A2 Tilburg A1 Binnenveld-3aK40

zat 18-sep 13:30 Wageningen A3 Kesteren A2 Binnenveld-3aK40 Lemmen, M (Matthijs) van

zat 18-sep 12:15 Oost-Arnhem A2 Wageningen A4 Oost-Arnhem Arena-ARNHEM Wassink, M. (Mark)

zat 18-sep 12:15 Activitas A1 Wageningen A5 Maurik-MAURIK

zat 18-sep 12:00 Fortissimo B1 Wageningen B1 IJsseloever-IJSSELSTEIN UT

zat 18-sep 12:15 Wageningen B2 Animo B2 Binnenveld-3aK40 Jong, R. (Rob) de

zat 18-sep 13:00 Hemur Enge B1 Wageningen B3 De Burgwal-AMERONGEN Bode, J (Jeroen)

zat 18-sep 14:30 Wageningen C1 LDODK/Rinsma Modeplein C1 Binnenveld-1K40 F (Frans) Veenendaal

zat 18-sep 10:00 Dalto/Klaverblad Verzekeringen C2 Wageningen C2 De Woerd-DRIEBERGEN-RIJSENBURG Geutjes, C J (Chyntia)

zat 18-sep 10:00 SKF C3 Wageningen C3 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 18-sep 11:20 EKCA/CIBOD C1 Wageningen C4 Veld EKCA-ARNHEM

zat 18-sep 10:30 Wageningen C5 Keizer Karel/Noviomagum C2 Binnenveld-4aK40 Klijntjes, S. (Simone)

zat 18-sep 13:30 Wageningen D1 SKF D1 Binnenveld-1K40 Kuijk, M. (Mike) van

zat 18-sep 12:30 Wageningen D2 DVO/Accountor D2 Binnenveld-1K40 Terwisga, J. (Jelle) van

zat 18-sep 9:30 DVO/Accountor D3 Wageningen D3 De Eikelhof-BENNEKOM Elzerman, T.J. (Tobias)

zat 18-sep 12:30 Wageningen D4 Reehorst '45 D3 Binnenveld-4aK40 Milligen, J.P. (Joost) van

zat 18-sep 12:45 Reehorst '45 D2 Wageningen D5 t Schuttersveld-EDE GLD Spaans, A. (Angelina)

zat 18-sep 0-1-1900 Wageningen D6 Reehorst '45 D4 Binnenveld-4aK40 Haarlem, R. (Rinske) van

zat 18-sep 10:30 DVO/Accountor E2 Wageningen E1 De Eikelhof-BENNEKOM

zat 18-sep 9:00 Wageningen E2 DVO/Accountor E3 Binnenveld-2b2K24 Westerhuis, H. (Hidde)

zat 18-sep 10:00 Animo E1 Wageningen E3 Hoge Weide-GELDERMALSEN

zat 18-sep 10:30 DVO/Accountor E6 Wageningen E4 De Eikelhof-BENNEKOM

zat 18-sep 12:00 ODIK E4 Wageningen E5 Oosterbos-BARNEVELD

zat 18-sep 10:00 Wageningen E6 Keizer Karel/Noviomagum E2 Binnenveld-2b2K24 Meurs, L. (Lola)

zat 18-sep 9:30 DVO/Accountor E7 Wageningen E7 De Eikelhof-BENNEKOM Zwieten, M (Marieke) van

zat 18-sep 10:00 Wageningen E8 De Meeuwen E4 Binnenveld-2b1K24 Nienke van Rooijen & Sanne Ijzelendoorn

zat 18-sep 10:20 EKCA/CIBOD F1 Wageningen F1 Veld EKCA-ARNHEM

zat 18-sep 10:00 DOT (O) F2 Wageningen F2 De Rusheuvel-OSS Grinsven, S. (Stan) van

zat 18-sep 9:00 Wageningen F3 DVO/Accountor F3 Binnenveld-2b1K24 Imke Langstraat & Maartje van Brakel

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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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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