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Korfbal 

Principebesluit scheidsrechteraanwijzing interne wedstrijden  

In de meest recente weekbrief wordt het probleem van het vinden van voldoende scheidsrechters voor de 
thuiswedstrijden van onze club nog eens aangehaald door Jan Willem. Omdat deze problematiek al langer speelt, 
en er nogal eens onduidelijkheid is over wie niet kan en hoeft te fluiten, heeft het bestuur hier, in overleg met de 
arbitragecommissie, een principebesluit over genomen: 

‘Ieder spelend lid vanaf de (A) junioren kan fluiten en kan aangewezen worden om interne wedstrijden te fluiten 

van F’je tot het breedtekorfbal bij de senioren.’  

Deze principe uitspraak betekent in de praktijk: iedereen fluit, tenzij … 

Deze tenzij houdt in dat, als er persoonlijke omstandigheden of praktische problemen zijn waardoor je niet kunt 
fluiten, je dit bij de arbitragecommissie aan kunt geven. De arbitragecommissie beoordeelt dan je verzoek en komt 
tot een besluit. Voor alle duidelijkheid: dit betekent dat ontheffingen voor de verplichting om af en toe een 
wedstrijd te fluiten enkel en alleen via de arbitragecommissie worden verstrekt. De arbitragecommissie bestaat uit 
Hans de Jong, Henri van Holland en Gert Jan Ruisch. Leden van de arbitragecommissie kun je op het veld 
aanspreken en zijn ook te bereiken via arbitrage@kvwageningen.nl. Natuurlijk heeft de arbitragecommissie alle 
begrip voor goede redenen. 

Als iedereen zo af en toe een wedstrijdje fluit, betekent dit dat niemand heel vaak hoeft te fluiten. Het kan 
natuurlijk ook dat je het fluiten juist heel leuk vindt. Aarzel niet en maak dit kenbaar bij de arbitragecommissie, 
zodat de aanwijzers je vaker in kunnen delen. En verder: 

• Zorgen Anne en Maaike, de aanwijzers, voor goede en tijdige communicatie over de aanwijzing 
• Worden A-spelers zoveel mogelijk ingezet bij de E- en F-wedstrijden en senioren bij wedstrijden vanaf de D-

categorie.  
• Kun je ook bij de aanwijzers aangeven op welk niveau je bij voorkeur een wedstrijd wilt fluiten (via mail 

scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl of via 06 23 558 704)  
• Wordt er voor begeleiding gezorgd als je aangeeft het spannend te vinden of als het de eerste keer is dat je 

fluit. 
• Is er een fluitje beschikbaar op het Binnenveld. 

Anne en Maaike verzorgen de aanwijzing. Zij doen alle moeite om te zorgen dat elke wedstrijd voorzien wordt van 
een scheidsrechter. Gaat er eens iets mis, dan mag je dit best aangeven, rechtstreeks aan Anne of Maaike, of bij 

de Arbitragecommissie. Maar zorg er wel voor dat eventuele bezwaren op een normale manier worden 
gecommuniceerd. 

Namens het bestuur, 
Lammert Bastiaans 

Scheidsrechters gezocht voor schoolkorfbaltoernooi (29 september) 

De organisatie van het schoolkorfbaltoernooi is op zoek naar scheidsrechters. Ben jij woensdagmiddag 29 
september beschikbaar van 14:30 tot ongeveer 18:00 uur, meld je dan snel aan. Dat kan door een appje te sturen 

naar Anouk, tel. 06 83 981 998. Ook ouders met een korfbalverleden zijn van harte welkom om zich aan te 

melden.  

Volop Wageningse inbreng in RTC de Vallei U15  

Vanavond (maandag 20/9) was de 3e en laatste selectieavond voor de RTC de Vallei U15 met 
de nodige Wageningse inbreng. Na afloop werd ook meteen de definitieve selectie bekend 

gemaakt: 

Fenne en Milou (C1), Robin en Quinten (B1) zitten bij de 16 geselecteerde spelers. Tessa (C1) 
en Lisa (B1) hebben een trainings/stageplek bemachtigd, waardoor zij zich tijdens de 
trainingen kunnen blijven door ontwikkelen. Helaas was het voor Twan (C1) een minder leuke 
avond, hij is helaas niet door. 

20 september 2021 
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Update uit Jeugd TC 

Afgelopen week zijn er 11 jeugdtrainers gestart met de KT2 cursus. Onder 
leiding van KNKV docent René Bakker was woensdag de eerste bijeenkomst. Er 
zijn 4 bijeenkomsten waarbij er gewerkt wordt met oefengroepen. Verder 

moeten er opdrachten uitgevoerd worden bij het team dat de trainers zelf 
trainen geven. 

Wij wensen Joyce, Reinier, Deen,  Karin, Eva, Lily, Iris, Esmee, Mette, Peter, 
Martanja en Martine veel succes en plezier de komende maanden. 

