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Korfbal 

Assistent coach gevonden voor Wageningen 4 

Vanuit de Senioren TC zijn we verheugd te melden dat Christiaan van Capelleveen volgend jaar samen met Hans 
Kapteyn de S4 zal gaan trainen en coachen. Christiaan, heel veel plezier en succes! 

Trainen in groepsverband ook voor 27+ weer mogelijk 

Door de versoepelingen in de corona maatregelen mogen alle spelers vanaf 19 mei weer in groepsverband trainen. 

Dt betekent dat er van te voren geen groepjes meer hoeven worden gevormd. Voor 27+ers geldt nog wel de regel 
dat onderling 1,5 meter afstand gehouden moet worden, er kan bij deze leeftijdsklasse dus helaas nog niet in 
partijvorm worden getraind. 

Heel veel plezier met trainen! 

Studente Isa van Bergen voegt zich bij de selectie van KV Wageningen 

TKW is verheugd te kunnen melden dat Isa van Bergen is toegevoegd aan de selectie van KV 
Wageningen. Isa trainde de afgelopen weken al mee met de selectie en dat heeft positief 
uitgepakt. Isa stelt zich hieronder kort voor:  

Hoi! Mijn naam is Isa van Bergen, ik ben 18 jaar en kom uit Milsbeek. Dit is een klein dorpje 
bovenin Limburg waar ik vanaf mijn 4de tot afgelopen seizoen heb gekorfbald bij Spes. Spes is 
een damesvereniging waar ik de afgelopen 14 jaar met veel plezier en fanatisme op hoog 
niveau heb mogen meedraaien! Waarom de switch van dameskorfbal naar het gemengd? Ik 
ben dit jaar begonnen met de studie Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen in Wageningen, 

vandaar dat ik hier nu graag een nieuwe uitdaging aan ga! Naast de ideale locatie (om de hoek 
;)) ben ik nog jong en gemotiveerd om stappen te zetten en wil ik nog graag veel leren! Dit 
hoop ik de komende tijd bij KV Wageningen te bereiken. Ik ben de afgelopen weken met open 

armen ontvangen en kijk positief naar de komende tijd bij deze club! 

Wij wensen Isa heel veel succes in de voorbereiding naar het nieuwe seizoen en hopen haar snel in een 
Wageningen shirt te kunnen bewonderen. Isa, welkom bij de club! 

Update uit de Jeugd TC 

De voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022 zijn in volle gang. Zoals het er nu uitziet gaan we 32 

jeugdteams inschrijven voor de najaarscompetitie. 

Hiervoor kunnen we nog nieuwe trainers/coaches gebruiken. Heb je interesse om een bijdrage te leveren aan 
onze jeugdafdeling? Meld je aan! Met of zonder ervaring. We zorgen voor trainersbegeleiding en bieden de 
mogelijkheid tot het volgen van een trainerscursus (KT2). 

Deze en volgende week geldt doordeweeks het reeds bekende trainingsschema ((trainingsschema vind je hier: 
https://www.kvwageningen.nl/trainingstijden-senioren-jeugd-voorjaar-2021) met de teams van het huidige 
seizoen. 

Op zaterdag 22 mei trainen we net als afgelopen zaterdag met de leeftijdsgroepen van het komende seizoen 
(2021-2022).  
- Ben je geboren in 2003/2004/2005 kom je op de tijd van de A-teams van 16.15 - 17.15 uur. 
- Geboren in 2006/2007 betreft de B teams van 15.00-16.00 
- Geboren 2008/2009 kom je op de tijd van de C teams van 13.45-14.45 
- Geboren 2010/2011 betreft de D teams van 12.30-13.30 
- Geboren 2012/2013 betreft de E teams van 11.15-12.15 

- Geboren 2014/2015 betreft de F teams van 10.00-11.00 
- Geboren 2016 of later kom je op de tijd van de Kangoeroes van 10.00-11.00 
 
De coördinatoren van de Jeugd TC zullen samen met trainers aanwezig zijn om groepen in te delen.  

Zaterdag 29 mei willen we nog een keer een training/clinic onder begeleiding van de selectie organiseren. Dat zal 
met bovenstaande leeftijdsgroepen en op bovenstaande tijden zijn.  

De week na 29 mei gaan we trainen met de leeftijdsgroepen voor seizoen 2021-2022, hiervan volgt volgende week 

een (nieuw) trainingsschema, evenals de informatie over hoe lang we door gaan met trainen en de concept 

teamindeling.  

Mochten er vragen zijn of heb je interesse om ons te komen helpen als trainer/coach, kan dat bij de coördinatoren 
of via ons mailadres Jeugdtc@kvwageningen.nl  

17 mei 2021 

Nr. 39 

https://www.kvwageningen.nl/trainingstijden-senioren-jeugd-voorjaar-2021
mailto:Jeugdtc@kvwageningen.nl


 

 

Pagina 2 van 9 

 
Weekbrief –17 mei 2021 – Nr. 39 
 
 

 

(het bericht van vorige week lees je ook nog hier:  
https://www.kvwageningen.nl/update-uit-jeugd-tc-voorjaar-2021)  

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

• Nieuwe invulling staf Wageningen A1 

• Update uit Jeugd TC: o.a. wijzigingen samenstelling 

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 

Het terras mag weer open! 

