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Korfbal 

Update trainingsschema voor senioren en jeugd 

Zoals aangegeven heeft de Jeugd TC afgelopen week vergaderd.  

We hebben nog steeds hoop op een voorjaars veldcompetitie. Daarom handhaven we de zaterdag trainingen zoals 
ze de afgelopen weken gepland zijn in ieder geval voor de maand maart. 

Daarnaast bieden we alle jeugdteams de mogelijkheid om minstens 1 keer te trainen op een doordeweekse avond. 
De Jeugd TC past zich aan het schema van de senioren aan. Dit is dus een tijdelijk schema. 

Wel staat al vast dat we zaterdag 3 april (paasweekend) niet zullen trainen. 

Hoe we daarna verder gaan hangt af van wel of geen competitie en de avondklok. We houden jullie op de hoogte. 

JeugdTC@kvwageningen.nl 
SeniorenTC@kvwageningen.nl 

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  

Maandag Veld1 Veld2 Veld3 Veld4

17.30 18.30 D4

18.30 19.30 B2 B3 B4

19.30 20.30

Dinsdag Veld1 Veld2 Veld3 Veld4

17.15 18.15 D2

18.15 19.15 C2/C3

18.30 19.30 S1/S2 D1/C1 A1/A2

19.30 20.30 S1/S2 B1 S3/S4 A3/A5

Woensdag Veld1 Veld2 Veld3 Veld4

17.00 18.00 F E E E

18.30 19.30 A5

19.15 20.15 S6 S9/MW1/8(27+)

19.30 20.30 S5 S8(26-)

Donderdag Veld1 Veld2 Veld3 Veld4

18.30 19.30 S1/S2 D1 D3/D5 A1/A2

19.30 20.30 S1/S2 B1 A3 S3/S4

Vrijdag Veld1 Veld2 Veld3 Veld4

17.45 18.45 A4

19.00 20.00 S7

Zaterdag (geen veldindeling genoemd schema aanhouden van laatste weken)

10.00 11.00 Kangoeroes en alle F teams & Schiet-maar-raak

11.15 12.15 Alle E teams

12.30 13.30 Alle D teams

13.45 14.45 Alle C teams

15.00 16.00 Alle B teams

16.15 17.15 Alle A teams

8 maart 2021 

Nr. 29 

mailto:JeugdTC@kvwageningen.nl
mailto:SeniorenTC@kvwageningen.nl
https://www.knkv.nl/faqcorona/
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
mailto:seniorentc@kvwageningen.nl
mailto:tkw@kvwageningen.nl
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Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

• Staf selectie blijft volgend seizoen volledig intact 
• 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 

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• KV Wageningen huisvest lustrum Wageningse studentenvereniging 

• 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 

Nieuwe sponsoren: Autotaalglas Wageningen, Jumbo Verberne en Welkoop 

Wageningen 

Autotaalglas Wageningen nieuwe 
zilver-sponsor 

Jumbo Verberne nieuw zilver-
sponsor 

 

 
  

 
  

https://www.kvwageningen.nl/staf-selectie-blijft-volgend-seizoen-volledig-intact
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/
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-huisvest-lustrum-wageningse-studentenvereniging
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://www.autotaalglas.nl/vestiging/autotaalglas-wageningen/?gclid=CjwKCAiAkJKCBhAyEiwAKQBCkkK8owtlL07iHY5B-lqv8yiKrUkS1Umbkogv6oYCRHv0cOOFkjvIEBoC8j0QAvD_BwE
https://www.autotaalglas.nl/vestiging/autotaalglas-wageningen/?gclid=CjwKCAiAkJKCBhAyEiwAKQBCkkK8owtlL07iHY5B-lqv8yiKrUkS1Umbkogv6oYCRHv0cOOFkjvIEBoC8j0QAvD_BwE
https://www.jumbo.com/winkel/jumbo-wageningen-verberne
https://www.jumbo.com/winkel/jumbo-wageningen-verberne
https://www.autotaalglas.nl/vestiging/autotaalglas-wageningen/?gclid=CjwKCAiAkJKCBhAyEiwAKQBCkkK8owtlL07iHY5B-lqv8yiKrUkS1Umbkogv6oYCRHv0cOOFkjvIEBoC8j0QAvD_BwE
https://www.jumbo.com/winkel/jumbo-wageningen-verberne
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Welkoop Wageningen nieuwe 
sponsor 

