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Korfbal 

Eerste kampioenen komen eraan! 

Let op komende zaterdag, want de eerste kampioenen komen er aan!  

Vergeet ze niet, de spelregelwijzigingen 

De spelregelwijzigingen zijn van even geleden, maar zijn nog niet bij iedereen bekend. Daarom hier nogmaals een 
overzicht (alles over de spelregels vind je hier: https://www.knkv.nl/spelregels/)  

Strafworp 
Een strafworp moet worden genomen door degene wiens doelkans verloren gaat, of bij herhaalde overtreding op 
diegene wie de overtreding gemaakt wordt. Indien deze speler, om wat voor reden dan ook, gewisseld wordt, mag 

vervolgens iedereen die na de wissel in het aanvalsvak staat, de strafworp nemen. 

Tijdrekken 
Passief spelen zoals bijvoorbeeld de bal vertraagd opbrengen naar het andere vak, dient bestraf te worden op welk 
moment dan ook in de wedstrijd. Indien het in de aanval gebeurt is het een spelhervatting voor de verdediging. 
Indien het in de verdediging gebeurt is het een bewuste overtreding en volgt er een vrije worp. 

Voetbal 
Alleen opzettelijk voetbal wordt bestraft. Onbewust voetbal kan dus genegeerd worden. 

Opgooibal/sprongbal 

Deze is niet meer van toepassing, een scheidsrechter moet dus altijd een keuze maken. 

Steunbal 
De zogenaamde “steunbal”, met de hand of een ander lichaamsdeel op de grond is geen overtreding meer. Wel 
wordt er soms gedoken naar de bal, waarbij er iemand anders “gelanceerd” wordt. Dat kan dan naar interpretatie 
van de scheidsrechter onder gevaarlijk spel vallen. 

Voordeelregel 
Uitgangspunt is zoveel als mogelijk het spel laten gaan, dus daar waar het kan voordeel geven. Ook als in de 
schotklok er nog enkele seconden zijn, is het geen spelhervatting als het team in balbezit blijft. 

Rol van de coach(es) 
Coaches zijn vrij om de bank te verlaten, met dien verstande dat er één coach tegelijkertijd onderweg mag zijn en 
de coaches aan de zijde van de bank moeten blijven. 

Spelen wanneer iemand is uitgevallen waardoor je met drie personen staat 
In wedstrijdkorfbal mogen alle aanvallende personen scoren. Er hoeft dus niet iemand uitgekozen te worden die 
niet mag scoren. In breedtekorfbal moet er een van de vier aanvallende spelers uitgekozen worden die niet mag 
scoren. 

Week van de scheidsrechter zit er op 

Van 25 september t/m 3 oktober was het de week van de scheidsrechter. Een jaarlijks terugkerende actie waar 

bestuurders, commissieleden, coaches en spelers met mooie en originele acties komen om scheidsrechters te 
bedanken voor hun waardevolle inzet. Verschillende teams zetten hun scheidsrechter afgelopen zaterdag in het 
zonnetje. Van een paar hebben we een foto. Onze bondscheidsrechters, de mensen die elke week buiten 
Wageningen voor ons fluiten, ontvingen een presentje van de arbitrage commissie. Meer over de week van de 
scheidsrechter: https://www.knkv.nl/doe-mee-aan-de-week-van-de-scheidsrechter/  
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KNKV Herfsttoernooi RTC U15 – woensdag 20 oktober in Het Binnenveld 

In de herfstvakantie zijn er op verschillende plaatsen in Nederland toernooien voor de diverse RTC teams (RTC = 
Regionaal Talentencentrum). In Wageningen spelen op woensdag 20 oktober 4 RTC’s met talenten onder de 15 
jaar (U15) hun herfsttoernooi. In de sporthal van het Binnenveld zullen ook Wageningers te bewonderen zijn, want 

enkele spelers uit onze jeugd maken deel uit van RTC De Vallei. In het voorlopige programma komt RTC De Vallei 
uit tegen RTC Rijnland, RTC Alblasserwaard en RTC Zeeland en zijn er wedstrijden van 10:00 uur ’s ochtends tot 
16:00 uur ’s middags.  
Meer over RTC’s: https://www.knkv.nl/kennisbank/regionale-talentencentra/  

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 

We nodigen jullie uit om wedstrijdverslagen te schrijven en naar ons te sturen (weekbrief@kvwageningen.nl). Of 
informatie te appen naar 0644348874 (Alien), dat is wat de teamouder van de D4 deed (zie hieronder).  

