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Korfbal 

Update voortgang zaalcompetitie en voor de komende drie weken (2 december) 

Zoals jullie weten heeft de Rijksoverheid besloten dat er na 5 uur ’s avonds niet meer gesport mag worden. Dit 
geldt in ieder geval voor de aankomende periode. Aansluitend op het bericht van de KNKV hebben wij met de TC’s 
binnen KV Wageningen het volgende besloten: 

• Wedstrijden gaan gewoon door, tenzij deze niet voor 17:00 uur klaar zijn.  
• Wedstrijden die na 17:00 klaar zijn komen te vervallen. We kijken nog in overleg met de teams en 

tegenstanders of we deze naar de zondag kunnen verplaatsen.  
• Indien de tegenstander niet kan/wil spelen, zal de wedstrijd komen te vervallen. 

We gaan ervan uit, dat alle ingedeelde vrijwilligers (scheidsrechters, zaalwachten, jurytafel, autorijders) het 
huidige schema aanhouden. Indien een speler niet mee kan doen met een wedstrijd, dient diegene zich via de 

normale kanalen af te melden bij de trainers.  

Deze aanpassingen gelden voor de komende 3 zaterdagen (4, 11 en 18 december). 

Eventuele wijzigingen op de coronamaatregelen zullen op de voet gevolgd worden en gecommuniceerd worden via 
de website. 

Mocht je vragen hebben? Neem contact op met de teamcoördinatoren of met de JTC, TC of TKW. 

Updates van dit bericht zul je vinden op onze website: https://www.kvwageningen.nl/meer-over-voortgang-
zaalcompetitie-2021-2022  

Voortgang zaalcompetitie 2021/2022 (30 november) 

Vandaag, dinsdag 30 november, heeft het KNKV bekend gemaakt hoe ze gegeven de nieuwste maatregelen (in 

ieder geval tot 19 december niet sporten na 17:00 uur) invulling willen geven aan de zaalcompetitie. Hun doel is 
om zoveel mogelijk mensen op verantwoorde wijze te laten sporten binnen de mogelijkheden die er zijn. Immers, 
samen sporten en voldoende bewegen is essentieel.  

Wat betekent dit (bericht KNKV https://www.knkv.nl/voortgang-zaalcompetitie-2021-2022/):  

Breedtekorfbal 

• In het geval van KV Wageningen betreft dit S8, S9, MW1, MW2, alle jeugdteams m.u.v. A1, A2, B1, C1, C2 en 

D1.  
• De huidige breedtekorfbalcompetitie gaat door waar mogelijk, conform de huidige competitieopzet en binnen 

de gestelde regelgeving. Idee is dat deze teams zonder trainen wedstrijden kunnen spelen, ook omdat er geen 
promotie/degradatie regelingen van toepassing zijn.  

• De verenigingen krijgen alle ruimte om de niet gespeelde wedstrijden in onderling overleg opnieuw in te 
plannen, maar dat hoeft dus niet.  

• Wat betekent dit praktisch gezien voor ons: in principe gaan alle geplande competitiewedstrijden 

breedtekorfbal (thuis en uit) door mits ze voor 17:00 uur afgerond kunnen zijn. 
 

Korfbal League - gaat gewoon door, valt onder topsportcompetities (niet voor ons van toepassing) 

Wedstrijdkorfbal 

• In het geval van KV Wageningen betreft dit S1 t/m S7, A1, A2, B1, C1, C2 en D1.  
• Deze competitie wordt per direct stopgezet. In deze competities is trainen noodzakelijk, tevens 

promotie/degradatie van belang en moet je daarom de competitie kunnen uitspelen.  
• Er komt een nieuw (flexibel) competitieprogramma vanaf januari zodra het mogelijk is om te trainen. 

• Geplande wedstrijden in de komende weekenden voor 17.00 uur kunnen als oefenwedstrijden worden 

gespeeld als beide teams dat willen, maar de resultaten tellen niet mee voor de competitie. 
• Wat betekent dit praktisch gezien: voor de wedstrijden die gespeeld kunnen worden voor 17 uur, zal contact 

gezocht worden met de tegenstander om af te spreken of er gespeeld zal worden.  
• Wanneer er voor het wedstrijdkorfbal een nieuwe competitie ingepland wordt, zal dit t.z.t. consequenties 

hebben voor het totale wedstrijdprogramma. 

