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Korfbal 

Velden nog niet beschikbaar, dus wachten met trainen 

Nu de temperaturen overdag weer boven nul komen, komt bij veel trainers en 
spelers ongetwijfeld de vraag op of ze weer kunnen trainen. Helaas moeten we 
wachten tot de vorst uit de grond is. De velden worden in de komende week in de 
gaten gehouden. Via de technische commissies en trainers worden de (ouders 
van) jeugdspelers geïnformeerd wanneer trainingen weer starten. We verwachten 
dat het op zijn vroegst pas in de tweede helft van de week kan. Zo lang jullie 
niets horen is het nog niet mogelijk. 

Namens bestuur en beheerders   

Schema buiten trainen zaterdag 

Op dit moment (maandag 15 februari) zijn de velden nog niet beschikbaar om te trainen. Zoals hierboven 

aangegeven naar verwachting later in de week wel. Mocht dat het geval zijn, dan geldt het schema voor de 
zaterdagen zoals we daar op 30 januari mee begonnen zijn, ook weer:  

• Kangoeroes en alle F teams 10.00-11.00 

• Alle E teams 11.15 -12.15 
• Alle D teams 12.30 -13.30 
• Alle C teams 13.45 -14.45 
• Alle B teams 15.00 -16.00 
• Alle A teams 16.15 -17.15 

Let op:  

• Kom omgekleed!  Kleedkamers zijn gesloten. 
• Gebruik desinfectiemiddel bij het betreden en verlaten van het veld. 
• Kom kort voor aanvang van je training en verlaat na de training z.s.m. de locatie. 

• Geen ouders / toeschouwers toegestaan. 

Om de verkeersstroom naar en vanaf de locatie te organiseren, het volgende:  

• Zit je in een oneven team (de teams 1, 3, 5 etc.) gebruik de hoofdingang aan de Marijkeweg 23. Dit geldt ook 
voor de kangoeroes en spelers die (nog) niet in een team zijn ingedeeld. 

• Zit je in een even team (2, 4 etc.) kom via de ingang van Club International. 

Via de coördinator van de JTC of je trainer krijg je te horen op welk veld je traint. 

Mocht je als toezichthouder aanwezig willen zijn, meld je aan. 

Voor vragen mail de Jeugd TC, jeugdtc@kvwageningen.nl  

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

• Bizarre tijden zorgen voor mooie, verlengde samenwerking en creatieve oplossing 

Corona communicatie 

Corona informatie op onze website 

• Nieuwsbericht “Coronavirus – update” (https://www.kvwageningen.nl/corona_update/).  
• Zie Vereniging -> Corona actueel (https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/) 
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Algemene informatie 

In memoriam: Frans van de Weerd 

Begin deze week ontvingen we het droevige bericht dat Frans van de Weerd, oud-
voorzitter en erelid van VADA 1925, op maandag 8 februari 2021 op 69-jarige leeftijd is 

overleden. Frans is decennialang bijzonder actief geweest binnen VADA 1925, één van 
de verenigingen waaruit KV Wageningen is voortgekomen. Onze gedachten gaan uit 
naar zijn vrouw Ina, zijn dochters Ingrid en Marleen, hun gezinnen en de verdere 

familie. Wij wensen hen heel veel sterkte bij het dragen en verwerken van dit grote 
verlies. 

Frans was een bijzonder aimabele man. Met zijn charme en vasthoudendheid heeft hij 
veel dingen voor VADA 1925 voor elkaar weten te krijgen. Met genoegen laten we een 

aantal van deze zaken nog eens de revue passeren, zonder de pretentie dat we hierin 
volledig zijn. 

Frans is begonnen in het jeugdbestuur en was in die periode ook KNKV-scheidsrechter. 
Rond 1970 trad hij toe tot het bestuur. In eerste instantie voor de redactie. Wekelijks 
werd het clubblad afgedraaid en in 1975, met het 50-jarig bestaan van de vereniging, een groot jubileumnummer. 

