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Korfbal 

Overgang van veld naar zaal (6) 

Komend weekend start voor Wageningen 1 & 2 al de competitie, voor de overige teams is het nog een 
oefenweekend.  

• Oefenwedstrijden zaal – laatste oefenweekend 20/21 november 
Nog 1 weekend met oefenwedstrijd. Achterin de weekbrief het oefenprogramma van dit laatste oefenweekend: 
https://www.kvwageningen.nl/oefenwedstrijden-oktober-november-2021  

• Start zaalcompetitie – zaterdag 27  november 
Het competitieprogramma staat in de KNKV Wedstrijdzaken app, maar je vindt het ook op onze website: 
https://www.kvwageningen.nl/programma  
Voor Wageningen 1 & 2 start de competitie al in het weekend van 20/21 november 

• Trainingsschema zaal: https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema-zaal-2021-2022  

➔ Samen zorgen voor een schone topsportvloer! Van belang voor iedereen die op de speelvloer moet zijn. Het 

bericht stond in de weekbrief van vorige week.  

Wedstrijdverslagen 

We nodigen jullie uit om wedstrijdverslagen te schrijven en naar ons te sturen (weekbrief@kvwageningen.nl). Of 

informatie te appen naar 0644348874 (Alien).  

Alle wedstrijdverslagen bij elkaar -> https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverslagen-2021-2022  

Corona communicatie 

Coronamaatregelen per 13 november 

Tijdens de persconferentie van vrijdagavond 12 
november zijn er nieuwe corona maatregelen 
afgekondigd.  

Vanaf zaterdag 13 november 18:00 uur mag er geen 

publiek meer aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden. 
Daarnaast geldt vanaf 13 november dat de horeca 
geopend mag zijn van 6:00 uur 's ochtends tot 20:00 uur 
's avonds. Dit zijn maatregelen aanvullend op de 
maatregelen die 6 november van kracht werden.  

Hoe ziet dat er praktisch uit bij KV Wageningen?  

Sportkantine (clubhuis/keuken) 

Wij houden op maandag t/m donderdag het clubhuis 
open tot 20:00 uur. De keuken is dicht en er kan alleen koffie/thee en drinken uit de koelkast worden besteld, de 
biertap is niet aangesloten. De hoofdtaak van de barploeg is het scannen van de QR bij mensen die binnenkomen. 
De teams zorgen zelf dat de QR codes gecontroleerd worden.  

Op zaterdagen zijn clubhuis en keuken normaal geopend. De keuken sluit om 19:30 uur en het clubhuis om 20:00 
uur.  

Wat niet is gewijzigd:  

Voor sporters van 18 jaar en ouder is een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist. Dit in combinatie met ID-kaart. 

Let op: Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (bijv. trainers, coaches (uit en thuis), scheidsrechters, alle 
noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers) zijn van deze verplichting uitgezonderd. Echter, vanuit praktische 
overwegingen kiezen wij ervoor gewoon iedereen van 18 jaar en ouder te scannen, te legitimeren en te voorzien 

van een polsbandje. Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en geen CTB kunnen tonen, krijgen gewoon 
toegang. Zij blijven dan wel beperkt tot het uitvoeren van hun functie (dus geen toegang tot de horeca).  

Publiek 

De tribune is afgesloten voor publiek. Ouders kunnen na het tonen van de QR code hun kinderen naar de 
kleedkamer brengen en helpen met omkleden. Wanneer zij willen blijven wachten op hun kind, kan dat in het 
clubhuis.  
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Uitwedstrijden 

Wat betreft uitwedstrijden gaan we er vanuit dat mensen samen overleggen wel/geen mondkapjes in de auto.  

KNKV houdt verder aan, volgens protocol NOC*NSF: “In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders 

tot een minimum te beperken. Rijouders die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team 
of omdat de betrokken sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats (bijv. bij 

schaatsaccommodaties) zijn in dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen. 

Verder doet elke vereniging zijn uiterste best, maar is het mogelijk dat zij het anders uitvoeren dan wij. Daarom is 

het goed om vooraf te checken hoe het bij de betreffende club is geregeld. In de competitie kan dit door in de 
KNKV app op de uitwedstrijd te klikken, en daar vind je de link “Corona-maatregelen van de thuisvereniging”.  

