
 

 

Weekbrief – 15 februari 2016 – Nr. 27 
 

KV Wageningen 
 

Pagina 1 van 10 

 

   
 
 

Korfbal 

2e hands korfbalkleding- en schoenen: 2 oktober staat de kraam er 

Elke 1e zaterdag van de maand is het mogelijk om 2e hands korfbalkleding -en schoenen 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. Zaterdag 2 oktober, van 9:30-14:00 uur.  

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. 

Meer informatie: https://www.kvwageningen.nl/kledingbank  

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 18:30 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. En ben je een deel van de tijd beschikbaar? Meld je dan ook aan.  

Ouderavond A/B/C/D – dinsdag 28 september  (update uit Jeugd TC) 

De eerste ouderavond, voor de E/F/Kangoeroes zit er op. Dinsdagavond 28 september is de ouderavond 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 

- Volop Wageningse inbreng in RTC de Vallei U15 (updates vanuit technische commissies) 
- Principebesluit scheidsrechteraanwijzing interne wedstrijden  
- Teamfoto’s gevraagd, en wat is er binnen 

Wedstrijdverslagen 

Deze week opnieuw twee wedstrijdverslagen, met dank aan het dubbele programma van Wageningen 1. We 
nodigen jullie uit om meer wedstrijdverslagen te schrijven en naar ons te sturen (weekbrief@kvwageningen.nl). Er 

is inmiddels een eigen pagina voor alle wedstrijdverslagen:  

Wageningen neemt revanche op Oost Arnhem (22 september)  

Wageningen heeft woensdagavond in de returnwedstrijd tegen Oost Arnhem laten zien dat de grote nederlaag 
anderhalve week geleden echt een vergissing was. Met een flinke dosis inzet en zelfvertrouwen traden zij tegen 

Oost Arnhem aan op het Binnenveld, waar opnieuw veel toeschouwers aanwezig waren. Aanvoerder Steven 
Landman, net vader geworden, moest deze wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. 

De 1e helft kwam Wageningen qua scoren langzaam uit de startblokken. De gasten namen de leiding maar 
Wageningen zette dit meteen recht. Daarna waren het de Arnhemmers die steeds de leiding namen.Wageningen 
bleef echter in het spoor en het lukte zelfs met een 10-10 stand de rust in te gaan. 

De tweede helft was heel lang ontzettend spannend. Al na één minuut nam Wageningen voor het eerst de leiding 
via Jeroen Hukema, maar met een stip werd de stand weer gelijk getrokken.Onder groot enthousiasme van de 
Wageningse aanhang liep de thuisploeg langzaam uit. Nog éénmaal kwam Oost Arnhem tot de aansluitingstreffer, 
maar met doelpunten van Saskia van der Zee en Nena Ellermeijer (2x) had Oost Arnhem definitief het nakijken. 

Opstelling en doelpunten: 
Aanval: Wouter ter Maaten 7x, Jeroen Hukema 4x, Xanne Ketelaar, Saskia van der Zee 2x 
Verdediging:  Tim Dekker 2x, Pim Steenbergen, Jiske van Brenk 2x, Nena Ellermeijer 5x. 

Zaterdag staat alweer de volgende wedstrijd op het programma. De volledige selectie zal afreizen naar 

Oldeholtpade voor duels tegen het 1e en 2e team van SCO/Motip Dupli.  

• Foto's: Hans Bömer (korfbalfoto.nl) 
• Verslag uit de Gelderlander: Oost-Arnhem is net een veldhospitaal: 4 spelers en coaches afwezig bij nederlaag 

in Wageningen 
• Van korfbal.nl: Groen-Geel en Wageningen pakken punten 

27 september 2021 

Nr. 06 

https://www.kvwageningen.nl/kledingbank
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/updates-vanuit-de-technische-commissies
https://www.kvwageningen.nl/principebesluit-scheidsrechteraanwijzing-interne-scheidsrechters
https://www.kvwageningen.nl/teamfotos-2021-2022
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.oypo.nl/nl/95aca64aa2bc3cf8
https://www.gelderlander.nl/sport-arnhem/oost-arnhem-is-net-een-veldhospitaal-vier-spelers-en-coaches-afwezig-bij-nederlaag-in-wageningen~a6fdbaa7/
https://www.gelderlander.nl/sport-arnhem/oost-arnhem-is-net-een-veldhospitaal-vier-spelers-en-coaches-afwezig-bij-nederlaag-in-wageningen~a6fdbaa7/
https://www.korfbal.nl/hoofdklasse-groen-geel-en-wageningen-pakken-punten/


