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Korfbal 

Overgang van veld naar zaal (3) 

Deze week start de jeugd met de trainingen in de zaal.  

• Trainingen zaal 
Verderop vinden jullie het definitieve trainingsschema zaal: 
https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema-zaal-2021-2022  

• Start zaalcompetitie 

De zaalcompetitie start op zaterdag 27 november (voor Wageningen 1 & 2 start de competitie in het weekend 
van 20 november). Zodra het competitieprogramma bekend is, zal het zichtbaar zijn in de KNKV app en op 
onze website. Volgens de planning van de bond is dat rond 6 november.  

• Oefenwedstrijden zaal 
In de weekenden voor de start van de zaalcompetitie zijn er oefenwedstrijden gepland. Verderop in deze 
weekbrief het oefenprogramma, dat je ook op onze website vindt: 

https://www.kvwageningen.nl/oefenwedstrijden-oktober-november-2021  

Deen de Jong in voorselectie Nederland U19 

Deen de Jong uit Wageningen 2, en ook trainer/coach van Wageningen E2, maakt sinds 
vorige week deel uit van de voorselectie van Nederland U19. Bondscoaches Leon Simons en 

Erik Luyk hebben een nieuwe voorselectie gemaakt voor Nederland U19 naar aanleiding van 
het RTC-toernooi op 19 oktober in Koog aan de Zaan.  

Van 25 oktober tot en met 29 november traint de voorselectie elke maandag in Zeist. Na 
afloop van de Talenten Challenge eind december maakt Simons Nederland U19 bekend en 
met die groep werkt hij toe naar het WK in Tsjechië. Deen, wij wensen je veel succes en 

plezier bij de voorselectie U19.  

Meer over Nederland U19 en de voorselectie vind je hier: https://www.korfbal.nl/nationale-
selecties/  

 

 

Update uit technische commissies: Robin van Roekel treedt toe tot Senioren TC 

• De Senioren TC is een lid rijker. Per direct is Robin van Roekel (Wageningen 8) lid geworden van de Senioren 
TC.  

• Deze week geen eigen update van de Jeugd TC 
• Alle voorgaande updates vanuit de technische commissies lees je hier: https://www.kvwageningen.nl/updates-

vanuit-de-technische-commissies  

Oefenprogramma zaal 

Achterin deze weekbrief treffen jullie het oefenprogramma zaal aan.  

  

25 oktober 2021 

Nr. 10 
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Trainingsschema zaal (definitief) 

Onderstaand het definitieve trainingsschema voor de zaal. Er zit een kleine wijziging in.  

 

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

- KNKV Herfsttoernooi RTC U15 – woensdag 20 oktober in het Binnenveld 
- Vergeet ze niet de spelregelwijzigingen (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).  

RTC De Vallei U15 wint RTC toernooi in Wageningen 

Afgelopen woensdag was de hele dag de hal van het Binnenveld het domein van de U15 talenten uit 4 RTC’s. 
Rijnland, Zeeland, Alblasserwaard en de Vallei speelden een dubbele competitie. Bij RTC De Vallei ook 4 talenten 
van Wageningen tussen de lijnen: Milou en Fenne uit Wageningen C1 en Robin en Quinten uit Wageningen B1. En 
ze deden het goed, want RTC De Vallei won alle 6 wedstrijden.  

 

2021-2022 Binnenveld Aanloop

Maandag

Maandag

18.30-19.30 C2/C3

19.30-20.30 B2/C5

20.30-22.00 S3/S4
Dinsdag

Dinsdag 17.00-18.00 D2/D5/D6 18.00-19.00 D1/D3/D4

18.00-19.30 B1/C1 19.00-20.30 A1/A2

19.30-21.30 S1/S2
21.30-22.30

Woensdag 17.00-18.00 F1 t/m F5 - F-instroom Woensdag

18.00-19.00 E5 t/m E8 - E-instroom 18.00-19.00 E1 t/m E4
19.00-20.00 B3/C4 19.00-20.00 A4/A5
20.00-21.00 S5/S9 20.00-21.00 A3/S7

21.00-22.30 MIDWEEK 21.00-22.30 S6/S8

Donderdag 17.00-18.00 D1/D2 Donderdag

18.00-19.15 C1/B1 21.00-22.30 S3/S4
19.15-20.30 A1/A2

20.30-22.30 S1/S2

Vrijdag 17.30-18.30 E teams oneven weken
17.30-18.30 D4/D5/D6 even weken
18.30-19.30 D3/C2/C3 oneven weken
18.30-19.30 C2/C4/C5 even weken
19.30-20.30 A3/B2/B3 oneven weken
19.30-20.30 A3/A4/A5 even weken
20.30-21.30 S7/S8

