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Korfbal 

Binnenveld langer dicht 

Naar aanleiding van de persconferentie van maandagavond 12 januari heeft het bestuur besloten om het 
Binnenveld gesloten te houden de gehele maand januari 2021.  

Ook de eerder gemaakte plannen om met de jeugd buiten te gaan trainen worden hiermee opgeschort.  

Blijf gezond. 

Het bestuur (bestuur@kvwageningen.nl) 

Geen trainingen senioren 

Het zal niemand verbazen, door de verlengde maatregelen zullen de trainingen voor de senioren-teams ook 
komende weken helaas niet doorgaan. Na de verlengde lockdown (9 februari) zal er opnieuw worden gekeken of 
we weer mogen gaan trainen. 

Blijf gezond! 

De Senioren TC (seniorentc@kvwageningen.nl) 

Van KNKV: Streep door zaalcompetitie 

(van 12 januari , ook te lezen op website KNKV: https://www.knkv.nl/streep-door-zaalcompetitie/) 

In alle klassen onder de Korfbal League (en Reserve Korfbal League) zal dit seizoen geen zaalcompetitie 
plaatsvinden. Dat is de conclusie na de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond, waarin duidelijk werd 

dat de huidige lockdown wordt verlengd. 

Door dit besluit is een verantwoorde start van de zaalcompetitie op 6 februari – het laatst mogelijke moment in de 
eind oktober door het KNKV opgestelde routekaart – helaas niet meer mogelijk. 

Het niet doorgaan van de zaalcompetitie in alle klassen onder de Korfbal League – die als topcompetitie een 
uitzonderingspositie heeft gekregen en dus wel mag starten – heeft gevolgen voor alle korfbalverenigingen. Meer 
informatie over onder andere de veldcompetitie en financiële afdrachten volgt de komende dagen via KNKV.nl en 
bijbehorende social mediakanalen.  

Bizarre tijden zorgen voor mooie, verlengde samenwerking en creatieve oplossing 

TKW (Stichting Topkorfbal Wageningen) is verheugd te kunnen melden dat TKW en Ron 
Steenbergen de samenwerking hebben verlengd voor het seizoen 2021/2022. In een goed 
gesprek hebben Ron en de technische commissie van TKW naar elkaar geuit blij te zijn met 
de huidige samenwerking welke in het huidige seizoen nog niet zo tot uiting is gekomen 

zoals we gehoopt hadden. Corona gooide al snel roet in het eten voor het zaalseizoen en 
momenteel is het nog onzeker wanneer we weer kunnen starten. 

Ron is ontzettend blij met de groep en de sfeer binnen de groep, zelfs in tijden dat er geen 
wedstrijden gespeeld kunnen worden. De prestaties op het veld waren goed en deze lijn 

hoopt Ron door te kunnen zetten in het voorjaar en natuurlijk richting het nieuwe seizoen. 

Ron ziet nog voldoende mogelijkheden voor deze groep om samen te ontwikkelen. TKW 
wenst Ron veel succes met het vervolg van de samenwerking bij KV Wageningen.  

In hetzelfde goede gesprek kwam ook een ander onderwerp ter sprake. Zoals sommigen 
misschien al hebben gelezen is maandagavond jl. bekend geworden dat de huidige 

trainer/coach van Oost-Arnhem, Hugo van Woudenberg, en de club niet langer samen verder gaan. Voor Oost-
Arnhem een zeer ongelukkig timing gezien de start aanstaande zaterdag van de Korfbal League, waar zij dit 
seizoen deel van uitmaken. 

Onze hoofdtrainer Ron is in de afgelopen zes jaar de hoofdtrainer geweest bij Oost-Arnhem. Vanuit Ron kwam het 
verzoek of Wageningen hem de mogelijkheid kon geven om Oost-Arnhem uit de brand te helpen. Hier hebben wij 

als TKW positief op gereageerd. Dit betekent dus dat onze hoofdtrainer tijdelijk de trainingen en coaching van 
Oost-Arnhem op zich neemt, zodat Oost-Arnhem op zoek kan gaan naar een vervanger. Er is afgesproken dat 
zodra de trainingen en/of wedstrijden van ons weer worden hervat, hij direct beschikbaar is voor ons. Daarnaast 
zal Ron de lijnen blijven uitzetten samen met Johan van Haut en Johan van Beek (trainers Wageningen 2); er is 

dus geen sprake van mindere inzet in deze periode. 

