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Korfbal 

Overgang van veld naar zaal (7, de laatste) 

Wageningen 1 & 2 zijn al aan de competitie begonnen, voor de overige teams start de competitie komend 
weekend. Ook weer niet voor iedereen, want ook teams die regelmatig een weekend vrij zijn.  

• Competitieprogramma  
Het competitieprogramma staat in de KNKV Wedstrijdzaken app, en je vindt het ook op onze website: 
https://www.kvwageningen.nl/programma. En elke week in de weekbrief het programma van deze week, en 

volgende week (zie verderop).  
• Wedstrijden op de juiste tijd laten starten 

Hieronder een bericht vanuit bestuurslid Jan Willem waarin hij iedereen wijst op dat we alleen samen kunnen 
zorgen dat wedstrijden op de juiste tijd starten. Graag een ieders aandacht daarvoor.  

• Niet met buitenschoenen op de sportvloer! 
En van langer terug is er nog het bericht, Samen zorgen voor een schone topsportvloer!. Hou het vuil van onze 

vloer door alleen met zaalschoenen de zaal te betreden, en als je die niet hebt op sokken de hal in te gaan of 
de blauwe hoesjes te gebruiken.  

• Hoe zat het ook alweer met de duur van de wedstrijd 
En hoe zit het ook alweer met de speelduur etc. Die vind je in de spelbepalingen (op de pagina 
https://www.knkv.nl/competition/spelbepalingen/ vind je een hyperlink naar onderstaand document)  

 

Attentie, samen elke wedstrijd op de juiste tijd laten starten 

Beste coach, teamleider, scheidsrechter, aanvoerder en spelers. 

Het zaalseizoen start voor de meeste teams a.s. zaterdag. KV Wageningen heeft veel teams en daar zijn we enorm 
trots op. Omdat bijna alle teams op zaterdag spelen is de hal altijd in gebruik van 09.00 uur tot soms wel 22.30 
uur. Dit moet omdat we anders niet alle wedstrijden kwijt kunnen en we graag alle teams in ons Binnenveld willen 
laten spelen en niet in de Aanloop. 

Dit houdt in dat echt alles strak gepland is en we geen vertragingen kunnen gebruiken, anders start het laatste 
team niet op tijd met als gevolg dat de tegenstander na middernacht thuis komt. 

22 november 2021 

Nr. 14 

https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/samen-zorgen-voor-een-schone-topsportvloer
https://www.knkv.nl/competition/spelbepalingen/
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Kijk dus goed naar je starttijd en begin dan ook op tijd. 

● Niet te lang inschieten 

● Geen onnodige time-out 

● Rust, gewoon bij de bank, je hoeft echt niet met je hele team steeds naar de kleedkamer. 

Laten we daar met z'n allen kritisch naar kijken zodat wij als bestuur niet na een paar weekenden een zaalwacht 

moeten instellen die wedstrijden eerder moet gaan afkappen. 

Wensen we iedereen nog een fijne, sportieve en vooral competitie toe en maar hopen dat alles, ondanks alle 
maatregelen, gewoon door kan blijven gaan. 

Succes, 

Jan Willem van Nieuwenhuijsen, bestuurslid Technische Zaken 

Niet vergeten: ballenkar/ballenkast afsluiten na de training 

De laatste teams op de trainingsavonden zijn verantwoordelijk voor het opruimen van alle gebruikte materialen. 
Daaronder vallen ook de ballen. In het Binnenveld gaan de ballen na afloop van de training terug in de ballenkar 
en sluit het laatste team de ballenkar af met het slot dat aan de kar hangt. Voordat het laatste team de kar afsluit, 
checken zij het hok op “loslopende” ballen. En laten we het laatste team helpen door na de eigen training al het 

materiaal op te ruimen dat door het team na je niet meer gebruikt wordt. In de Aanloop geldt hetzelfde, maar dan 
betreft het de ballenkast.  