 

 

Pagina 2 van 10 

 
Weekbrief –27 september 2021 – Nr. 06 
 
 

 

Gemakkelijke overwinning Wageningen 1 op SCO (25 september) 

Voor de vierde competitiewedstrijd vertrok de selectie van KV Wageningen (zowel 1 als 2) afgelopen zaterdag naar 
SCO/Motip Dupli uit Oldeholtpade. De reserves gaven met een 14-22 zege het goede voorbeeld. En Wageningen 1 
kon niet achterblijven, immers "goed voorbeeld doet goed volgen". 

Om zeven uur ging de wedstrijd o.l.v. de arbiters Klingenberg en Keizer van start. Binnen de lijnen stond bijna 
dezelfde opstelling als afgelopen woensdag tegen Oost Arnhem. Alleen had Xanne Ketelaar plaats gemaakt voor 
Michelle van den Tempel, die trouwens deze avond het vizier aardig op scherp had staan. 

Wageningen speelde prima. Verdedigend stond het weer als een huis, en ook aanvallend lieten zij zich vaak van 
hun beste kant zien. In de eerste helft had dan ook iedereen al gescoord. Een mooie opsteker dus dat de ploeg 
niet afhankelijk is van de doelpunten van enkele bepalende spelers. De ruststand van 7-16 zegt verder voldoende. 

De tweede helft begon de eerste minuten wat minder door diverse mislukte passes, maar al snel hadden de 

blauwwitten alles weer onder controle. Zodanig zelfs dat coach Ron Steenbergen volop kon gaan wisselen. Saskia 
van der Zee en Wouter ter Maten maakten plaats voor Xanne Ketelaar en Joost van Milligen. Daarna mochten Klae 
Dekens en Daniek van de Hoef het veld in voor Nena Ellermeijer en Jiske van Brenk. Tenslotte kwam Deen de Jong 
nog in het veld voor Pim Steenbergen en schoot bijna meteen het 25ste doelpunt binnen. Jeroen en Joost zorgden 
tenslotte voor de 16-27 eindstand op het scorebord. 

Doelpunten: Michelle van den Tempel 5x, Jiske van Brenk, Jeroen Hukema en Pim Steenbergen 4x, Saskia van der 

Zee 3x Nena Ellermeijer en Tim Dekker 2x Wouter ter Maten, Joost van Milligen en Deen de Jong 1x. 

Komende zaterdag staat er een thuiswedstrijd op het programma. Zowel Wageningen 1 als Wageningen 2 spelen 
dan op Het Binnenveld tegen Rohda uit Amsterdam om resp. 14.30 uur en 16.00 uur 

Wedstrijdverslagen, nog te lezen op de website:  

- Teleurstellende start voor Wageningen 1 

Corona communicatie 

Zitten in het clubhuis alleen mogelijk met coronatoegangsbewijs 

Misschien heb je het dit weekend al gezien, ook bij KV 
Wageningen zijn de nieuwe coronamaatregelen (per 25 
september) geïmplementeerd. Je kunt binnen in het 
clubhuis zitten in het afgebakende deel, maar alleen 

wanneer je eerst je coronatoegangsbewijs hebt getoond 
bij de bar. Bij een groen vinkje ontvang je van de 

barmedewerkers een bandje, en dit bandje geeft je de 
hele dag toegang tot het zitgedeelte van het clubhuis.  

Zonder coronatoegangsbewijs kun je eten/drinken 
afhalen in het clubhuis en je kunt gebruik maken van de 

toiletten. Gebruik wel de aangegeven looproute.  