Zoals eerder aangekondigd organiseren bestuur en Jeugd TC komende weken 
ouderavonden.22 september voor de E/F/Kangoeroes van 17.30-18.30u en 28 
september voor A/B/C/D van 20.00-21.00u. De koffie staat klaar! (meer info 
over ouderavonden: https://www.kvwageningen.nl/ouderavonden-september-2021)  

jeugdtc@kvwageningen.nl  

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

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

- Teamfoto’s gevraagd, en wat is er binnen 
- Nieuwe ballen gearriveerd en in gebruik 
- Mutaties in diverse poules vlak voor de start van de competitie 

- Actueel trainingsschema veld najaar 2021 
- Updates vanuit de technische commissies (met daarin het bericht van de Jeugd TC van vorige week) 
- Aandachtspunten interne scheidsrechters 

Wedstrijdverslagen 

Deze week twee wedstrijdverslagen. Volgende week 3? We nodigen jullie uit om meer wedstrijdverslagen te 
schrijven en naar ons te sturen (weekbrief@kvwageningen.nl).  

DVO/Accountor E7 - Wageningen E7 2-3 (18/9) 

Vandaag een lekker zonnetje op het veld. We misten de boys, dus de meiden hadden 
de tegenvaller van extra vaak jongetje 'zijn'. Beetje moeizame start met bal op het 

achterhoofd, losse veter e.d. Team heeft altijd wat tijd nodig om in de wedstrijd 
komen. We blijven altijd goed overspelen, maar zijn soms nog iets teveel aan het 
dromen, druk met vrij lopen maar dan niet kijken of simpelweg wachten tot de 

tegenstander miss een stapje opzij doet         Zeker een paar mooie schoten gehad die 

werden gemist.  

Tweede helft ging veel soepeler, beter rond spelen en vrijlopen wat resulteerde in 
meer schotkansen. Waar we in eerste instantie met 2 punten achter stonden, konden 
we het ombuigen in een gelijkspel. Rust bewaren is dan belangrijk, door sneller te 
willen wordt er meer gemist, zowel in scores als in overspelen. Twee minuten voor tijd 
werd er een derde punt voor Wageningen gescoord, wat op ons voorsprong bracht. In de laatste minuut nog een 
poging tot scoren van DVO, maar niet raak en zo sloot Wageningen af met een 3-2 winst.  

Eerste punten binnen voor Wageningen 1 

Nadat het tweede team het goede voorbeeld had gegeven door te winnen met 17-9 van het tweede team van Mid 

Fryslân, floten om half drie de beide scheidsrechters in voor het duel tussen de eerste teams van Wageningen en 
Mid Fryslân. De aanval met Steven Landman, Wouter ter Maaten, Michelle vd Tempel en Saskia vd Zee was het 

eerst aan zet, maar evenals vorige week was het schot ver te zoeken. Het was dat de verdediging met Xanne 
Ketelaar, Jiske van Brenk, Jeroen Hukema en Tim Dekker geen 
krimp gaf. Daardoor kon de schade gelukkig beperkt blijven. 
Nena Ellermeijer en Pim Steenbergen keken vanaf de bank toe en 
zagen Mid Fryslân in de beginfase tot tweemaal toe een 
voorsprong nemen. Gelukkig kon Wageningen dit telkens weer 
rechtzetten. Omdat het aanvallend moeizaam ging, kwamen de 

korfballers van Wageningen verdedigend flink onder druk te 
staan en konden de Friezen bijblijven. De kleine voorsprong bij 
rust (6-5) was weliswaar verdiend, maar veel te magertjes. 

De rust had de Wageningers blijkbaar goed gedaan, want na 

amper twee minuten liep de thuisploeg uit naar 8-5. De eerste 

wissel volgde; Nena Ellermeijer kwam in het veld voor Jiske van Brenk. Door twee treffers van Nena, een 
strafworp en een vrije bal, werd het 10-6. Wageningen leek op de goede weg, maar door een flinke dip aan 
Wageningse kant, konden de Friezen tot op één punt terugkomen. Jiske kwam weer in het veld voor Michelle en 
Pim Steenbergen loste Tim Dekker af. Bij de stand 12-12 volgde eindelijk de ommekeer in de Wageningse 
gelederen. Ze werden productiever, namen afstand van de Friezen en liepen uit naar een 17-13 overwinning. Al 

https://www.kvwageningen.nl/ouderavonden-september-2021
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/updates-vanuit-de-technische-commissies
https://www.kvwageningen.nl/updates-vanuit-de-technische-commissies
https://www.kvwageningen.nl/teamfotos-2021-2022
https://www.kvwageningen.nl/ballenactie
https://www.kvwageningen.nl/mutaties-in-diverse-poules-vlak-voor-start-competitie
https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema
https://www.kvwageningen.nl/updates-vanuit-de-technische-commissies
https://www.kvwageningen.nl/aandachtspunten-interne-scheidsrechters-seizoen-2021-2022
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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met al een verdiende zege, die mede dankzij het uitstekende collectieve verdedigen tot stand kwam. Deze eerste 
zege brengt 

Doelpuntenmakers: Steven 7, Jeroen 3 Nena en Tim 2, Xanne, Jiske en Wouter 1. 