Er is inmiddels een eigen pagina voor alle wedstrijdverslagen van dit seizoen:  
https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverslagen-2021-2022  

Wageningen D4 zet trainer in de bloemen en scheidsrechter in de chochola 

Afgelopen zaterdag had Wageningen D4 een drukke zaterdag op het Binnenveld. Eerst werd er met 11-1 

gewonnen en zijn ze volop in de race voor het kampioenschap. Ze hebben trainer Joyce in het zonnetje gezet met 
een bloemetje voor haar nieuwe huisje. En scheidsrechter Joost werd met een reep chocolade en een kaart 
beloond voor zijn inzet. En daar was hij heel blij mee! #weekvandescheidsrechter. Daarna waren ze nog lang niet 
uitgeteld en speelde de helft nog mee bij andere teams. Het zijn een stel gezellige fanatiekelingen 

 

Wageningen 1 peelt na tumultueuze wedstrijd gelijk tegen Rohda  

De korfballers van Wageningen ontvingen zaterdag Rohda uit Amsterdam. De tegenstander had tot dan toe twee 
punten verzameld, terwijl Wageningen slechts éénmaal de punten moest inleveren. Dit gebeurde tegen Oost 
Arnhem in het openingsduel van de competitie. 

De eerste helft kenmerkte zich over het geheel genomen door chaotisch spel en dito arbitrage, maar vooral door 
het opnieuw slechte schot van de thuisploeg. Wageningen startte zonder de geblesseerde Tim Dekker. Steven 
Landman en Nena Ellermeijer begonnen op de bank, omdat beide niet volledig hadden kunnen trainen. Joost van 
Milligen mocht vorige week al invallen in de hoofdmacht, zaterdag startte hij vanaf het begin. Hij speelde prima, 

was sterk in de rebound en pakte ook nog een doelpunt mee. 

Zoals gezegd was het qua scoren betreft ver onder de maat. Zo namen de gasten een 0-3 voorsprong, terwijl er 
aan Wageningse zijde tegelijkertijd volop mogelijkheden waren om mee te scoren. Na één kwartier hadden de 
blauwwitten slechts twee keer de korf weten te vinden. 

Was er verder veel te vertellen over die eerste helft? Ja, in het begin kreeg Xanne Ketelaar de handen op elkaar 

door haar dame te blokken bij een vrije bal. En de onenigheid tussen het scheidsrechtersduo, toen vlak voor rust 
Wageningen een vrije bal leek te krijgen, maar de scheidsrechters elkaar overruleden en er alsnog naar de stip 
werd gewezen. De ruststand 8-11 leek, mede door wat discutabele beslissingen, maar ook door het dramatisch 
scoringspercentage nog wel goed te maken in de tweede helft. 

   

https://www.knkv.nl/kennisbank/regionale-talentencentra/
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.kvwageningen.nl/wedstrijdverslagen-2021-2022
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Die tweede periode moest Wageningen dus trachten met een inhaalslag het tij te keren. Halverwege kwam Steven 
Landman het veld in voor Jeroen Hukema, terwijl even later aan Wageningen zijde een loepzuivere doorloopbal 
werd afgekeurd. Nena Ellermeijer kwam Saskia van der Zee vervangen en al snel zorgde zij voor de 
aansluitingstreffer. Vlak voor het eindsignaal zorgde Wouter ter Maten voor de gelijkmaker. Na de gehele wedstrijd 
achter te hebben gestaan, mocht er met recht gesproken worden dat er een punt gewonnen was. 

Doelpuntenmakers: Wouter ter Maten 4x, Xanne Ketelaar 3x, Jiske van Brenk 2x, Pim Steenbergen, Jeroen 
Hukema, Saskia vd Zee, Joost van Milligen, Steven Landman en Nena Ellermeijer 1x. 

Aanstaande zaterdag staat er een uitwedstrijd op het programma. De Wageningers gaan op bezoek bij De 
Meervogels in Zoetermeer. 