Alle info vind je verder hier: 
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/  

Corona informatie op onze website 

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

Algemene informatie 

Verkoop Dolderstraat definitief na tekenen verkoopovereenkomst 

Afgelopen donderdag zijn de handtekeningen gezet onder de verkoopovereenkomst van de 

Dolderstraat. De verkoop aan de gemeente Wageningen is daarmee definitief. De 
overeenkomst is getekend door voorzitter Wendy en penningmeester Carlo op het kantoor 
van notariaat Smit & Moormann, tevens sponsor van KV Wageningen. De verkoop van de 
Dolderstraat was de laatste stap die we nog moesten zetten in ons succesvolle fusietraject, 
een stap die financieel zeer belangrijk voor ons is. Nu volledig de focus op de toekomst! 

1000 volgers voor @kvwageningen_official – volg jij ons al? 

Afgelopen week hebben we kunnen vieren dat we 1000 volgers hebben op instagram op ons 
account kvwageningen_official. Daar zijn we natuurlijk blij mee! En inmiddels zijn het er al 1005.  

  

https://www.kvwageningen.nl/teleurstellende-start-voor-wageningen-1
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Korven met schade gratis op te halen 

We hebben een aantal kunststofkorven met schade die we niet meer inzetten voor trainingen en wedstrijden. 
Wellicht zijn ze thuis nog wel bruikbaar. Wanneer je een korf  wil hebben kun je via beheerder@kvwageningen.nl 
dit kenbaar. Frank Schoorl neemt contact met je op om een korf op te halen.  

Voorwaarden: 
• 1 korf per adres, tenzij we korven overhouden. 
• Op volgorde van binnenkomst delen we de korven uit.  
• Wanneer er geen belangstelling is of wanneer je de korf niet ophaalt voor 24 oktober loop je de korf mis 

omdat we ze dan weggooien. 

WAJO’s benoemen Jochem Langstraat tot nieuwe voorzitter van de WAJO’s 

Mijn naam is Jochem Langstraat, 18 jaar en sinds afgelopen zaterdag ben ik de nieuwe voorzitter van de WAJO’s. 
Zelf speel ik in de A2 van KV Wageningen en ben ik trainer/coach van de C3. Ik korfbal nu al zo’n 13 jaar bij KV 
Wageningen en dit is het zevende jaar dat ik training geef. 

Na een aantal jaar heeft Jory Hooijer besloten om een stapje terug te doen als voorzitter van de WAJO’s. Nadat hij 
mij voorstelde om het stokje over te nemen begon het balletje snel te rollen. De andere WAJO’s kwamen al snel 
tot de conclusie dat ik eigenlijk geen keuze had en dat ik het maar gewoon moest gaan doen. Gelukkig vond ik dat 
zelf ook een leuk idee ;). 

De afgelopen jaren hebben wij met de WAJO’s verschillende leuke dingen ondernomen zoals bijvoorbeeld het 
organiseren van verschillende bierpong toernooien, die al jarenlang erg succesvol zijn gebleken. Daarnaast 
verzorgen wij ook de verkoop van KV Wageningen artikelen, zoals mondkapjes en handdoeken. Deze zijn 
verkrijgbaar via de www.kvwageningenshop.nl. Maar de meeste mensen zullen ons natuurlijk kennen van de 
sfeeracties bij het eerste, die wij als supportersvereniging verzorgen. 

Na anderhalf jaar geen sfeeracties zijn wij het enorm gaan missen en daarom zijn wij van plan om dit seizoen 
weer helemaal los te gaan. De voorbereidingen zijn afgelopen zaterdag in ieder geval al begonnen tijdens onze 
eerste vergadering van het seizoen. 

Ik heb heel veel zin in dit seizoen en alle activiteiten daar omheen. We gaan er iets leuks van maken! Mocht je nog 

leuke ideeën hebben voor sfeeracties of andere dingen kan je altijd even contact opnemen via 
sv@kvwageningen.nl want wij staan altijd open voor nieuwe ideeën! 

Jochem Langstraat 

Indeling kantinediensten zaterdag 2 oktober 

 

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.  

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Statiegeldflessen inleveren bij KV Wageningen 
• Ouderavonden voor E/F/Kangoeroes (22/9) en A/B/C/D (28/9) 

Acties! 

Stemmen voor Rabo ClubSupport bijna van start 

KV Wageningen doet dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport, een actie van de Rabobank. Rabobank Vallei en 
Rijn biedt met Rabo ClubSupport financiële ondersteuning aan clubs die bankieren bij de bank. De leden van 

Rabobank Vallei & Rijn bepalen hoe het geld (een deel van de winst) wordt verdeeld over de verenigingen die zich 
hebben aangemeld. Van 4 tot 25 oktober kan er worden gestemd. 