Alleen samen kunnen we zorgen dat we alle ballen behouden en dat ze in goede staat blijven. Je kunt het andere 

huurders niet kwalijk nemen dat zij met onze ballen gaan voetballen omdat wij onze spullen niet opruimen.  

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  

Teleurstellende start zaalcompetitie Wageningen 1 

Afgelopen zondag begon voor Wageningen het zaalseizoen met een uitwedstrijd in Grou tegen Mid Fryslân. Een 
taaie tegenstander en dat hebben de blauwwitten dan ook ondervonden. Alleen aan het slot van de eerste helft liet 
Wageningen haar ware gezicht zien, maar over het grootste gedeelte van de wedstrijd was het niet bepaald tof en 
zaten zij geen moment echt in de wedstrijd. 

Het begon nog wel goed. De eerste aanval had maar twee minuten nodig om uit evenzo veel schoten van Pim een 
2-0 voorsprong te nemen. Het tweede aanvalsvak had het duidelijk moeilijker om in de beginfase de juiste richting 

te vinden. Mid Fryslân bleek die periode het vizier wel op scherp te hebben en binnen 10 minuten was de stand 4-
2. Jiske wist het verschil te verkleinen via een stip, maar nadat Nena een doorloopbal had benut was het helaas al 
snel weer raak voor de thuisploeg. Bij de stand 7-4 scoorde Steven en bracht het verschil op twee. Helaas, door 
een slordige fase, werd de achterstand weer groter en Wageningen moest alle zeilen bijzetten om een debacle te 
voorkomen. Nadat Steven, Jeroen en Pim voor de 10-8 op het scorebord zorgden, kwam Wouter in het veld voor 

Tim. De laatste vijf minuten van de eerste periode kreeg Wageningen de geest en liet het team even zien toch wel 
meer in de mars te hebben. Steven en Jiske zorgden voor de 10-10 en in de laatste minuut zorgden Nena en 
Jeroen voor de 10-12 ruststand. 

De tweede helft leek Wageningen het positieve gevoel door te zetten. Middels Steven, Pim en Wouter werd de 
stand op 12-15 gebracht. Helaas konden de blauwwitten het op dat moment toch wel redelijke spel geen vervolg 

geven. Ze vervielen vaak in te gehaast en slordig spel, passes kwamen niet aan en de thuisploeg rook bloed. Bij 
de stand 15-16 via Wouter moest Nena, enigszins aangeslagen door een botsing, het veld verlaten. Xanne verving 
haar. Steven zorgde weer voor een verschil van twee (15-17), maar daarna was het Mid Fryslân dat het initiatief 
overnam. Nog eenmaal rechtte Wageningen de rug (20-20) via Jiske en Steven en bij de stand 21-21 door Xanne 
mocht Wageningen nog hoop houden. Deen werd, bij opnieuw een achterstand, aanvallend nog ingebracht, maar 
de tijd bleek tekort om het tij nog te keren. De einduitslag was 23-21. Uithuilen en opnieuw beginnen dus. 

Doelpuntenmakers: Steven Landman 6x,Pim Steenbergen 4x,Jiske van Brenk en Wouter ter Maten 3x, Nena 
Ellermeijer en Jeroen Hukema 2x en Xanne Ketelaar 1x. 

Zaterdag aanstaande opnieuw een uitwedstrijd. Wageningen gaat dan op bezoek in Hardinxveld-Giesendam bij 
HKC, één van de kampioenskandidaten. Dus zeker geen gemakkelijke pot. 

  

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverslagen-2021-2022
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Corona communicatie 

Coronamaatregelen per 13 november (herhaling) 

(je vindt deze informatie eveneens op https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/) 
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.  

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: “IIn 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 en 
mogen langs de lijn of op de tribune plaatsnemen en/of (na vertoon van CTB) ook in de sportkantine.” 

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 

Vrijwilligers gezocht voor scannen toegangsbewijzen 

Voor de zaterdagen zijn we nog op zoek naar mensen die willen helpen met het scannen van toegangsbewijzen. 