  

29 november 2021 
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Attentie, samen elke wedstrijd op de juiste tijd laten starten (herhaling) 

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. 

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 

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 (moet nog 

worden aangevuld met recente verslagen Wageningen 1, maar onze site doet ietwat vreemd…)  

Wageningen komt net tekort tegen HKC 

Afgelopen zaterdag de tweede uitwedstrijd voor Wageningen. Nu 
tegen het sterke HKC uit Hardinxveld-Giessendam. Wageningen 

moest eigenlijk winnen om mee te blijven doen om de bovenste 
plaatsen. Dat het een zware kluif zou worden dat stond van te 
voren wel vast. 

Wageningen begon niet al te voortvarend, terwijl HKC in die 

beginfase ook enkele aanvallen nodig had om tot scoren te komen. 

De 1-0 stand stond nog maar nauwelijks op het scorebord of Pim 
had het antwoord al klaar. HKC had het daarna een poosje alleen 
voor het zeggen, mede omdat de tweede aanval niet tot scoren 
kwam. 5-1 stond het zelfs toen Wageningen middels Wouter ter 
Maten wat dichterbij kon komen. Toch ging het die eerste vijf 
minuten aanvallend best moeizaam. Het werd zelfs 6-2 en nadat 

Nena Ellermeijer had gescoord en HKC vanaf de stip had gemist, leek het er even op dat het lek boven was. En 
hoewel Steven Landman de vierde treffer aantekende (6-4) was het opnieuw de thuisploeg die toesloeg. 

Aanvallend werden er die fase te vaak verkeerde keuzes gemaakt, waardoor de bal weer snel kwijt was. Scoorden 
de Wageningers wel, in dit geval was het Tim Dekker, dan had HKC meteen het antwoord klaar. Na de stand 9-5 
leek Wageningen eindelijk het ritme gevonden te hebben. Tim Dekker, Saskia van der Zee en Pim Steenbergen 

brachten het verschil op twee, maar opnieuw was het HKC dat scoorde. Langzaam maar zeker maakte 
Wageningen het de thuisploeg steeds moeilijker. Tim Dekker legde opnieuw loepzuiver aan en Nena Ellermeijer 
verzilverde een aan haar toegekende strafworp. Dit laatste na uitstekend reboundwerk van Pim Steenbergen, die 
ervoor zorgde dat de aanval geruime tijd in balbezit kon blijven. Ook het doelpunt van Steven Landman, de 11-11, 

kwam hier mede door tot stand. Helaas , in de laatste seconde van die eerste helft werd het toch nog 12-11. 

De tweede helft leek een kopie te worden van de eerste periode. Tot 14-13 bleef Wageningen nog bij via Nena 
Ellermeijer en Xanne Ketelaar, maar daarna nam HKC weer een ruime voorsprong van 5 doelpunten (18-13). 
Wageningen toonde echter, evenals de eerste helft, voldoende veerkracht. Na enig "blessureleed" verholpen te 
hebben aan HKC zijde leek Wageningen op stoom te komen. Tim Dekker maakte een uitstekende doorloopbal en 
vanaf de stip maakte Steven Landman nummer 15. Michelle van de Tempel bracht het verschil op twee. Aan 
Wageningse zijde werd er bij de stand 18-16 gewisseld. Jiske van Brenk en Danieke van de Hoef namen de plaats 

aanvallend in voor Saskia van der Zee en Xanne Ketelaar. Nadat HKC opnieuw scoorde had Jiske van Brenk 
meteen het antwoord klaar van afstand (19-17). Bij de stand 20-17 bleek Wageningen geenszins gebroken, maar 
deed er nog een schepje bovenop. Steven Landman, Danieke van de Hoef en Jiske van Brenk schoten de stand 
naar 20-20 en nadat HKC weer de leiding nam had Nena Ellermeijer dezelfde minuut de stand opnieuw gelijk 
getrokken. Na tien minuten in de tweede helft was het duo scheidsrechters het duidelijk niet eens met elkaar en 
dit was helaas ten nadele van de Wageningers die een zuivere stip hadden verdiend. Weer kwam HKC op twee 
treffers verschil, terwijl Nena Ellermeijer haar vierde treffer maakte. Drie minuten voor tijd was het reuze 

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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spannend. Jiske forceerde een stip, die in eerste instantie werd gemist maar door te vroeg inlopen mocht worden 
overgenomen en alsnog raak werd geschoten (24-23). Met nog twee minuten te gaan kon het nog alle kanten op. 
Toen Wouter ter Maten 24-24 aantekende leek een gelijkspel in zicht. Helaas zat het arbitrale duo de laatste 
seconden van de wedstrijd opnieuw niet op één lijn waardoor ten onrechte een stip werd toegekend aan HKC en 
Wageningen alsnog met lege handen naar huis kon. 