Ben je klant van de Rabobank, dan ben je niet automatisch ook lid van de bank. Dus check nu al even of je ook lid 
bent, en ben je nog geen lid meld je dan nog snel aan als lid, zodat je in oktober ook mag stemmen op jouw 

vereniging. Hoe check je of je lid bent? Kijk in de Rabobank app bij Persoonlijke gegevens -> Contactgegevens en 
daar staat vermeld of je lid bent of niet.  

Het doel van KV Wageningen is om met de bijdrage van Rabo ClubSupport een duurzame betonnen tafeltennistafel 
voor op het buitenterrein aan te schaffen. 

Meer informatie over Rabo ClubSupport: rabobank.nl/clubsupport 

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

E6 D6

Zaterdag 2 oktober

mailto:beheerder@kvwageningen.nl
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Grote Clubactie – wekelijkse update 

Elke week zullen we hier de top 5 plaatsen van de teams. D4 blijft deze week 
aan kop, nieuw in de top 5 zijn F/W, E7 en D5.  

Zoals vorige week al aangegeven, loten verkopen is dit jaar heel eenvoudig 

door de persoonlijke QR code die voor op het verkoopboekje zit, die kopers 
naar je persoonlijke verkooppagina leidt. Via “Mijn stand” kom je op je 
persoonlijke actiepagina waar verkopers eenvoudig de link naar hun pagina 
kunnen delen met familie en vrienden (whatsapp, facebook etc.). Lees er alles 
over in het artikel op de website. 

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  

Je leest alles over de Grote Clubactie bij KV Wageningen op: 

https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2021 

Bloembollenactie – laatste week is ingegaan! 

Deze week is het de laatste week waarin je bloembollen kunt bestellen in de bloembollenactie. 
Kun je nog wel wat voorjaarsbloeiers gebruiken in je tuin? Bestel ze dan nog snel. Het is nu de 

tijd om ze in de grond te stoppen! We verkopen de bloembollen dit najaar in samenwerking 
met sponsor Welkoop Wageningen. In de webshop is er keuze uit verschillende soorten en 
kleuren bloemen.  

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

Sponsornieuws 

Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• Ron Vermeer Schilderwerken doet KV Wageningen schuurmachine cadeau 
• Cadeautje van sponsor Autotaalglas Wageningen 
• Workstead nieuwe shirtsponsor Wageningen 6 

• De kantine verlengt; café bij Roos en Pub Sixty One nieuwe sponsoren 
Voor meer berichten: https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws/ 

Vacatures vrijwilligers 

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 18:30 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. En ben je een deel van de tijd beschikbaar? Meld je dan ook aan.  

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 

- Vacature coördinator wedstrijdkleding 
- Vacatures bij de jeugd: trainer/coach (diverse) en coördinator B-jeugd 

Je vindt dit overzicht ook op: https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/ 

Activiteiten  

Schoolkorfbaltoernooi, eindelijk weer beginnen! 

Aankomende woensdag (29 september) zal van 14.30 – 18.30 het jaarlijkse 
schoolkorfbaltoernooi plaatsvinden. Meer dan 250 kinderen zullen, in het tenue 
van hun school, op onze prachtlocatie gaan korfballen!  

Veel van deze kinderen kennen korfbal al omdat ze al een keer aan het toernooi 
hebben meegedaan, via vriendjes of vriendinnetjes of natuurlijk door de vele 
korfbalgymlessen en schiet-maar-raak trainingen! Toch zal ook voor vele 
kinderen dit de eerste keer zijn dat ze gaan korfballen. 

Lijkt het jou leuk om te helpen? Zoveel kinderen en teams, betekent ook aardig 
wat wedstrijden.  

Daarom zijn we (nog steeds) dringend op zoek naar scheidsrechters! 

