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Korfbal 

Update uit Jeugd TC 

We trainen met de jeugd al een aantal zaterdagen volgens een bekend schema. Afgelopen zaterdag was dat 
schema nog steeds hetzelfde. De trainingen werden echter verzorgd door de selectie.  

Een hele grote opkomst bij alle trainingen met veel enthousiasme bij de kinderen en de trainers. We willen de 
betrokken selectieleden bedanken voor hun inzet. 

Na afloop van elke clinic kregen de deelnemers fruit en water. Een bedankje voor de inbrengers daarvan: "De 
Goudreinet" voor het fruit en "Jumbo" voor het water.  

Komende zaterdag 3 april is er geen trainen. Zaterdag 10 april weer conform het bekende schema en 17 april gaan 

we onderling wedstrijdjes organiseren, waar we in de volgende weekbrief over zullen communiceren. 

De reeks schiet-maar-raak trainingen in maart waren een groot succes, met een oplopend aantal aanmeldingen. 
En daarom gaan we ook in april op 3 zaterdagen schiet-maar-raak trainingen organiseren om zo nog meer 
kinderen in de gelegenheid te stellen te ervaren hoe leuk korfballen is (10, 17 en 24 april, van 10:00-11:00 uur, 

meer details verderop) 

JeugdTC@kvwageningen.nl 

Update trainingstijden door de week 

Vanwege het opschuiven van de avondklok zijn er een paar aanpassingen in het trainingsschema:  
- selectie 1&2 gaat trainen van 19:00-21:00 uur (vanaf donderdag 1 april) 
- 3&4 gaan een half uur langer trainen, van 19:30-21:00 uur  

Nieuwe invulling staf Wageningen A1 

Erik van Brenk, de huidige trainer/coach van de junioren van KV Wageningen, 

heeft bij TKW aangegeven volgend jaar te stoppen. Erik heeft afgelopen seizoen 
de functie vervuld van trainer/coach nadat hij gestopt was als trainer/coach van 
de selectie. Erik bedankt voor al je inzet de afgelopen jaren. 

De mannen van de TC hebben snel geschakeld en we kunnen de nieuwe 
trainer/coach van de junioren van KV Wageningen dus al presenteren in de 
persoon van Ferry Hakstege. Ferry is geen onbekende binnen de club en is erg 
enthousiast om weer terug te zijn op het oude nest. Ferry is inmiddels 11 jaar 
trainer, waarbij hij begonnen is bij de verschillende jeugdteams binnen VADA en 
later KV Wageningen. Met enkele van deze teams mocht hij deelnemen aan 

hoofdklasse NK’s. 

In 2016 vertrok Ferry naar Spirit in Voorthuizen om na een jaar het tweede te 
hebben gedaan, hoofdcoach te worden. Na twee jaar hoofdcoach verruilde Ferry 
afgelopen seizoen Spirit in voor DOS’46 A1 in het Drentse Nijeveen, waarbij het helaas maar bij zes officiële 
wedstrijden is gebleven. Het reizen naar Nijeveen werd teveel in combinatie dat er weinig was om voor te trainen, 

vandaar dat het een bewuste keuze is om te kiezen voor een leuke uitdaging in de buurt. Ferry ziet het als een 
positieve ontwikkeling dat we steeds meer jeugd klaarstomen voor onze senioren selectieteams en wil hier dan ook 
graag een bijdrage aan leveren. Ferry, welcome back! 

Ferry gaat dit niet alleen doen. De ondersteuning zoals die vorig jaar gegeven werd door Klae Dekens en Steven 

Landman wordt voortgezet door Klae. We zijn heel blij dat Klae haar kennis en ervaring kan doorgeven aan onze 
junioren en kan laten zien dat er zeker ruimte is voor spelers uit eigen jeugd in de selectie. Steven heeft helaas 
aangegeven dat vanwege veranderingen in zijn privésituatie, er geen tijd meer is voor onze junioren. Steven 
bedankt voor je inzet voor de junioren! 

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

• Update uit Jeugd TC: o.a. wijzigingen samenstelling 
• Teams volgend jaar (S3 - MW2) 
• Staf selectie blijft volgend seizoen volledig intact 
• Bizarre tijden zorgen voor mooie, verlengde samenwerking en creatieve oplossing 
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https://www.kvwageningen.nl/update-uit-jeugd-tc-o-a-wijzigingen-samenstelling
https://www.kvwageningen.nl/vraag-senioren-tc-jouw-plannen-volgend-seizoen-s3-t-m-mw2
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
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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 

Wie flyert er voor de potgrondactie in weekend 3 april? Jouw team? Jouw gezin? 