Foto’s: Patricia Brouwer 

Wedstrijdverslagen, nog te lezen op de website:  

- Gemakkelijke overwinning voor Wageningen 1 op SCO 
- Wageningen neemt revanche op Oost Arnhem 

Corona communicatie 

Zitten in het clubhuis alleen mogelijk met coronatoegangsbewijs (herhaling) 

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 

Adoptieplan KV Wageningen 

Met zo’n 30 jeugdteams in de ruim 600 leden tellende korfbalvereniging Wageningen hebben we een mooie 
jeugdafdeling! Ook zijn we trots op onze selectie! En deze twee willen we graag met elkaar verbinden.  

We zijn dan ook dit jaar weer gestart met het adoptieplan, voor sommige wellicht bekend. Voor wie niet bekend:  

Twee spelers uit de selectie koppelen zich aan een jeugdteam. Dit houdt in dat zij voor twee weken aanwezig zijn 
bij (een aantal) trainingen en minimaal 1 wedstrijd aanwezig zijn bij een wedstrijd. In overleg met de trainers van 

het betreffende team nemen zij training en/of coaching over of zijn zij aanwezig ter ondersteuning. 

Voor de zaal is de D groep aan de beurt. De teams zijn inmiddels verdeeld en er is bij een aantal D teams gestart! 

Daarnaast verzorgt de selectie 2x per jaar een clinic voor de jeugd. 

De Gelderlander: Wageningen bouwt rotonde bij nieuwe woonwijk  

(uit de Gelderlander van maandag 4 oktober, door Bart Eulen)  

De entree van Wageningse nieuwbouwwijk Kortenoord gaat op de schop. Op de kruising van de Voorburglaan en 
de Marijkeweg, de zuidelijke ingang van de wijk, wordt een rotonde aangelegd. 

De rotonde is noodzakelijk, vindt wethouder Peter de Haan. ,,De verkeersveiligheid kan daar wel verbeteren.” 
Daarvoor trekt de gemeente bijna een half miljoen euro uit. De afslag naar de Voorburglaan, die ligt in een bocht 

van de Marijkeweg, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de drukste punten van de nieuwbouwwijk. 

Nieuwe school zorgt voor nog meer drukte 
“En er zal de komende jaren alleen maar meer verkeer bijkomen”, verwacht De Haan. Onder meer de komst van 

basisschool De Zwaneridder naar Kortenoord in 2023 zal het kruispunt in de spits drukker maken. De vrije school 

zit nu nog op twee locaties aan de Wilhelminaweg en Aboretumlaan, maar krijgt in de nieuwbouwwijk één gebouw 
met acht lokalen. 

 

https://www.kvwageningen.nl/gemakkelijke-overwinning-voor-wageningen-1-op-sco
https://www.kvwageningen.nl/wageningen-neemt-revanche-op-oost-arnhem
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
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“Al die fietsende kinderen moeten straks uiteraard veilig naar school kunnen.” Datzelfde geldt voor de honderden 
leden van korfbalvereniging KV Wageningen, aan de overkant van de weg. “Het is aan de Marijkeweg nu al een 
komen en gaan van jeugd.” 

Haarweg op de schop 
Ook gaat het begin van de Haarweg, die tevens start aan de Marijkeweg, flink op de schop. De huidige straat past 

niet meer bij de nieuwbouwwijk Buitenoord, die momenteel wordt gebouwd. 

In 2023 moeten de metamorfoses van de Marijkeweg en de Haarweg zijn afgerond. ,,Dus in de loop van volgend 
jaar zal de schep in de grond gaan”, zegt De Haan, die bij de geplande werkzaamheden rekening houdt met de 
bouw van de Zwaneridder. ,,Dat kan niet tegelijk met de rotonde. Dan wordt het een zootje.” 

Lees het volledige artikel hier  

Terugblik Ouderavonden 

Eind september organiseerden het bestuur, samen met de JTC (Jeugd Technische 
Commissie) twee ouderavonden. 

Op 22 september was er een hoge opkomst van de ouders/ verzorgers van onze 
kangoeroes, F-jes en E-tjes. En al was de opkomst een weekje later voor de ouders/ 

verzorgers van onze D- t/m de A-jeugd iets lager, het heeft ons een goed gevoel 
gegeven.  