Woensdagavond staat er opnieuw een thuiswedstrijd op het programma. Om 20:45 uur is er op sportcomplex Het 

Binnenveld aan de Marijkeweg de return tegen Oost Arnhem. Ook de reserves van beide teams spelen die avond 
tegen elkaar. 

Wedstrijdverslagen, nog te lezen op de website:  

- Teleurstellende start voor Wageningen 1 

Corona communicatie 

Wijzigingen coronamaatregelen per 25 september 

Per 25 september zijn er wijzigingen in de coronamaatregelen. De korfbalbond heeft op haar website een corona 
FAQ en splitst deze pagina op in een deel t/m 24 september en een deel vanaf 25 september. De laatste update is 
van maandagavond 20 september 21:00 uur (https://www.knkv.nl/faqcorona/)   

Hieronder wat stukken daaruit voor de periode vanaf 25 september:  

Per 25 september zijn er wijzigingen in de coronamaatregelen. De basisregels blijven onverminderd van belang, 

ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend 
advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven.  

Horeca/kantine 

Vanaf 25 september is het mogelijk toegang te krijgen tot horeca met een coronatoegangsbewijs. Voor de sport 
zijn een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden 
van de rest van de ruimte zodat de sportkantine gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. 
Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een 
lint, tape of een plantenbak. 

• Er is wel een CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het 
afgescheiden gedeelte voor horeca; 

• Er is geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig voor: 
o het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken; 
o het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte; 

(bron: https://www.knkv.nl/faqcorona/) 

Corona informatie op onze website 

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

Algemene informatie 

Statiegeldflessen inleveren bij KV Wageningen 

KV Wageningen is vanaf nu een statiegeldflessen inzamelpunt. 
Wanneer je op Het Binnenveld een drankje uit een statiegeldflesje 
gedronken hebt, kun je deze dus direct inleveren. Maar je kunt ook je 
plastic statiegeldflessen van thuis inleveren bij KV Wageningen. De 
opbrengst gaat naar de jeugdkampen van KV Wageningen.  

Als gevolg van het invoeren van statiegeld op kleine plasticflesjes 
zullen de prijzen van de flesjes met statiegeld wat verhoogd worden.  

De plastic flesjes kun je inleveren in de speciale kliko´s in het clubhuis 

en langs het veld. Deze kliko’s zijn duidelijk te herkennen en zijn alleen 
bedoeld voor plastic statiegeldflesjes. Laten we samen proberen het 
plastic zwerfafval te verminderen en daarmee ook direct geld inzalmele 
voor onze jeugdkampen! 

Er zijn meer sportclubs die helpen om plasticafval op straat te verminderen. Klik op de link voor een leuk filmpje 
over een andere club die al volop bezig is met inzamelen -> Sportclubs verdienen extra geld dankzij plastic flesjes 
- YouTube 

https://www.kvwageningen.nl/teleurstellende-start-voor-wageningen-1
https://www.knkv.nl/faqcorona/
https://www.knkv.nl/faqcorona/
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
https://www.youtube.com/watch?v=iCdkE0Rqk1I
https://www.youtube.com/watch?v=iCdkE0Rqk1I
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Grote Clubactie – loten verkopen was nog nooit zo makkelijk 

Afgelopen zaterdag was de start van de Grote Clubactie. Loten verkopen was nog nooit zo 
makkelijk!  

De jeugdleden vinden op de voorkant van hun verkoopboekje hun persoonlijke QR 

code. Kopers van loten kunnen de QR code scannen en gaan dan automatisch door naar 
de persoonlijke verkooppagina van het jeugdlid (zie afbeelding rechts). Ze vullen daar 
dan hun gegevens in voor de aankoop van het lot/de loten via een eenmalige machtiging. 
Natuurlijk kunnen mensen ook nog steeds loten kopen via de formulieren in het 
verkoopboekje.  

Ook verkopers kunnen van alles doen met deze persoonlijke verkooppagina. Je vindt er 
het icoontje “Mijn stand”, en als je daar met je persoonlijke code inlogt (staat op het 
boekje, maar ook in de mail die je hebt ontvangen) kom je op je eigen actiepagina. 
Daar vind je de lotenmeter, linkjes om je verkooppagina eenvoudig te delen onder familie 

en vrienden via whatsapp, mail of social media. Ook je persoonlijk QR staat er.  