Heb je wat tijd over aanstaande woensdag of ken je iemand die dit wel heeft? Geef je snel op bij Anouk Homan: 
0683981998 

https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2021
https://lot.clubactie.nl/lot/kv-wageningen/4900470
mailto:karindenridder@gmail.com
https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2021
http://actie.kvwageningen.nl/
https://www.kvwageningen.nl/ron-vermeer-schilderwerken-doet-kv-wageningen-schuurmachine-cadeau
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/sponsornieuws/
https://www.kvwageningen.nl/vacature-coordinator-wedstrijdkleding
https://www.kvwageningen.nl/vacatures-bij-de-jeugd-trainer-coach-diverse-en-coordinator-b-jeugd
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Biercantus – zaterdagavond 23 oktober 

Heb jij wel eens gehoord van een biercantus? Dit geweldige ‘event’ is overgewaaid uit het 
studentenleven en wint tegenwoordig steeds meer populariteit. Ook doorsnee zakenlui, 
huisvrouwen en zelfs senioren wagen zich aan een biercantus. Maar wat is het precies? 

Een biercantus is eigenlijk niet meer dan een reuze gezellig feestje waarbij mensen samen 
komen om te drinken en te zingen!  Deze avond word geleid door twee echte ras 
entertainers die ons de avond door zullen leiden. Dus klinkt dat als muziek in je oren meld 
je dan nu aan via nac@kvwageningen.nl. De cantus op zaterdag 23 oktober begint om 
stipt 20.00, en te laat is te laat, en dat wil je echt niet! Daarom kan je al binnen komen 

lopen vanaf 19.30. De kosten zijn €20,00 om onbeperkt bier te drinken tijdens de cantus. 
Er voor of er na zijn voor eigen rekening. 

Bij de binnenkomst zal er gevraagd worden naar de coronacheck app i.v.m. de huidige 
maatregelen. Hou hier dus rekening mee. 

1e schiet-maar-raak training (kennismaken) vrijdag 1 oktober 

Komende vrijdag is de 1e schiet-maar-raak training van het seizoen 2021-2022. 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. Ook voor kinderen die enthousiast zijn geworden op het 
schoolkorfbaltoernooi.  

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).  

Meer info: https://www.kvwageningen.nl/kennismaken-met-korfbal-in-oktober  

Studerende korfballers: Save the date NSKK – 29 december 

Woensdag 29 december 2021 zal het Nederlands Studentenkampioenschap korfbal (NSKK) plaatsvinden! Dit is een 

prestatiegericht toernooi speciaal voor studerende korfballers. Een team bestaat uit studenten uit dezelfde stad 

(deze studenten hoeven niet per se aan dezelfde instelling te studeren). Het toernooi zal plaatsvinden op 
woensdag 29 december bij sportcentrum Valkenhuizen in Arnhem. Zin om mee te doen? Informeer dan bij de 
studentenkorfbalvereniging in jouw studentenstad. Meer info: https://www.knkv.nl/kennisbank/studentenkorfbal-
toernooien/ 

Meld je aan voor “De KV Wageningen Alleskunner” (herhaling) 

Heb jij dat programma "de Alleskunner" gezien op tv 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 

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 :-) 

mailto:nac@kvwageningen.nl
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/kennismaken-met-korfbal-in-oktober
https://www.knkv.nl/kennisbank/studentenkorfbal-toernooien/
https://www.knkv.nl/kennisbank/studentenkorfbal-toernooien/
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Hier een voorbeeld :  https://www.youtube.com/watch?v=A6eYlkSKY3A    

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

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 E5 1000 volgers op insta!  

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

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 

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

Zat 23 oktober 20:00 Biercantus 

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 25 en zondag 26 september 

 

SCO/Motip Dupli 2 Wageningen 2 14 22 DVO/Accountor B4 Wageningen B2 7 14 Wageningen E2 ODIK E1 3 23

Wageningen 3 Dindoa 2 16 15 Wageningen B3 SKF B4 3 6 Keizer Karel/Novio E1 Wageningen E3 5 8

Wageningen 4 Telstar/Schoonderb 2 10 11 Heerenveen C1 Wageningen C1 11 13 Wageningen E4 SKF E2 6 9

Sparta (N) 2 Wageningen 5 13 12 Wageningen C2 Woudenberg C1 2 15 Wageningen E5 DVO/Accountor E4 11 4

Wageningen 6 Noviomagum 3 12 13 Animo C1 Wageningen C3 3 14 EKCA/CIBOD E1 Wageningen E6 9 1

