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Korfbal 

Coronamaatregelen per zondag 19 december 

Lees wat de nieuwe coronamaatregelen betekenen voor het korfballen en meer in het artikel hieronder bij Corona 

communicatie.  

Corona communicatie 

Coronamaatregelen per zondag 19 december 

Zaterdagavond is bekendgemaakt dat de Coronamaatregelen weer verder zijn aangescherpt. Met ingang van 
zondag 19 december tot in ieder geval 14 januari zijn binnensportlocaties gesloten. Buitensportlocaties mogen 
open tussen 5.00 uur en 17.00 uur.  

Volwassenen van achttien jaar en ouder mogen buiten met maximaal twee personen op anderhalve meter afstand 
sporten, exclusief trainer/ begeleider. Kinderen tot en met zeventien jaar hoeven tijdens het sporten buiten geen 
anderhalve meter afstand te houden en mogen trainen en wedstrijden spelen tegen teams van de eigen 
vereniging.  

Wat betekent dit voor ons en hoe gaan wij hier mee om? 

Jeugd 

Er mag, geheel vrijwillig, buiten worden getraind door onze jeugdteams. De coördinatoren inventariseren de 
behoefte bij de teams en of er trainers aanwezig kunnen zijn. Zij zullen in overleg met het team kijken waar er 
ruimte is om te trainen. Ook wordt er gekeken of er onderling wedstrijdjes gespeeld kunnen worden. 

De Jeugd TC communiceert een en ander met Beheer. De teams houden elkaar via de team apps op de hoogte 
m.b.t. tijd de dag en tijd dat er getraind wordt. 

Hieronder echter wel een aantal punten waar we rekening mee dienen te houden. 

• Kleedkamers en douchegelegenheden zijn gesloten; 
• Kom omgekleed en hou rekening met de weersomstandigheden; 
• Toilet is geopend; 
• Alle bekende basisregels zijn van toepassing; 
• Alle spelers die in een A-team zitten zijn welkom, ook als je ondertussen 18 jaar bent; 
• Bij vorst mogen we niet op de kunstgrasvelden 

jeugdtc@kvwageningen.nl  

Senioren 

Door de nieuwe corona maatregelen is het voor de senioren teams helaas niet mogelijk om te trainen of 
wedstrijden te spelen. Door de regels omtrent groepsvorming kan er ook niet buiten getraind worden. Hopelijk 
mag dit na 14 januari wel weer. Namens de tc een fijne kerst en een sportief 2022 gewenst! 

20 december 2021 

Nr. 18 

mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl


 

 

Pagina 2 van 5 

 
Weekbrief – 20 december 2021 – Nr. 18 
 
 

 

Overige regels: 

• Er mogen geen vergaderingen plaatsvinden op de accommodatie; 
• Ook op het veld is publiek niet toegestaan. 
• Ons clubhuis is weer volledig gesloten; 
• De welbekende basisregels. 

Namens het bestuur,  
Wendy (voorzitter@kvwageningen.nl)  

Corona informatie op onze website 

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

Algemene informatie 

Onderzoek haalbaarheid luchthal KV Wageningen 

Zoals aangekondigd tijdens de JAV van 13 december jl. gaat een commissie 
onderzoeken of het mogelijk is om een luchthal te realiseren voor KV Wageningen. 

Tijdens de JAV is er een plaatje getoond van een mogelijkheid: een dubbele hal over 
twee van onze vier kunstgrasvelden. Carlo heeft ook aangegeven dat de WUR 

geïnteresseerd zou zijn om dit samen met ons te doen, gezien zij met het groeiende 
aantal studenten ook te weinig ruimte hebben op De Bongerd. Financieel is dit een 
grote investering, dus de commissie zal ook zeker naar dit aspect kijken. 
Bij DOS’46 staat momenteel al een luchthal op het veld en er zijn al contacten gelegd 
met de vereniging in Nijeveen om daar eens te kijken en te leren van het proces wat zij 

hiervoor hebben doorgemaakt. 
De commissie zal binnenkort bij elkaar komen om de eerste onderzoekende fase in te 
gaan, wanneer er meer duidelijk wordt zal dat gedeeld worden met de leden. 

Presentatiegids TKW 

Vanuit TKW is er afgelopen periode weer hard gewerkt aan de 
presentatiegids. Dit is een gids waarin de spelers en speelsters uit de teams 
die onder TKW vallen (1, 2 en A1) te presenteren. Daarnaast is er aandacht 
voor de Businessclub en de verwachtingen voor komend seizoen. Helaas is 

dat laatste inmiddels een erg onzeker punt geworden en dus is een deel 
van de gids helaas achterhaald. Het verspreiden van de gids is ook een 

stuk moeilijker geworden nu de binnensportlocaties gesloten zijn, daarom is 
de gids digitaal bijgevoegd aan de weekbrief. Op deze manier kunnen jullie 
toch kennismaken met onze spelers en staf. Zodra de binnensportlocaties 
weer open zijn, zullen er op het Binnenveld ook papieren versies aanwezig 
zijn. 

