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Korfbal 

Update uit de Technische Commissies 

Zoals eerder genoemd hebben we als Technische Commissies nog steeds de hoop op een voorjaarscompetitie. Die 
hoop hebben we zeker ook nog nav de routekaart die het KNKV heeft gepubliceerd afgelopen week. 

https://www.knkv.nl/routekaart-veldcompetitie/  

Zo lang de avondklok nog geldt zullen we het huidige trainingsschema handhaven: 
https://www.kvwageningen.nl/trainingstijden-senioren-jeugd-voorjaar-2021  

We gaan binnen de gestelde richtlijnen kijken wat de mogelijkheden zijn voor oefenwedstrijden voor de jeugd 
maar ook senioren. 

Komende zaterdag 27 maart zal de jeugd trainen onder leiding van de selectie. 

Het tijdschema van de afgelopen zaterdag geldt ook komende zaterdag, de training zal dan verzorgd worden met 

hulp van selectie leden. 

Zaterdag 3 april is er geen trainen, hoe we daarna verder gaan op de zaterdagen zullen we tijdig communiceren. 

Seniorentc@kvwageningen.nl / Jeugdtc@kvwageningen.nl  

Update uit Jeugd TC: o.a. wijzigingen samenstelling 

Hierbij een bericht over onze commissie zelf. Er zijn enkele wijzigingen binnen de Jeugd TC. Jesse Ruijsch neemt 
afscheid als coördinator, maar hij gaat niet verloren voor onze jeugd. Hij blijft actief als trainer en gaat zich ook 

bemoeien met de trainersbegeleiding. Martin Koenders stopt als coördinator E en F en gaat zich volledig bezig 
houden met de trainersbegeleiding. 

We mogen Petra Roubos en Gertjan Hijnekamp verwelkomen als nieuwe coördinatoren. Beide zijn geen 
onbekenden. Op bestuurlijk vlak hebben zij zich onder andere ingezet in het bestuur van SKV, een van de clubs 

waaruit KV Wageningen is ontstaan. Beide hebben kinderen spelen in onze jeugd. 

Dit alles heeft geleid tot een herschikking; onderstaand het actuele overzicht van de coördinatoren. 

Algemeen Coördinator Jeugd TC  Arjen van Dee 

Coördinator eerste teams jeugd  Frank ten Brinke 
Coördinator A-jeugd    Stefan Wobbes  
Coördinator B-jeugd    Ingrid Bohne 
Coördinator C-jeugd    Gertjan Hijnekamp 
Coördinator D-jeugd    Amanda van Holland 
Coördinator E en F-jeugd en Kangoeroes Petra Roubos 
Algemene ondersteuning Jeugd TC  Davy Meijer 

Wat doet de jeugd TC? 

Het kortste antwoord op deze vraag is te verwijzen naar de website: 

https://www.kvwageningen.nl/organisatie/commissies/jeugd-tc  

Hier vind je het antwoord op deze vraag en kun je inhoudelijk zaken terug vinden. Zoals bijvoorbeeld hetgeen nu 
weer actueel wordt, de uitgangspunten en procedure teamsamenstelling. 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, we staan altijd open voor verbeterpunten.  

Je bereikt ons via mailadres jeugdtc@kvwageningen.nl  

Teams volgend jaar (S3 - MW2) (herhaling) 

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 

  

22 maart 2021 
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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 (herhaling) 

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) 

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 

Update verhuur het Binnenveld aan studentenvereniging voor viering lustrum 

In overleg met de gemeente Wageningen is afgesproken dat de verhuur van Het Binnenveld aan een Wageningse 
studentenvereniging als locatie voor hun lustrum deze zomer niet doorgaat. Er is te veel onzekerheid over welke 
corona maatregelen er tegen die tijd nog van toepassing zijn. Volgend jaar doen we weer mee om te proberen dit 

evenement bij ons te laten plaatsvinden.  

Het oorspronkelijke bericht van 3 maart, lees je hier: https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-huisvest-
lustrum-wageningse-studentenvereniging  

Nieuwe bestuursleden: Wie is wie en wie doet wat? 

