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Korfbal 

Trainingsschema, geldig vanaf woensdag 3 maart 

Zoals vorige week gemeld in de weekbrief, hebben de senioren TC en TKW een inventarisatie gedaan bij de 
senioren of er behoefte is om te trainen volgens de geldende regels. Daar kwam dinsdagavond dan nog de 
mededeling bij vanuit de overheid dat voor jongeren tot 27 jaar sporten buiten in teamverband weer mogelijk is.  

Dit alles heeft geleid tot onderstaand , nieuw trainingsschema, met daarin nu dus ook trainingen voor de senioren, 
op aangepaste tijden vanwege de avondklok. Dit schema gaat in op woensdag 3 maart.  

Let op! De Jeugd TC vergadert woensdag 3 maart en zal dan bepalen hoe het verder gaat met de trainingen van 
de jeugd en dit betekent dat er mogelijk nog meer trainingen ingepast worden door de week. En ook zou het 
kunnen dat het schema voor de zaterdagen er in maart anders uit gaat zien.  

En hoe zat het ook alweer? 

• 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: 

o 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. 

o Zit je in een even team (2, 4 etc.) kom via de ingang van de International Club. 
• Actuele regels vanuit KNKV vind je bij hun FAQ Corona 

 

 

Voor vragen over het schema kun je terecht bij de eigen TC, jeugdtc@kvwageningen.nl, 
seniorentc@kvwageningen.nl en tkw@kvwageningen.nl  

  

Team Veld Team Veld

Dinsdag: Donderdag:

18:30 - 20:30 S1/S2 1 18:30 - 20:30 S1/S2 1

18:30 - 19:30 D1/C1 2 18:30 - 19:30 D1/C1 2

18:30 - 19:30 A1 4 18:30 - 19:30 A1 4

19:15 - 20:30 S3/S4 3 19:30 - 20:30 B1 2

19:30 - 20:30 B1 2 19:30 - 20:30 A2/A3 3

19:30 - 20:30 A2/A3 4 19:30 - 20:30 S3/S4 4

Woensdag: Vrijdag:

17:00 - 18:00 Alle F-teams 19:00 - 20:00 S7 1

17:00 - 18:00 Alle E-teams

19:15 - 20:15  S6 2 Zaterdag:

19:15 - 20:15 S8/S9 3 10:00 - 11:00 Kangoeroes en F-teams

19:30 - 20:30 S5 1 11:15 - 12:15 E-teams

19:30 - 20:30 Midweek 4 12:30 - 13:30 D-teams

13:45 - 14:45 C-teams

15:00 - 16:00 B-teams

16:15 - 17:15 A-teams

1 maart 2021 

Nr. 28 

https://www.knkv.nl/faqcorona/
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
mailto:seniorentc@kvwageningen.nl
mailto:tkw@kvwageningen.nl
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Staf selectie blijft volgend seizoen volledig intact 

Na eerdere communicatie rondom de verlengde samenwerking tussen hoofdcoach 
Ron Steenbergen en KV Wageningen, kan TKW nu ook melden dat de overige 
leden van de staf hun contract verlengen. Na gesprekken met de huidige 

stafleden en selectiespelers was de conclusie duidelijk: men wil de huidige 
samenwerking graag voortzetten. Door de rolverdeling enigszins aan te passen, 
worden ambities en kwaliteiten ineengesmolten om uiteindelijk het beste uit 
iedereen te halen.   

In het huidige seizoen bestaat de technische staf voor het eerste team uit Ron 

Steenbergen, staan Johan van Haut en Johan van Beek samen aan het roer van 
het tweede team en is Fred Beumer de teammanager van de selectie. Na een kort 
veldseizoen konden de mannen al concluderen dat zij een goede klik hebben en 
dit graag voortzetten in het komende seizoen. De rolverdeling zal wel iets 
veranderen: Johan van Beek zal assistent van Ron worden bij het eerste. Johan 
van Haut zal voor het derde seizoen de reserves onder zijn hoede nemen en Fred 

Beumer zal meer als mental coach gaan fungeren. Daarnaast zal hij ook zijn huidige taken als teammanager 
blijven waarnemen.  