Zaterdag 9.00-10.00 Kangoeroe Klup

https://www.kvwageningen.nl/knkv-herfsttoernooi-rtc-u15-woensdag-20-oktober-in-het-binnenveld
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
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Herbstmeister: De perfecte score van KVW 2 tot nu toe 

Waar de spelers van KVW 2 normaal gesproken, logischerwijs, in 
de schaduw opereren van Wageningen 1, spelen ze in dit stukje 
de absolute hoofdrol. 

Een score van 16 punten uit 8 potjes is namelijk wel een reden 

om even de spotlights op te zoeken.  

Het seizoen begon nog met een domper: een zware 

schouderblessure voor de ervaren vedette van Wageningen 2: 
Rik. Ook buiten het veld draagt hij zijn steentje bij en uit 
betrouwbare bron wordt er gefluisterd dat een comeback in de 
zaal er zomaar inzit.  

De voorbereiding liet al wel zien dat er ook dit jaar iets moois kon 
ontstaan bij KVW2:  Deen, vervroegd over uit de junioren, liet 
meteen zien een absolute meerwaarde te zijn en is inmiddels zelfs topscoorder van de koploper. Een ander nieuw 
gezicht in Twee is Isa, super knap hoe zij door een leergierige houding, tomeloze inzet en uiteraard haar talent, 
vanuit het dameskorfbal zomaar meedraait op dit niveau in de gemengde variant. Eerstejaars seniore Danieke 
geeft met haar energieke spel en scorend-en verdedigend vermogen een absolute impuls aan Wageningen 2. 

De start van de competitie, met drie potjes in twee weken en daarbij twee keer de derby tegen Oost-Arnhem, zou 
al meteen cruciaal zijn. Met 6 punten, uit dat volle programma, werd er vol goede moed uitgekeken naar twee 
opeenvolgende Friese tegenstanders, zowel Mid Fryslan als SCO werden vrij eenvoudig verslagen en de contouren 

van een goed geoliede machine werden steeds meer duidelijk. 

Joost, heersend vanuit de rebound en ondanks zijn jonge leeftijd spelend als een ervaren rot, stuurt zijn vak de 
juiste richting op. Gangmaker Ernst, die zijn enorme potentie steeds beter inzet en menigeen verrast als de beste 
1 tegen 1 verdediger van deze poule. Kim, spelend met overzicht, fanatisme en natuurlijk gezag, maakt wekelijks 
duidelijk waarom, vooral zij, de aanvoerdersband draagt. Anouk, die heel duidelijk haar draai heeft gevonden in 
het senioren korfbal, scorend en verdedigend al heel vaak heel erg belangrijk is. 

Op naar de laatste drie potjes van deze veldronde, met daarin de confrontaties tegen de concurrenten. Concurrent 
Meervogels werd op groot veld met aardig wat kwaliteitsverschil aan de kant gezet.  

In de wedstrijd tegen NIC stond vooral de derde helft centraal. Die werd heeeel dik gewonnen, maar ook de eerste 

twee helften gingen ruim naar Wageningen 2. 

En zo werd het met de topper tegen Tempo in aantocht steeds meer duidelijk dat 
met dit ploegje echt rekening moet worden gehouden. Chris die ieder jaar een 
stukje beter lijkt te worden en vandaar dus nooit mag stoppen, buiten zijn fysieke 

strijd schiet hij regelmatig fantastische percentages. Stijn de spelverdeler vanuit 
de rebound, altijd oog voor de doorbewegende spelers en voorop in de strijd, 

inmiddels is de ``Stijnbal`` een bekende uitdrukking. Lisanne, stiekem al jaren 
een vaste en zeer gewaardeerde waarde in de selectie, gevreesd voor haar 
dodelijke schot en verdedigend nauwelijks te kloppen. Klae, de teleurstelling van 
het afvallen vanuit het Eerste omzetten naar zulke goede en stabiele prestaties in 
het Tweede, leader by example, allrounder in deze allround ploeg en gezegend 

met een dodelijk schot. 