Uiteraard was vooraf alles weer top geregeld door de kantinecommissie: koffie, thee, 
cake, het stond allemaal klaar. Dank jullie wel! 

Namens het bestuur heeft Wendy wat verteld over de visie/missie van onze club. 
Daarnaast hebben we de gezichten en taken van ons bestuur laten zien en hebben 
we de vele commissies de revue laten passeren. We hebben TKW en de sponsorcommissie benoemd en in grote 
lijnen uitgelegd waarom dit een aparte stichting naast KV Wageningen is. Arjen heeft, als coördinator JTC, de 
ouders/ verzorgers meegenomen in het technische gedeelte. 

Het was gezellig en leuk om weer mensen binnen te kunnen ontvangen. Er werden goede vragen gesteld en ook 
kregen we wat puntjes ter verbetering, daar zijn we blij om. Want wat we vooral benadrukt hebben is dat plezier 
voor alle leden en vrijwilligers voorop moet staan, dat we graag met elkaar praten en niet over elkaar en dat we 
graag willen blijven verbeteren. 

Kortom, wat ons betreft waren het waardevolle bijeenkomsten. 

Dus ouders/ verzorgers, bedankt voor jullie komst! 

Hartelijke groet, 
Wendy 
Namens bestuur en JTC 

Indeling kantinediensten zaterdag 9 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:  

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

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

Acties! 

Inzameling plastic statiegeldflessen komt op gang 

Inmiddels staan er binnen en buiten meerdere kliko’s met oranje deksel voor de 
inzameling van statiegeldflessen (klein en groot). Daardoor komt de inzameling 

nu lekker op gang. Periodiek zullen we jullie op de hoogte brengen van de 
opbrengst van deze actie. Immers, de opbrengst van deze inzameling gaat naar 
de jaarlijkse jeugdkampen.  

In de kliko’s kun je ook plastic statiegeldflesjes van thuis kwijt. Alle overige plastic 

afval en niet-plastic afval hoort in de “Rest” kliko’s. Waarom geen aparte kliko 
voor het overige plastic? Omdat ACV bij haar zakelijke klanten geen gescheiden afval ophaalt…  

Laten we samen het plastic zwerfafval verminderen, en tegelijkertijd zamelen we geld in voor de jaarlijkse 
kampen. Meer info over de actie: https://www.kvwageningen.nl/statiegeldflessen-inleveren-bij-kv-wageningen 

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

F1 C4 5

Zaterdag 9 oktober

https://www.gelderlander.nl/de-vallei/wageningen-bouwt-rotonde-bij-nieuwe-woonwijk-en-reserveert-70-000-euro-voor-verloederd-speeltuintje~a66e564e/
https://www.kvwageningen.nl/indeling-kantinediensten-najaar-2021
mailto:bardienst@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/wajos-benoemen-jochem-langstraat-tot-nieuwe-voorzitter-van-de-wajos
https://www.kvwageningen.nl/statiegeldflessen-inleveren-bij-kv-wageningen
https://www.kvwageningen.nl/ouderavonden-september-2021
https://www.kvwageningen.nl/statiegeldflessen-inleveren-bij-kv-wageningen
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Bloembollen actie zit erop, bestelde bollen liggen klaar 

In de afgelopen weken konden leden bloembollen bestellen 
in de bloembollen actie. Een actie die we samen 
organiseerden met onze sponsor Welkoop Wageningen.  

De opbrengst voor de club van deze actie is €102,23.  

De bestelde bloembollen liggen klaar in het clubhuis, achter 
de bar.  

Iedereen die heeft besteld in de actie, bedankt! 

 

 

Leden Rabobank Vallei & Rijn: stem op ons bij RaboClubSupport! 

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.  

Het doel van KV Wageningen is om met de bijdrage van Rabo ClubSupport een duurzame betonnen tafeltennistafel 

voor op het buitenterrein aan te schaffen.  

Leden van de bank ontvangen via de bank meer informatie over hoe te stemmen voor deze actie. Elk lid kan een 
aantal stemmen verdelen over meerdere doelen. Meer informatie over Rabo ClubSupport: 

www.rabobank.nl/clubsupport  

Grote Clubactie – wekelijkse update (5 oktober) 

Top 5, stand van zaken 

Update van de Top 5:D4 blijft deze week aan kop. D3 is nieuw 
in de top 5.  

