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Korfbal 

Geen competitie, hoe gaan we verder met de jeugd? 

Nu bekend is dat we dit seizoen geen competitie gaan spelen, willen we ons richten op het komende seizoen.  

Omdat er geen competitie is gespeeld moeten we onze uitgangspunten van beleid m.b.t. teamsamenstelling 
aanpassen aan de omstandigheden. https://www.kvwageningen.nl/uitgangspunten-en-procedure-
teamsamenstellingen 

We kunnen nog steeds informatie bij de trainers ophalen en voor zover we dat al niet hebben gedaan gaan we dat 
de komende tijd doen. Zij kunnen aan de hand van de trainingen en wedstrijdjes die er zijn geweest informatie 
geven m.b.t. motivatie, scoren, inzicht, handelingssnelheid, sociale vaardigheden van de spelers. 

De maand mei zullen de doordeweekse trainingen nog met de huidige teams zijn, volgens het trainingsschema 
zoals dat vorige week is gepubliceerd en dat ingaat op 3 mei: https://www.kvwageningen.nl/trainingstijden-
senioren-jeugd-voorjaar-2021. Ook op zaterdag 8 mei trainen we nog met de huidige teams.  

Daarnaast gaan we op zaterdag 15 en 22 mei trainen met de leeftijdsgroepen van het komende seizoen (2021-

2022). Op de tijden die horen bij die leeftijdsgroep (zie https://www.kvwageningen.nl/trainingstijden-senioren-
jeugd-voorjaar-2021). Vanaf juni zullen we ook door de weeks met de nieuwe groepen gaan trainen.  
 

Geboren   Korfballeeftijd  Leeftijdscategorie 
op 31/12/2021  

2003  18  A-jeugd 
2004  17  A-jeugd 
2005  16  A-jeugd 
2006  15  B-jeugd 
2007  14  B-jeugd 

2008  13  C-jeugd 
2009  12  C-jeugd 

2010  11  D-jeugd 
2011  10  D-jeugd 
2012  9  E-jeugd 
2013  8  E-jeugd 
2014  7  F-jeugd 
2015  6  F-jeugd 

2016 of eerder   Kangoeroe 
 
Over de indeling van deze leeftijdsgroepen zullen we via de trainers/groep appen/coördinatoren ook nog 

communiceren. Ook met betrokken trainers. We gaan de huidige trainers gebruiken binnen de leeftijdscategorie 
waar ze nu ook trainen geven, totdat de nieuwe teams met trainers bekend zijn. 

Komend seizoen hebben we weer ruim 30 teams waar we trainers/coaches voor nodig hebben. We hopen 

natuurlijk dat de meeste trainers ook volgend seizoen trainen blijven geven. Maar we weten nu al dat we 
vacatures gaan krijgen. Lijkt het je leuk om voor onze mooie jeugdafdeling van betekenis te zijn door trainen te 

gaan geven of te coachen? Meld je bij ons. 

HEMELVAARTSDAG donderdag 13 mei gaan we koppelschieten organiseren voor de jeugd. Hierover volgt meer 
informatie. 

Mochten er vragen zijn horen wij dat graag. Dat kan via de betrokken coördinatoren en of via de mail 
jeugdtc@kvwageningen.nl  
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Update trainingsschema – gaat in op maandag 3 mei (herhaling) 

Hieronder het aangepaste trainingsschema dat we vorige week publiceerden en ingaat op 3 mei. Aangezien de 
"meivakantie" verspreid ligt over 3 weken, gaan we "gewoon" trainen. Teams die besluiten niet te gaan trainen, 
melden dit tijdig bij hun coördinator, zodat ook beheer op de hoogte gebracht kan worden. 

 

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/) 

Algemene informatie 

      2e tussenstand voor KV Wageningen 

Het was na een week te mooi om waar te zijn, naast nummer 1 van Wageningen, ook 
de nummer 1 van Gelderland. In de 2e tussenstand hebben we onze positie in 
Wageningen gehandhaafd , maar zijn in Gelderland naar plaats 5 gezakt. We zullen 
deze week weer wat extra promotie proberen te maken.  