Via deze weg wil ik Maaike van de Brink bedanken voor het samenwerken 
aan deze gids en het prachtige design dat weer uit haar koker komt. 
Daarnaast Gerrit Schets voor het maken van de portret- en teamfoto’s. 

Ik hoop dat jullie alsnog plezier hebben bij het lezen van de presentatiegids! 

Groet, 
Naomi Stummel, Voorzitter TKW 

  

mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
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KV Wageningen selectie bedankt WAJO’s 

Net als voorgaande jaren wil de selectie ook dit jaar de WAJO'S bedanken en steunen voor alle acties die ze 
organiseren. We zijn trots op de betrokkenheid en inzet van de vele vrijwilligers die zichzelf WAJO'S mogen  

noemen. We hopen dat het korfbal snel weer als vanouds wordt, met een volle tribune en leuke 

korfbalwedstrijden.  

Tot die tijd willen we via deze woorden en een financiële bijdrage onze dank en steun doorgeven.  

KV Wageningen Selectie 

P.S. de speciale WAJO'S truien zijn zeer goed in de smaak gevallen, we twijfelen erover om ze als officieel inschiet-

tenue te gebruiken     .  

Verschijning weekbrieven komende weken (herhaling) 

- Maandag 20 december, laatste weekbrief van kalenderjaar 2021 
- Maandag 27 december, geen weekbrief 
- Maandag 3 januari, eerste weekbrief van kalenderjaar 2022 

Acties! 

Grote Clubactie: topverkopers nog in het zonnetje! 

Op zaterdag 8 januari zouden de best verkopende teams en de beste individuele verkopers in het zonnetje gezet 

worden. Echter, op zaterdag 8 januari zijn er geen wedstrijden. Karin den Ridder gaat nu een ander moment 
hiervoor kiezen, waarschijnlijk wanneer deze toppers trainen. Word vervolgd.  

Alles over de Grote Clubactie: https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2021  

Sponsornieuws 

Sushicorner bij sponsor Jumbo Wageningen 

Onze sponsor Jumbo Wageningen heeft sinds kort een sushicorner. Hier zijn 7 dagen per week ver bereide 
sushiproducten te verkrijgen.  

Sponsordeal kerststol Snoeptiek 

De Snoeptiek heeft een mooie en vooral 

smakelijke kerstaanbieding voor alle leden 
van KV Wageningen. Een middelgrote 
kerststol is voor leden €5,95 in plaats van 
€6,95. Deze actie is geldig op vertoon van je 
clubcard op de Knip-app. 

 
 
 

Haal je gezaagde Nordmann bij onze sponsor Welkoop Wageningen (herhaling) 

Heb je nog geen kerstboom in huis? Haal er dan nog snel een bij de Welkoop in Wageningen. Daar hebben ze 
prachtige Nordmann bomen, al vanaf 15 euro! De link met meer info via het artikel op onze website:  
https://www.kvwageningen.nl/haal-je-gezaagde-nordmann-bij-onze-sponsor-welkoop  

https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2021
https://www.kvwageningen.nl/haal-je-gezaagde-nordmann-bij-onze-sponsor-welkoop
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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) 

 

Sponsor BMG Grond- en sloopservie kwam KV Wageningen zaterdag verwennen! Meer over BMG: 
https://bmggrondensloopservice.nl/  

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

   

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 

Uitslagen afgelopen weekend – 18/19 december 

 

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 

Wageningen A3 Spirit A2 15-20 VIKO D1 Wageningen D2 11-4 DVO/Accountor E6 Wageningen E5 13-6

Oost-Arnhem B1 Wageningen B1 10-22 DVO/Accountor D3 Wageningen D4 16-7 Arena E1 Wageningen E6 0-16

Wageningen B2 DVO/Accountor B3 12-11 Oost-Arnhem D1 Wageningen D5 9-3 Wageningen E7 SKF E5 5-4

PKC/Vertom C1 Wageningen C1 13-11 Wageningen D6 SKF D5 3-15 Keizer Karel/Noviomagum E2 Wageningen E8 4-6

Wageningen C2 ODIK C1 7-1 Wageningen E1 De Meeuwen E2 11-3 Wageningen F1 SKF F1 5-15

DVO/Accountor C3 Wageningen C3 7-3 Keizer Karel/Noviomagum E1 Wageningen E3 2-16 SKF F3 Wageningen F4 5-10

Wageningen C5 Zetten C1 3-5 Wageningen E4 DVO/Accountor E5 15-8 DVO/Accountor F3 Wageningen F5 18-2

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://bmggrondensloopservice.nl/
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
mailto:secretaris@kvwageningen.nl
http://www.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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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. 06-22576970    wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl 

- 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 (klik op deze link voor meer info) 

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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