Het zou al fijn zijn als we je hiervoor een uurtje kunnen inplannen.  

Wil jij helpen? Laat het weten aan Carlo (0623 23 33 70) of Frank (06 12 41 22 70). 

KNKV:  

  

https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
https://www.knkv.nl/geen-publiek-meer-toegestaan/
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.knkv.nl/faqcorona/
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
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Gratis inloopspreekuur Fysiotherapie Vis –update zaalcompetitie 

Nu het zaalseizoen weer gaat beginnen liggen blessures helaas ook op de loer. Fysiotherapie Vis organiseert 
daarom wekelijks een gratis inloopspreekuur. Tijdens het inloopspreekuur zal fysiotherapeute Maxime Schoorl je 
blessure beoordelen en je advies geven. Je kunt elke maandagavond terecht in de praktijk van Fysiotherapie Vis 

op het Plantsoen 57 C in Wageningen. Het inloopspreekuur vindt plaats van 19:00 uur tot 19:45 uur. Leden die 

gebruik willen maken van het spreekuur moeten zich van te voren aanmelden per mail (maxime@fysiotherapie-
vis.nl ). 

Dikke pluim 

Bijna 23 november, alweer 3 jaar geleden dat onze mooie accomodatie Het Binnenveld officieel werd geopend 
mede dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers. Drie jaar van hoogtepunten, maar ook van verdrietige 
dieptepunten. 

In deze huidige moeilijke coronatijd wil ik als "langs de lijn" lid allereerst een dikke pluim geven aan ons Bestuur, 
maar ook aan alle commissies,subcommissie en overige vrijwilligers die naast het "besturen" ons ook nog eens 

door de coronatijd moeten manoeuvreren. Wat een extra tijd kost dat hen. 

En ondanks dat je soms ook gemopper hoort, gaan zij ervoor zodat we in ieder geval onze sport kunnen blijven 
beoefenen. 

En jullie, spelend lid, ouder/verzorger en grootouders, heb je positieve ideeën meld je aan als vrijwilliger. Voor elk 
uurtje dat je bijspringt is KV Wageningen je dankbaar.  

Florien (al ruim 70 jaar met het korfbalvirus besmet) 

Teampagina’s op website omgezet naar zaalcompetitie 

Op onze website is er voor elk team een eigen teampagina, met daarop o.a. de teamfoto, het team, programma, 
uitslagen en de stand. Elke teampagina is nu omgezet naar de zaalcompetitie. Elke teampagina heeft een eigen 
URL, nl. https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-e2 of https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-4. Je 

vindt ze allemaal onder het menu Teams op onze home page.  

Zie je iets vreemds bij een teampagina, of valt je gewoon iets op, meld het dan gewoon 
(weekbrief@kvwageningen.nl).  

Wie heeft trainingsbroek 152 per ongeluk mee naar huis genomen? 

Amy (E7) is haar trainings broek verloren afgelopen zaterdag 20 november. De broek hing in de kleedkamer naast 
haar tas en is waarschijnlijk perongeluk meegenomen door iemand anders tussen 10 en 11 uur. Zijn er ouders die 
misschien een dubbele 152 hebben gevonden? Ik ben te bereiken op pietercool81@gmail.com (Pieter van den 
Boom).  

Schema bardienst zaterdag 27 november 

08:30 - 10:30  E1 
10:30 - 12:30  F1 
12:30 - 14:30  D3 

14:30 - 16:30  B3 
16:30 - 18:30  C1 
18:30 - 20:00 B1 
Bij vragen kun je 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 (22 november) 

Vorige week stond de teller op 5.695,20 en hadden we ons doel van €5.000 

bereikt en waren we al een mooi eind op weg naar de €6.000. Een week later zijn 

we daar al bijna, want de laatste tussenstand is €5.988. We hebben nog 1 week 
te gaan! Online kun je loten verkopen/kopen t/m 30 november.  