Iedereen die op ons heeft gestemd, bedankt en top! Heb je het nog niet gedaan, klik 
dan hier om nu te stemmen, en vergeet niet je stem te bevestigen: 
https://www.clubvanhetjaar.nl/kv-wageningen. En aarzel ook niet om familie en 
vrienden in te schakelen om op ons te stemmen. Het stemmen loopt nog door tot 24 
mei.  

Samen voedselverspilling tegengaan, bestel via kvwageningenshop.nl (herhaling) 

In het kader van duurzaamheid, probeert KV Wageningen voedselverspilling 
tegen te gaan. Vanwege de coronacrisis, is er weinig baromzet geweest dit 

jaar en blijft er veel eten en drinken staan. De houdbaarheidsdatum van veel 

van deze producten verstrijkt binnenkort, of is al verstreken en deze 
producten mogen niet meer verkocht worden. Denk hierbij aan frisdrank en 
diepvriesproducten. Desondanks zijn deze producten nog steeds lekker en 
veilig te eten, zonde om weg te gooien dus. 

2020-2021 veld 1 veld2 veld3 veld4

Maandag

17.30-18.30 D4 18.00-19.15 C2/C3 18.30-20.00 B2 18.30-20.00 B3/B4

19.30-21.30 RTC Oost 19.30-21.30 RTC Oost 20.15- 21.45 S3/S4 20.15- 21.45 S3/S4

Dinsdag

18.00-19.00 D4/D5 18.00-19.00 D1/D2 18.00-19.00 D3 18.30-20.00 C1/B1

19.00-21.00 S1/S2 19.00-20.30 A1/A2 19.00-20.30 A3/A4

20.30-22.00 20.30-22.00 S7 20.00-21.00 A5

Woensdag 17.30-18.30 F teams 17.30-18.30 E teams 17.30-18.30 E teams 17.30-18.30 E teams

18.40-20.10 B2 18.40-20.00 B3/B4 18.45-20.00 A5

20.00-21.30 Midweek 20.15-21.30 S8 20.00-21.30 S9 20.15-21.30 S6

Donderdag

18.00-19.00 D3/C3 18.00-19.00 D1/D2 18.00-19.00 D5 18.00-19.30

19.00-21.00 S1/S2 19.00-20.30 A1/A2 19.00-20.30 B1/A3 18.30-20.00 C1/C2

20.30-22.30 20.45-22.15 S3/S4 20.45-22.15 S3/S4 20.30-22.30 S5

Vrijdag

18.30-20.00 A4

20.00-21.30 S8 20.00-21.30 S7

Zaterdag 10.00-11.00 Kangoeroe Klup

10.00-11.00 Alle F teams

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

16.15-17.45 Alle A teams
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Vanaf deze week zal er op de webshop van KV Wageningen (www.kvwageningenshop.nl en kies voor Acties) de 
mogelijkheid zijn om pakketjes met deze voedingsmiddelen voor een symbolisch bedrag te bestellen. Je krijgt per 
e-mail een bevestiging van je bestelling + de factuur. Deze neem je vervolgens mee als je je bestelling komt 
ophalen, op 8 mei. 

Je bent vrij om te bepalen of je hiervoor iets wilt betalen. Vanwege het door ons betaalde statiegeld voor de flesjes 

drinken, vragen wij om in elk geval € 0,10 aan ons over te maken. 

Op zaterdag 8 mei kun je boven op het terras je bestelling dan ophalen. We zijn dan geopend van 10:00 tot 14:00 
uur. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk voedsel te kunnen beschermen tegen verspilling! 

Met sportieve groet, Het Bestuur (bestuur@kvwageningen.nl)  

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Gevonden: nieuwe secretaris 

• Terras Het Binnenveld blijft gesloten 
• Eerste potgrondactie geslaagd 
• Duopraat van april is uit 
• Update van de penningmeester 

Sponsornieuws 

Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• Potgrondactie samen met sponsor Welkoop 
• 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 

Assistent-trainer gezocht voor Wageningen 4 (herhaling) 

Senioren TC is op zoek naar een assistent-trainer voor Wageningen 4. Voor meer info, klik op de link:  

https://www.kvwageningen.nl/assistent-trainer-gezocht-voor-wageningen-4  

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 

Fietspuzzeltocht door Wageningen – 2e Pinksterdag 

Op maandag 24 mei (2e Pinksterdag) organiseert het JAC een fietspuzzeltocht door heel Wageningen. Deze 
fietstocht is voor jong en oud. We starten vanaf het Binnenveld.  