Het laatste potje voor de zaal was dus aflopen zaterdag, de kraker tegen Tempo. 
En een kraker werd het. Wageningen 2 bewaarde het lekkerste voor het laatst. 
Speelde op het moment dat het moest, in de eindfase van deze moeizame wedstrijd tegen een goed en stug 

Tempo, hun beste korfbal en tilde de wedstrijd van 3 doelpunten achterstand naar een 19-16 overwinning. 

Nummer 1 in de poule, gat van 4 punten op de concurrentie, nog niks tastbaars in handen, maar een heel goede 
uitgangspositie voor na de zaal. 

Voor nu: op naar de zaal, op naar de hoofdklasse.  
(Foto’s: Patricia Brouwer) 

Wageningen 1 speelt op valreep nog gelijk tegen Tempo 

Zaterdag ontvingen zowel Wageningen 1 als 2 Tempo uit Alphen 
aan de Rijn. Beide teams, evenals Wageningen, meedraaiend in 
de top van resp. de Hoofdklasse en de Reserve Overgangsklasse. 
Wageningen was dus gewaarschuwd en wilden zij mee blijven 
doen om de bovenste plaatsen dan moest er wel gewonnen 
worden. 

Wageningen 2 voldeed aan die voorwaarde en won met 19-16 en 
sloot daarmee tevens de 1e helft van het veldseizoen ongeslagen 
af. 

Bij de hoofdmacht was het andere koek. Tempo wilde zich 
zichtbaar revancheren na de onverwachte nederlaag vorige week 
tegen De Meervogels. Wageningen daarentegen kwam moeizaam 
op gang. Wat verder opviel was dat de dames van de tegenpartij 
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het vizier duidelijk op scherp hadden staan en het merendeel van de doelpunten op hun naam konden bijschrijven. 
Wageningen startte met Steven, Wouter, Saskia en Jiske in de aanval en Tim, Pim, Xanne en Nena in de 
verdediging. Op de bank Michelle en Jeroen. 

De arbiters Voskamp en van der Lucht hadden amper ingefloten of de eerste stip was al een feit, die Tempo 
feilloos benutte. Het antwoord kwam echter nog geen minuut later via Wouter. Tot de stand 8-8, zo'n tien minuten 

voor de rust, gingen beide partijen nog gelijk op en zelfs was er nog even een minieme voorsprong voor de 

blauwwitten (9-8). Daarna was het alleen Tempo dat nog 4x scoorde en de ruststand op 9-12 wist te bepalen. 

Na rust werden meteen de eerste wissels doorgevoerd. Michelle 
verving Jiske en Jeroen kwam in het veld voor Wouter. 

Laatstgenoemde werd even later ingezet voor Pim en Pim weer 
voor Jeroen. Positief effect hadden  de wissels op dat moment nog 
niet en na 5 minuten spelen keek Wageningen zelfs tegen een 9-
15 achterstand aan. Bij deze stand wist Wageningen eindelijk 
weer de korf te vinden(11-15). 

Tim maakte plaats voor Jeroen en dit pakte positief uit, want 
meteen schoot hij 2x raak. 

Tim nam wel meteen verdedigend weer de plaats in van Jeroen. 
Wageningen probeerde van alles, ze bleven knokken voor de 

zege, maar telkens als er gescoord werd hadden de gasten het 
antwoord klaar. Met nog drie minuten te spelen was er nog een 
marge van één doelpunt. De laatste twee minuten wist Wageningen alsnog een gelijkspel uit het vuur te slepen. 

Bij een achterstand van 19-21 was het aanvoerder Steven die voor de laatste twee treffers zorgde. 

De eerste helft veld zit er nu op en Wageningen gaat zich nu voorbereiden op het zaalseizoen, dat 20 november 

begint. 

Doelpuntenmakers: Steven Landman 6x, Wouter ter Maten en Jeroen Hukema 4x, Xanne Ketelaar en Saskia vd 
Zee 2x en Pim Steenbergen,  Tim Dekker en Michelle van de Tempel 1x. 

Wedstrijdverslagen, nog te lezen op de website:  

- Alle wedstrijdsverslagen bij elkaar -> https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverslagen-2021-2022  
- Wageningen 1 neemt verdiende zege mee terug uit Friesland 
- Eenvoudige zege voor Wageningen 1 in Zoetermeer 

Corona communicatie 

Corona informatie op onze website 

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

Algemene informatie 

Gevonden kleding en schoenen maximaal 4 weken bewaard 

Inmiddels hebben we in het Binnenveld een aardige collectie gevonden kleding en schoenen. De oorspronkelijke 
eigenaren misten hun items blijkbaar niet en haalden het nooit meer op. 