Zoals beloofd zou Jesse Ruijsch, ons nieuwe bestuurslid ‘Algemene zaken’, zichzelf nog introduceren. Daarnaast 
heeft er, zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen, nog een wisseling plaatsgevonden binnen het bestuur. Arjen 
van Dee, bestuurslid ‘Jeugdzaken’ draagt zijn stokje over aan Martijn van Laar. 
Ook zij hebben allebei een leuk stukje geschreven. Ik ben er trots op :) 

Veel leesplezier! 
Hartelijke groet, 
Wendy | Voorzitter 

Nieuw bestuurslid Algemene zaken – Jesse Ruijsch 

Beste KV Wageningers,  

Mijn naam is Jesse Ruijsch en de meeste leden kennen mij al omdat ik al vrij lang 
actief ben als vrijwilliger bij onze mooie club!   

Ik was niet de makkelijkste pupil vroeger, maar na een paar jaartjes maakte ik het 
mijn trainers niet zo moeilijk meer en maakte ik bij SSS/VADA B1 kennis met de 
aankomende fusie. Daarna heb ik naast het zelf korfballen, vooral het trainerschap 
opgepakt en mijzelf qua leeftijdscategorie omhooggewerkt van de F3 naar nu de 
A2. Afgelopen anderhalf jaar was ik ook actief binnen de Jeugd TC.  

Het meeste plezier haal ik nog steeds uit het zelf spelen en trainen bij het derde, 
maar ik mis het gezellig zitten en genieten van een lekker drankje op ons 
zonovergoten terras. Laten we hopen dat iedereen zo snel mogelijk weer optimaal 
kan genieten van ons mooie clubhuis.   

mailto:seniorentc@kvwageningen.nl
https://www.knkv.nl/faqcorona/
mailto:seniorentc@kvwageningen.nl
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/kv-wageningen-huisvest-lustrum-wageningse-studentenvereniging
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Ik krijg een taak binnen het bestuur die nieuw is, namelijk die van ‘algemene zaken’. Dit betekent dat ik ter 
ondersteuning ben voor andere bestuursleden en dus bij hele verschillende zaken en activiteiten mee kan helpen 
en nieuwe energie kan brengen. Daar heb ik veel zin in!  

Jullie mogen altijd contact opnemen, dit kan door te mailen naar algemenezaken@kvwageningen.nl of mij even 
aan te spreken als ik op de club ben.  

Groetjes,  
Jesse 

Nieuw bestuurslid Jeugdzaken – Martijn van Laar 

Mijn naam is Martijn van Laar, mijn hele leven ben ik verbonden met KV Wageningen 
en voorheen S.S.S. inmiddels is dat alweer 27 jaar! Ik ben dan ook bij S.S.S. begonnen 
bij de welpen (tegenwoordig de kangoeroes), om vervolgens alle teams te doorlopen, 
om het laatste jaar van S.S.S. te spelen in het eerste. Na de fusie heb ik afwisselend in 
het tweede en derde (tevens mijn huidige team) gespeeld. 

Naast zelf actief te zijn als speler heb ik ook veel verschillende vrijwilligerstaken 
gedaan binnen de vereniging, zoals coachen/training geven van de E t/m de A teams, 
het organiseren van de jeugdkampen, schoolkorfbaltoernooien en het organiseren van 
allerlei andere activiteiten. 

Ook ben ik met meer bezig dan zelf korfballen en er mee bezig zijn. Na een aantal 
verschillende studies (CIOS, Facilitair en Eventmanagement) te hebben afgerond ben ik 
de afgelopen jaren werkzaam in de commerciële richting. Eerder heb ik twee jaar 
gewerkt bij een bedrijf wat zich bezig hield met vruchtensappen, en momenteel werk ik 
bij een elektronica bedrijf, genaamd Axtron B.V. wat zich bevindt in Maarsbergen. 

Het korfballen zelf is natuurlijk super leuk om te doen, maar de betrokken- en gezelligheid daaromheen is net zo 
belangrijk. Ik voel me zeer vereerd om de functie als ‘Bestuurslid Jeugdzaken’ te mogen invullen. De komende 
periode zal ik me vooral focussen samen met verschillende (activiteiten)commissies, om de betrokken- en 
gezelligheid, door te zetten én te vergroten. 

Mochten er vragen zijn kunnen die natuurlijk altijd gesteld worden. 

Via het volgende email adres ben ik te bereiken: Jeugdzaken@kvwageningen.nl  

Ik heb er heel veel zin en hopelijk zie ik jullie snel weer op onze prachtige accommodatie, waar we met zijn allen 
nog zoveel plezier gaan beleven! 