Aanmelden kan tot 16 mei via jac@kvwageningen.nl (LET OP IS NIEUW EMAIL-ADRES). Bij deze aanmelding 

graag vermelden welk tijdslot jullie voorkeur heeft om te starten. Je kunt kiezen uit 11:00, 11:30 of 12:00 uur.  

Wij hopen jullie te zien op maandag 24 mei. 

Groetjes, 

JAC KV Wageningen (jac@kvwageningen.nl)  

Schiet-maar-raak trainingen, ook in mei 

We gaan nog even door met onze schiet-maar raak trainingen. Ook in mei kunnen alle kinderen van de basisschool 
komen kennismaken met korfbal en KV Wageningen op zaterdagochtend van 10 tot 11. Op zaterdag 8, 15, 22 en 

29 mei.  

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). 

http://www.kvwageningenshop.nl/
mailto:bestuur@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/gezocht-secretaris
https://www.kvwageningen.nl/corona_update
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https://www.kvwageningen.nl/duopraat-van-april-2021
https://www.kvwageningen.nl/update-van-de-penningmeester
https://www.kvwageningen.nl/potgrondactie2021
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/assistent-trainer-gezocht-voor-wageningen-4
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@kvwageningen.nl
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mailto:korfballen@kvwageningen.nl


 

 

Pagina 4 van 7 

 
Weekbrief –3 mei 2021 – Nr. 37 
 
 

 

Terugblik: Korfbal promotie met clinics Koningsspelen, Koningsdag en SAM Kids 

Korfbal en KV Wageningen hebben we de afgelopen week weer flink gepromoot. Waar waren we bij?  

• Clinics op Koningsdag op sportpark de Bongerd voor kinderen van 7-12 jaar. In samenwerking met de 
Oranjestichting en Sportservice Wageningen. Naast korfbal was er hockey, rugby, voetbal en atletiek.  

• Koningsspelen van obs de Wereld voor groep 6/7, 7/8 en de internationale schakelklas, vrijdag 30 april op Het 
Binnenveld. In samenwerking met Sportservice Wageningen en WAVV.  

• SAM Kids ochtend voor 50 kinderen van 4-6 jaar; met korfbal door ons, en kleuterdans door Bransz.  

Alle kinderen ontvingen na afloop een flyer met een uitnodiging voor de nieuwe reeks van schiet-maar-raak 
trainingen in mei. Op 8, 15, 22 en 29 mei zijn er van 10:00-11:00 uur weer onze kennismakingstrainingen voor 

alle kinderen van de basisschool.  

Al deze clinics waren niet mogelijk zonder alle vrijwilligers: Stefan Wobbes, Martijn Rep, Timo Verwoert, Ruben 
Oudenes, Anne Verbaarschot, Karin den Ridder, Iris van Holland, Ruben Albers, Nynke Schets, Luna Hijwegen, en 
Esmée van Graven. Dank! 

Activiteiten – oude berichten, nog te lezen op de website 

- Geslaagde activiteiten jeugd op Goede Vrijdag 
- Veiling groot succes 

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.  

   

Een paar foto’s van de clinics op Koningsdag op sportpark de Bongerd, i.s.m. Oranjestichting.  

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Zat 8 mei 10:00-11:00 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Don 13 mei  Koppelschieten voor de jeugd, meer info volgt 

Zat 15 mei 10:00-11:00 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Zat 22 mei 10:00-11:00 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Maa 24 mei Vanaf 11:00 Fietspuzzeltocht voor jong & oud (door JAC) 

Zat 29 mei 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 

Instagram KV 
Wageningen 

Facebook 
Wajo’s 

Mail 
Weekbrief 
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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 
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