D4 zit inmiddels op 188 loten, en dat is 15% van de totale 

lotenverkoop tot nu toe. Mogelijk gaan we ons doel van de 
actie nog naar boven bijstellen. De actie loopt immers nog wel 
even. 

Het gat tussen de nummer 1 en 2 lijkt groot, maar wie weet 
wat voor goede acties de D3 of andere teams nog in 

gedachten hebben. De link naar de verkooppagina is 
eenvoudig via Facebook, Linkedin, Whatsapp te delen.  

En neem je verkoopboekje mee naar de club en verkoop loten aan de trainers en andere mensen op het veld.  

Praktische informatie 

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 

http://www.rabobank.nl/clubsupport
https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2021
https://lot.clubactie.nl/lot/kv-wageningen/4900470
https://lot.clubactie.nl/lot/kv-wageningen/4900470
mailto:karindenridder@gmail.com
https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2021
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Sponsornieuws 

Nieuwe sponsor: P. Bethlehem schilderwerken 

 

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 

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/ 

  

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
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
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Korfbalpromotie & ledenwerving 

Eerste aanmeldingen voor SAM Moves zijn binnen 

Eind september hebben alle basisschoolleerlingen het papieren boekje ontvangen van SAM 

Moves. In dit boekje is er voor elke aanbieder van sport en cultuur een pagina waarop zij 
hun sportieve of creatieve activiteiten kunnen aanbieden. Natuurlijk do et KV Wageningen 
ook weer mee. In ons aanbod zitten de schiet-maar-raak trainingen (groep 3 t/m 8) en de 
Kangoeroe Klup (groep 1 t/m 2). De eerste aanmeldingen zijn binnen, en vrijdag 

verwachten we de eerste kinderen bij de Schiet-maar-raak training en op zaterdag bij de 
Kangoeroe Klup.  
Voor meer info over SAM Moves: https://wageningen-actief.nl/sam-moves  
Voor onze pagina in het boekje: KV Wageningen in SAM Moves 

1e reeks schiet-maar-raak trainingen (kennismaken) gestart 

Vrijdag 1 oktober was de 1e schiet-maar-raak training van het seizoen 2021-2022. We zijn 
gestart met 7 kinderen, deels aangemeld na het schoolkorfbaltoernooi en deels via andere 
kanalen. Vrijdag 8 oktober komen daar kinderen bij die zich hebben aangemeld via SAM 
Moves (zie hierboven).  

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  

Activiteiten  

Maandag 18 oktober – eindelijk weer kaarten! 

Op maandagavond 18 oktober gaat het maandelijkse klaverjassen & jokeren weer van start. Aanvang is 19:30 
uur. Let op, voor de kaartavond is deelname alleen mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs.  

Aanmelden voor het klaverjassen (in koppels) en jokeren kan bij de coördinatoren (t/m zondagavond 22:00 uur 
voorafgaand aan kaartavond): 

- Mien Meijer (0622352626) 
- Cees van Nieuwenhuijsen (cevani99@outlook.com of 0621577176) 

Ook voor meer informatie over het kaarten kun je terecht bij Mien of Cees. 

Alles over de kaartavonden van het seizoen 2021-2022 vind je hier: https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-
seizoen-2021-2022#  

Biercantus – zaterdagavond 23 oktober (herhaling) 

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. 

Activiteiten – oude berichten, nog te lezen op de website 

- Meld je aan voor “De KV Wageningen Alleskunner” 

- Een mooie dag .. de openingsdag door de ogen van voorzitter Wendy 
- Terugblik jongste kamp  
- Kaartavonden seizoen 2021-2022 

https://wageningen-actief.nl/sam-moves
https://boekjes.sportencultuurimpuls.eu/wageningen-actief-2021/mobile/index.html#p=23
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/kennismaken-met-korfbal-in-oktober
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022
mailto:nac@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/alleskunner
https://www.kvwageningen.nl/een-mooie-dag
https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022
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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 B2 Teamfoto Wageningen F1 Teamfoto Wageningen F3 

  

 

Teamfoto Wageningen C5 Teamfoto Wageningen D4  

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Vrij 8 oktober 17:30-
18:30 

Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Vrij 15 oktober 17:30-
18:30 

Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

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

Woe 20 oktober 10:00-

16:00 

KNKV Herfsttoernooi RTC U15 

Zat 23 oktober 20:00-

23:00 

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/  

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/kennismaken-met-korfbal-in-oktober
https://www.kvwageningen.nl/kennismaken-met-korfbal-in-oktober
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022
https://www.kvwageningen.nl/biercantus-zaterdagavond-23-oktober
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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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 2 en zondag 3 oktober 

 

Programma deze week – zaterdag 9 en zondag 10 oktober 

Programma Sportlink, 5 oktober, 22:00 uur (actueel: Competitie -> Programma en in KNKV app) 

 

Wageningen 1 Rohda 1 15 15 Duko A1 Wageningen A4 20 6 DKOD D2 Wageningen D5 1 9

Wageningen 2 Rohda 2 19 14 Zetten A1 Wageningen A5 15 8 Wageningen D6 SKF D7 6 3

Tweemaal Zes 2 Wageningen 3 11 15 Rust Roest B1 Wageningen B1 6 23 SKF E3 Wageningen E1 2 20

Synergo 2 Wageningen 4 14 19 Wageningen B2 Tiel '72 B3 9 4 Reehorst '45 E1 Wageningen E2 14 2

Dindoa 4 Wageningen 5 12 15 Noviomagum B1 Wageningen B3 16 9 SKF E4 Wageningen E3 8 21

Wageningen 6 SDO/Fiable 3 16 6 Wageningen C1 De Meeuwen C1 12 8 DOT (O) E2 Wageningen E4 12 3

Wageningen 7 Synergo 3 18 13 De Meeuwen C2 Wageningen C2 8 4 Kesteren E1 Wageningen E5 2 13

Wageningen 8 Animo 4 15 12 DVO/Accountor C3 Wageningen C3 4 5 Wageningen E6 DVO/Accountor E5 8 3

Apeldoorn 5 Wageningen 9 13 16 SKF C4 Wageningen C4 12 4 Arena E1 Wageningen E7 6 2

Zetten MW1 Wageningen MW1 10 6 Wageningen C5 Kesteren C1 3 6 Wageningen E8 Spirit E5 4 2

Wageningen MW2 Woudenberg MW1 15 8 Wageningen D1 DVO/Accountor D1 8 7 Animo F1 Wageningen F1 5 15

Wageningen A1 Nic./Hoogkerk A1 19 26 Wageningen D2 SKF D3 21 3 Reehorst '45 F1 Wageningen F2 9 7

Wageningen A2 DSC A2 14 18 SKF D6 Wageningen D3 1 13 Wageningen F3 Oost-Arnhem F1 10 4

Wageningen A3 Reehorst '45 A2 11 13 Wageningen D4 DVO/Accountor D4 11 1

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

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

zat 9-10 14:00 De Meervogels 2 Wageningen 2 Vernedesportpark-ZOETERMEER M C (Milan) Blauwendraat

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

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

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

zat 9-10 11:30 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-Veld 1 Bastiaans, L (Lammert)

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

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

zat 9-10 12:45 DOS '46 A2 Wageningen A1 Tussenboerslanden (Nijeveen)-NIJEVEEN R (René) Moes 10:15

din 5-10 19:45 Tiel '72 A1 Wageningen A2 Rauwenhof-TIEL A.C.J. (Arjan) van Baaren 10:30

zat 9-10 12:30 Kesteren A2 Wageningen A3 De Leede-KESTEREN Valkhof, P J (Peter) 11:15

zat 9-10 16:00 Wageningen A4 Oost-Arnhem A2 Binnenveld-Veld 2 ?? 15:00

zat 9-10 14:30 Wageningen A5 SKF A4 Binnenveld-Veld 2 Jong, R. (Rob) de 0:00

zat 9-10 12:45 Wageningen B1 Fortissimo B1 Binnenveld-Veld 1 ?? 11:45

zat 9-10 11:00 Animo B2 Wageningen B2 Hoge Weide-GELDERMALSEN 0:00

zat 9-10 11:30 Wageningen B3 SKF B6 Binnenveld-Veld 1 0:00

zat 9-10 12:00 Unitas/Perspectief C1 Wageningen C1 Het Slingerbos-HARDERWIJK 0:00