Doordat de ruimte om kleding te bewaren beperkt is hebben we besloten gevonden kleding en schoenen nog 
maximaal 4 weken te bewaren. Na die 4 weken krijgen de niet opgehaalde schoenen en kledingstukken zo veel 
mogelijk een goede bestemming. Op de eerste zaterdag van de maand wordt er al tweedehands sportkleding 
verkocht voor een kleine bijdrage. Hier zal een deel van de gevonden kleding aan toegevoegd (kunnen) worden. 

Kleding en schoenen die niet als sportkleding aangemerkt kan worden geven we via het Leger des Heils een goede 
bestemming. 

Bidons worden eveneens niet langer dan 4 weken bewaard. Kostbaarheden en sierraden worden wel langer 

bewaard. 

Wat kun je doen als je wat mist? 

• Je kunt altijd informeren bij een beheerder of het gevonden is. 
• Je mag in de beheerders ruimte naast de hoofdingang zelf kijken of je kunt vinden wat je verloren bent. Daar 

willen we wel nadrukkelijk verzoeken dat netjes te doen zodat het voor iedereen overzichtelijk blijft en we niet 
wekelijks bezig zijn om het opnieuw op te ruimen. Kostbaarheden bewaren we niet in die ruimte. Neem 
daarvoor contact op via beheerder@kvwageningen.nl  

• Wanneer je te gast was bij onze club: stuur een email naar beheerder@kvwageningen.nl. Omschrijf zo 

duidelijk mogelijk wat mist (zoals: soort kledingstuk, kleur, maat, merk, tekst of afbeelding etc). 

Bestuur KV Wageningen 

  

https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverslagen-2021-2022
https://www.kvwageningen.nl/wageningen-1-neemt-verdiende-zege-mee-uit-friesland
https://www.kvwageningen.nl/eenvoudige-zege-voor-wageningen-1-in-zoetermeer
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
mailto:beheerder@kvwageningen.nl
mailto:beheerder@kvwageningen.nl
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Kledingmarkt gebruikte kleding & schoenen: zaterdag 13 november & 11 december 

Op de 1e zaterdag van de maand is er op het Binnenveld een kraam aanwezig met daarop gebruikte korfbalkleding 
en -schoenen, de kledingmarkt. Echter in november en december wijken we hiervan af. Waarom? Omdat het om 
diverse redenen beter uitkomt. Op zaterdag 13 november en zaterdag 11 december staat Karin den Ridder met de 

kraam klaar van 9:30-14:00 uur.  

Je kunt tijdens de kledingmarkt niet alleen gebruikte spullen kopen, maar je kunt ook dan gebruikte spullen 
inleveren. Met het inleveren hoef je trouwens niet te wachten tot die tijd. Inleveren van gebruikte korfbalkleding 
en -schoenen kan bij de bar of thuis bij Karin den Ridder, Wilslaan 18. Alle spullen zijn welkom, maar we zijn 
vooral op zoek naar trainingspakken.  

Meer informatie over de kledingmarkt: https://www.kvwageningen.nl/kledingbank  

Reiniging sportvloer 

Afgelopen vrijdag is de vloer in de hal grondig 
gereinigd ( gerevitaliseerd). Tevens is de vloer 
gekeurd op stroefheid en demping. De hal voldoet 
weer aan alle veiligheidsnormen.  
Ook is er een inspectie geweest naar 
beschadigingen die de vloer extra kwetsbaar 

maken. Er werden alleen lichte beschadigingen 
gevonden in de toplaag, mogelijk als gevolg van 
zand. 

 
 
 
 

 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering – maandag 15 november (herhaling) 

Maandagavond 15 november is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Leden en ouders van jeugdleden zijn van 
harte uitgenodigd. Noteer ‘m alvast in de agenda.  

Indeling kantinediensten zaterdag 30 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:  

• Duopraat stopt 
• De nieuwe Kleding Commissie stelt zich voor 
• Adoptieplan KV Wageningen 

Acties! 

Grote Clubactie – wekelijkse update (25 oktober) 

Tussenstand 

 

We gaan goed! Van ons doel (€5.000) hebben we 80% binnen. Er zijn inmiddels 1.693 loten verkocht, en nog 390 
benodigd om het doel te bereiken! De stijging in verkochte aantallen loten gaat trouwens niet zo hard meer. 