WERV Makelaars helpt bij bezwaar 
tegen WOZ 

 

 

 

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 (herhaling) 

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 

https://www.welkoop.nl/winkels/wageningen?gclid=CjwKCAiAkJKCBhAyEiwAKQBCkgx0TQUZMzULS_CoBcrpi9BIinEpb7-FrPUvOLvIeDTcgPePn7jssBoCRZYQAvD_BwE
https://www.welkoop.nl/winkels/wageningen?gclid=CjwKCAiAkJKCBhAyEiwAKQBCkgx0TQUZMzULS_CoBcrpi9BIinEpb7-FrPUvOLvIeDTcgPePn7jssBoCRZYQAvD_BwE
https://werv-makelaars.nl/diensten/woning-taxeren/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=woz_campagne&utm_term=lang&fbclid=IwAR32yLnjuLjy5h3_U4MZODGK8YgXuhPss9G6V1fjJU0HxOhgmW5AZARtdW0
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
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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/ 

Activiteiten 

Update veiling (maandag 8 maart) 

In deze update: 
• Tussenstand zondag 7/03 € 740,00 
• 50 items online 

• Meer items onderweg 
• Eerste items verkocht 
• Updates site 

Tussenstand zondagmiddag 7/03 € 740,00 

De tussenstand was op zondagmiddag 7 maart, 740 euro! 

Deze grens is ondertussen alweer even verbroken.  
Op de site verschijnt vanaf 8 maart elke avond een update van de actuele 
tussenstand. 
De eerste duizend euro komt al in zicht! 

50 items online 

Op maandagmiddag 8 maart hebben we onze limiet bereikt. Er staan nu 50 items   
op de veilingsite. 
Let op! Sommige items staan al wel op de site, maar moet het bieden nog van 
beginnen. 
Aanbieders van items nogmaals bedankt! 

Meer items onderweg 
Maandagmiddag zijn er meerdere items online gegaan. 
• Fotoshoots 
• BBQ 

• De B1 wast je auto(s) 

• KV Wageningen Theedoeken 
• Dj-cursus by DJ TRD 
Dit en nog veel meer. Er zijn nog meer items onderweg. Vanaf dinsdag komen er meer items op de site. 
Dit kun je onder andere nog verwachten: 
• DJ TRD op je feest 
• Mountainbiken met Rik Brouwer 

• Meer KV Wageningen theedoeken 
• En meer! 

Eerste items verkocht 
De wondersloffen van Steven Landman gingen voor 33 euro over de toonbank en ook worden de vaste prijs items 
fanatiek aangeschaft. 

Heb je een item gewonnen, wij nemen dan binnen 1 dag contact met je op. 

Let op! Dagelijks sluiten er items 
Vanaf maandag 8 maart sluiten er ook bijna dagelijks items, dus als je een item wilt winnen moet je snel zijn! 
De items die bijna sluiten zijn onder andere: 

• Fotoshoots Mininijhuis_fotografie 
• B & B Zwolle, met Jeroen en Pim uit Wageningen 1 
• Lang Weekend Winterberg 
• diverse clinics 
• Shirt NL Elftal door Chris en Jari van de Peppel 

Updates site 

Dagelijks worden er wel kleine aanpassingen gedaan aan de site.De meeste onopvallend, maar zoals de 
tussenstand wel opvallend. 

Afgelopen week hadden we een kleine tegenslag. De vaste prijs items konden tijdelijk niet betaald worden. We 

moesten er dus voor kiezen om ze tijdelijk offline te halen. Dit probleem was op onze testdag niet voorgekomen, 
en dus erg jammer! Gelukkig is het binnen 24 uur opgelost en kunnen we weer door! 