zat 9-10 13:30 Wageningen C2 Dalto/Klaverblad Verz C2 Binnenveld-Veld 2 ?? 12:45

zat 9-10 12:30 Wageningen C3 SKF C3 Binnenveld-Veld 2 ?? 11:45

din 5-10 18:30 EKCA/CIBOD C1 Wageningen C4 Veld EKCA-ARNHEM Zahn, W (Wolfgang) 0:00

zat 9-10 11:30 Wageningen C4 EKCA/CIBOD C1 Binnenveld-Veld 2 Hooijer, J. (Jory) 0:00

zat 9-10 10:00 Keizer Karel/Novio C2 Wageningen C5 Staddijk-NIJMEGEN 8:30

zat 9-10 10:00 SKF D1 Wageningen D1 De Groene Velden-VEENENDAAL 8:30

zat 9-10 09:30 DVO/Accountor D2 Wageningen D2 De Eikelhof-BENNEKOM Beek, A (Agnes) van 0:00

zat 9-10 10:30 Wageningen D3 DVO/Accountor D3 Binnenveld-Veld 1 Grootheest, T. (Tom) van 9:45

zat 9-10 09:45 Reehorst '45 D3 Wageningen D4 t Schuttersveld-EDE GLD Westland, A. (Audrey) 0:00

zat 9-10 10:30 Wageningen D5 Reehorst '45 D2 Binnenveld-Veld 2 Brink, M. (Maaike) van den 10:00

zat 9-10 14:15 Reehorst '45 D4 Wageningen D6 t Schuttersveld-EDE GLD Top, E. (Emily) van den 0:00

zat 9-10 10:00 Wageningen E1 DVO/Accountor E2 Binnenveld-Veld G Batenburg, G (Geeske) van 9:30

zat 9-10 09:00 Wageningen E2 Animo E2 Binnenveld-Veld G Elise Koch & Didi Lubberts 8:30

zat 9-10 10:00 Wageningen E3 Animo E1 Binnenveld-Veld F Daalmeijer, I. (Ilse) 9:30

zat 9-10 09:00 Wageningen E4 DVO/Accountor E6 Binnenveld-Veld F Puck Mietus & Mirthe vd Broek 8:30

zat 9-10 10:00 Wageningen E5 Woudenberg E3 Binnenveld-Veld D Bruijn, A.C.M. (Anne) de 9:30

zat 9-10 11:00 Keizer Karel/Novio E2 Wageningen E6 Staddijk-NIJMEGEN 0:00

zat 9-10 09:00 Wageningen E7 DVO/Accountor E7 Binnenveld-Veld D Looijen, S. (Sharon) 8:30

zat 9-10 10:15 De Meeuwen E4 Wageningen E8 Putter Eng-PUTTEN Beek, E. (Emma) van 9:00

zat 9-10 09:00 Wageningen F1 EKCA/CIBOD F2 Binnenveld-Veld E Sanne Lindner 8:30

zat 9-10 10:00 Wageningen F2 DOT (O) F2 Binnenveld-Veld E Hartog, S. (Sam) den 9:30

zat 9-10 09:30 DVO/Accountor F3 Wageningen F3 De Eikelhof-BENNEKOM Brandse, E. (Esther) 8:45

https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/programma
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Programma volgende week – zaterdag 16 en zondag 17 oktober 

Programma Sportlink, 5 oktober, 22:00 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 

 

  

 
 

 

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 

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

zat 16-10 15:30 Heerenveen 1 Wageningen 1 Heerenveen-HEERENVEEN

zat 16-10 15:30 Nic. 3 Wageningen 2 De Wijert-GRONINGEN H. (Henk) Schuitema

zat 16-10 15:45 Wageningen 3 DOS (W) 2 Binnenveld-1K40 P (Peet) Verheul

zat 16-10 14:15 Wageningen 4 Nova 2 Binnenveld-1K40 H (Han) Beglinger

zat 16-10 17:15 Wageningen 5 KVZ 2 Binnenveld-1K40 J (Jan) Goldman

zat 16-10 16:30 Wageningen 6 Rust Roest 3 Binnenveld-2aK40 J A (Jaap) Karman

zat 16-10 13:15 Oost-Arnhem 5 Wageningen 7 Oost-Arnhem Arena-ARNHEM

zat 16-10 13:45 Zetten 1 Wageningen 8 Veld bij HP College-ZETTEN Brouwer, H.P. (Erik)