Als het goed is heeft iedereen inmiddels ook een mail ontvangen van Karin den Ridder 
met alle info over de persoonlijke verkooppagina en de mogelijkheden ervan.  

De verkoop van de loten, €3,00 per stuk waarvan €2,40 voor de club, loopt tot 23 

november. De opbrengst wordt besteed aan de inrichting van ons 
buiten sportcomplex.  

Net als voorgaande jaren zijn er leuke acties voor de lotenverkopers, 

en KV Wageningen organiseert haar eigen wedstrijden. De beste 
verkopers krijgen een leuke prijs. Ook is er weer een teamwedstrijd. 
Het best verkopende team krijgt een waardebon voor een teamuitje/-
activiteit. De spelers worden hierover via hun teamouder geïnformeerd. 
Ook voor andere teams die veel hebben verkocht zal een budget voor 
een team activiteit komen.  

Komt er geen jeugdlid voorbij? Online loten kopen kan ook via de 
volgende link: https://lot.clubactie.nl/lot/kv-wageningen/4900470  

Boekjes inleveren kan in het clubhuis, daar staat een doos van de 

Grote Clubactie achter de bar. Extra boekjes kunnen worden geregeld 
via Karin den Ridder, karindenridder@gmail.com, 06 38315429  

Samen moeten we zo een heel eind kunnen komen met het evenaren, of nog beter, het overtreffen van de 
opbrengst van vorig jaar! 

Je leest alles over de Grote Clubactie bij KV Wageningen op: https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2021  

Indeling kantinediensten zaterdag 25 september 

 

Voor de indeling van alle weken: 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  

 
 

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Ouderavonden voor E/F/Kangoeroes (22/9) en A/B/C/D (28/9) 
• Seppe (D2) geinstalleerd als kinderburgemeester van Wageningen 
• Elke 1e zaterdag verkoop/inname van gebruikte sportkleding en -schoenen 

• Watertappunt en echte KV Wageningen drinkfles voor de jeugd 
• Ik doe mee!-fonds (gemeente Wageningen) 
• Gratis inloopspreekuur Fysiotherapie Vis weer van start 

  

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

E5 C2 3 6

Zaterdag 25 september

https://lot.clubactie.nl/lot/kv-wageningen/4900470
https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2021
https://www.kvwageningen.nl/indeling-kantinediensten-najaar-2021
mailto:bardienst@kvwageningen.nl
http://actie.kvwageningen.nl/
https://www.kvwageningen.nl/ouderavonden-september-2021
https://www.kvwageningen.nl/seppe-d2-geinstalleerd-als-kinderburgemeester-wageningen
https://www.kvwageningen.nl/kledingbank
https://www.kvwageningen.nl/watertappunt-en-echte-kv-wageningen-drinkfles-voor-de-jeugd
https://www.wageningen.nl/inwoners/Laag_inkomen/ik_doe_mee_fonds
https://www.kvwageningen.nl/gratis-inloopspreekuur-fysiotherapie-vis-weer-van-start
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Sponsornieuws 

Ron Vermeer Schilderwerken doet KV Wageningen schuurmachine cadeau 

Ron Vermeer Schilderwerken uit Renkum heeft KV 

Wageningen een professionele schuurmachine 
geschonken. De schuurmachine kan gebruikt worden om 
het houtwerk van het Binnenveld te onderhouden. KV 
Wageningen wil Ron Vermeer Schilderwerken via deze 

weg bedanken voor deze mooie gift, waar we zeker veel 
gebruik van zullen gaan maken!  
Meer info over dit bedrijf via hun website: 
www.ronvermeerschilderwerken.nl  

Sponsornieuws – Nog te lezen op de 

website:  

• Cadeautje van sponsor Autotaalglas Wageningen 
• Workstead nieuwe shirtsponsor Wageningen 6 
• 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 

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  

Scheidsrechters gezocht voor schoolkorfbaltoernooi (29 september) 

De organisatie van het schoolkorfbaltoernooi is op zoek naar scheidsrechters. Ben jij woensdagmiddag 29 
september beschikbaar van 14:30 tot ongeveer 18:00 uur, meld je dan snel aan. Dat kan door een appje te sturen 
naar Anouk, tel. 06 83 981 998. Ook ouders met een korfbalverleden zijn van harte welkom om zich aan te 
melden.  

Meld je aan voor “De KV Wageningen Alleskunner” 

Heb jij dat programma "de Alleskunner" gezien bij SBS6 en 
ben jij goed in spelletjes en kan je slecht tegen je verlies? 
Geef je dan nu op voor de "KV Wageningen Alleskunner" en 
misschien ga jij dan, net voor Kerst 2021, met deze titel een 
hele tijd pronken. 

Bij de Alleskunner hoef je niet zoveel mogelijk spelletjes te 
winnen maar je moet zorgen dat je NOOIT laatste wordt, dan 
lig je er namelijk uit. En hoe zuur zou dat zijn als dat al de 
eerste ronde is !!!!! 