Doelpuntenmakers: Nena Ellermeijer 5x, Steven Landman en Tim Dekker 4x, Jiske van Brenk 3x, Pim Steenbergen 

en Wouter ter Maten 2x, Saskia vd Zee, Xanne Ketelaar, Michelle van de Tempel en Danieke van de Hoef 1x. 

Zaterdag a.s. zou de eerste thuiswedstrijd op het programma staan om 16.00 uur tegen Nieuwerkerk. In verband 
met de nieuwe corona maatregelen zal deze wedstrijd wel niet doorgaan. 

Voor wie de livestream wil terugkijken: https://www.youtube.com/watch?v=j61r3ZBcw7o  

Corona communicatie 

Coronamaatregelen per 28 november 

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

Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 26 november 2021 dit bericht. 

Helaas moeten we met z’n allen nog weer een stap terug doen. Vanaf zondag 28 november zal het Binnenveld (en 
ook de Aanloop) elke dag vanaf 17.00 uur gesloten moeten zijn. Dit houdt in dat er tot nader order niet getraind 
kan worden. 

Wat de verdere uitwerking gaat zijn van de maatregelen voor ons als KV Wageningen kunnen we jullie nog niet 

vertellen. Hiervoor zijn we in afwachting van berichtgeving van het KNKV. Zodra wij van hen de aanvullende 
details ontvangen brengen wij jullie uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Het bestuur 

➔ Uitwerking m.b.t. voortgang competitie vinden jullie hierboven bij Korfbal 

Corona informatie op onze website 

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

Algemene informatie 

Zaalcompetitie 2021/2022 loopt anders dan gedacht – zaterdag livestreams 1e & 2e 

Helemaal bovenin deze weekbrief lees je meer over hoe het nu verder gaat met de zaalcompetitie nu er na 17:00 
uur niet meer gesport mag worden op sportcomplexen. Lees dat zeker even door.  

Wageningen 1 & 2 begonnen wisselend aan de competitie. Wageningen 1 verloor beide wedstrijden, Wageningen 2 

won beide. Bij het wedstrijdkorfbal is de competitie stopgezet, vervallen de uitslagen en komt er in januari, naar 
verwachting, een nieuwe, aangepaste competitie.  

Komende zaterdag stonden de 1e thuis wedstrijden gepland, met als tegenstanders Nieuwerkerk 1 & 2. Deze 
wedstrijden gaan door, en kun je beschouwen als oefenwedstrijden. Beide wedstrijden zijn via de livestream te 
volgen. Kijk daarvoor op ons Youtube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCtTa-bdJwCojWW8xWrW2mKg  

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). 

Schema bardienst zaterdag 4 december 

(nog niet ontvangen)  
Bij vragen kun je contact opnemen met Anita Hendriks bardienst@kvwageningen.nl of 06-29071591. 

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Gratis inloopspreekuur Fysiotherapie Vis (bericht gaat nog naar website) 

https://www.youtube.com/watch?v=j61r3ZBcw7o
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
https://www.youtube.com/channel/UCtTa-bdJwCojWW8xWrW2mKg
mailto:bardienst@kvwageningen.nl
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Acties! 

Grote Clubactie – wekelijkse update (29 november) 

We hebben bijna 2.600 loten verkocht en de opbrengst is de 6.200 Euro 
gepasseerd! Dinsdag 30 november, morgen dus, is de laatste dag dat je nog 

loten kunt verkopen/kopen. Hoe ver kunnen we nog komen? 

Eindstand teams 
Daar is het nog te vroeg voor. We houden het nog even spannend.  

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  

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 

Korfbalpromotie 

Korfbaltrainingen SAM Multisport Junior zitten erop 

Zoals begin november gecommuniceerd hebben we drie trainingen verzorgd voor 
de pilot van Sam Multisport Junior. 

