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Korfbal 

Teams volgend jaar (S3 - MW2) 

Het klinkt nog ver weg maar we zijn al bezig met de senioren teamindeling van volgend jaar. Om te kunnen 
bepalen of het aantal teams verandert, willen we alle spelers vragen om het ons te laten weten als 1 van 
onderstaande categorieën voor hem/haar geldt. 

• Je gaat volgend jaar helaas stoppen bij KV Wageningen 
• Je twijfelt of je volgend jaar door gaat (dit willen we graag weten zodat we een inschatting kunnen maken of 

er volgend jaar knelpunten zijn binnen teams, daarbij gaan we dan graag met je in gesprek om te kijken of we 
samen de twijfel kunnen wegnemen) 

• Je wil graag in een ander team gaan spelen 

• Je wil graag een gesprek met de Senioren TC inplannen 

Je kunt dit ons laten weten via een mailtje, een direct berichtje aan een van ons of via de teamplanner. Wanneer 

we niks horen gaan we er dus vanuit dat je gewoon door gaat volgend jaar, mocht dat later alsnog veranderen 
horen we het natuurlijk graag. 

Groeten, 
Senioren TC (seniorentc@kvwageningen.nl) 

Trainingen senioren vanaf 16 maart 

Goed nieuws voor alle 27+ers onder ons! Vanaf dinsdag 16 maart mag er in 4-tallen worden getraind. Mochten er 
dan oneven aantallen zijn hoeft er gelukkig niemand meer alleen te trainen. De overige regels blijven nog wel 
gelijk. 

• De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen en dienen dezelfde kleur 
shirt/hesje te dragen. 

• De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter, partijvorm is dus helaas nog 
niet toegestaan. 

• Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van 
ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet. 

Kijk voor meer informatie op: https://www.knkv.nl/faqcorona/  

Trainse! 

De Senioren TC (seniorentc@kvwageningen.nl) 

Update trainingsschema voor senioren en jeugd (15 maart) 

Er zijn een paar kleine wijzigingen in het schema:  

• A3 op maandag van 19.00 tot 20.00 uur ipv de dinsdag 

• C1 op donderdag 18.30-19.30 naast de D1 
• A5 woensdag veld 4 ipv veld 2 

 

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

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 

Martijn van Laar, nieuw bestuurslid Jeugdzaken 

Martijn van Laar heeft zich gemeld voor de vacature bestuurslid Jeugdzaken. Vanavond heeft Martijn met een 
afvaardiging van het bestuur gesproken en de uitkomst is dat Martijn per direct de vacature van bestuurslid 

Jeugdzaken vervult. Martijn zal zich op een later moment voorstellen.  

Martijn, fijn dat je aanhaakt in het bestuur en heel veel succes! 

  

Maandag Veld1 Veld2 Veld3 Veld4

17.30 18.30 D4

18.30 19.30 B2 B3 B4

19.00 20.00 A3

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 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 C1/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
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Overleden: Maaike Engelen – de Jong 

Ons bereikte het droevige nieuws dat op 7 maart Maaike Engelen – de Jong, oud-lid, is overleden. We wensen haar 
man Gert, kinderen Gerda & Anton, Evert & Renée en de kleinkinderen veel sterkte.  

 

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 

Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• Sponsornieuws: Autotaalglas Wageningen, Jumbo Verberne, Welkoop Wageningen, WERV Makelaars 
• Lekker thuis bewegen met video’s van sponsor EasyActive 
Voor meer berichten: https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws/ 

Vacatures vrijwilligers 

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• Wil jij deel uitmaken van mediateam KV Wageningen 
• 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 online KV Wageningen veiling (15 maart) 

In deze update: 
• Einde in zicht 
• Vaste items 

• Tussenstand 
• Eindstand? 

Einde in zicht 
Het einde van de veiling komt in zicht. Iedereen kan nog tot en met zaterdag bieden op veiling items. Zaterdag 

lopen de laatste items af. Dan heeft de organisatie 2 dagen om de veiling af te ronden en op maandag 22 maart 
gaat de veiling offline. Deze week dus je laatste kans om een item te bemachtigen -> www.kvwageningenveiling.nl  

Vaste items 
Er blijven zich technische problemen voortdoen bij de vaste items. De items zijn daarom wederom van de site 
afgehaald. Wil je een bierpakket, wijnpakket, choco boms of het certificaat bestellen? Stuur ons dan een mailtje 

via samen@kvwageningen.nl.  

Tussenstand 
Op maandag 15 maart is de tussenstand € 2190, nu al een fantastisch bedrag voor de club. 

Eindstand? 

Op veel items is al geboden, er zijn al meerdere items verkocht, maar we zijn er nog niet! 
Er staan nieuwe items online, maar ook items waar nog niet op geboden is. 
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Laten we samen ervoor zorgen dat we richting die € 3000 euro gaan. 

Volgende week maandag maken we de eindstand bekend. Tot die tijd verschijnt er dagelijks een tussenstand op 
de veilingsite.  

Bieden maar!  

De Wajo’s (samen@kvwageningen.nl)  

Kennismaken met korfbal in maart (update) 

Bikkels waren het, de 11 kinderen die afgelopen zaterdag deelnamen aan de 1e schiet-
maar-raak training van 2021. Door corona waren we immers niet in de sporthal, maar 
buiten. Een paar kinderen haakten vanwege de kou of een verkoudheid nog even af, maar 
zijn er hopelijk de komende zaterdagen wel bij.  

Op zaterdag 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 9 – Maas rondewinnaar, Erik blijft aan kop algemeen 

Maas de Jong, en niet Madelon Kempenaar (wie was nou toch Maad), was veruit de beste voorspeller van ronde 9. 
Erik van Holland behoudt de koppositie in het Algemeen Klassement  

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, scoor je goed in het overall week klassement.  

Activiteiten – oude berichten, nog te lezen op de website 

- Maxime & Jory winnaars 1e online pubquiz KV Wageningen 
- #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.  

 

   

Wil jij deel uitmaken van 
het mediateam van KV 
Wageningen?  

www.kvwageningenveilin
g.nl  

www.kvwageningenveilin
g.nl  

www.kvwageningenveilin
g.nl  

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

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.  
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HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 
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