We hebben plek voor ongeveer 50 personen vanaf 18+ die 
zich als eerste melden bij mij (Jan Willem van Nieuwenhuijsen) via Whatsapp 0644398414. 

Ben je geen spelletjesfanaat maar wil je helpen organiseren, klaarzetten, opruimen, scheidsrechter spelen etc etc  
meld je dan ook aan aub want alleen alles regelen is niet te doen. 

De kosten gaan liggen tussen de 10-20 euro p.p. i.v.m. aanschaf materialen en lunch op de eerste dag en het ligt 
een beetje aan het aantal deelnemers. Maar voor die paar euro (kan) je heel veel plezier hebben.  De eerste 5 
afvallers vangen overigens een deel van hun inleg retour omdat het anders wel heel sneu zou zijn. 

Dames en heren hebben uiteraard evenveel kans, er zit namelijk niets fysieks bij waar mannen voordeel aan 
hebben. KV Wageningen leden hebben voorrang op niet leden of partners van. 

Omdat het lastig inschatten is hoe lang alles gaat duren, hebben we de volgende dagen ingepland en je MOET dus 
beschikbaar zijn (op alle 4 dagen), indien je misschien heeeel ver gaat komen. 

Zondag 19 dec 09-17 uur 
Maandag 20 dec 19-23 uur 

http://www.ronvermeerschilderwerken.nl/
https://www.kvwageningen.nl/cadeautje-van-sponsor-autotaalglas-wageningen
https://www.kvwageningen.nl/workstead-nieuwe-shirtsponsor-wageningen-6
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/
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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Dinsdag 21 dec 19-23 uur 
Woensdag 22 dec 19-23 uur 

Het origineel is terug te kijken via YouTube. Google gewoon op Alleskunner SBS6 en er verschijnen honderden 
filmpjes. Veel daarvan komen terug bij KV Wageningen :-) 

Hier een voorbeeld :  https://www.youtube.com/watch?v=A6eYlkSKY3A    

Enthousiast ?  Snel opgeven dan.   Jan Willem 06 44 398 414 

SAM School Olympiade zit erop 

Afgelopen donderdag was er volop leven op en in het Binnenveld. De groepen 6, 7 en 8 van obs de Wereld en de 
Brinkschool hadden hun SAM School Olympiade op het Binnenveld. Er was dans, karate, schaken, kick voetbal en 
natuurlijk korfbal. In 3 rondes hebben we bijna 100 kinderen 45 minuten laten korfballen. Jochem, Reinier en Alien 
waren vanuit de club aanwezig om de clinics te geven, met ondersteuning van 3 studenten Sport & Bewegen van 

het Dulon College. Alle vrijwilligers, bedankt! 

Kennismaken met korfbal (herhaling) 

In oktober organiseren we weer onze schiet-maar-raak trainingen. Voor kinderen uit groep 
3 t/m 8 die willen kennismaken met korfbal. Op vrijdag 1, 8 en 15 oktober, van 17:30-

18:30 uur. Ken je iemand die wil gaan korfballen? Nodig ze uit voor deze trainingen. 

Kunnen ze niet zo lang wachten? In september kennismaken kan ook. In dat geval gaan ze 
meetrainen met hun leeftijdsgroep. Wat natuurlijk ook kan, is meedoen met het 
schoolkorfbaltoernooi (29 september).  

En kinderen uit groep 1 & 2 zijn van harte welkom om op zaterdagochtend van 9 tot 10 
mee te komen doen met de Kangoeroes en zo kennis te maken met korfbal bij KV 
Wageningen.  

Voor alle kennismakingsmogelijkheden geldt: van te voren aanmelden is verplicht. Dat kan 
door te mailen naar korfballen@kvwageningen.nl of door te bellen/appen met Alien 

Jalvingh (0644348874).  

Activiteiten – oude berichten, nog te lezen op de website 

- Een mooie dag .. de openingsdag door de ogen van voorzitter Wendy 
- 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 E7 Wageningse inbreng in RTC de 
Vallei U15 

 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Woe 22 september 17:30-
18:30 

Ouderavond voor ouders/verzorgers E, F en Kangoeroes 

Din 28 september 20:00-
21:00 

Ouderavond voor ouders/verzorgers A, B, C en D 

Woe 29 september 2e helft 
middag 

Schoolkorfbaltoernooi 

Zat 2 oktober 9:30-14:00 Verkoop/inname van gebruikte sportkleding en -schoenen 

https://www.youtube.com/watch?v=A6eYlkSKY3A
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/een-mooie-dag
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/ouderavonden-september-2021
https://www.kvwageningen.nl/ouderavonden-september-2021
https://www.kvwageningen.nl/schoolkorfbaltoernooi
https://www.kvwageningen.nl/kledingbank
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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  
Is je kind verhinderd om te spelen, zeg dan zo vroeg mogelijk af bij de trainer/coach van het team.  