De afgelopen drie weken hebben Jesse en Arjen ruim 30 Wageningse kinderen in 

de basisschool leeftijd laten kennismaken met korfbal. De groep werd gesplitst in 
onderbouw en bovenbouw. Na een korte warming-up hebben ze allerlei schot 
oefeningen en partij vormen gedaan. Je zag dat het balgevoel elke week iets 
beter werd. En het scoren ging de derde training al best aardig. 

De deelnemende kinderen zijn in veel gevallen geen lid van een sport club en het 

doel van de pilot is onder andere om ze te laten zien welke sporten er allemaal 
zijn in Wageningen en ze aan te zetten tot sporten en lid worden van een van de 
clubs. 

Voor alle Wageningse jeugd is het mogelijk om gratis kennis te maken met 

korfbal door zich aan te melden bij de "schiet maar raak" trainingen die KV Wageningen organiseert.  Wie weet 

zijn er een paar kinderen die nu voor korfbal kiezen om hun wekelijkse beweging te krijgen. 

Na de komende drie weken waarbij de groep gaat kennismaken met volleybal en lacrosse komt er een evaluatie 
van de pilot waar wij met plezier aan hebben bijgedragen. 

Activiteiten  

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

Hebben jullie je schoen gezet bij KV Wageningen? Ze zijn gevuld door Sinterklaas en Piet. Op zaterdag 4 december 
kunnen de kinderen de schoen weer komen ophalen.  

Mochten er kinderen vergeten zijn de schoen te zetten bij KV Wageningen, dan kunnen ze alsnog hun cadeautje 

ophalen bij de bar. Sinterklaas en Piet hebben voor alle kinderen een cadeautje gebracht. Dus ga zaterdag 4 
december even langs de bar.  

https://lot.clubactie.nl/lot/kv-wageningen/4900470
https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2021
https://www.kvwageningen.nl/statiegeldflessen-inleveren-bij-kv-wageningen
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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 of app ze naar Alien (0644348874) 

Gerrit Schets maakte teamfoto’s van de teams vallend onder TKW (Wageningen 1, 2 en A1) 

  

Wageningen A1 Selectie Wageningen (1&2) 

  

Wageningen 1 Wageningen 2 

 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Zat 11 december 9:30-14:00 Kledingmarkt gebruikte sportkleding en -schoenen 

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 “competitie”programma 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 weekend – 27/28 november 

 

HKC (Ha) 1 Wageningen 1 25 24 Dalto/Klaverblad Verz A1 Wageningen A1 23 22 Wageningen D3 DVO/Accountor D2 9 7

DSC 3 Wageningen 2 15 19 Zwart Wit A1 Wageningen A2 16 12 Wageningen D4 SKF D4 5 5

Noviomagum 2 Wageningen 3 22 16 Wageningen A4 EKCA/CIBOD A1 6 9 Wageningen D5 DVO/Accountor D4 4 17

Wageningen 4 Amicitia 3 13 11 Wageningen B1 MIA B1 19 13 Reehorst '45 D4 Wageningen D6 6 1

Wageningen 5 SDO/Fiable 4 19 15 Wageningen B3 DVO/Accountor B4 6 4 Wageningen E1 DVO/Accountor E1 14 11

Victum 2 Wageningen 6 34 11 Wageningen C1 Tiel '72 C1 16 11 DVO/Accountor E6 Wageningen E3 6 2

Wageningen 7 TOP (V) 2 11 12 Dalto/Klaverblad Verz C2 Wageningen C2 4 8 Wageningen E7 EKCA/CIBOD E2 1 17

Diderna/Visser Sloopw 1 Wageningen 9 9 23 Wageningen C4 Hemur Enge C1 7 7 Wageningen F1 Rheko F1 15 12

Wageningen MW1 Wesstar MW1 14 13 SKF C5 Wageningen C5 4 3 Wageningen F3 Reehorst '45 F2 19 0

Woudenberg MW1 Wageningen MW2 13 14 Devinco D1 Wageningen D1 4 13 DVO/Accountor F3 Wageningen F4 20 2

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/programma


 

 

Pagina 6 van 9 

 
Weekbrief – 29 november 2021 – Nr. 15 
 
 

 

Programma deze week – weekend 4/5 december 

 
(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 4 december 

11.45-14.15 uur: C2+D1: ??? 
13.30-17.30 uur: S2+S1: Gert van Hal 

Programma volgende week – weekend 11/12 december 

Let op! Dit is nog het programma met alle wedstrijden. Wedstrijden die niet afgerond zijn voor 17:00 uur komen 
te vervallen of worden mogelijk op zondag gespeeld (ze zijn wel al lichtgrijs gekleurd).   