Afgelopen week liepen gebruikers ook tegen problemen aan. Een verkeerd bod, gebruikersnaam dat niet werkt of 
andere zaken. Loop je tegen een probleem aan? Klik dan rechts bovenaan op contact en leg ons je probleem uit. 
Binnen 24 uur lossen wij dit voor je op! Ook vragen kan je hier stellen. 

Tot de volgende update! En blijf massaal bieden! -> www.kvwageningenveiling.nl  

De Wajo's (samen@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://www.kvwageningenveiling.nl/
mailto:samen@kvwageningen.nl
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Jory en Maxime winnaars 1e online pubquiz 

Afgelopen zaterdag was de 1e online pubquiz bij KV Wageningen. 
Georganiseerd en gepresenteerd door Anouk & Jesse vanuit ons 
clubhuis. Met zo’n 40 deelnemende teams was het een succes. In 

verschillende rondes, met elk een eigen thema, moesten 64 vragen 
worden beantwoord. Goed spellen was van groot belang.  

De top 3 van de pubquiz:  

• Maxime en Jory, borrelpakket aangeboden door De Kantine  
• Lisanne en Sonny, nieuw KV Wageningen sportshirt aangeboden 

door Intersport Winners 
• Anne, Loet en Merijn, boodschappenpakket van supermarkt Jan 

Linders 

En dan nog even een bericht van Anouk & Jesse:  

“We willen jullie bedanken voor het meedoen en het extra doneren aan de club! Is het nou (nog) niet gelukt met 
overmaken voor de deelname? Of wil je toch nog een extra bijdrage doen? Dan kan dit via deze link: 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=VpE2PVWiTve_oPqw8czytg  

Ook zou je kunnen bieden op heel veel leuke veilingitems via https://www.kvwageningenveiling.nl/.   

Bedankt voor het meedoen en we zien jullie hopelijk snel weer op onze prachtige locatie Het Binnenveld! 

Groeten, 
Anouk en Jesse” 

Kennismaken met korfbal in maart 

De nog resterende zaterdagen in maart (13, 20 en 27 maart) organiseren we 
kennismakingstrainingen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Van 10:00-11:00 uur zijn 
alle kinderen van 4-12 jaar van harte welkom op onze schiet-maar-raak trainingen. Ze zijn 
dit keer buiten op het kunstgrasveld. Van te voren aanmelden is verplicht. Dit kan door een 
mail te sturen naar korfballen@kvwageningen.nl of door te bellen/appen met Alien Jalvingh 

(0644348874).  

Heeft je kind een vriendje of vriendinnetje dat wel eens wil korfballen, laat ze samen 
meedoen bij de schiet-maar-raak training.  

Soms helpt het om een kind een persoonlijke uitnodiging voor deze trainingen te sturen. 
Heb je voor iemand zo'n zetje nodig, laat het even weten aan Alien 
(korfballen@kvwageningen.nl of 0644348874). 

 

BillieBallie – Ronde 7 – Jochem rondewinnaar, Erik nu aan kop algemeen 

Jochem Langstraat was veruit de beste voorspeller van ronde 7. Erik van Holland heeft de koppositie in het 
Algemeen Klassement  

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.  

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 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=VpE2PVWiTve_oPqw8czytg
https://www.kvwageningenveiling.nl/
http://www.billieballie.com/
https://www.kvwageningen.nl/kvwsneeuwpret
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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.  

    

Elke dag vind je op onze stories op Instagram actuele berichten m.b.t. de veiling 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Maand maart  Online KV Wageningen veiling, organisatie door de Wajo’s  
https://kvwageningen.nl/update-veiling  

Zat 13 maart 10:00-11:00 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Zat 20 maart 10:00-11:00 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Zat 27 maart 10:00-11:00 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

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  

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://kvwageningen.nl/update-veiling
https://www.kvwageningen.nl/kennismaken-met-korfbal-in-maart
https://www.kvwageningen.nl/kennismaken-met-korfbal-in-maart
https://www.kvwageningen.nl/kennismaken-met-korfbal-in-maart
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
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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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 

 

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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