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Korfbal 

Update uit Jeugd TC 

Zoals eerder aangekondigd gaan we komende week weer onderling wedstrijdjes spelen. De "thuis"-teams spelen in 
KV Wageningen shirt. De "uit"-teams in een zwart shirt.  

Zaterdag 17 april 
10.00 - 11.00 F1 – F2 
10.00 – 11.00 van resterende F worden 4 teams gemaakt die onderling tegen elkaar spelen op 2 velden 

11.15 - 12.15 E3 - E4 
11.15 - 12.15 E6 - E10 
11.15 - 12.15 E5 – E7 

11.15 - 12.15 E8 - E9  
12.30 - 13.30 D2 -Combi E1/E2  
12.30 - 13.15 D3 - D4 

13.20 - 13.50 D4 - D5 
14.00 - 14.30 D5 - D3 
14.00 - 15.00 B1 - A3   
14.30 - 15.30 B4 - C3 
15.45 - 16.45 B2 - A4 

Maandag 19 april 
18.30 -19.30 B3 - A5 

Dinsdag 20 april 
18.30-19.30 C2 - D1 

Voor zaterdag 24 april geldt het trainingsschema van de afgelopen weken (zie 
https://www.kvwageningen.nl/trainingstijden-senioren-jeugd-voorjaar-2021). We hopen t.z.t. meer te weten over 

het wel of niet doorgaan van de competitie en stemmen daar onze zaterdagen in mei op af. 

JeugdTC@kvwageningen.nl 

Update trainingsschema 

Vorige week publiceerden we hier een update van het trainingsschema, waarin 1 tijd nog niet helemaal goed 

stond: Wageningen A4 traint op vrijdag van 18:15-19:15.  
Het volledige schema vind je hier: https://www.kvwageningen.nl/trainingstijden-senioren-jeugd-voorjaar-2021  

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

• Nieuwe invulling staf Wageningen A1 

• 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 

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/) 
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Algemene informatie 

      KV Wageningen genomineerd voor Verkiezing Club van het Jaar 

KV Wageningen behoort dit jaar opnieuw tot de genomineerden en maakt daarmee weer kans op de titel in de 

gemeente Wageningen, de provincie Gelderland en misschien wel de landelijke titel.  

Prijzen 
Naast de eervolle titel ‘Club van het Jaar’ en alle lokale, regionale en landelijke media-aandacht, ontvangen de 
landelijke winnaars een masterclass naar keuze van een expert en een professionele promovideo. Alle gemeente- 
en provinciewinnaars ontvangen een online embleem welke zij een jaarlang in hun communicatie mogen inzetten. 

Geef jij je stem aan ons? 
We hebben jullie stem natuurlijk nodig om een prijs in de wacht te slepen, dus blijf onze berichten volgen en geef 
je stem aan KV Wageningen! 

Iedereen kan vanaf 19 april tot 24 mei op KV Wageningen stemmen via https://www.clubvanhetjaar.nl/kv-
wageningen  

Oud-lid Astrid van Lent overleden 

Ons kwam ter ore dat lid Astrid van Lent, oud lid van VADA 1925, op 8 april op 53-jarige leeftijd is overleden. Voor 
een algemene kennisgeving verwijzen we jullie naar https://www.memori.nl/gedenkplaats/astrid-van-lent.  

Update potgrondactie: flyeren klaar, bestel snel, deel de actie en 

help je mee bezorgen?  

De potgrondactie loopt: alle flyers zijn door brievenbussen door heel Wageningen gegooid 
en de eerste bestellingen komen binnen! Als jij je potgrond nog niet gekocht hebt, bestel 
dan snel! Bestellen kan via https://www.kvwageningenshop.nl/  

Wij zijn nog op zoek naar mensen die willen helpen om de potgrond in Wageningen te 
bezorgen. Dus als je zaterdagochtend 24 april tijd hebt om hiermee te helpen, laat het dan 
weten aan Madelon (06-47976691).  

Je kunt ons ook helpen door de actie zo veel mogelijk te delen: met familie en vrienden of 

bijvoorbeeld de buurtapp! 

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Column Duopraat nu eigen plek op onze 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 

Sponsor Welkoop en KV Wageningen samen goed voor potgrondactie (herhaling) 

KV Wageningen doet er alles aan om financieel gezond te blijven, ook in deze moeilijke 

tijd. In samenwerking met onze sponsor Welkoop Wageningen hebben we een leuke lente-
actie opgezet! 

We verkopen namelijk potgrond. Dus gaat u uw tuin weer klaarmaken voor de lente, dan 

is dit uw kans! 

Bestel voor 19 april de potgrond, dan komen we het zaterdag 24 april bezorgen (bezorging 
in Wageningen, buiten Wageningen in overleg). 

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/ 
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Vacatures vrijwilligers 

Wie helpt er mee potgrond bezorgen op zaterdagochtend 24 april?  

Voor de potgrondactie zijn de mensen achter de actie nog op zoek naar mensen die willen helpen om de potgrond 

in Wageningen te bezorgen. Dus als je zaterdagochtend 24 april tijd hebt om hiermee te helpen, laat het dan 
weten aan Madelon (06-47976691).  

Wie helpt er mee bij clinics Koningsspelen (vrijdagochtend 23 & 30 april)? 

(herhaling) 

Vakleerkrachten van Sportservice Wageningen hebben ons gevraagd een bijdrage te leveren aan de activiteiten 
tijdens de Koningsspelen op 2 basisscholen. We gaan op vrijdagochtend 23 en 30 april clinics geven aan 3 groepen 

van elk 25 kinderen. In de buitenlucht. Op het schoolplein of bij ons op de accommodatie. Wie helpt er mee deze 
clinics te geven? Meld je aan bij Alien (0644348874, korfballen@kvwageningen.nl)  

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 

Kennismaken met korfbal in april van start gegaan 

De eerste training zit er alweer op. Een deel van de kinderen was in maart al geweest, 
maar ook weer een aantal nieuwe deelnemers. En voor komende zaterdag zijn de eerste 
nieuwe aanmeldingen ook alweer binnen! 

Alle kinderen van 4-12 jaar van harte welkom op onze schiet-maar-raak trainingen, nog op 
zaterdag 17 en 24 april van 10:00-11:00 uur. 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 blijft de beste op alle fronten 

Robert Swaans (Duck) blijft het goed doen. Hij staan na de 2 wedstrijden van afgelopen zaterdag nog steeds aan 
kop in beide klassementen: play-offs & finale en in het algemeen klassement van KV Wageningen. Nog 3 
wedstrijden om hem te passeren. Wie gaat dat lukken? Meer op www.billieballie.com.   

Activiteiten – oude berichten, nog te lezen op de website 

- Geslaagde activiteiten jeugd op Goede Vrijdag 

- Veiling groot succes 
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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.  

   

Nog meer mensen zijn in actie geweest om te flyeren 

voor de potgrondactie. Dank! Laat die bestellingen 

maar komen! -> https://www.kvwageningenshop.nl 

Twan (C1) en Deon, Tess en Noa (D1) maakten voor 

een schoolopdracht een pixeltekening. Het resultaat 

is te bewonderen op het raam van de Piekschool. 
Goed bezig! 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

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

Zon 18 april  Uiterste besteldatum potgrondactie 

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

Zat 24 april  Bezorging potgrond potgrondactie 

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 

 

  

 
 

 

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  
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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 
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