Gelukkig hebben we nog bijna een maand om loten te verkopen.  

En D4 blijft aan kop bij de teams, met inmiddels 223 loten (was 223). D3 en E7 hebben van positie gewisseld. D3 
zit nu op 187 (vorige week nog 184), en E7 op 134 (was 134).  

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

- A1 - -

Zaterdag 30 oktober

https://www.kvwageningen.nl/kledingbank
https://www.kvwageningen.nl/indeling-kantinediensten-najaar-2021
mailto:bardienst@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/duopraat
https://www.kvwageningen.nl/de-nieuwe-kleding-commissie-stelt-zich-voor
https://www.kvwageningen.nl/adoptieplan-kv-wageningen
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Klaar met verkopen? Lever je boekje in 

Ben je klaar met de verkoop van loten, en heb je ook papieren loten verkocht, vergeet dan niet het verkoopboekje 
in te leveren. Wanneer je dat nu al doet, kunnen wij ze inbrengen in het systeem. En ook al heb je maar 1 lot 
verkocht, lever het boekje in. Boekjes inleveren kan in het clubhuis, daar staat een doos van de Grote Clubactie 
achter de bar. 

Extra boekjes nodig?  

Extra boekjes kunnen worden geregeld via Karin den Ridder, karindenridder@gmail.com, 06 38315429  

Online kopen kan altijd! 

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

wageningen/4900470  

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

Acties! – nog te lezen op de website 

• Geef je stem aan ons bij Rabo ClubSupport – voor leden Rabobank Vallei & Rijn 
• Inzameling plastic statiegeldflessen komt op gang 
• Bloembollenactie zit erop, bollen liggen klaar!  

Sponsornieuws 

Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• Kinderbrillen weken bij sponsor Optiversum Prummel Optiek 
• Buitenplaats Beekhuizen nieuwe shirtsponsor KV Wageningen A2 
• Nieuwe sponsor: P. Bethlehem schilderwerken 
• 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: 
- Vacatures bij de jeugd: trainer/coach (diverse) en coördinator B-jeugd 
Je vindt dit overzicht ook op: https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/ 

Korfbalpromotie & ledenwerving 

Schiet-maar-raak trainingen krijgen vervolg in zaal 

Komende vrijdag starten we met een nieuwe reeks van 3 schiet-maar-raak trainingen. Op 
vrijdag 29 oktober, vrijdag 5 en 12 november, van 17:30-18:30 uur in de sporthal van Het 
Binnenveld. Ook dit keer voor kinderen uit groep 3 t/m 8. En voor jongere kinderen, groep 1 
t/m 2 geldt dat ze bij de Kangoeroes een paar keer mee kunnen doen voor ze beslissen lid te 

worden.  

En kent je kind dat mee wil doen? Ze mogen ook samen meedoen als dat helpt. Of gewoon 
omdat het leukt is.  

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  

Activiteiten  

Bierproeverij – zaterdagavond 6 november – meer info 

Nu alle alcohol dampen zijn opgetrokken en we terug kunnen kijken op een zeer geslaagde 
Cantus is het weer tijd voor de volgende activiteit namelijk een heerlijke bierproeverij van 
Stadsbrouwerij Wageningen. Zij komen op zaterdag 6 november langs om een heerlijke 
proeverij te verzorgen voor maar € 18,50 waarbij 4 zelf gebrouwen lokale biertjes op de proef 

gesteld zullen worden inclusief een heerlijk hapje. Wil jij dit niet missen geef je dan snel op 
via nac@kvwageningen.nl. Je kunt jezelf opgeven tot woensdag 3 november 2021. Wij zien 
jullie dan. 

mailto:karindenridder@gmail.com
https://lot.clubactie.nl/lot/kv-wageningen/4900470
https://lot.clubactie.nl/lot/kv-wageningen/4900470
https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2021
https://www.kvwageningen.nl/raboclubsupport2021
https://www.kvwageningen.nl/statiegeldflessen-inleveren-bij-kv-wageningen
https://www.kvwageningen.nl/bloembollenactie
•%09https:/www.kvwageningen.nl/sponsor-optiversum-prummel-optiek-kinderbrillenweken
https://www.kvwageningen.nl/buitenplaats-beekhuizen-nieuwe-shirtsponsor-kv-wageningen-a2
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/vacatures-bij-de-jeugd-trainer-coach-diverse-en-coordinator-b-jeugd
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/kennismaken
mailto:nac@kvwageningen.nl
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Herfstactiviteiten JAC: bingo (Kangoeroes, F, E en D) & escape room (A t/m C) 

De Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) organiseert 
herfstactiviteiten voor de jeugd.  