Wageningen 7 Antilopen/Lancyr 5 14 13 DOT (O) C2 Wageningen C4 1 6 SKF E5 Wageningen E7 7 2

Wageningen 9 Mélynas 4 21 8 Wageningen C5 DVO/Accountor C4 4 5 Wageningen E8 ODIK E5 6 1

Keizer Karel MW1 Wageningen MW1 18 14 Dalto/Klaverblad Verz D1 Wageningen D1 11 10 SKF F3 Wageningen F1 3 27

Wageningen MW2 Duko MW1 18 9 Wageningen D2 Keizer Karel/Novio D1 27 1 Wageningen F2 DVO/Accountor F1 6 9

SKF A1 Wageningen A1 9 12 DOT (O) D1 Wageningen D3 7 4 Reehorst '45 F2 Wageningen F3 5 5

DVO/Accountor A4 Wageningen A3 12 7 Wageningen D4 SKF D4 3 3

https://www.youtube.com/watch?v=A6eYlkSKY3A
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/schoolkorfbaltoernooi
https://www.kvwageningen.nl/kledingbank
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
https://www.kvwageningen.nl/programma
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Programma deze week – zaterdag 2 en zondag 3 oktober 

Programma Sportlink, 27 september, 22:30 uur (actueel: Competitie -> Programma en in KNKV app) 

 

zat 2-10 16:00 Wageningen 1 Rohda 1 Binnenveld-Veld 1 A.H.R. Meijer , R Kloosterman 

zat 2-10 14:30 Wageningen 2 Rohda 2 Binnenveld-Veld 1 R (Ronald) van der Meer 

zat 2-10 14:00 Tweemaal Zes 2 Wageningen 3 FJH van Eck sportpark-MAARTENSDIJK T. (Tim) Kuiper 

zat 2-10 15:00 Synergo 2 Wageningen 4 Veld Synergo-UTRECHT A J (Bert) Ramaker 

zat 2-10 14:00 Dindoa 4 Wageningen 5 De Zanderij (Dindoa)-ERMELO

zat 2-10 15:30 Wageningen 6 SDO/Fiable 3 Binnenveld-Veld 2 A (Aalt) van de Mheen 

zat 2-10 12:30 Wageningen 7 Synergo 3 Binnenveld-Veld 2

zat 2-10 14:00 Wageningen 8 Animo 4 Binnenveld-Veld 2 Swaans, R.J. (Robert)

zon 3-10 12:15 Apeldoorn 5 Wageningen 9 Orderbos-APELDOORN Veldhuizen, M (Marvin) van

woe 29-9 19:45 Zetten MW1 Wageningen MW1 Veld HP College-ZETTEN Laak, K. (Koen) de

woe 29-9 20:15 Wageningen MW2 Woudenberg MW1 Binnenveld-Veld 1

zat 2-10 11:30 Wageningen A1 Nic./Hoogkerk A1 Binnenveld-Veld 3 C H (Cor) Kerstens 

zat 2-10 14:30 Wageningen A2 DSC A2 Binnenveld-Veld 3 13:30

zat 2-10 13:00 Wageningen A3 Reehorst '45 A2 Binnenveld-Veld 3 Meij, S.T. (Steven) van der 12:00

zat 2-10 13:20 Duko A1 Wageningen A4 De Nieuweling-DUIVEN Ingen, C.G.A (Claudio) van 13:00

zat 2-10 10:00 Zetten A1 Wageningen A5 Veld HP College-ZETTEN Hakkert, C.H. (Kees) 0:00

zat 2-10 12:30 Rust Roest B1 Wageningen B1 Strijp-EINDHOVEN 10:30

zat 2-10 11:15 Wageningen B2 Tiel '72 B3 Binnenveld-Veld 2 Daalmeijer, C (Corné) 0:00

zat 2-10 13:15 Noviomagum B1 Wageningen B3 dAlmarasweg-zuid-NIJMEGEN 0:00

zat 2-10 13:15 Wageningen C1 De Meeuwen C1 Binnenveld-Veld 1 Kuijk, M. (Mike) van 0:00