TKW is blij deze afspraken met Ron gemaakt te hebben, waar voor TKW de verlenging van de samenwerking als 
belangrijkste wordt gezien. Daarnaast zijn we ook positief dat we Oost-Arnhem kunnen helpen in deze bizarre 
tijden. 
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Korfbal League start zaterdag 16 januari 

Na 2 zaterdagen met oefenwedstrijden, gaat de Korfbal League zaterdag a.s. van start. Iedereen denkt daar zo het 
zijne van, en dat geldt ook voor de sporters en hun bonden, zoals ook blijkt uit dit artikel op NOS.nl van 13/1: 
“Lockdown brengt topsport in morele spagaat maar sportieve drang wint”.  

Wie onze trainer Ron Steenbergen in actie wil zien, of de spelers die vorig jaar nog in een shirt van Wageningen 
speelden, of verder terug in het verleden voor Wageningen uitkwamen, stemmen komend weekend af op 
www.eyecons.com. Meer informatie over de Korfbal League vind je op www.korfbal.nl, en op www.korfballeague.nl 
maar die site is bij het schrijven van dit artikel nog niet online.  

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

• Online live korfbal kijken, het kan via www.eyecons.com 
• Routekaart competitie (website KNKV) 

Corona communicatie 

Corona informatie op onze website 

• 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.  

• 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.  

Algemene informatie 

Veilingitems gezocht! 

Aan iedereen die KV Wageningen een warm hart toedraagt.  

KV Wageningen heeft jullie hulp nodig! 

2020 was voor iedereen een zwaar jaar, ook onze prachtige korfbalclub ervaart 
hier de gevolgen van. Door de sluiting van de kantine aan de Marijkeweg moeten 
we helaas de sociale contacten, de gezelligheid, de derde helft en alle leuke 
activiteiten missen. Dit is natuurlijk een enorme domper voor ons als bezoekers 

aan de kantine, maar voor de vereniging is dit ook een enorme financiële 

domper.  

Via deze weg willen wij een beroep op uw hart voor de vereniging doen en vragen 
ons en daarmee de vereniging te helpen. 

De Wajo’s starten een KV Wageningen veiling waarvan de gehele opbrengst 
vanzelfsprekend naar de club gaat. Vanaf nu kunt u veilingitems doneren die via 
een online veiling geveild gaan worden. Een geschikt item kan van alles zijn, een bestaand product of een 
bestaande dienst, maar ook unieke items zijn meer dan welkom. Bijvoorbeeld het geven van een cursus, koken 
voor anderen, een overnachting met ontbijt, wees dus vooral creatief. 

Veilingitems kunnen tot en met 28 februari worden gedoneerd. 

Hoe kunt u een veilingitem doneren? 
• Stuur een mail naar: samen@kvwageningen.nl met als onderwerp veilingitem. 
• Omschrijf het veilingitem, het liefst met foto! 

• Noem uw minimale prijs. 
• Laat uw contactgegevens achter. 

Hoe nu verder? 
Tot en met 28 februari verzamelen wij veilingitems en zorgen wij dat deze online aangeboden kunnen worden. 

Maandag 1 maart gaan de eerste items online en kan het bieden beginnen! 

Hoe en tot wanneer u kunt bieden wordt in de aanloop naar 1 maart uitgebreid uitgelegd. 

Heeft u vragen of opmerkingen? 
Mail ze naar: samen@kvwageningen.nl met als onderwerp veiling algemeen.  
Contactpersoon veiling: Chris van de Weerd, 0640594297. 

Namens KV Wageningen alvast bedankt! 