Martijn 

Aftredend bestuurslid Jeugdzaken: Arjen van Dee 

Bedankt en tot ziens 

Het is gelukt. Na onze succesvolle zoektocht naar een nieuwe voorzitter, hebben we ook de 
vacature bestuurslid jeugdzaken weten in te vullen.  

Het is goed om te zien dat ondanks deze bijzondere tijd, waarin we elkaar helaas veel te 
weinig ontmoeten op de club, er veel leden bereid zijn om taken op te pakken en aangeven 

zich in te willen zetten voor onze mooi vereniging.  

Ik mocht het hele fusie traject meemaken als bestuurslid van SSS. En samen met Gertjan 
van Leeuwen en Adri van Dee onderdeel gaan uitmaken van het nieuwe bestuur van KV 
Wageningen. Ik ben trots op wat we als bestuur samen met vele betrokken leden hebben 
gerealiseerd. Als bestuurslid jeugdzaken had ik o.a. contact met de JAC, schoolkorfbal 

commissie en de kampcommissies. Ik wil mijn mede bestuursleden en iedereen die deel 
heeft uitgemaakt, of dat nu nog doet, van de commissies die ik aanstuurde bedanken voor 
de samenwerking.  

Nu is de tijd gekomen om het spreekwoordelijke stokje over te dragen. In dit geval aan Martijn van Laar, hij stelt 

zichzelf nog voor. Zelf blijf ik nog actief als coördinator Jeugd TC en wil op die manier graag nog een bijdrage 
leveren aan de jeugdafdeling. 

Groeten en hopelijk snel tot ziens op Het Binnenveld. 

Arjen van Dee 

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Overleden: Maaike Engelen – de Jong 

• 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 

mailto:algemenezaken@kvwageningen.nl
mailto:Jeugdzaken@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/overleden-maaike-engelen-de-jong
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
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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 

Paasbingo voor D, E, F en Kangoeroes – vrijdagmiddag 2 april 

Op vrijdag 2 april organiseert JAC een online bingo voor de Kangoeroes, F, E en D. De bingo vindt plaats in twee 
groepen. De Kangoeroes en F starten om 14:30 uur. De E en D starten om 15:45 uur. Opgeven kan tot 27 maart 
via jac-kvw@hotmail.com. Bij opgave graag vermelden: naam, team, woonadres, en e-mail adres. 

En inderdaad, voor de 2e achtereenvolgende keer geen paaseieren zoeken op Het Binnenveld. Corona blijft roet in 
het eten gooien.  

Online pubquiz voor de A, B en C – vrijdagavond 2 april 

Ook organiseert het JAC een online pubquiz voor de C, B en A. De pubquiz vindt plaats op vrijdag 2 april en start 
om 18:30. Opgeven kan in tweetallen en kan tot 27 maart via jac-kvw@hotmail.com. Deze pubquiz zal alleen 
doorgaan bij voldoende deelname (minimaal 8 groepen). 

Veiling groot succes! 

Toen begin maart de veiling online ging en wij de website gingen inrichten zetten wij in op 50 items online als 
max. In de tweede week van de veiling bleek dit een verkeerde inschatting. De site was vol, eerst items 
verwijderen was noodzakelijk. In totaal zijn er de afgelopen 3 weken 70 items verkocht! In totaal zijn er 83 items 
aangeboden, dit was meer dan wij konden verwachten. 

Voor het eerst een KV Wageningen veiling, voor het eerst online 
Een online veiling creëren, beheren en updaten was een hele nieuwe ervaring voor de organisatie. Ondanks een 
aantal technische problemen met name rondom de vaste items, verliep het bieden op en het winnen en betalen 
van de veiling items vrij soepel. Het is fantastisch om te zien hoe actief er geboden werd op alle items. 

Slapen in Zwolle, tosti eten met Ernstjan, clinics van selectieleden en van Jessica Lokhorst, bierproeverijen, zelfs 

gedragen zaalschoenen zijn er geveild. De creativiteit van alle aanbieders werkte zeer aanstekelijk en zorgde zelfs 
in de laatste week nog tot nieuwe items. 

Dit alles heeft geleid tot het fantastische resultaat van €3034,50 voor KV Wageningen. Dit bedrag is 
bedoeld om een deel van de gemiste kantine inkomsten op te vangen. 