Ook kreeg hij het voor elkaar om het jubilerende VADA 1925 in de schijnwerpers te plaatsen; in de Veluwepost 
werden maar liefst twee pagina’s aan de club besteed. Pure propaganda. Het redactiewerk leverde hem niet alleen 
veel goodwill op onder de leden van VADA 1925, ook vond hij daar de liefde van zijn leven: Ina Weernekers. 

Verder was hij ook erg actief met de organisatie van de grote jubileumfeestweek! Tijdens de Jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering, kreeg Frans voor zijn enorme inzet als eerste de Reindert van Rooijen Bokaal uitgereikt. Na zijn 
ziekteperiode in 1975 ging Frans verder met nu als hoofddoel de NPC, bingoavonden, de prikplank, een koekactie 
en niet te vergeten de loterij bij de wedstrijden van VADA 1. Legendarisch waren ook de bedrijfs-
klaverjasavonden, die hij samen met zijn schoonvader organiseerde. 

Eén van zijn grootste verdiensten was zijn werk als voorzitter van de sponsorcommissie, waar hij erin slaagde 

Mattheüs als de eerste shirtsponsor binnen te halen. Dat dit wederzijds goed beviel was duidelijk, want Mattheüs 
bleef vele jaren aan de club verbonden. Vele sponsoren volgden daarna, klein en groot, en Frans maakte daarbij 
geen onderscheid; zolang er maar wat voor VADA 1925 in de kas overbleef. In die periode lanceerde hij ook de 
grote verloting voor VADA 1925, die naast een financiële injectie voor de club ook geld opleverde voor het mini-
dierenpark op Duivendaal. 

Voor het jubileum in 1985, Frans was ondertussen voorzitter van de club (1984-1988), kreeg hij de sponsoren 
Beekhuizen Hydrocultuur, Mattheüs en enkele kleine sponsoren zover dat de vereniging met de gehele 
jeugdafdeling naar de Efteling kon! Overal was aan gedacht, eten, drinken zelfs voor iedereen een shirt met 
”Mattheüs bedankt” er op. In zijn tweede termijn als voorzitter (1992-1995) was hij de stuwende man achter de 
aanleg van het kunstgrasveld met nieuwe verlichting. In 1995 werd Frans, als dank voor zijn grote verdiensten en 

inzet voor de club, benoemd tot erelid van VADA 1925. 

De laatste jaren was Frans niet meer actief met KV Wageningen bezig. Wel volgde hij het nieuws van KV 
Wageningen. Zo vertelde hij in de week voor zijn overlijden dat hij bijzonder blij was met de keuze voor de nieuwe 
voorzitter. 

Bestuur KV Wageningen 

Te koop: trui & trainingsbroek maat 164 

Een trui en trainingsbroek maat 164, met logo van KV Wageningen in de 

aanbiedin g (zonder nummer of naam erop). Slechts 1 seizoen gebruikt, 
dus in vrijwel nieuwe staat. Geen beschadigingen of vale plekken. 
Trui mag voor €20,- weg, broek voor €17,50, liefst samen.  
Interesse? Neem even contact op met de aanbieder, Ingrid Bohne 
(0613912359) 
 

 

 
 
 
 

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Wendy officieel benoemd tot voorzitter; Jesse Ruijsch nieuw in het bestuur 
• Gratis inloopspreekuur bij Fysiotherapie Vis – ook in 2021 
• Vacature: Bestuurslid Jeugdzaken 
• Trappen Binnenveld tijdelijk niet in gebruik 
• Nieuwe voorzitter: Wendy van Roest-van Aken 

https://kvwageningen.nl/wendy-officieel-benoemd-tot-voorzitter-jesse-ruijsch-nieuw-in-het-bestuur
https://kvwageningen.nl/inloopspreekuur-fysiotherapie-vis-ook-in-2021
https://kvwageningen.nl/vacature-bestuurslid-jeugdzaken
https://www.kvwageningen.nl/trappen-binnenveld-tijdelijk-niet-in-gebruik
https://www.kvwageningen.nl/even-voorstellen-wendy-van-roest-van-aken-nieuwe-voorzitter-kv-wageningen
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Sponsornieuws 

Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• Koop de Intersport Winners kadobon met 15% korting 
• 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 

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• Vacature: Bestuurslid Jeugdzaken (januari 2021) 
• Vacature: Op zoek naar corona-toezichthouders 
• Vacature: wil jij deel uitmaken van mediateam KV Wageningen?  