Achtergrond info: 
- KNKV: Voorlopig geen publiek meer toegestaan 
- NOC*NSF - Protocol verantwoord sporten 

- KNKV - FAQ Corona 

Corona informatie op onze website 

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

Algemene informatie 

JAV/ALV verplaatst naar maandag 13 december 

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen verplaatsen we de JAV/ALV van maandag 15 november naar maandag 13 
december. Mochten we op 13 december door de regels de vergadering nog niet kunnen houden in Het Binnenveld, 
dan zal deze op maandag 13 december via Teams plaatsvinden. 

Schema bardienst zaterdag 20 november 

Zaterdag 20 november 2021 
08:30 - 10:30  F4 
10:30 - 12:30  E7 

12:30 - 14:30  D5 
14:30 - 16:30  D4 
16:30 - 18:30  3 
18-30 - eind    8 

Vanaf 10:30 is het handig om met 3/4 ouders aanwezig te zijn omdat er dan ook bestellingen voor de keuken zijn.  
Bij vragen kunt u contact opnemen met Anita Hendriks bardienst@kvwageningen.nl of 06-29071591. 

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Gevonden kleding en schoenen nog maximaal 4 weken bewaard 

Acties! 

Grote Clubactie – wekelijkse update (15 november) 

We zijn er al! Vorige week zaten we op 92% van ons doel van €5.000. Inmiddels zitten we daar al ruim overheen: 
€5.695,20. Dat is 14% boven ons doel De €6.000 komt zelfs in zicht…. En we hebben nog 2 weken te gaan, want 
online loten kopen kan t/m 30 november.  

Tussenstand teams 

Bovenaan de ranglijst is de strijd tussen D4 en D3 nu ontbrand. Een paar dagen terug had D3 de D4 ingehaald, 
maar in de laatste stand staat D4 toch weer bovenaan (355 loten) D3 staat op 312. Daarna een heel groot gat 
naar E7 (135), D6 (130) en D1 (119). Deze laatste twee zijn nieuw in de top 5. 

Wil je nog loten kopen? 

Heb jij nog geen loten gekocht voor KV Wageningen en wil je dat wel? Ga dan naar de online verkooppagina, kies 
hoeveel loten je wil kopen en koppel je aankoop eventueel aan een jeugdlid. Hier vind je de online pagina: 

https://lot.clubactie.nl/lot/kv-wageningen/4900470 

Nog bezig met de verkoop? 
Ben je nog bezig met de verkoop van loten? Ga gewoon nog even lekker door.  

Klaar met de verkoop? 
Ben je klaar met de verkoop van loten en heb je loten vanuit het boekje verkocht? En je hebt het boekje nog niet 
ingeleverd (doos achter de bar in het clubhuis)? Doe dit dan snel zodat deze loten ingevoerd kunnen worden en we 
nog verder over het doel heen gaan. Lever je boekje uiterlijk 23 november in.  

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

Acties die ook nog lopen:  

• Inzameling plastic statiegeldflessen komt op gang 

https://www.knkv.nl/geen-publiek-meer-toegestaan/
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.knkv.nl/faqcorona/
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
mailto:bardienst@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/gevonden-kleding-en-schoenen-maximaal-4-weken-bewaard
https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2021
https://www.kvwageningen.nl/statiegeldflessen-inleveren-bij-kv-wageningen
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Sponsornieuws 

Sponsornieuws – van vorige week:  

• Countus nieuwe sponsor 
• PP Personeelsdiensten sponsort nog meer wedstrijdshirts 

Voor meer berichten: https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws/ 

Vacatures vrijwilligers 

Gezocht: enthousiast nieuw lid voor de sponsorcommissie (herhaling) 

De sponsorcommissie is opzoek naar een enthousiast nieuw lid. Lijkt het jou leuk om nieuwe sponsoren te zoeken 
en te binden aan onze mooie club? Dan zijn we naar jou opzoek! 

Heb je vragen of interesse dan kun je deze stellen via sponsoring@kvwageningen.nl of spreek gerust een lid van 
de sponsorcommissie aan.  

Meer info: https://www.kvwageningen.nl/organisatie/commissies/sponsor-commissie/  

Meer vacatures op: https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/ 

Korfbalpromotie & ledenwerving 

Meetrainen om kennis te maken? Dat kan.  