Johan van Beek heeft de ambitie om voor een eerste team te staan en op deze manier kunnen we dit faciliteren. 

Ron en TKW hadden al eerder met elkaar besproken dat een assistent naast Ron een goede aanvulling zou zijn. 
Johan van Beek heeft de afgelopen seizoenen bij de A-junioren en bij het tweede team laten zien dat hij van 

meerwaarde is als trainer/coach.  

Johan van Haut heeft de afgelopen twee jaar rol van trainer en coach van het tweede team vervuld en heeft dat 
met veel enthousiasme en plezier gedaan. Dit is voor hem dan ook de reden om hier nog een jaar aan vast te 
plakken. Het zou leuk zijn wanneer Johan in zijn derde jaar een volledig seizoen kan trainen en coachen, zonder 

onderbrekingen door corona.   

Fred Beumer dit seizoen begonnen in zijn rol bij de selectie is erg blij met de toevoeging van mental coaching aan 
zijn takenpakket, waardoor ook hij echt in zijn kracht kan komen.   

Met Ron, beide Johannen en Fred is de staf voor de selectie helemaal rond. Vanuit TKW wensen wij hen veel 
succes voor seizoen 2021-2022 waarin we uiteraard hopen op een lang en een volledig seizoen. 

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/) 

Algemene informatie 

KV Wageningen huisvest lustrum Wageningse studentenvereniging 

Komende zomer zal accommodatie ‘Het Binnenveld’ voor een periode van 10 dagen worden verhuurd aan een 
Wageningse studentenvereniging als locatie voor hun lustrum. Het gaat om de periode van zaterdag 3 juli 2021 
t/m maandag 12 juli 2021. Voor onze vereniging heeft deze verhuur de volgende voordelen: 

• Financiële opbrengst van de verhuur 

• Ervaring opdoen met het organiseren van een groot (meerdaags) evenement 
• KV Wageningen krijgt na afloop de evenementenvloer, die herbruikbaar is voor toekomstige evenementen 
• Binding met partners en leveranciers in het netwerk van KV Wageningen 
• Verhuurmogelijkheden van ‘Het Binnenveld’ onder de aandacht brengen 

Daar staat tegenover dat de accommodatie in deze periode minimaal tot niet beschikbaar zal zijn voor de leden 

van KV Wageningen, met uitzondering van donderdag 8 juli 2021. Op deze datum vinden de lustrumactiviteiten 
elders plaats en is de accommodatie beschikbaar voor de gebruikelijke clubactiviteiten van KV Wageningen.  

Vanuit KV Wageningen is er een evenemententeam gevormd om de voorbereidingen en organisatie van deze 
verhuur in goede banen te leiden. Indien de op dat moment geldende corona-beperkingen verhinderen dat dit 

evenement doorgang kan vinden, zal het evenement waarschijnlijk worden doorgeschoven naar de zomer van 
2022. Nadere informatie zal op een later moment met de leden worden gecommuniceerd. Indien er toch al vragen 
zijn betreffende dit evenement kunt u contact opnemen via evenementen@kvwageningen.nl.  

Maandelijkse column van de voorzitters: Duopraat 

Vorige week konden jullie op deze plek de nieuwe column lezen van de voorzitters. Later in de week is de column 
verschenen op onze website en onder de aandacht gebracht op onze social media. En de column heeft een naam 
gekregen: Duopraat. Elke laatste week van de maand zal Duopraat verschijnen.  

De Duopraat van februari lees je nog op onze site: Nieuw: Duopraat, de maandelijkse column van de voorzitters 

https://www.kvwageningen.nl/bizarre-tijden-zorgen-voor-mooie-verlengde-samenwerking-en-creatieve-oplossing
https://www.kvwageningen.nl/corona_update/
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
mailto:evenementen@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/nieuw-duopraat-de-maandelijkse-column-van-de-voorzitters
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Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Nieuw: Duopraat, de maandelijkse column van de voorzitters 
• In memoriam: Frans van de Weerd 
• Wendy officieel benoemd tot voorzitter; Jesse Ruijsch nieuw in het bestuur 

• Gratis inloopspreekuur bij Fysiotherapie Vis – ook in 2021 

Sponsornieuws 

WERV Makelaars: Bezwaar tegen de WOZ waarde? 