zat 2-10 10:00 De Meeuwen C2 Wageningen C2 Putter Eng-PUTTEN 8:30

zat 2-10 10:30 DVO/Accountor C3 Wageningen C3 De Eikelhof-BENNEKOM Noordeloos, A. (Annemiek) 9:30

zat 2-10 10:00 SKF C4 Wageningen C4 De Groene Velden-VEENENDAAL 0:00

zat 2-10 12:00 Wageningen C5 Kesteren C1 Binnenveld-Veld 4 Dekens, K (Klae) 11:00

zat 2-10 12:15 Wageningen D1 DVO/Accountor D1 Binnenveld-Veld 1 11:15

zat 2-10 11:15 Wageningen D2 SKF D3 Binnenveld-Veld 1 Homan, A. (Anouk) 0:00

zat 2-10 11:00 SKF D6 Wageningen D3 De Groene Velden-VEENENDAAL 10:00

zat 2-10 10:15 Wageningen D4 DVO/Accountor D4 Binnenveld-Veld 1 Milligen, J.P. (Joost) van 0:00

zat 2-10 10:00 DKOD D2 Wageningen D5 Doelum-RENKUM Berg, E (Eva) van den 9:00

zat 2-10 11:00 Wageningen D6 SKF D7 Binnenveld-Veld 4 Dekker, T.W.J (Tim) 0:00

zat 2-10 11:00 SKF E3 Wageningen E1 De Groene Velden-VEENENDAAL 10:15

zat 2-10 13:25 Reehorst '45 E1 Wageningen E2 t Schuttersveld-EDE GLD Harn, R. (Ruben) van 0:00

zat 2-10 10:00 SKF E4 Wageningen E3 De Groene Velden-VEENENDAAL 9:00

zat 2-10 11:00 DOT (O) E2 Wageningen E4 De Rusheuvel-OSS Berkom, I. (Ilse) van 9:45

zat 2-10 10:00 Kesteren E1 Wageningen E5 De Leede-KESTEREN Capel, E.J. (Lisa) van 9:00

zat 2-10 09:00 Wageningen E6 DVO/Accountor E5 Binnenveld-Veld A Klop, L. (Lennie) 8:30

zat 2-10 09:30 Arena E1 Wageningen E7 Sportterrein Candia-RHENEN Teunissen, M. (Merel) 8:30

zat 2-10 10:00 Wageningen E8 Spirit E5 Binnenveld-Veld A Hoef, N.J. (Danieke) van de 9:30

zat 2-10 09:45 Animo F1 Wageningen F1 Hoge Weide-GELDERMALSEN 0:00

zat 2-10 09:15 Reehorst '45 F1 Wageningen F2 t Schuttersveld-EDE GLD Quartel, A (Anja) 8:30

zat 2-10 10:00 Wageningen F3 Oost-Arnhem F1 Binnenveld-Veld B Bergen, ILA (Isa) van 9:30

https://www.kvwageningen.nl/programma
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Programma volgende week – zaterdag 9 en zondag 10 oktober 

Programma Sportlink, 27 september, 22:30 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

zat 9-10 15:30 De Meervogels 1 Wageningen 1 Vernedesportpark-ZOETERMEER A van den Beukel , R van Alphen 

zat 9-10 14:00 De Meervogels 2 Wageningen 2 Vernedesportpark-ZOETERMEER M. (Michel) van Roon 

zat 9-10 15:30 Wageningen 3 ASVD 2 Binnenveld-1K40 A (Arjan) Eggink 

zat 9-10 14:00 Wageningen 4 ODIK 3 Binnenveld-1K40 P. (Paul) Kleijer 

zat 9-10 17:00 Wageningen 5 Rood-Wit 2 Binnenveld-1K40 N. (Niels) Schallenberg 

zat 9-10 11:45 Luno 3 Wageningen 6 Rapijnen-LINSCHOTEN M. (Marnix) Beekman 

zat 9-10 11:15 MIA 4 Wageningen 7 Veld MIA-AMERSFOORT

zat 9-10 15:00 Noviomagum 4 Wageningen 8 dAlmarasweg-zuid-NIJMEGEN

zon 10-10 11:30 Wageningen 9 DOT (O) 4 Binnenveld-2aK40 Bastiaans, L (Lammert)