De schiet-maar-raak trainingen van 2021 zitten er op. Dit betekent niet dat kinderen niet meer kunnen 
kennismaken met korfbal en KV Wageningen. Onze jeugd kan een vriendin/vriendinnetje altijd een keer 
meenemen om een keer mee te trainen bij het eigen team. Kondig het wel van te voren even aan bij je trainer. En 
als dat smaakt naar meer, dan kun je met de coördinator van de leeftijdscategorie bespreken bij welk team de 

verdere kennismaking kan plaatsvinden.  

Meer weten over de kennismakingsmogelijkheden? Mail naar korfballen@kvwageningen.nl of bel/app met Alien 
Jalvingh (0644348874).  

Meer info: https://www.kvwageningen.nl/kennismaken  

Activiteiten  

Kaartavond maandagavond 22/11 vervalt, alternatief op dinsdagmiddag 23/11 

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen vervalt het kaarten op maandagavond 22 november. Er kan kan wel op 
dinsdagmiddag 23 november gekaart worden van 13.30-16.30 uur. Dit is buiten de kaartcompetitie om. Opgave: 

cevani99@outlook.com of bij Mien Meijer. 

Bestel snel een unieke limited edition WAJO-trui 

Hoewel we de komende tijd het 1e even niet in de hal mogen supporten 
zullen we altijd achter ze staan en manieren bedenken om alsnog van ons 
te laten horen. Laten we zodra het weer mag de hele tribune vullen met het 

prachtige blauw en wit!              

Er zijn vanaf nu unieke LIMITED-EDITION WAJO-truien te bestellen! Voor 
maar €25 is hij al van jou! (Kindermaat zelfs maar voor €20) 

Alle opbrengsten zullen gebruikt worden voor leuke en originele sfeeracties. 

Bestellen kan tot en met 27 november, daarna zijn er geen truien meer te 
bestellen! 
Dus bestel nu snel een leuke KV Wageningen-trui via deze 
link: https://forms.office.com/r/AxURv646Tr    

We hopen iedereen snel weer te zien bij het eerste (zodra dat weer mag) in 

hun eigen KV Wageningen-trui! 

De WAJO's    ⚪ 

Koude ballen toernooi – zaterdag 11 december  

Zaterdag 11 december vindt het jaarlijkse koude ballen toernooi plaats. Koude 

ballen toernooi? Jeu de boules buiten op onze banen. De tijden zijn nog niet 
bekend, dat zal afhangen van corona. En er zullen heerlijke, winterse 
versnaperingen zijn.  

Deelname kost €5 per persoon. Opgeven (in duo’s) kan bij Sjoerd van Leeuwen 
middels een sms of appje (0624862820).  

Iedereen kan deelnemen! Het toernooi is niet alleen voor de mensen die elke week 
al een balletje gooien op onze banen, maar ook voor mensen die hun jeu de boules 

https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws-nieuwe-sponsoren-p-bethlehem-schilderwerken-en-countus
https://www.kvwageningen.nl/pp-personeelsdiensten-nieuwe-shirtsponsor-8-a4-en-a5
https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws/
mailto:sponsoring@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/organisatie/commissies/sponsor-commissie/
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/kennismaken
mailto:cevani99@outlook.com
https://forms.office.com/r/AxURv646Tr
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kwaliteiten van de camping in Frankrijk wel eens in Wageningen in praktijk willen brengen. Of gewoon omdat je 
zin hebt om een balletje te gooien.  

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) 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Din 23 november 13:30-16:30 Klaverjassen & jokeren (alternatief voor de maandagavond) 

Zat 11 december volgt Koude ballentoernooi 

Maa 13 december 20:00 Algemene Ledenvergadering (JAV/ALV) 

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.  

Programma deze week – weekend 20/21 november (oefenen) 

Wageningen 1 & 2 competitie 

 
Oefenwedstrijden 

 

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 & Lynn Meijnen

20-11-2021 10:00 Wageningen E7 Sparta N. E2 Wageningen Binnenveld 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 17:00 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 C5 Kesteren Kesterenhal Regelt de thuisploeg

20-11-2021 12:00 KVZ C3 Wageningen C4 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 D3 Woudenberg Grifthal Regelt de thuisploeg

20-11-2021 09:00 SKF D2 Wageningen D2 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

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/programma
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Programma volgende week – weekend 27/28 november (competitie) 

Actuele programma vind je in de KNKV app, of op https://www.kvwageningen.nl/programma  

 

 

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 

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

 
 
 

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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