Verkoopboekjes inleveren t/m zaterdag 27 november 
Alleen deze week kun je verkoopboekje nog inleveren. Doe dit in de doos achter 
de bar of door het boekje af te leveren op Wilslaan 18. Het zou toch zonde zijn 

wanneer jouw verkochte papieren loten niet geregistreerd worden.  

Tussenstand teams 
We houden de spanning er in. Even geen tussenstand (redactie heeft geen update 
ontvangen)  

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 

mailto:maxime@fysiotherapie-vis.nl
mailto:maxime@fysiotherapie-vis.nl
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-e2
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-4
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:pietercool81@gmail.com
mailto:bardienst@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/gevonden-kleding-en-schoenen-maximaal-4-weken-bewaard
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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 

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 

Activiteiten  

Schoen zetten bij KV Wageningen (voor E, F en Kangoeroes) 

Afgelopen week hebben de Kangoeroes, F en E kinderen een knutsel/kleurplaat gekregen. Deze kunnen de 

kinderen thuis kleuren en in elkaar zetten. De schoen kan dan t/m 2 december worden ingeleverd bij de bar 
(graag voorzien van een naam). We hopen dat Sint en Piet de schoenen dan vullen. Op zaterdag 4 december 
kunnen de kinderen de schoen weer komen ophalen. 

Mochten er kinderen van de Kangoeroes, F en E geen knutsel/kleurplaat hebben gehad, dan kunnen zij die nog 
ophalen bij de bar. 

Bestel snel een unieke limited edition WAJO-trui (herhaling) 

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 (herhaling)  

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 
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/  

https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2021
https://www.kvwageningen.nl/statiegeldflessen-inleveren-bij-kv-wageningen
https://forms.office.com/r/AxURv646Tr
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022
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) Het programma dat in deze weekbrief staat is gebaseerd op dump uit Sportlink van 23/11, 20:00 uur.  

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

Uitslagen afgelopen weekend – 20/21 november (competitie) 

 

Programma deze week – weekend 27/28 november  

 
(bron Vertr/Aanw -> teamouders kunnen deze tijden aanleveren bij Petra Hoefakker, die ze in Sportlink verwerkt 
en dan komen ze automatisch mee naar de weekbrief)  

Ontvangst scheidsrechters zaterdag 27 november 

15.30-18.15 uur:  S4+S7+C1: ??? 
18.15-22.30 uur:  C1+B1+S5: ??? 

Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 Wageningen 1 23 21 Blauw-Wit (A) 3 Wageningen 2 15 21

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 27-11 16:30 HKC (Ha) 1 Wageningen 1 Het Dok-HARDINXVELD-G'DAM J den Dekker, D Boogaard

zat 27-11 17:15 DSC 3 Wageningen 2 De Vijfkamp-EINDHOVEN A (Alex) den Hartog

zat 27-11 18:40 Noviomagum 2 Wageningen 3 De Triangel-LENT J (Jeroen) Barentsen

zat 27-11 16:00 Wageningen 4 Amicitia 3 Het Binnenveld R (Rolf) Scholten

zat 27-11 21:30 Wageningen 5 SDO/Fiable 4 Het Binnenveld G. (Gerco) Treur (Pim Steenbergen)

zat 27-11 17:45 Victum 2 Wageningen 6 Weteringhoek-HOUTEN R (Ron) van Dijk

zat 27-11 17:10 Wageningen 7 TOP (V) 2 Het Binnenveld ??