Uitslagen afgelopen week – zaterdag 18 en zondag 19 september 

 

Programma deze week – zaterdag 25 en zondag 26 september 

Programma Sportlink, 21 september, 9:15 (actueel: Competitie -> Programma en in KNKV app) 

 

Wageningen 1 Mid-Fryslân 1 17 13 Oost-Arnhem A2 Wageningen A4 13 12 Reehorst '45 D2 Wageningen D5 15 3

Wageningen 2 Mid-Fryslân 2 17 9 Activitas A1 Wageningen A5 8 12 Wageningen D6 Reehorst '45 D4 3 13

Wit-Blauw/Green Organics 2 Wageningen 3 18 11 Fortissimo B1 Wageningen B1 7 22 DVO/Accountor E2 Wageningen E1 2 5

Apeldoorn 2 Wageningen 4 18 9 Wageningen B2 Animo B2 14 6 Tiel '72 E2 Wageningen E2 8 1

Wageningen 5 Exakwa 2 19 12 Zetten B1 Wageningen B3 10 6 Animo E1 Wageningen E3 23 6

Dalto/Klaverblad Verz 6 Wageningen 6 7 17 Wageningen C1 LDODK/Rinsma C1 12 17 DVO/Accountor E6 Wageningen E4 12 5

Tiel '72 3 Wageningen 7 17 7 Dalto/Klaverblad Verz C2 Wageningen C2 6 7 ODIK E4 Wageningen E5 3 5

Wageningen 8 Noviomagum 4 8 21 SKF C3 Wageningen C3 6 7 Wageningen E6 Keizer Karel/Novio E2 3 1

DOT (O) 4 Wageningen 9 11 14 Wageningen C5 Keizer Karel/NovioC2 4 3 DVO/Accountor E7 Wageningen E7 2 3

Wageningen MW1 DOT (O) MW1 9 7 Wageningen D1 SKF D1 5 10 Wageningen E8 De Meeuwen E4 13 4

SKF MW1 Wageningen MW2 14 14 Wageningen D2 DVO/Accountor D2 10 1 EKCA/CIBOD F2 Wageningen F1 3 21

Wageningen A1 De Meeuwen A1 28 14 DVO/Accountor D3 Wageningen D3 4 9 DOT (O) F2 Wageningen F2 2 10

Wageningen A2 Tilburg A1 14 12 Wageningen D4 Reehorst '45 D3 8 2 Wageningen F3 DVO/Accountor F3 4 2

Wageningen A3 Kesteren A2 21 7

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

woe 22-9 20:45 Wageningen 1 Oost-Arnhem 1 Binnenveld-Veld 1 J. (Jeffrey) Miechels, R J (Ronald) Buis

zat 25-9 19:00 SCO/Motip Dupli 1 Wageningen 1 De Hoolt-Tuun-OLDEHOLTPADE A. (Albert) Klingenberg, J W F (Jan Willem) Keizer

woe 22-9 19:25 Wageningen 2 Oost-Arnhem 2 Binnenveld-Veld 1 D L J (Jordy) Heuvelman

zat 25-9 17:30 SCO/Motip Dupli 2 Wageningen 2 De Hoolt-Tuun-OLDEHOLTPADE B (Bert) Blauw

zat 25-9 15:30 Wageningen 3 Dindoa 2 Binnenveld-Veld 1 J (Jeroen) Barentsen

zat 25-9 14:00 Wageningen 4 Telstar/Schoonderbeek 2 Binnenveld-Veld 1 B (Bert) van Vreeswijk

zat 25-9 14:00 Sparta (N) 2 Wageningen 5 Luxool-NIJKERK GLD E F J (Ewout) Limburg

zat 25-9 12:30 Wageningen 6 Noviomagum 3 Binnenveld-Veld 1

zat 25-9 15:15 Wageningen 7 Antilopen/Lancyr Deelen 5 Binnenveld-Veld 2

zat 25-9 13:45 Wageningen 8 Zetten 1 Binnenveld-Veld 2 Oudenes, R. (Ruben)

zon 26-9 11:30 Wageningen 9 MÃ©lynas 4 Binnenveld-Veld 1 Smits, A C (Dolf)

woe 22-9 20:15 Keizer Karel MW1 Wageningen MW1 Staddijk-NIJMEGEN

woe 22-9 20:00 Wageningen MW2 Duko MW1 Binnenveld-Veld 2 Swaans, R.J. (Robert)

zat 25-9 12:30 SKF A1 Wageningen A1 De Groene Velden-VEENENDAAL R (Rolf) Scholten

zat 25-9 12:15 Tiel '72 A1 Wageningen A2 Rauwenhof-TIEL 10:30

zat 25-9 12:45 DVO/Accountor A4 Wageningen A3 De Eikelhof-BENNEKOM 10:30

zat 25-9 12:15 Wageningen A4 MÃ©lynas A1 Binnenveld-Veld 2 Laar, M (Martijn) van 11:15