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 4-12 16:00 Wageningen 1 Nieuwerkerk 1 Het Binnenveld P. Peeters, S. de Jong

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

zat 4-12 20:10 Wageningen 3 vervalt

zat 4-12 19:10 vervalt Wageningen 4

zat 4-12 18:00 vervalt Wageningen 5

zat 4-12 21:20 Wageningen 6 vervalt

zat 4-12 19:30 vervalt Wageningen 7

zat 4-12 15:00 Woudenberg 3 Wageningen 8 De Camp-WOUDENBERG Wetering, M. (Margriet) van de

woe 1-12 19:55 vervalt Wageningen MW1

zat 4-12 18:45 Wageningen A1 vervalt

zat 4-12 17:30 Wageningen A2 vervalt

zat 4-12 14:00 DVO/Accountor A4 Wageningen A3 DVO-hal-BENNEKOM Alberts, H (Hans) 0:00

zat 4-12 12:05 Reehorst '45 A2 Wageningen A4 't Riet-EDE GLD Dekker, J.H.W. (Henri) 0:00

zat 4-12 13:45 DOT (O) A3 Wageningen A5 Mondriaan-OSS Haverkate, E. (Ellen) 0:00

zat 4-12 13:00 DVO/Accountor B2 Wageningen B1 DVO-hal-BENNEKOM Kuijk, M. (Mike) van 11:45

zat 4-12 13:45 Wesstar B1 Wageningen B2 De Pals-WESTERVOORT 12:30

zat 4-12 12:10 Wageningen C2 De Meeuwen C2 Het Binnenveld Wouter ter Maten 0:00

zat 4-12 11:10 Wageningen C3 Tiel '72 C2 Het Binnenveld Brenk, J.J. (Jiske) van 10:00

zat 4-12 16:25 vervalt Wageningen C4

zat 4-12 13:15 Wageningen D1 MIA D1 Het Binnenveld KNKV? 0:00

zat 4-12 09:00 Dalto/Klaverblad Verz D3 Wageningen D4 Hoenderdaal-DRIEBERGEN Ee, B. (Bo) van 0:00

zat 4-12 13:20 Tiel '72 D2 Wageningen D5 Westroyenhal-TIEL Rooij, G J (Bert) de 0:00

zat 4-12 09:00 Soesterkwartier E1 Wageningen E1 Midland-AMERSFOORT Wernsen, C. (Connor) 7:45

zat 4-12 09:40 DOT (O) E1 Wageningen E2 Mondriaan-OSS Nuland, R (Reggie) van 8:30

zat 4-12 10:05 Wageningen E3 DOT (O) E2 Het Binnenveld Niek van Dee (beg. W Eijsink) 0:00

zat 4-12 09:00 EKCA/CIBOD E1 Wageningen E5 Elderveld-ARNHEM 0:00

zat 4-12 10:05 Wageningen E6 De Hazenkamp E1 Het Binnenveld Dreven, I. (Indy) van 0:00

zat 4-12 12:30 DVO/Accountor E7 Wageningen E7 DVO-hal-BENNEKOM Schuppen, E. (Esmee) van 0:00

zat 4-12 09:00 Wageningen E8 DVO/Accountor E4 Het Binnenveld Wieke de Bruijn (beg H v Holland) 0:00

zat 4-12 09:30 Tiel '72 F1 Wageningen F1 De Betuwehal-TIEL Nuenen, W. (Wilco) van 8:30

zat 4-12 09:00 Reehorst '45 F2 Wageningen F2 't Riet-EDE GLD Ingrassia, Z. (ZoÃ«) 8:15

zat 4-12 14:15 Animo F1 Wageningen F3 De Randhorst-GELDERMALSEN 0:00

zat 4-12 10:05 Wageningen F4 SIOS '61 F1 Het Binnenveld Eline Lam (beg Anne/Maaike Rou) 0:00

zat 4-12 10:05 EKCA/CIBOD F2 Wageningen F5 Elderveld-ARNHEM 9:10
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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 