Beste leden,  

KV Wageningen heeft jullie hulp nodig! KV Wageningen gaat namelijk, in samenwerking 
met onze sponsor Welkoop, een potgrondactie organiseren. Dit betekent dat we potgrond 
gaan verkopen en bezorgen. Als KV Wageningen zijnde, kunnen we er hopelijk een leuk 
financieel extraatje aan over houden.  

Om deze actie onder de aandacht te brengen, hebben we hulp nodig van alle teams. Er 
moet namelijk een flyer verspreid worden, waarin alle informatie over de potgrondactie 
terug te vinden is. We vragen dus of er teams zijn die voor ons willen flyeren. Je krijgt dan 

een wijk / aantal straten aangewezen waar je de flyers door de bus kan doen. We starten 

met flyeren in Kortenoord. De flyers kun je ophalen bij KV Wageningen. Het flyeren moet 
plaats vinden in het weekend van 3 april.  

Wil jij of jouw team meehelpen? Geef je dan snel op bij Carlo (06-23233370) of Madelon 
(06-47976691).   

Column Duopraat nu een eigen plek op onze website 

Vorige week verscheen de 2e column van voorzitters Wendy en Naomi. We plaatsen ‘m 
altijd eerst in de weekbrief, vervolgens maken we er een nieuwsbericht van op de 
website. Alle columns plaatsen we nu ook onder elkaar op een eigen plek op onze 
website: https://www.kvwageningen.nl/duopraat. Wil je beide columns nog eens lezen, 

ga dan dus naar onze website, en onder menu item Interactief vind je “Duopraat 
(column)”.  
 

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Nieuwe bestuursleden: wie is wie en wie doet wat?  
• KV Wageningen huisvest lustrum Wageningse studentenvereniging (update) 
• Overleden: Maaike Engelen – de Jong 
• Gratis inloopspreekuur bij Fysiotherapie Vis – ook in 2021 

Sponsornieuws 

Potgrondactie met sponsor Welkoop, maar eerst hulp voor het flyeren gezocht 

KV Wageningen gaat in samenwerking met onze sponsor Welkoop, een potgrondactie organiseren. Dit betekent 
dat we potgrond gaan verkopen en bezorgen. Als KV Wageningen zijnde, kunnen we er hopelijk een leuk financieel 
extraatje aan over houden.  

Om deze actie onder de aandacht te brengen, hebben we hulp nodig van alle teams. Er moet namelijk een flyer 

verspreid worden, waarin alle informatie over de potgrondactie terug te vinden is. We vragen dus of er teams zijn 
die voor ons willen flyeren. Je krijgt dan een wijk / aantal straten aangewezen waar je de flyers door de bus kan 
doen. We starten met flyeren in Kortenoord. De flyers kun je ophalen bij KV Wageningen. Het flyeren moet plaats 
vinden in het weekend van 3 april.  

Wil jij of jouw team meehelpen? Geef je dan snel op bij Carlo (06-23233370) of Madelon (06-47976691).   

Met Pasen wat bij de horeca bestellen? Denk aan onze sponsoren 

Zijn jullie van plan met Pasen wat bij de horeca te bestellen voor thuis, denk dan aan onze sponsoren:  

• De Kantine (Zoomweg 7)heeft een paaskaart met allerlei gerechten. En wil je uitgebreid tafelen zonder daar 

al te veel moeite voor te hoeven doen? Kies dan voor onbezorgd gourmetten of de hapjesschaal. Meer 
informatie: https://www.dekantinewageningen.nl/  

• Panorama Restaurant De Blaauwe Kamer heeft een paasbrunch voor thuis. Te bestellen tot 1 april 20:00 
uur. Meer info via deze link: https://www.deblaauwekamer.nl/menu/lunchkaart/  

Winkelen op afspraak bij sponsor Intersport Winners 

Ook bij Intersport Winners kun je winkelen op afspraak en een afspraak daarvoor maak je binnen 1 minuut. Er zijn 
2 typen afspraken waar uit je kunt kiezen: vrij winkelen of winkelen op afspraak met een medewerker. Meer 
informatie hierover, inclusief de links naar het maken van de afspraak, in de online nieuwsbrief hierover van 
Intersport Winners: Boek eenvoudig en binnen 1 minuut jouw afspraak bij Intersport Winners 

https://www.kvwageningen.nl/corona_update/
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
https://www.kvwageningen.nl/duopraat
https://www.kvwageningen.nl/mutaties-bestuur-wie-is-wie-en-wie-doet-wat
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-huisvest-lustrum-wageningse-studentenvereniging
https://www.kvwageningen.nl/overleden-maaike-engelen-de-jong
https://kvwageningen.nl/inloopspreekuur-fysiotherapie-vis-ook-in-2021
https://www.dekantinewageningen.nl/
https://www.deblaauwekamer.nl/menu/lunchkaart/
https://tracking.intersport.nl/w/9741/10f05ae1985c047ae817ae9d878448c6/0?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=test_td&utm_content=cta_url