zon 28-11 14:40 Diderna/Visser  1 Wageningen 9 Theothorne-DIEREN Klauwers, G. (Gerrie)

woe 24-11 21:10 Wageningen MW1 Wesstar MW1 Het Binnenveld Bastiaans, L (Lammert)

woe 24-11 21:00 Woudenberg MW1 Wageningen MW2 De Camp-WOUDENBERG H. (Hilde) v/d Berk

zat 27-11 13:50 Dalto/Klaverblad Verz A1 Wageningen A1 Hoenderdaal-DRIEBERGEN M. van Zoggel-Foolen, Y v Krieken (Ass) 12:20

zat 27-11 12:45 Zwart Wit A1 Wageningen A2 De Mors-DELDEN S (Sander) Roemers 10:30

zat 27-11 20:20 Wageningen A4 EKCA/CIBOD A1 Het Binnenveld Meij-Smits, S. (Sascha) van der 0:00

zat 27-11 19:20 Wageningen B1 MIA B1 Het Binnenveld Hidde Veenema 18:20

zat 27-11 15:00 Wageningen B3 DVO/Accountor B4 Het Binnenveld Martijn van Laar 14:15

zat 27-11 18:20 Wageningen C1 Tiel '72 C1 Het Binnenveld J A (Jaap) Karman 16:50

zat 27-11 11:10 Dalto/Klaverblad Verz C2 Wageningen C2 Hoenderdaal-DRIEBERGEN Veldhuizen, B. (Bert) van 0:00

zat 27-11 14:00 Wageningen C4 Hemur Enge C1 Het Binnenveld Lemmen, T.F. (Timon) van 13:00

zat 27-11 11:00 SKF C5 Wageningen C5 SKF-hal-VEENENDAAL 10:00

zat 27-11 13:40 Devinco D1 Wageningen D1 Keizerslanden-DEVENTER 12:00

zat 27-11 13:00 Wageningen D3 DVO/Accountor D2 Het Binnenveld Lisette van Druten 12:15

zat 27-11 12:00 Wageningen D4 SKF D4 Het Binnenveld Daalmeijer, I. (Ilse) 0:00

zat 27-11 11:00 Wageningen D5 DVO/Accountor D4 Het Binnenveld Oosterhof, J. (Jinke) 10:25

zat 27-11 11:15 Reehorst '45 D4 Wageningen D6 't Riet-EDE GLD Ros, A. (Ardin) 0:00

zat 27-11 09:00 Wageningen E1 DVO/Accountor E1 Het Binnenveld Lubberts, D.M. (Didi) 8:30

zat 27-11 10:30 DVO/Accountor E6 Wageningen E3 DVO-hal-BENNEKOM Zwieten, M (Marieke) van 0:00

zat 27-11 10:00 Wageningen E7 EKCA/CIBOD E2 Het Binnenveld Borger, L. (Leanne) (beg. M. van Aggelen) 0:00

zat 27-11 10:00 Wageningen F1 Rheko F1 Het Binnenveld Klop, L. (Lennie) (beg. Hans de Jong) 9:30

zat 27-11 10:00 Wageningen F3 Reehorst '45 F2 Het Binnenveld Dorland, D. (Denise) van (beg. GJ Ruijsch) 0:00

zat 27-11 10:30 DVO/Accountor F3 Wageningen F4 DVO-hal-BENNEKOM Visser, E (Elna) de 0:00

https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/programma
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Programma volgende week – weekend 4/5 december 

 
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 
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 

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

zat 4-12 16:00 Wageningen 1 Nieuwerkerk 1 Het Binnenveld-WAGENINGEN

zat 4-12 14:30 Wageningen 2 Nieuwerkerk 2 Het Binnenveld-WAGENINGEN R W N (Remco) van Beek

zat 4-12 20:10 Wageningen 3 ODIK 2 Het Binnenveld-WAGENINGEN H. (Harald) van Dongen

zat 4-12 19:10 DOS Kampen/Veltman 2 Wageningen 4 De Reeve-KAMPEN J (Jan) Jonkman

zat 4-12 18:00 DOS Kampen/Veltman 3 Wageningen 5 De Reeve-KAMPEN H (Henk) Bruins

zat 4-12 21:20 Wageningen 6 KVA 3 Het Binnenveld-WAGENINGEN M C (Maarten) Bolt (Pim Steenbergen)