Woensdagmiddag 27 oktober is er in het Binnenveld een 
bingo voor de Kangoeroes, F, E en D. Voor de Kangoeroes en 

F van 15:00-16:00 uur. Voor de D en E van 16:15-17:15 uur. 
Van te voren aanmelden is niet nodig.  

Vrijdag 29 oktober escape room voor C, B en A. Aanvang 
in het Binnenveld om 20:00 uur. Voor deze activiteit s.v.p. 
opgeven via jac@kvwageningen.nl. Opgeven kan t/m 
woensdag 27 oktober. 

Activiteiten – oude berichten, nog te lezen op de website 

- Biercantus – zaterdagavond 23 oktober 
- Meld je aan voor “De KV Wageningen Alleskunner” 
- 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 of app ze naar Alien (0644348874) 

Deze week even geen foto’s van de week.  

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Vrij 29 oktober 17:30-18:30 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Vrij 5 november 17:30-18:30 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Zat 6 november avond Bierproeverij met Stadsbrouwerij Wageningen 

Vrij 12 november 17:30-18:30 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Zat 13 november 9:30-14:00 Kledingmarkt; verkoop en inname van gebruikte korfbalkleding en -
schoenen 

Maa 15 november avond Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

Maa 22 november 19:30 Klaverjassen & jokeren 

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) Is je kind verhinderd om te spelen, zeg dan zo vroeg mogelijk af bij de trainer/coach van het team.  

Uitslagen afgelopen week – zaterdag 23 en zondag 24 oktober 

(redactie komt even niet in Sportlink vanwege een nieuwe laptop) 

https://www.kvwageningen.nl/biercantus-zaterdagavond-23-oktober
https://www.kvwageningen.nl/alleskunner
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/kennismaken-met-korfbal-nieuwe-reeks
https://www.kvwageningen.nl/kennismaken-met-korfbal-nieuwe-reeks
https://www.kvwageningen.nl/kennismaken-met-korfbal-nieuwe-reeks
https://www.kvwageningen.nl/kledingbank
https://www.kvwageningen.nl/kledingbank
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 deze week – zaterdag 30 en zondag 31 oktober 

Programma Sportlink, 26 oktober, 7:30 uur (actueel: Competitie -> Programma en in KNKV app)  

 
 

Alle overige teams zijn vrij m.u.v. de E-teams:  

 
Meer informatie toernooi Synergo: https://synergo.nl/2021/10/03/fysiopraktijk-de-neckar-ondiep-synergo-
herfsttoernooi/  

Programma volgende week – zaterdag 6 en zondag 7 november (oefenen) 

➔ Zie hieronder bij oefenwedstrijden 

Oefenwedstrijden 

Oefenwedstrijden –dinsdag 2 en zaterdag 6 nvoember 

 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats Veld Scheids

30-10-2021 09:00-11:00 Synergo Wageningen E3 Utrecht Synergo (buiten) Regelt de thuisploeg

30-10-2021 09:00-11:00 Synergo Wageningen E4 Utrecht Synergo (buiten) Regelt de thuisploeg

30-10-2021 09:00-11:00 Synergo Wageningen E5 Utrecht Synergo (buiten) Regelt de thuisploeg

30-10-2021 09:00-11:00 Synergo Wageningen E7 Utrecht Synergo (buiten) Regelt de thuisploeg

30-10-2021 10:00-11:00 Wageningen E1/E2/E6/E8 Training Wageningen Binnenveld n.v.t.

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats Veld Scheids

2-11-2021 20:45 DVO 1 Wageningen 1 Bennekom DVO Hal Regelt de thuisploeg

2-11-2021 19:30 DVO 2 Wageningen 2 Bennekom DVO Hal Regelt de thuisploeg

6-11-2021 15:30 Wageningen A1 KCC A1 Wageningen Binnenveld JW van Nieuwenhuijsen

6-11-2021 14:00 Wageningen A2 KCC A2 Wageningen Binnenveld Dolf Smits

6-11-2021 12:15-13:45 Wageningen D teams onderling Nog niet helemaal zeker Wageningen Binnenveld n.v.t.

6-11-2021 10:00-12:00 Wageningen F1/F2/F3/F4/F5

 & Spirit F1

Wedstrijdjes Wageningen Binnenveld n.v.t.