zon 17-10 10:30 Mélynas 4 Wageningen 9 De Hazenberg-BRUMMEN

din 12-10 20:00 DOT (O) MW1 Wageningen MW1 De Rusheuvel-OSS Haverkate, E. (Ellen)

woe 13-10 20:00 Duko MW1 Wageningen MW2 De Nieuweling-DUIVEN Baerends, T.J. (Thomas)

zat 16-10 11:30 DVO/Accountor A2 Wageningen A1 De Eikelhof-BENNEKOM R (Robert) den Boer

zat 16-10 12:50 Animo A1 Wageningen A2 Hoge Weide-GELDERMALSEN

zat 16-10 15:00 Wageningen A3 DVO/Accountor A4 Binnenveld-2aK40

zat 16-10 13:00 Mélynas A1 Wageningen A4 De Hazenberg-BRUMMEN

zat 16-10 11:30 DVO/Accountor A5 Wageningen A5 De Eikelhof-BENNEKOM Jager, E (Erik)

zat 16-10 13:00 Wageningen B1 DVO/Accountor B2 Binnenveld-1K40

zat 16-10 13:45 Wageningen B2 DVO/Accountor B4 Binnenveld-2aK40

zat 16-10 12:00 Wageningen C1 Mid-Fryslân/Jansma  C1 Binnenveld-1K40

zat 16-10 13:00 Woudenberg C1 Wageningen C2 De Grift-WOUDENBERG

zat 16-10 12:45 Wageningen C3 Animo C1 Binnenveld-2aK40 Nooij, L. (Laura) de

zat 16-10 11:45 Wageningen C4 DOT (O) C2 Binnenveld-2aK40 Klijntjes, S. (Simone)

zat 16-10 11:00 DVO/Accountor C4 Wageningen C5 De Eikelhof-BENNEKOM Korsten, N. (Nathan)

zat 16-10 11:00 Wageningen D1 Dalto/Klaverblad Verz D1 Binnenveld-1K40

zat 16-10 10:00 Keizer Karel/Novio  D1 Wageningen D2 Staddijk-NIJMEGEN

zat 16-10 10:45 Wageningen D3 DOT (O) D1 Binnenveld-2aK40 Born, G (Gaby) van den

zat 16-10 09:00 SKF D4 Wageningen D4 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 16-10 09:15 Wageningen D5 SKF D5 Binnenveld-2aK40 Antonise, R. (Robin)

zat 16-10 10:30 DOT (O) D2 Wageningen D6 De Rusheuvel-OSS Helvoort, T. (Tibo) van

zat 16-10 10:00 Wageningen E1 Tiel '72 E1 Binnenveld-34bc3K24 Drueten, M.A.G. (Mathijs) van

zat 16-10 12:30 DVO/Accountor E3 Wageningen E2 De Eikelhof-BENNEKOM Nijland, E. (Eva)

zat 16-10 10:00 Wageningen E3 Keizer Karel/Novio E1 Binnenveld-4bK24 Heusden, K.J. (Kirsten) van

zat 16-10 10:00 SKF E2 Wageningen E4 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 16-10 10:00 Wageningen E6 EKCA/CIBOD E1 Binnenveld-34bc2K24 Holkamp, E. (Elodie)

zat 16-10 09:00 Wageningen E7 SKF E5 Binnenveld-34bc2K24 Bouman, S. (Sem)

zat 16-10 10:00 ODIK E5 Wageningen E8 Oosterbos-BARNEVELD Bosch, A. (Aron)

zat 16-10 11:00 Wageningen F1 SKF F3 Binnenveld-34bc2K24 Los, I. (Isa)

zat 16-10 09:30 DVO/Accountor F1 Wageningen F2 De Eikelhof-BENNEKOM

zat 16-10 09:00 Wageningen F3 Reehorst '45 F2 Binnenveld-34bc1K24 Aken, A. (Anouk) van

https://www.kvwageningen.nl/programma
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
mailto:secretaris@kvwageningen.nl
http://www.kvwageningen.nl/
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
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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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: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


 

 

Pagina 12 van 12 

 
Weekbrief –4 oktober 2021 – Nr. 07 
 
 

 

  
 