zat 4-12 19:30 Elburg 2 Wageningen 7 't Huiken-ELBURG

zat 4-12 15:00 Woudenberg 3 Wageningen 8 De Camp-WOUDENBERG

woe 1-12 19:55 Zetten MW1 Wageningen MW1 De Mammoet-ZETTEN Laak, K. (Koen) de

zat 4-12 18:45 Wageningen A1 DOS '46 A1 Het Binnenveld-WAGENINGEN N (Nick) van Meteren, R (Ruud) Baerends

zat 4-12 17:30 Wageningen A2 Apeldoorn A1 Het Binnenveld-WAGENINGEN G (Gerwin) de Groot (Steven Landman)

zat 4-12 14:00 DVO/Accountor A4 Wageningen A3 DVO-hal-BENNEKOM Berg, M (MariÃ«lle) van den

zat 4-12 12:05 Reehorst '45 A2 Wageningen A4 't Riet-EDE GLD Dekker, J.H.W. (Henri)

zat 4-12 13:45 DOT (O) A3 Wageningen A5 Mondriaan-OSS Haverkate, E. (Ellen)

zat 4-12 13:00 DVO/Accountor B2 Wageningen B1 DVO-hal-BENNEKOM Kuijk, M. (Mike) van

zat 4-12 13:45 Wesstar B1 Wageningen B2 De Pals-WESTERVOORT

zat 4-12 12:10 Wageningen C2 De Meeuwen C2 Het Binnenveld-WAGENINGEN Wouter ter Maten

zat 4-12 11:10 Wageningen C3 Tiel '72 C2 Het Binnenveld-WAGENINGEN Brenk, J.J. (Jiske) van

zat 4-12 16:25 Viking C1 Wageningen C4 Marienhoeve West-WIJK BIJ DUURSTEDE

zat 4-12 13:15 Wageningen D1 MIA D1 Het Binnenveld-WAGENINGEN KNKV

zat 4-12 09:00 Dalto/Klaverblad Verz. D3 Wageningen D4 Hoenderdaal-DRIEBERGEN-RIJSENBURG Ee, B. (Bo) van

zat 4-12 13:20 Tiel '72 D2 Wageningen D5 Westroyenhal-TIEL

zat 4-12 09:00 Soesterkwartier E1 Wageningen E1 Midland-AMERSFOORT Wernsen, C. (Connor)

zat 4-12 09:40 DOT (O) E1 Wageningen E2 Mondriaan-OSS Nuland, R (Reggie) van

zat 4-12 10:05 Wageningen E3 DOT (O) E2 Het Binnenveld-WAGENINGEN Dee, N. (Niek) van (beg. W. Eijsink)

zat 4-12 09:00 EKCA/CIBOD E1 Wageningen E5 Elderveld-ARNHEM

zat 4-12 10:05 Wageningen E6 De Hazenkamp E1 Het Binnenveld-WAGENINGEN Dreven, I. (Indy) van

zat 4-12 12:30 DVO/Accountor E7 Wageningen E7 DVO-hal-BENNEKOM Schuppen, E. (Esmee) van

zat 4-12 09:00 Wageningen E8 DVO/Accountor E4 Het Binnenveld-WAGENINGEN Bruijn, W.W.J. (Wieke) de (beg. H. v Holland)

zat 4-12 09:30 Tiel '72 F1 Wageningen F1 De Betuwehal-TIEL

zat 4-12 09:00 Reehorst '45 F2 Wageningen F2 't Riet-EDE GLD Ingrassia, Z. (ZoÃ«)

zat 4-12 14:15 Animo F1 Wageningen F3 De Randhorst-GELDERMALSEN

zat 4-12 10:05 Wageningen F4 SIOS '61 F1 Het Binnenveld-WAGENINGEN Lam, E. (Eline) (beg. Anne/Maaike Rou)

zat 4-12 10:05 EKCA/CIBOD F2 Wageningen F5 Elderveld-ARNHEM

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
mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
mailto:scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl
mailto:arbitrage@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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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 
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