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Korfbal 

Online live korfbal kijken, het kan via www.eyecons.com 

Je hebt het vast voorbij zien komen dat de Korfbal League op zaterdag 16 januari van start gaat, en dat de teams 
op 2 en 9 januari oefenduels spelen. Het is wel een beetje slikken, want wat hadden we ook graag 
korfbalwedstrijden in het Binnenveld gezien.   

Afgelopen zaterdag waren dus de eerste oefenwedstrijden en waren ook de eerste spelers te zien die vorig seizoen 
nog in het shirt van KV Wageningen speelden, in actie te zien. Zo kwam Jeffrey van Huenen in het veld met DVO 2 

tegen Oost Arnhem 2, en Jasper Broenink speelde eveneens in Bennekom met Oost Arnhem 1. Eline van 
Veldhuisen kwam nog niet in actie omdat de wedstrijd van DOS’46 niet doorging vanwege positieve gevallen en 
blessures. En bij Oost Arnhem zijn ook Noa Kapteyn en Nynke Lokhorst te zien, die wat langer terug in een 

Wageningen shirt speelden.  

Wil je deze en andere spelers volgen in hun nieuwe tenues, dan moet je daarvoor zijn op het nieuwe online 
korfbalplatform dat de Korfbal Leagueverenigingen en het KNKV samenwerking met Eyecons zijn gestart: 
www.eyecons.com Als kijker van een liveduel dien je je eenmalig kosteloos te registeren. Voor terugkijken heb je 
geen account nodig. Je leest er ook meer over via bericht van KNKV: “Informatie en livestream Korfbal League” 

Binnenveld weer op slot; geen korfbal en andere activiteiten (herhaling) 

Vanaf dinsdag 15 december t/m dinsdag 19 januari is het Binnenveld gesloten. Helaas geen trainingen of andere 
activiteiten (zoals jeu de boules). Dit geldt voor alle leeftijden. We houden de communicatie van KNKV in de gaten 
en wachten de volgende persconferentie van 12 januari af voor volgende stappen.  

Blijf gezond en denk om elkaar.  

Bestuur KV Wageningen (bestuur@kvwageningen.nl).  

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

• Update maatregelen coronavirus (KNKV, 18 november) 
• Routekaart competitie (website KNKV) 

Corona communicatie 

Corona informatie op onze website 

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

Voor alle actuele informatie m.b.t. corona en dat natuurlijk in relatie tot onze accommodatie, de 
korfbalcompetitie etc.  

• Nieuwsbericht “Coronavirus – update” (https://www.kvwageningen.nl/corona_update/).  
In dit bericht plaatsen we telkens de updates, en het bericht verwijst naar de corona pagina en omgekeerd.  

Algemene informatie 

Weekbrief volgende week (week van 11 januari) 

De weekbrief van volgende week zal pas na dinsdag 12 januari verschijnen. We wachten even af wat er uit de 

aangekondigde persconferentie van 12 januari volgt. We moeten het voor nu nog even zonder korfbal in het 
Binnenveld doen. Het is niet anders.  

Stem op de mooiste van 2020 

De cover van het proefschrift van ons lid Harmen Doekes, speler van Wageningen 8, dingt 

mee naar de Resource Coverprijs 2020: de prijs voor het Wageningse proefschrift met de 
fraaiste omslag. Uit een kleine 300 proefschriften zijn 10 proefschriften genomineerd, 
waaronder dus die van Harmen. We kunnen allemaal meehelpen om die van Harmen tot 
mooiste te laten uitroepen door online een stem uit te brengen. Online stemmen is nog 
mogelijk tot 8 januari 2021 en kan via deze link: https://www.resource-
online.nl/index.php/2020/12/21/poll-de-mooiste-van-2020/  

Harmen deed in zijn PhD project onderzoek naar de (conservering van) genetische 
diversiteit in Nederlandse runderen, waarop hij in september promoveerde. Dat Harmen 
korfbalt is aan de omslag te zien, en dat ze in de redactie van Resource geen korfballers 
hebben is ook duidelijk (zie onderstaand bericht) 
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“Diverse stier – Harmen Doekes 
Nederlandse koeien zijn het product van een select groepje stieren. Inteelt ligt op de loer. Harmen Doekes bracht 
dat gevaar in kaart door de genetische verwantschap tussen de stieren te monitoren. De cover verbeeldt de 
gewenste genetisch diversiteit in een veelkleurige stier. Wel raadselachtig: wat doet die voetbal daar?” 