woe 6-10 20:15 Wageningen MW1 Zetten MW1 Binnenveld-2aK40 Dekens, R (Rocco)

woe 6-10 20:15 Wageningen MW2 SKF MW1 Binnenveld-1K40 Aarts, S (Stijn)

zat 9-10 12:45 DOS '46 A2 Wageningen A1 Tussenboerslanden-NIJEVEEN R (René) Moes 

din 5-10 19:45 Tiel '72 A1 Wageningen A2 Rauwenhof-TIEL

zat 9-10 12:30 Kesteren A2 Wageningen A3 De Leede-KESTEREN Valkhof, P J (Peter)

zat 9-10 16:00 Wageningen A4 Oost-Arnhem A2 Binnenveld-2aK40

zat 9-10 14:30 Wageningen A5 SKF A4 Binnenveld-2aK40 Jong, R. (Rob) de

zat 9-10 12:45 Wageningen B1 Fortissimo B1 Binnenveld-1K40

zat 9-10 11:00 Animo B2 Wageningen B2 Hoge Weide-GELDERMALSEN

zat 9-10 11:30 Wageningen B3 SKF B6 Binnenveld-1K40

zat 9-10 12:00 Unitas/Perspectief C1 Wageningen C1 Het Slingerbos-HARDERWIJK

zat 9-10 13:30 Wageningen C2 Dalto/Klaverblad Verz C2 Binnenveld-2aK40 Stefan Wobbes

zat 9-10 12:30 Wageningen C3 SKF C3 Binnenveld-2aK40 ??

zat 9-10 11:30 Wageningen C4 EKCA/CIBOD C1 Binnenveld-2aK40 Hooijer, J. (Jory)

din 5-10 18:30 EKCA/CIBOD C1 Wageningen C4 Veld EKCA-ARNHEM

zat 9-10 10:00 Keizer Karel/Novio C2 Wageningen C5 Staddijk-NIJMEGEN

zat 9-10 10:00 SKF D1 Wageningen D1 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 9-10 9:30 DVO/Accountor D2 Wageningen D2 De Eikelhof-BENNEKOM Beek, A (Agnes) van

zat 9-10 10:30 Wageningen D3 DVO/Accountor D3 Binnenveld-1K40 Grootheest, T. (Tom) van

zat 9-10 9:45 Reehorst '45 D3 Wageningen D4 t Schuttersveld-EDE GLD Westland, A. (Audrey)

zat 9-10 10:30 Wageningen D5 Reehorst '45 D2 Binnenveld-2aK40 Brink, M. (Maaike) van den

zat 9-10 14:15 Reehorst '45 D4 Wageningen D6 t Schuttersveld-EDE GLD Top, E. (Emily) van den

zat 9-10 10:00 Wageningen E1 DVO/Accountor E2 Binnenveld-4aK40 Batenburg, G (Geeske) van

zat 9-10 9:00 Wageningen E2 Animo E2 Binnenveld-4aK40 Elise Koch & Didi Lubberts

zat 9-10 10:00 Wageningen E3 Animo E1 Binnenveld-34bc3K24 Daalmeijer, I. (Ilse)

zat 9-10 9:00 Wageningen E4 DVO/Accountor E6 Binnenveld-34bc3K24 Puck Mietus & Mirthe v/d Broek

zat 9-10 10:00 Wageningen E5 Woudenberg E3 Binnenveld-34bc1K24 Bruijn, A.C.M. (Anne) de

zat 9-10 11:00 Keizer Karel/Novio E2 Wageningen E6 Staddijk-NIJMEGEN

zat 9-10 9:00 Wageningen E7 DVO/Accountor E7 Binnenveld-34bc1K24 Looijen, S. (Sharon)

zat 9-10 10:15 De Meeuwen E4 Wageningen E8 Putter Eng-PUTTEN

zat 9-10 9:00 Wageningen F1 EKCA/CIBOD F2 Binnenveld-34bc2K24 Sanne Lindner

zat 9-10 10:00 Wageningen F2 DOT (O) F2 Binnenveld-34bc2K24 Hartog, S. (Sam) den

zat 9-10 9:30 DVO/Accountor F3 Wageningen F3 De Eikelhof-BENNEKOM Brandse, E. (Esther)

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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