Dit jaar zijn de WOZ-waardes in de gemeenten Wageningen en Ede een stuk 
hoger dan vorig jaar. Hoe hoger de WOZ, hoe meer belasting u moet betalen. 

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld? 
Maak dan bezwaar! 

Wij helpen graag bij: 

        Het bepalen van de waarde van uw huis rond de peildatum 

        Het opstellen van een taxatierapport 

Is uw woning meer waard geworden? Misschien kan uw hypotheekrente dan wel 
omlaag. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op! 
Wij helpen u graag (klik op deze link) 

Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• Lekker thuis bewegen met video’s van sponsor EasyActive 

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

Vacatures vrijwilligers 

Wil jij deel uitmaken van mediateam KV Wageningen 

Het mediateam van KV Wageningen is erg blij met de geleverde apparatuur en de 

ondersteuning die wij van Streaming Valley hebben ontvangen, (lees ook: 
Streaming Valley nieuw lid businessclub KV Wageningen) hiermee hoopt het 

mediateam een volgende stap te zetten naar een (semi)professionele uitzending 
van de wedstrijden van de selectie. 

Om er echter voor te zorgen dat elke wedstrijd gestreamd kan worden, kunnen 
we wel wat extra handen gebruiken, ook om eventuele uitval van crewleden op te 

vangen. 

Bovendien zijn er landelijk de nodige ontwikkelingen gaande als het gaat om: 

a) De professionaliteit van de wijze waarop onze mooie sport in beeld wordt gebracht, 

b) de financiële voordelen die daar mogelijk uit kunnen worden gehaald door de vereniging! 

En daarom zijn wij op zoek naar leergierige, handige, creatieve maar vooral enthousiaste crewleden! 

Er is genoeg te doen. 

Ben jij technisch ingesteld en/of handig met computers? 

Ben je creatief met foto of video? 

Misschien volg je zelfs wel een media gerelateerde opleiding? 

Dan zijn wij dringend op zoek naar jou! 

Maar ook als je niet iets van bovenstaande hebt maar je lijkt het wel leuk om rondom de wedstrijden van de 
selectie bezig te zijn, meld je aan! 

Aanmelden kan bij Ronald van Beek of Cees van Amersfoort via tkw@kvwageningen.nl.  

Groeten, Mediateam KV Wageningen 
Cees, Daniel, Ronald en Timo 

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• Vacature: Op zoek naar corona-toezichthouders 

• 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/ 

https://www.kvwageningen.nl/nieuw-duopraat-de-maandelijkse-column-van-de-voorzitters
https://www.kvwageningen.nl/in-memoriam-frans-van-de-weerd
https://kvwageningen.nl/wendy-officieel-benoemd-tot-voorzitter-jesse-ruijsch-nieuw-in-het-bestuur
https://kvwageningen.nl/inloopspreekuur-fysiotherapie-vis-ook-in-2021
https://werv-makelaars.nl/diensten/woning-taxeren/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=woz_campagne&utm_term=lang&fbclid=IwAR32yLnjuLjy5h3_U4MZODGK8YgXuhPss9G6V1fjJU0HxOhgmW5AZARtdW0
https://www.kvwageningen.nl/lekker-thuis-bewegen-met-videos-van-sponsor-easy-active
https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws/
https://www.kvwageningen.nl/streaming-valley-nieuw-lid-business-club-kv-wageningen
mailto:tkw@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/op-zoek-naar-corona-toezichthouders/
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://werv-makelaars.nl/diensten/woning-taxeren/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=woz_campagne&utm_term=lang&fbclid=IwAR32yLnjuLjy5h3_U4MZODGK8YgXuhPss9G6V1fjJU0HxOhgmW5AZARtdW0
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Activiteiten 

Online pubquiz, zaterdag 6/3 nu van van 18:30-20:30 uur! 