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Fijne feestdagen 
• Topverkopers Grote Clubactie met bioscoopbonnen Heerenstraattheater naar huis 
• Uitslag Rabo ClubSupport: een heel goed resultaat (november) 
• Maatschappelijke stage Pantarijn bij KV Wageningen (november) 

Sponsornieuws 

Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• Met sponsor Hartendieven werken aan je persoonlijke ontwikkeling 
• Nieuwe mijlpaal voor sponsor Short Stay Wageningen 
• Sponsormagazine, leesvoer voor de winteravond 
• Smit Bedrijfshuisvesting nieuw lid businessclub KV Wageningen 
• Streaming Valley nieuw lid businessclub KV Wageningen 

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

Vacatures vrijwilligers 

Vacature: Op zoek naar Corona-toezichthouders (herhaling) 

Er komt vast weer een tijd dat het Binnenveld opengaat, en dan kunnen we altijd 
mensen gebruiken.  
Naast de nog openstaande reguliere vrijwilligersfuncties (zie 
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/) zijn we dringend op zoek naar 
Corona-toezichthouders. De taak van de Corona-toezichthouder is om tijdens het 

weekend het op het Binnenveld aanwezige publiek te wijzen op naleving van de 
Corona-regels, zoals die gelden op ons sportcomplex. Soms worden deze regels wel 
eens vergeten en dan is het goed dat er iemand is die hier even op wijst. Wil jij je 

steentje bijdragen, neem dan contact op met Frank Schoorl 
(beheerder@kvwageningen.nl, 06 12412270).  

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• Vacature: wil jij deel uitmaken van mediateam KV Wageningen?  
• Oproep vrijwilligers kantine 
• Statistieken bijhouden selectie (TKW) 

• Mensen voor opzetten/uitvoeren financiële acties 
• Sporthal beheer (o.a. openen accommodatie, toezicht houden)  
Je vindt dit overzicht ook op: https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/ 

Activiteiten 

Terugkijken op 30 december: online bingo & online pubquiz 

(gepubliceerd op onze facebook pagina op 2 januari 2021) 

Op de 2e dag van 2021 kijken we nog even terug naar de laatste woensdag van 2020. In de avond deden een 
aantal teams mee aan het NK Korfbal Pubquiz, met veel plezier, maar zonder prijzen te winnen. 

 's Middags organiseerde de JAC een online bingo voor de jeugd, met veel plezier voor de organisatie en de 

deelnemers en een aantal van hen viel wél in de prijzen.  

Een kort verslag van het JAC:   

“De eerste online bingo van het JAC was geslaagd. Via Zoom hebben in totaal 45 kinderen meegedaan in twee 
rondes. In de eerste ronde had Javi als eerste een rijtje vol. Aiden en Jules hadden in de hele kaart vol. In de 
tweede ronde had Lynn als eerste een rijtje vol en hadden Tara en Lynn ook de hele kaart vol.  

Half februari organiseren wij weer een bingo voor de jongste jeugd. Wij hopen jullie dan allemaal weer te zien!  

Groetjes, Sheila, Anita en Ruben” 

Activiteiten – oude berichten, nog te lezen op de website 

- Geen kerstdiner voor de jeugd, wel videoboodschap van de selectie 
- Kleurwedstrijd E & F & Kangoeroes – alleen maar winnaars 
- Kennismakingstrainingen nu ook op wageningen-actief.nl 
- Schiet-maar-raak trainingen weer zeer geslaagd 
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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.  

    

Online bingo (links), NK pubquiz berichten op social media vanuit KV Wageningen (midden) en spelers vorig jaar 

nog in Wageningen shirt, zijn nu live te zien in de Korfbal League oefenwedstrijden (rechts) 

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/  

KV Wageningen website & sociale media 

Website KV 
Wageningen 

Facebook KV 
Wageningen 

Twitter KV 
Wageningen 

 Facebook 
Wajo’s 

Mail 
Weekbrief 

 

  

 

 

 

 

Contactinformatie algemeen 

Voorzitter:         voorzitter@kvwageningen.nl 
Secretaris:   Hilda Amsen  Tel. 06-53879942 secretaris@kvwageningen.nl 

Postadres:      Postbus 419  6700 AK Wageningen 
Internet:         www.kvwageningen.nl 

Ledenadministratie: 

Ledenadministratie:  Robert Swaans  Tel. 0317-621117 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          scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl 

    Anne Rou (0621626653) en Maaike Rou (0613995175). 

Veldlocatie adressen:      
- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23  Tel. 0317 843833 6709 PE Wageningen 

Sporthallocatie adressen:      

- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23  Tel. 0317 843833 6709 PE Wageningen 
- 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  
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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 
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