De Wajo’s 

https://nos.nl/artikel/2364145-lockdown-brengt-topsport-in-morele-spagaat-maar-sportieve-drang-wint.html
http://www.eyecons.com/
http://www.korfbal.nl/
http://www.korfballeague.nl/
https://www.kvwageningen.nl/korfbal-league-kijken-via-www-eyecons-com
https://www.knkv.nl/competition/routekaart-competitie/
https://www.kvwageningen.nl/corona_update/
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
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Nieuwe voorzitter: Wendy van Roest-van Aken 

Het bestuur draagt met vreugde en trots Wendy van Roest-van Aken voor als nieuwe 
voorzitter van KV Wageningen. 

Na het plotselinge overlijden van Gertjan van Leeuwen op 24 januari 2020 heeft het bestuur 

Nienke Feddes gevraagd te helpen bij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. We zijn 
verheugd dat deze zoektocht ertoe heeft geleid dat Wendy deze week ‘ja’ heeft gezegd 
tegen het voorzitterschap. 

Naast haar ervaring als top-korfbalster bij Vada, DOS WK, Dos ‘46 en Oranje heeft Wendy 
ook jarenlange ervaring als leidinggevende in de zakelijke dienstverlening. Vijf jaar geleden 
richtte ze samen met haar zakelijke partner Hartendieven op, een bedrijf dat organisaties 
traint en adviseert in gastvrijheid. Wendy is getrouwd met Jos en samen zijn ze de trotse 
ouders van de vierjarige Ella. 

We verwachten dat Wendy met haar energie, kwaliteiten en enthousiasme een zeer goede 
bijdrage zal leveren aan het bestuur en onze mooie vereniging. 

Conform de statuten van de vereniging volgt een formele voordracht door het bestuur en benoeming door de 

ledenvergadering. Hoe en wanneer dit plaatsvindt zullen we je spoedig laten weten. 

Bestuur KV Wageningen (bestuur@kvwageningen.nl)  

Trappen Binnenveld tijdelijk niet in gebruik 

Nu het relatief rustig is in het Binnenveld wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de trappen opnieuw in de 
olie te zetten. Deze week is de trap vanuit de hal in de olie gezet. Binnenkort volgt de trap naar de keuken. 

Het is/ wordt middels markeringen afgezet. Graag jullie medewerking om de trappen pas weer te gebruiken 
wanneer de markering door de klusploeg is weggehaald. Vast hartelijk dank voor jullie medewerking. 

Maandagmorgenploeg en beheerders 

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Stem op de mooiste van 2020 
• Topverkopers Grote Clubactie met bioscoopbonnen Heerenstraattheater naar huis 

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 
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/ 

  

mailto:bestuur@kvwageningen.nl
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https://www.kvwageningen.nl/sponsormagazine-leesvoer-voor-de-winteravond
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Activiteiten 

Activiteiten – oude berichten, nog te lezen op de website 

- Terugkijken op 30 december: online bingo & online pubquiz 

- Geen kerstdiner voor de jeugd, wel videoboodschap van de selectie 
- Kleurwedstrijd E & F & Kangoeroes – alleen maar winnaars 

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.  

   

Nieuwe voorzitter: Wendy van Roest-
van Aken 

https://www.kvwageningen.nl/nieuwe-
voorzitter-wendy-van-roest-van-aken  

Veiling items gezocht! 
https://www.kvwageningen.nl/veilingitems-

gezocht  

Ron Steenbergen ook in 
seizoen 2021/2022 bij 

KV Wageningen, en helpt 
nu Oost Arnhem uit de 

brand 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

16 januari  Start Korfbal League, live te volgen via www.eyecons.com, of achteraf daar ook 
terug te kijken 

t/m 28 
februari 

 Inleveren van veilingitems voor KV Wageningen veiling 
https://www.kvwageningen.nl/veilingitems-gezocht 

1 maart  Start online KV Wageningen veiling, organisatie door de Wajo’s  
https://www.kvwageningen.nl/veilingitems-gezocht  

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 
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       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  

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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