zat 25-9 10:45 Wageningen A5 DKOD A1 Binnenveld-Veld 4 Driever, S (Sjors) 0:00

zat 25-9 11:30 DVO/Accountor B2 Wageningen B1 De Eikelhof-BENNEKOM 10:15

zat 25-9 10:30 DVO/Accountor B4 Wageningen B2 De Eikelhof-BENNEKOM 0:00

zat 25-9 12:30 Wageningen B3 SKF B4 Binnenveld-Veld 3 Cornelissen, S (Sam) 0:00

zat 25-9 12:30 Heerenveen C1 Wageningen C1 Heerenveen-HEERENVEEN 0:00

zat 25-9 11:30 Wageningen C2 Woudenberg C1 Binnenveld-Veld 1 Geutjes, C J (Chyntia) 10:45

zat 25-9 10:30 Animo C1 Wageningen C3 Hoge Weide-GELDERMALSEN 9:15

zat 25-9 11:00 DOT (O) C2 Wageningen C4 De Rusheuvel-OSS Nuland, R (Reggie) van 0:00

zat 25-9 09:30 Wageningen C5 DVO/Accountor C4 Binnenveld-Veld 3 Ark, M J (Martijn) van 8:30

zat 25-9 09:00 Dalto/Klaverblad Verzekeringen D1Wageningen D1 De Woerd-DRIEBERGEN-RIJSENBURGBoere, C. (Cornel) 7:30

zat 25-9 10:30 Wageningen D2 Keizer Karel/Noviomagum D1 Binnenveld-Veld 1 Kempenaar, M (Madelon) 0:00

zat 25-9 10:00 DOT (O) D1 Wageningen D3 De Rusheuvel-OSS Stoepker, J (Jacob (Jaap)) 8:30

zat 25-9 11:30 Wageningen D4 SKF D4 Binnenveld-Veld 3 Harn, M.J. (Jorg) van 0:00

zat 25-9 11:45 SKF D5 Wageningen D5 De Groene Velden-VEENENDAAL 10:45

zat 25-9 10:30 Wageningen D6 DOT (O) D2 Binnenveld-Veld 3 Lemmen, M (Matthijs) van 0:00

zat 25-9 10:45 Tiel '72 E1 Wageningen E1 Rauwenhof-TIEL 9:45

zat 25-9 09:00 Wageningen E2 ODIK E1 Binnenveld-Veld C Schrader, A.E. (Sophie) 0:00

zat 25-9 13:00 Keizer Karel/Noviomagum E1 Wageningen E3 Staddijk-NIJMEGEN 11:45

zat 25-9 10:00 Wageningen E4 SKF E2 Binnenveld-Veld B Schoorl, M.D. (Maxime) 9:30

zat 25-9 09:00 Wageningen E5 DVO/Accountor E4 Binnenveld-Veld B Milligen, J.P. (Joost) van 8:30

zat 25-9 10:45 EKCA/CIBOD E1 Wageningen E6 Veld EKCA-ARNHEM 0:00

zat 25-9 10:45 SKF E5 Wageningen E7 De Groene Velden-VEENENDAAL 9:45

zat 25-9 10:00 Wageningen E8 ODIK E5 Binnenveld-Veld A Oosterhof, J. (Jinke) 9:30

zat 25-9 12:45 SKF F3 Wageningen F1 De Groene Velden-VEENENDAAL 0:00

zat 25-9 09:00 Wageningen F2 DVO/Accountor F1 Binnenveld-Veld A Dreven, I. (Indy) van 8:30

zat 25-9 10:30 Reehorst '45 F2 Wageningen F3 t Schuttersveld-EDE GLD Grobben, M. (Martijn) 0:00

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 2 en zondag 3 oktober 

Programma Sportlink, 21 september 2021, 9:15 uur (actueel: Competitie -> Programma en in KNKV app) 

 
 

KV Wageningen website & sociale media 

Website KV 

Wageningen 

Facebook KV 

Wageningen 

Twitter KV 

Wageningen 

Instagram KV 

Wageningen 

Facebook 

Wajo’s 

Mail 

Weekbrief 

 

  

 
 

 

 

  