6-11-2021 20:00 AWDTV 1 Wageningen 1 Amsterdam Zeeburgereiland Regelt de thuisploeg

6-11-2021 18:30 AWDTV 2 Wageningen 2 Amsterdam Zeeburgereiland Regelt de thuisploeg

9-11-2021 19:45 Wageningen 1 Oost Arnhem 1 Wageningen Binnenveld Jaap Herikhuizen / Rob Meijling

9-11-2021 21:00 Wageningen 2 Oost Arnhem 2 Wageningen Binnenveld n.n.b.

https://www.kvwageningen.nl/programma
https://synergo.nl/2021/10/03/fysiopraktijk-de-neckar-ondiep-synergo-herfsttoernooi/
https://synergo.nl/2021/10/03/fysiopraktijk-de-neckar-ondiep-synergo-herfsttoernooi/
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Oefenwedstrijden weekend 13/14 november 

 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats Veld Scheids

13-11-2021 20:15 Wageningen 1 Deetos 1 Wageningen Binnenveld Willem van Ieperen

13-11-2021 19:00 Wageningen 2 Deetos 2 Wageningen Binnenveld GJ Ruysch

13-11-2021 17:45 Wageningen 3 Devinco 1 Wageningen Binnenveld Fred Sieswerda

13-11-2021 16:30 Wageningen 4 Devinco 2 Wageningen Binnenveld Lammert Bastiaans

13-11-2021 15:15 Wageningen 5 Unitas 4 Wageningen Binnenveld Rolf Scholten

13-11-2021 14:00 Wageningen B2 Tiel B2 Wageningen Binnenveld Sypke Terwisga 

13-11-2021 13:00 Wageningen C2 Woudenberg C2 Wageningen Binnenveld Robert Swaans

13-11-2021 12:00 Wageningen D1 SKF D1 Wageningen Binnenveld Chris den Hartog

13-11-2021 11:00 Wageningen D2 Tiel D1 Wageningen Binnenveld Elody Holkamp

13-11-2021 10:00 Wageningen D3 Tiel D2 Wageningen Binnenveld Tamara Albers

13-11-2021 09:00 Wageningen E1 Tiel E1 Wageningen Binnenveld Eline Nieuwenhuizen

13-11-2021 09:00 Kangoeroes 2/3 hal Wageningen Binnenveld N.v.t.

13-11-2021 14:00 AVO A1 Wageningen A1 Assen Marsdijkhal Regelt de thuisploeg

13-11-2021 12:30 AVO A2 Wageningen A2 Assen Marsdijkhal Regelt de thuisploeg

13-11-2021 17:25 Rheko A1 Wageningen A3 Rheden Hangmat Regelt de thuisploeg

13-11-2021 18:30 Sparta N.  A3 Wageningen A5 Nijkerk Watergoor ? Regelt de thuisploeg

13-11-2021 14-18 uur Rust Roest Toernooi Wageningen B1 Eindhoven Strijphal Regelt de thuisploeg

13-11-2021 10-14 uur Rust Roest Toernooi Wageningen C1 Eindhoven Strijphal Regelt de thuisploeg

13-11-2021 10:00 Tiel C2 Wageningen C4 Tiel Betuwehal Regelt de thuisploeg

13-11-2021 13:35 Rheko C1 Wageningen C5 Rheden Hangmat Regelt de thuisploeg

13-11-2021 12:30 Rheko D1 Wageningen D4 Rheden Hangmat Regelt de thuisploeg

13-11-2021 11:25 Rheko D2 Wageningen D5 Rheden Hangmat Regelt de thuisploeg

13-11-2021 09:00 Tiel E2 Wageningen E2 Tiel Betuwehal Regelt de thuisploeg

13-11-2021 09:00 Rheko E1 Wageningen E4 Rheden Hangmat Regelt de thuisploeg

13-11-2021 09:00 Rheko E2 Wageningen E6 Rheden Hangmat Regelt de thuisploeg

13-11-2021 09:00 Rheko F1 Wageningen F1 Rheden Hangmat Regelt de thuisploeg

13-11-2021 09:00 Tiel F1 Wageningen F2 Tiel Betuwehal Regelt de thuisploeg
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Oefenwedstrijden weekend 20/21 november 

 
 

KV Wageningen website & sociale media 

Website KV 
Wageningen 

Facebook KV 
Wageningen 

Twitter KV 
Wageningen 

Instagram KV 
Wageningen 

Facebook 
Wajo’s 

Mail 
Weekbrief 

 