• 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 

Lekker thuis bewegen met video’s van sponsor EasyActive 

Heb jij dit weekend ook op het ijs gestaan, en lekker veel beweging gehad? Of 

is dat iets wat je juist meer wil doen, bewegen? Dan heeft onze sponsor 
EasyActive, net als wij gehuisvest aan de Marijkeweg, misschien wel wat voor 
jou. Ze hebben allerhande video’s online staan en die gebundeld in playlists 
met een thema, o.a. “hardlopen”, “core training”, “buikspierkwartier”, 
“50FIT”en “kids”. Kortom, voor allerhande doelgroepen een mooi startpunt 
om in beweging te komen en voor degene die al volop bewegen misschien 
een leuke inspiratiebron voor nieuwe activiteiten.  

Kijk hier voor de playlists op het Youtube kanaal van Easy Active, Club Easy 
Active: 
https://m.youtube.com/channel/UCvQpWKNpiTyYPeyidXJpskg/playlists  

Meer informatie over Easy Active Wageningen: 
https://easyactive.nl/locatie/easy-active-wageningen/  

Online pubquiz – verplaatst naar 6 maart 

Omdat we goede hoop hebben dat de avondklok begin maart komt te vervallen, 
schuiven we de online pubquiz een week op. Zaterdagavond 6 maart is daarom de 
nieuwe datum voor de online pubquiz. Zet 'm in je agenda en vergeet je niet aan 
te melden via het online formulier onder dit bericht.  
 

Lieve KV Wageningers,  

Wij zijn in deze moeilijke tijd op allerlei manieren bezig om geld in te zamelen 
voor de club. Een van die manieren is de online pubquiz van zaterdagavond 6 
maart. Jong en oud kan hier aan meedoen en ons doel is dan ook dat we meer dan 

40 deelnemende teams gaan halen! De pubquiz start om 20:00 uur. De quiz is via 
Teams en Jesse Ruijsch & Anouk Homan zijn de organisatoren.  

Het kost €2,50 per persoon en al het opgehaalde geld gaat naar de club. Zet de 
datum in je agenda & meld je nu aan via onderstaand inschrijfformulier. En wil je meteen al betalen voor 

deelname, gebruik dan deze betaallink. 

Je vindt het formulier en de betaallink in het artikel op onze website:  
https://kvwageningen.nl/online-pubquiz  

Nog vragen? Wil je meer informatie? Neem contact op met Anouk, 06-83981998 of anouk.homan@icloud.com. 

  

https://kvwageningen.nl/koop-de-intersport-winners-kadobon-met-15-korting
http://www.kvwageningen.nl/met-sponsor-hartendieven-werken-aan-je-persoonlijke-ontwikkeling
http://www.kvwageningen.nl/nieuwe-mijlpaal-voor-sponsor-short-stay-wageningen
https://www.kvwageningen.nl/sponsormagazine-leesvoer-voor-de-winteravond
https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws/
https://kvwageningen.nl/vacature-bestuurslid-jeugdzaken
https://www.kvwageningen.nl/op-zoek-naar-corona-toezichthouders/
https://www.kvwageningen.nl/wil-jij-deel-uitmaken-van-het-mediateam-van-kv-wageningen
https://www.kvwageningen.nl/vacature-mensen-voor-opzetten-uitvoeren-financiele-acties/
https://www.kvwageningen.nl/dringend-gezocht-hulp-sporthal-beheer/
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
https://m.youtube.com/channel/UCvQpWKNpiTyYPeyidXJpskg/playlists
https://easyactive.nl/locatie/easy-active-wageningen/
https://kvwageningen.nl/online-pubquiz
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Update veiling (15 februari) 

De organisatie heeft ons voorzien van een mooie update. Alle berichten over de veiling vind je ook hier: 
https://kvwageningen.nl/update-veiling  
 