Via deze weg willen wij alle leden, selectieleden en leden van de staf ontzettend bedanken voor zijn of haar 
bijdrage aan dit resultaat. 

Dit was zonder jullie nooit gelukt, dit resultaat was zonder de steun van sponsoren, bedrijven en particulieren ook 
niet tot stand gekomen. Daarom willen wij onderstaande bedrijven, particulieren en professionals bedanken. 

Shortstay Wageningen 
De Kantine 
Woudenberg Drankenhandel 

Chris en Jari van de Peppel schilderwerken 
Prummel optiek 
Hair by Lies 
Manon Jansen 
Maria Voskuilen 
Minijhuis fotografie 

De Snoeptiek 
Van de Wetering tweewielers 
Erik Hoogteijling 
SJORSA 
DJTRD 
Lammy Brouwer 

https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws-autotaalglas-welkoop-wageningen-jumbo-verberne-en-werv-makelaars
https://www.kvwageningen.nl/lekker-thuis-bewegen-met-videos-van-sponsor-easy-active
https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws/
https://www.kvwageningen.nl/wil-jij-deel-uitmaken-van-het-mediateam-van-kv-wageningen
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/
mailto:jac-kvw@hotmail.com
mailto:jac-kvw@hotmail.com
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Jennie van der Kolk 
Wilbert Schaapman 

Er zijn een aantal mensen die ik graag even extra wil bedanken en in het zonnetje wil zetten. 

Carlo van Tricht, voor de koppelingen van de betaalsystemen waardoor iedereen direct aan KV Wageningen kon 

betalen. Ook wil ik via deze weg Carlo even in het zonnetje zetten. Carlo zet zich dagelijks keihard in om de club 
financieel in goede banen te leiden, dit is in de huidige corona periode een zware taak, maar Carlo is altijd positief 
ingesteld en denkt in oplossingen. Carlo bedankt! 

Alien Jalvingh, Alien is onze "social media koningin". Doordat zij iedere dag de veiling zichtbaar heeft gemaakt op 
alle social mediakanalen van de club heeft zij enorm bijgedragen aan dit succes. Ook vond Alien nog "even" de tijd 
om theedoeken te maken. Alien super bedankt voor je hulp! 

Als laatste wil ik Jessica Lokhorst, Jan Niebeek en team NL bedanken voor het gesigneerde shirt en de clinic. Zij 
krijgen natuurlijk vaak verzoeken om iets aan te bieden bij verschillende korfbalclubs, maar KV Wageningen kon 

op de steun van deze toppers rekenen! 

Inmiddels is de veilingsite offline en is daarmee de eerste KV Wageningen veiling succesvol afgerond. 

Al het bovenstaande is wederom een bewijs dat wij lid mogen zijn van een prachtige vereniging. 

Namens de Wajo's en KV Wageningen bedankt! 
Chris van de Weerd 

Kennismaken met korfbal in maart (update) 

De groep kinderen bij de schiet-maar-raak groeit maar door. Afgelopen zaterdag 15 
kinderen plus nog een paar korfballende vrienden/broers.  

Op 27 maart organiseren we alweer de laatste kennismakingstraining van maart. Bedoeld 
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. 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 10 – Robert rondewinnaar, Erik blijft aan kop algemeen 

Robert Swaans won opnieuw een ronde, nu was het ronde 10. En deze overwinning bracht hem ook meteen op de 
2e plek in ons algemeen klassement. Daar bleef Erik van Holland gewoon aan kop.  

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 rondewinnaar, 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 

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.  

  

  

Training op woensdag van de E- en F-
teams 

De jeu de boulers mochten afgelopen 
zaterdagmiddag ook weer starten. 
Waren ze blij mee.  

  

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

mailto:korfballen@kvwageningen.nl
http://www.billieballie.com/
https://www.kvwageningen.nl/online-pubquiz
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/


 

 

Pagina 7 van 9 

 
Weekbrief –22 maart 2021 – Nr. 31 
 
 

 

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

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

Vrij 2 april 14:30 Paasbingo voor de Kangoeroes en F-teams 

Vrij 2 april 15:45 Paasbingo voor de E- en D-teams 

Vrij 2 april 18:30 Online pubquiz voor de A, B en C 

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 
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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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