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 2-okt 16:00 Wageningen 1 Rohda 1 Binnenveld-1K40

zat 2-okt 14:30 Wageningen 2 Rohda 2 Binnenveld-1K40 R (Ronald) van der Meer

zat 2-okt 14:00 Tweemaal Zes 2 Wageningen 3 FJH van Eck sportpark-MAARTENSDIJK J.B. (Jan) Nierkes

zat 2-okt 15:00 Synergo 2 Wageningen 4 Veld Synergo-UTRECHT A J (Bert) Ramaker

zat 2-okt 14:00 Dindoa 4 Wageningen 5 De Zanderij (Dindoa)-ERMELO

zat 2-okt 15:30 Wageningen 6 SDO/Fiable 3 Binnenveld-2aK40 A (Aalt) van de Mheen

zat 2-okt 12:30 Wageningen 7 Synergo 3 Binnenveld-2aK40

zat 2-okt 14:00 Wageningen 8 Animo 4 Binnenveld-2aK40 Swaans, R.J. (Robert)

zon 3-okt 12:15 Apeldoorn 5 Wageningen 9 Orderbos-APELDOORN Veldhuizen, M (Marvin) van

woe 29-sep 19:45 Zetten MW1 Wageningen MW1 Strijp-EINDHOVEN Laak, K. (Koen) de

woe 29-sep 20:15 Wageningen MW2 Woudenberg MW1 Binnenveld-1K40

zat 2-okt 11:30 Wageningen A1 Nic./Hoogkerk A1 Binnenveld-3aK40 C H (Cor) Kerstens

zat 2-okt 14:30 Wageningen A2 DSC A2 Binnenveld-3aK40

zat 2-okt 13:00 Wageningen A3 Reehorst '45 A2 Binnenveld-3aK40 Meij-Smits, S. (Sascha) van der

zat 2-okt 13:20 Duko A1 Wageningen A4 De Nieuweling-DUIVEN Ingen, C.G.A (Claudio) van

zat 2-okt 10:00 Zetten A1 Wageningen A5 Veld bij HP College-ZETTEN Hakkert, C.H. (Kees)

zat 2-okt 12:30 Rust Roest B1 Wageningen B1 Strijp-EINDHOVEN

zat 2-okt 11:15 Wageningen B2 Tiel '72 B3 Binnenveld-2aK40 Daalmeijer, C (CornÃ©)

zat 2-okt 13:15 Noviomagum B1 Wageningen B3 dAlmarasweg-zuid-NIJMEGEN

zat 2-okt 13:15 Wageningen C1 De Meeuwen C1 Binnenveld-1K40 Kuijk, M. (Mike) van

zat 2-okt 10:00 De Meeuwen C2 Wageningen C2 Putter Eng-PUTTEN

zat 2-okt 10:30 DVO/Accountor C3 Wageningen C3 De Eikelhof-BENNEKOM Noordeloos, A. (Annemiek)

zat 2-okt 10:00 SKF C4 Wageningen C4 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 2-okt 12:00 Wageningen C5 Kesteren C1 Binnenveld-4aK40 Dekens, K (Klae)

zat 2-okt 12:15 Wageningen D1 DVO/Accountor D1 Binnenveld-1K40

zat 2-okt 11:15 Wageningen D2 SKF D3 Binnenveld-1K40 Homan, A. (Anouk)

zat 2-okt 11:00 SKF D6 Wageningen D3 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 2-okt 10:15 Wageningen D4 DVO/Accountor D4 Binnenveld-1K40 Brenk, J.J. (Jiske) van

zat 2-okt 10:00 DKOD D2 Wageningen D5 Doelum-RENKUM Berg, E (Eva) van den

zat 2-okt 11:00 Wageningen D6 SKF D7 Binnenveld-4aK40 Dekker, T.W.J (Tim)

zat 2-okt 11:00 SKF E3 Wageningen E1 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 2-okt 13:25 Reehorst '45 E1 Wageningen E2 t Schuttersveld-EDE GLD Harn, R. (Ruben) van

zat 2-okt 10:00 SKF E4 Wageningen E3 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 2-okt 11:00 DOT (O) E2 Wageningen E4 De Rusheuvel-OSS Berkom, I. (Ilse) van

zat 2-okt 10:00 Kesteren E1 Wageningen E5 De Leede-KESTEREN Capel, E.J. (Lisa) van

zat 2-okt 9:00 Wageningen E6 DVO/Accountor E5 Binnenveld-2b1K24 Klop, L. (Lennie)

zat 2-okt 9:30 Arena E1 Wageningen E7 Sportterrein Candia-RHENEN Teunissen, M. (Merel)

zat 2-okt 10:00 Wageningen E8 Spirit E5 Binnenveld-2b2K24 Hoef, N.J. (Danieke) van de

zat 2-okt 9:45 Animo F1 Wageningen F1 Hoge Weide-GELDERMALSEN

zat 2-okt 9:15 Reehorst '45 F1 Wageningen F2 t Schuttersveld-EDE GLD Quartel, A (Anja)

zat 2-okt 10:00 Wageningen F3 Oost-Arnhem F1 Binnenveld-2b1K24 Bergen, ILA (Isa) van

https://www.kvwageningen.nl/programma
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. 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 

- Arbitragecommissie: Hans de Jong   Tel. 06-39132181 arbitrage@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  

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: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
mailto:arbitrage@kvwageningen.nl
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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