Update veiling: 

De veilingitems blijven ingestuurd worden, onze dank is echt enorm groot. Hierbij willen wij jullie weer een kleine 
greep uit de nieuwe veiling items geven. Veiling items kunnen nog tot en met 28 februari worden ingezonden naar 

samen@kvwageningen.nl 

• Poptraining onder begeleiding van international en speelster van Fortuna 1: Jessica Lokhorst 
• Handgemaakte paashazen van de Snoeptiek 
• Verschillende zonnebrillen aangeboden door Prummel optiek 

Vaste prijs items: 

KV Wageningen bier en wijnpakket! 

Naast dat er vanaf 1 maart volop op bovenstaande en alle andere items 
geboden kan worden, worden er ook items aangeboden voor een vaste prijs. In 
samenwerking met onze leverancier drankenhandel Woudenberg hebben wij 
zowel een KV Wageningen bierpakket als een KV Wageningen wijnpakket 
samengesteld. Beide kunnen vanaf 1 maart aangekocht worden. 

Hiermee steun je de club maar ook onze leverancier en sponsor Woudenberg. 

KV Wageningen certificaat! 

Ook vanaf 1 maart te bestellen is het KV Wageningen certificaat. Een ingelijst 
certificaat om bij u thuis aan de muur te hangen. Met dit certificaat laat u zien 
dat u KV Wageningen een warm hart toe draagt en heeft u daar een blijvende 
herinnering van. 

Zowel het certificaat als beide pakketten worden bij u thuisbezorgd 
(Wageningen en directe omgeving). Uiteraard geheel corona proof! 

Volgende week:  

Volgende week de laatste update met daarin: 

• Sneakpreview van de veilingsite 

• Meer informatie over de vaste prijs items 
• Tips and tricks over de veiling 

BillieBallie – Ronde 5 – Robert wint de ronde en Kim terug aan kop 

Ik weet niet hoe het jullie is vergaan, maar vanwege de sneeuw en het ijs heb ik dit weekend weinig tot niets 

gezien van de Korfbal League. We zaten afgelopen weekend alweer in ronde 5, dus de 1e helft van de reguliere 
wedstrijden zit er alweer op, immers 2 poules met 6 teams per poule. Robert Swaans was de beste billieballie-er 
van KV Wageningen. Het brengt hem nog niet naar een koppositie in het algemeen klassement. Die positie is weer 
voor Kim Janssen.  

Doe je nog niet mee? Je kunt je nog steeds aanmelden; maak een account aan op www.billieballie.com, en sluit je 
aan bij de groep KV Wageningen (1wAoT6UGhmpHBZE). Wie weet ben jij volgende week onze weekwinnaar, of 
nog beter, schoor je goed in het overall week klassement.  

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.  

Deze week even geen foto’s van de week.  

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

  

https://kvwageningen.nl/update-veiling
http://www.billieballie.com/
https://www.kvwageningen.nl/terugkijken-op-30-december-online-bingo-online-pubquiz
https://www.kvwageningen.nl/geen-kerstdiner-voor-de-jeugd-wel-videoboodschap-van-de-selectie
https://www.kvwageningen.nl/kleurwedstrijd-met-alleen-maar-winnaars
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
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Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

t/m 28 
februari 

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

1 maart  Start online KV Wageningen veiling, organisatie door de Wajo’s  

https://kvwageningen.nl/update-veiling  

Zat 6 maart 20:00 Online pubquiz, meer informatie op onze website:  
https://kvwageningen.nl/online-pubquiz  

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:   Wendy van Roest-van Aken   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  

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.  

https://kvwageningen.nl/update-veiling
https://kvwageningen.nl/update-veiling
https://kvwageningen.nl/online-pubquiz
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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:kantine@kvwageningen.nl
mailto:binnenveld@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
http://www.kvwageningen.nl/
http://www.facebook.com/pages/KV-Wageningen/123911157694846?sk=wall
http://www.twitter.com/kvwageningen
https://www.facebook.com/pages/Wajos-KV-Wageningen/583264548415645
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 
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