De online pubquiz begint vanwege de avondklok eerder dan eerst aangegeven. 

Vanaf 18:00 uur kun je digitaal binnenlopen, en de start is uiterlijk om 18:30 uur. 
De quiz duurt tot 20:30 uur.  

Wil je meedoen op zaterdagavond 6 maart, vergeet je dan niet aan te melden. De 
pubquiz start om 20:00 uur, 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.  

Alle informatie over de pubquiz, de link om je aan te melden en de betaling te 
doen, vind je op onze website onder https://kvwageningen.nl/online-pubquiz  

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

Veiling is gestart! 

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

 

Maandag 1 maart is om 20:00 uur de KV Wageningen veiling geopend. Op dit 
moment kan er o.a. op de volgende items worden geboden:  
• Overnachting met ontbijt aangeboden door Shortstay 
• Shirt van team NL met handtekeningen! 
• KV Wageningen bierpakket in samenwerking met Woudenberg 

Drankenhandel 
• KV Wageningen wijnpakket in samenwerking met Woudenberg 

Drankenhandel 
• KV Wageningen certificaat 
• Clinic voor je team onder leiding van international Jessica Lokhorst 

Vanaf dinsdag 2 maart tot en met maandag 15 maart openen er elke dag vanaf 

12:00 uur nieuwe veiling items. Kortom, hou de veilingsite goed in de gaten: www.kvwageningenveiling.nl  

De site is onderverdeeld in kopjes:  
• Clinics/trainingen 
• Eten en drinken 
• Uitjes 

• Beauty 
• Wajo's 
• Overig 
Onder elk kopje vind je meerdere items, de startpagina geeft maar een deel van alle items weer. 
 
Om mee te kunnen bieden heb je een account nodig op de veilingsite, https://www.kvwageningenveiling.nl/  
Let op! Veiling items hebben een sluitingstijd en datum, zorg dus dat je voor dat moment je bod hebt uitgebracht! 

Niet gewonnen? Niet getreurd er komen vanaf 1 maart tot en met 15 maart dagelijks meerdere items online. Wil 
je toch zeker zijn dat je iets kunt bemachtigen? Koop dan vaste prijs items, dit zijn items waarvan wij er meerdere 
op voorraad hebben. 
  

Hoe werkt het? 
• Ga naar de site en klik rechts bovenin op registreren, binnen no time heb je een account. 

• Klik vanaf 1 maart op je favoriete item en het bieden kan beginnen 
• Je kunt ook al een deel van de items zien die de komende dagen beschikbaar komen om op te bieden 
• Heb je gewonnen? Dan ontvang je een mail met een link om via Ideal te betalen 
• Betaald? Wij nemen contact met je op zodat je het gewonnen item ontvangt 
• Waarom betalen we € 0.50 "verzendkosten"? Hiermee dekken we de transactiekosten die per betaling 

moeten worden gemaakt. 
• Op vaste prijs items hoeft niet geboden te worden; deze kun je direct aanschaffen. 

• Ondervind je problemen of kom je er niet uit? Mail dan naar: samen@kvwageningen.nl, wij proberen je zo 
snel mogelijk te woord te staan. 

BillieBallie – Ronde 7 – Jory rondewinnaar, Marie-José aan kop algemeen 

Oost Arnhem heeft de eerste overwinning binnen, en dat met dank aan de beslissende goal van de Wageningse 

Noa Kapteyn, die een paar jaar geleden het blauw-witte shirt van KV Wageningen inruilde voor dat van Oost 
Arnhem. Ik weet eigenlijk niet of Jory Hooijer door de juiste voorspelling van de winst van Oost Arnhem, of door 
het gelijkspel van LDODK-Blauw Wit de beste was van dit weekend. Jory had 16,42 punten, de nummer 2, Wouter, 
had er 11,94. Marie-José nam in het algemeen klassement de koppositie over van Linda.  

https://kvwageningen.nl/online-pubquiz
https://kvwageningen.nl/update-veiling
https://www.kvwageningenveiling.nl/
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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 

- #kvwsneeuwpret 

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.  