 

 

Pagina 3 van 7 

 
Weekbrief –29 maart 2021 – Nr. 32 
 
 

 

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 

Leuk teamuitje voor weekend 3 april: flyeren voor de potgrondactie! 

Lees onder “Algemene informatie” de oproep voor hulp bij de potgrondactie. De organisatie is op zoek naar teams, 
gezinnen, individuen die willen flyeren voor deze actie. Zie het bericht hierboven voor meer informatie.   

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 30 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 30 maart via jac-kvw@hotmail.com. Deze pubquiz zal alleen 

doorgaan bij voldoende deelname (minimaal 8 groepen). 

Kennismaken met korfbal gaat door in april 

De nieuwe aanmeldingen voor onze schiet-maar-raak trainingen blijven 
binnenkomen. Afgelopen zaterdag leidde dat tot 26 kinderen bij onze 
kennismakingstraining. En dan ook nog 7 aanmeldingen van 4-5 jarigen, die 
we laten kennismaken bij de Kangoeroes.  

Kinderen die nu vaker hebben meegedaan bij de schiet-maar-raak en die echt 
overwegen lid te worden, gaan we laten meetrainen bij hun eigen 
leeftijdsgroep en dan kunnen ze daarna de knoop doorhakken. Sommigen 
hebben dat trouwens niet nodig, die willen gewoon lid worden.  

De kinderen die net zijn gestart bij de schiet-maar-raak nodigen we uit voor 
de reeks in april. Opnieuw op zaterdag van 10:00-11:00 uur, en wel op 
zaterdag 10, 17 en 24 april. 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 – Playoffs & finale – Robert voorlopig de beste, Erik nog aan kop  

Hij won 2 van de 10 regulieren ronden, en 8 wedstrijden in de playoffs staat ie voor dat deel ook bovenaan. Nog 

even en hij neemt de koppositie over van Erik van Holland. 

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 

- Veiling groot succes 
- Maxime & Jory winnaars 1e online pubquiz KV Wageningen 

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
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
http://www.billieballie.com/
https://www.kvwageningen.nl/update-veiling
https://www.kvwageningen.nl/online-pubquiz
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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.  

   

 

Veiling groot succes Wageningen E5 verzilvert 

gewonnen clinic veiling 

Stijn Aarts uit de selectie zette 

samen met een aantal anderen 

uit de selectie de E’s aan het 
werk. De hele zaterdag gaven 
selectieleden clinics aan de 
jeugd.  

 

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

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 

Zat 10 april 10:00 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal in april  

Zat 17 april 10:00 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal in april 

Zat 24 april 10:00 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal in april 

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 

Instagram KV 
Wageningen 

Facebook 
Wajo’s 

Mail 
Weekbrief 

 

  

 
 

 

 

  

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/kennismaken-met-korfbal-in-maart
https://www.kvwageningen.nl/online-paasbingo-en-pubquiz-voor-de-jeugd-vrijdag-2-april
https://www.kvwageningen.nl/online-paasbingo-en-pubquiz-voor-de-jeugd-vrijdag-2-april
https://www.kvwageningen.nl/online-paasbingo-en-pubquiz-voor-de-jeugd-vrijdag-2-april
https://www.kvwageningen.nl/online-paasbingo-en-pubquiz-voor-de-jeugd-vrijdag-2-april
https://www.kvwageningen.nl/kennismaken-met-korfbal-in-april
https://www.kvwageningen.nl/kennismaken-met-korfbal-in-april
https://www.kvwageningen.nl/kennismaken-met-korfbal-in-april
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.instagram.com/kvwageningen_official/
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 Tel. 06-20386124 voorzitter@kvwageningen.nl 
Secretaris: Hilda Amsen   Tel. 06-53879942 secretaris@kvwageningen.nl 

Postadres: Postbus 419, 6700 AK Wageningen 

Website: 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, 6709 PE Wageningen  Tel. 0317 843833 

Sporthallocatie adressen:      

- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23, 6709 PE Wageningen  Tel. 0317 843833  

- 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 

 

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
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