  

 
 

 

 

  

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats Veld Scheids

20-11-2021 19:45 Wageningen A2 Tiel A2 Wageningen Binnenveld Mats Gilissen

20-11-2021 18:30 Wageningen 7 SKF 6 Wageningen Binnenveld Reinier Schreuder

20-11-2021 17:15 Wageningen 8 SKF 7 Wageningen Binnenveld Ruben Oudenes

20-11-2021 16:00 Wageningen 3 Olympia 1 Wageningen Binnenveld Bart Schreuder

20-11-2021 14:45 Wageningen D4 Sparta N. D1 Wageningen Binnenveld Annabel de Voort

20-11-2021 13:30 Wageningen D5 Sparta N. D2 Wageningen Binnenveld Lisa Schoorl

20-11-2021 12:15 Wageningen D6 Sparta N. D3 Wageningen Binnenveld Lisette van Druten

20-11-2021 11:00 Wageningen E6 Sparta N. E1 Wageningen Binnenveld Cas vd Drift & Tomas Heijnen

20-11-2021 11:00 Wageningen E8 Sparta N. E3 Wageningen Binnenveld Niek van Dee & Noël van Es

20-11-2021 10:00 Wageningen F3 Sparta N. F1 Wageningen Binnenveld Bastiaan Stoevelaar & Lyn Meijnen

20-11-2021 10:00 Wageningen E7 Sparta N. E2 Wageningen Binnenveld Yfke Kooistra & Vera Rou

20-11-2021 10:00 Wageningen F5 (beginners) Spirit F2 )beginners) Wageningen Binnenveld Mila van dee

20-11-2021 09:00 Wageningen F4 Woudenberg F4 Wageningen Binnenveld Michiel Wallinga & Sven de Kam

20-11-2021 09:00 Kangoeroes 2/3 hal Wageningen Binnenveld n.v.t.

20-11-2021 14:00 AWDTV A1 Wageningen A1 Amsterdam Zeeburgereiland Regelt de thuisploeg

20-11-2021 16:15 Kesteren A1 Wageningen A3 Kesteren Kesterenhal Regelt de thuisploeg

20-11-2021 15:00 Kesteren A2 Wageningen A4 Kesteren Kesterenhal Regelt de thuisploeg

20-11-2021 15:20 SKF B1 Wageningen B1 Veenendaal SKF Hal Regelt de thuisploeg

20-11-2021 10:00 Noviomagum B1 Wageningen B2 / B3 Lent Triangel Regelt de thuisploeg

20-11-2021 14:15 SKF C1 Wageningen C1 Veenendaal SKF Hal Regelt de thuisploeg

20-11-2021 14:15 Nova C1 Wageningen C2 De Bilt HF Witte Centrum Regelt de thuisploeg

20-11-2021 11:00 KVZ C2 Wageningen C3 Zutphen Hanzehal 2 Regelt de thuisploeg

20-11-2021 14:00 Kesteren C1 Wageningen C4 Kesteren Kesterenhal Regelt de thuisploeg

20-11-2021 12:00 KVZ C3 Wageningen C5 Zutphen Hanzehal 2 Regelt de thuisploeg

20-11-2021 11:00 KVZ D1 Wageningen D1 Zutphen Hanzehal 1 Regelt de thuisploeg

20-11-2021 12:00 Woudenberg D2 Wageningen D2 Woudenberg Grifthal Regelt de thuisploeg

20-11-2021 09:00 SKF D2 Wageningen D3 Veenendaal SKF Hal Regelt de thuisploeg

20-11-2021 10:05 SKF E1 Wageningen E1 Veenendaal SKF Hal Regelt de thuisploeg

20-11-2021 10:05 SKF E2 Wageningen E2 Veenendaal SKF Hal Regelt de thuisploeg

20-11-2021 10:10 Telstar E3 Wageningen E5 Hoevelaken Ridderspoor Regelt de thuisploeg

20-11-2021 11:05 Telstar E1 Wageningen E3 Hoevelaken Ridderspoor Regelt de thuisploeg

20-11-2021 10:10 Telstar F1 Wageningen F1 Hoevelaken Ridderspoor Regelt de thuisploeg

21-11-2021 n.n.b. Mid Fryslan Wageningen 2 Grou START COMPETITIE

21-11-2021 n.n.b. Mid Fryslan Wageningen 1 Grou START COMPETITIE

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
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