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, door fysiotherapeute Maxime Schoorl, in de praktijk van Fysiotherapie Vis, Plantsoen 
57C, van te voren aanmelden is verplicht: maxime@fysiotherapie-vis.nl  

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

zat 11-12 20:45 Wageningen 1 GKV/Enomics 1 Het Binnenveld L.M. Laban R W N van Beek

zat 11-12 19:15 Wageningen 2 GKV/Enomics 2 Het Binnenveld W (Wim) Spenkelink

zat 11-12 15:10 Dalto/Klaverblad Verz 5 Wageningen 3 Hoenderdaal-DRIEBERGEN-RIJSENBURG F. (Frank) van de Pol

zat 11-12 17:45 Antilopen/Lancyr Deelen 3 Wageningen 4 Sportcentrum Buiningpark-LEUSDEN A.P. Korf de Gidts

zat 11-12 20:50 Telstar/Schoonderbeek 3 Wageningen 5 De Slag-HOEVELAKEN A (Aalt) van de Mheen

zat 11-12 15:20 Wageningen 6 Swift (A) 3 Het Binnenveld H (Henk) Peelen (Jeroen Hukema)

zat 11-12 16:45 Oost-Arnhem 4 Wageningen 7 Valkenhuizen-ARNHEM

zat 11-12 14:50 Noviomagum 5 Wageningen 8 De Triangel-LENT

zon 12-12 11:00 Wageningen 9 Wesstar 1 Het Binnenveld Drueten, M.A.G. (Mathijs) van

woe 8-12 21:10 Wageningen MW1 Reehorst '45 MW1 Het Binnenveld Schets, A.J.H. (Jannick)

woe 8-12 21:00 SKF MW1 Wageningen MW2 SKF-hal-VEENENDAAL

zat 11-12 17:50 Wageningen A1 AVO A1 Het Binnenveld R (Remon) Landwier

zat 11-12 16:30 Wageningen A2 Oost-Arnhem A1 Het Binnenveld K (Kees) Dapperens

zat 11-12 13:15 Huizen A1 Wageningen A3 Sportcentrum De Meent-HUIZEN

zat 11-12 13:35 Noviomagum A1 Wageningen A4 De Triangel-LENT

zat 11-12 12:20 Noviomagum A2 Wageningen A5 De Triangel-LENT

zat 11-12 14:15 Wageningen B1 Spirit B1 Het Binnenveld Klae Dekens

zat 11-12 13:00 Rivalen B1 Wageningen B2 Beumerskamp-DOESBURG

zat 11-12 13:10 Wageningen C1 Vriendenschaar (H) C1 Het Binnenveld N. (Niels) Groen

woe 8-12 19:00 DKOD C1 Wageningen C2 MFC Doelum-RENKUM Geutjes, C J (Chyntia)

zat 11-12 12:00 DWS C1 Wageningen C5 Veluwehal-BARNEVELD Lagerweij, B (Bertram)

zat 11-12 12:10 Wageningen D1 Woudenberg D1 Het Binnenveld KNKV?

zat 11-12 11:10 Wageningen D2 Woudenberg D2 Het Binnenveld Westerhuis, H. (Hidde)

zat 11-12 14:05 SKF D3 Wageningen D3 SKF-hal-VEENENDAAL

zat 11-12 13:00 Kesteren D1 Wageningen D6 De Leede-KESTEREN Hattum, P (Pons) van

zat 11-12 13:10 Animo E2 Wageningen E2 De Randhorst-GELDERMALSEN

zat 11-12 11:10 MIA E5 Wageningen E4 Fit Academie Bokkeduinen-AMERSFOORT

zat 11-12 09:00 Wageningen E5 SKF E2 Het Binnenveld Ilekhomon, L. (Lily) (beg M v Aggelen)

zat 11-12 10:05 Wageningen E6 Keizer Karel/Novio E2 Het Binnenveld Zetta Bergsma & Yola Schoen (beg W Eijsink)

zat 11-12 10:05 Wageningen F2 Wageningen F3 Het Binnenveld Stroband, Y. (Yuna) (beg M v Aggelen)

zat 11-12 10:05 Wageningen F5 Animo F2 Het Binnenveld Kam, S. (Sven) de (beg GJ Ruijsch)

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
mailto:kantine@kvwageningen.nl
mailto:binnenveld@kvwageningen.nl
mailto:maxime@fysiotherapie-vis.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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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:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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