 

 

Dat is lekker wakker worden. Voorpagina Vallei 
met een foto van de clinics van gisteren van de 
SAM Sportdag van Sportservice Wageningen! 
(zaterdag 27/2) 

De foto en het bijbehorende artikel waren 
gisteren al online gespot door diverse mensen. 
En nu kan iedereen ons ook zien in de papieren 
versie.  

Link naar het artikel 

“Totaal niet frustrerend” 

Zaterdag nog meer KV Wageningen in de Gelderlander. 
Steven Landman uit Wageningen 1 kwam aan het woord over 

het feit dat hij met zijn 29 jaar volgende week niet in 
teamverband mag trainen. Maar hij vindt dat totaal niet 
frustrerend. 

Link naar het artikel 

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

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 

 

  

 

 

 

 
  

http://www.billieballie.com/
https://www.kvwageningen.nl/kvwsneeuwpret
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fwageningen%2Fkinderen-maken-kennis-met-sport-in-wageningen-en-hop-daar-gaat-de-bal-in-de-korf~ac568135%2F%3Ffbclid%3DIwAR0djzw9kcQOYUv1-vTJ5y-UkCE4ti5Ti92TqrP4IoMzA0S6K10gIJALyYk&h=AT2Da5Uly0UxjTrSxpBzBjtQp9r5zTXLwKdWTiJnZEGMIRZstJ2-_wCM_ntIoIradlH1xk3cAMAQYIJQfMcHTGr1u3f_l6_XNa9EOc22vRBjQO1PB-phaxURZOUHargTPzvpAyX-xKBLANVF3UNN&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2epqbZ2lblorOsOEPMbXTzL7UhjLw5gbS8_QcUIjcyVvTG0H2X996J9DaZimMquFMM7j56Ao8ulDD6-jIbHU25uWJrEIaRYs1nrYZS_bnG6Me18jompTU-rsoDcQs-g7PuYCAuHY_5ILAR_dHrU3oZmirAtc-YEFIuLPMrvCF1dNT9-y6bcLFK7Pm3FJONtJhztvc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.topics.nl%2F-totaal-niet-frustrerend-a15665977degelderlander%2F08554c584a5065866f981f9779ddd9587be4cd1c0e264bef2d0a6044d07547b2%2F%3FreferrerUserId%3D8e2978c-d552-1461-be04-40021281a60b%26context%3Dzoek%252Fartikels%252F%253Fquery%253DWageningen%26fbclid%3DIwAR0SOQjq7nhX51lomc3fARcVHkUe_J7UCSwjur3kEsJZfVDenkXXjYziU_s&h=AT35H6FQ79QYYX9a72ZVwCCDfCN7h0YB10Da1iV9xbQd5lD2xopm9KYqeApk0cOdTdMzoaEVXwFm5VGZASK7Pv-1bmzlrvpQo1ApkCxYDfXuYNyVBD15vnjcTZR6VFPzBJIqE2sY1F-rkhxukQ-b&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT147oHRVxeEYGi1PGf2AUlZnCCd0qBwdTsJ4x6kH_MolsSAIYucM58da-LMbg_XYoE_TwSIis1eU-7pqrwsLFEOKYbB4lfaN2Q-xzCswRzS03deV0NiF9DOYoBU9-ePiI7LKZAIbEhOw6V3zrvMdtwgM17cDM8Oj2iaYYpiYxB0akhKyTjdOfQR6Go2jk_rMsJoljg
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://kvwageningen.nl/update-veiling
https://kvwageningen.nl/update-veiling
https://kvwageningen.nl/online-pubquiz
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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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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.  

HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 
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De link van hierboven werkt door op de afbeelding te klikken, of kijk gewoon eens rond op www.werv-makelaars.nl  

http://www.werv-makelaars.nl/
https://werv-makelaars.nl/diensten/woning-taxeren/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=woz_campagne&utm_term=lang&fbclid=IwAR32yLnjuLjy5h3_U4MZODGK8YgXuhPss9G6V1fjJU0HxOhgmW5AZARtdW0