Laten we hier met elkaar weer van gaan genieten. Om dit succesvol te kunnen doen hebben wij gekeken hoe we 
dit vorig jaar samen hebben georganiseerd. We hebben wat punten aangepast op basis van de huidige 

regelgeving. 

De looproute van het beneden terras naar de bar is verbeterd. Je kan nu alleen vanaf het beneden terras de trap 

op en dan rechtsaf, via de gang van de wc’s, naar de kantine lopen. Je kan daar je bestelling afhalen en je 
drankjes mee naar buiten nemen.  

Bestellen gaat via je telefoon met een QR-code; je kan makkelijk en snel aan je tafel al je bestelling doorgeven. 
Deze kan je dan even later ophalen bij afgiftepunt 4 aan de bar.  

Koffie en thee kan je zelf ophalen bij het zelfservice punt aan de bar bij afgiftepunt 4. Let op je met hier met je pin 
pas betalen.  

Je moet jezelf registreren via de QR-code als je op het terras gaat zitten. We gaan voorlopig alleen de bar openen.  

De keuken is beperkt open; alleen tosti’s, panini's en smoothies zijn te bestellen. Op zaterdag kan je ook 
bitterballen bestellen. Als de coronamaatregelen nog verder worden versoepeld gaan we de keuken volledig 
openen.  

Samenvatting:  

• Vaste zitplaats verplicht en blijf zoveel mogelijk op je plek zitten. 
• Registreer je via de QR-code. 

• Maximaal 2 personen (excl. kinderen t/m 12 jaar) of 1 huishouden per tafel. 
• Maximaal 50 personen per buitenterras. 
• Bestellen kan alleen via de QR bestel code, je kan gelijk betalen via Ideal via de KNIP app is dit momenteel 

nog niet mogelijk. Zodra dit beschikbaar laten wij het weten. 
• Contant betalen is niet mogelijk. 
• Verplaats je alleen als je naar de wc of garderobe gaat of om je bestelling op te halen. 
• Draag binnen een mondkapje. 

• Je kan tot 19:30 uur je bestelling doorgeven, de bar en terras sluiten om 20:00 uur. 

 

Jesse Ruijsch in “Samen maken we het verschil, Wageningers in coronatijd” 

Achterin de weekbrief vinden jullie een pagina uit de Stad Wageningen van afgelopen woensdag met daarin een 
artikel met daarin Jesse Ruijsch aan het woord: “Als leerkracht wil je dat kinderen lekker in hun vel zitten”.  

Jesse werkt als leerkracht, maar vervult ook diverse rollen bij KV Wageningen. Lees er meer over in het artikel:  
Het artikel is ook te lezen via deze link: 
https://pubblestorage.blob.core.windows.net/d9c7ad83/paper/6abefe91/ads/655757.jpg  

https://www.kvwageningen.nl/update-uit-jeugd-tc-voorjaar-2021
https://www.kvwageningen.nl/nieuwe-invulling-voor-staf-kv-wageningen-a1
https://www.kvwageningen.nl/update-uit-jeugd-tc-o-a-wijzigingen-samenstelling
https://www.kvwageningen.nl/corona_update/
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
https://pubblestorage.blob.core.windows.net/d9c7ad83/paper/6abefe91/ads/655757.jpg
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De nieuwe secretaris stelt zich voor 

Mijn naam is Sanna Evers–ter Steeg. Door mijn dochter Faye al zo’n jaar of zes 
rondom KV Wageningen aanwezig. Korfballen zit niet in mijn bloed, maar ben er 
zeker van gaan houden de afgelopen jaren. In mijn jongere jaren vaak te vinden 

geweest bij mijn vriendinnen op en rond het veld van VADA      . 

Drie van mijn vier kinderen (Faye, Khloé, Aiden & Megan) zitten op korfbal. Aiden 
deed het ook, maar is onlangs gestopt om toch te gaan voetballen met zijn 
vrienden. De meiden zitten op dit moment in de D2, E10 & F2. 

In het dagelijks leven ben ik Manager Service Departement bij Elis in Ede, waar ik 

36 uur per week aanwezig ben. Een bedrijf in schoonloopmatten en hygiëne 

oplossingen (vooral tijdens deze Corona periode een drukte van belang      ) In de 

sporadische vrije tijd die ik nog over heb Bootcamp ik graag bij 0317Bootcamp. 

Bij KV Wageningen wilde ik graag altijd wat extra’s doen. Door de drukte thuis en 
op m’n werk kon ik de laatste jaren alleen teamouder zijn van 1 of 2 teams. Leuk vind ik dat ik nu d.m.v. deze 
functie een extra steentje kan bijdragen aan de vereniging. 

Mochten er vragen zijn voor mij dan ben ik te bereiken via secretaris@kvwageningen.nl  

Groeten, 

Sanna 

      Laatste tussenstand Club van het Jaar 

Er kan nog 1 week gestemd worden. We zijn in Gelderland deze week blijven steken op 
plaats 4, maar de nummer 5 is ons tot op 5 stemmen genaderd. We moeten deze 
laatste week nog wel even wat stemmen binnenhalen. En in Wageningen nog steeds nr. 
1, maar dat is logisch want er zijn geen andere verenigingen genomineerd.  

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.  

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 

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/ 

  

mailto:secretaris@kvwageningen.nl
https://www.clubvanhetjaar.nl/kv-wageningen
https://www.kvwageningen.nl/gezocht-secretaris
https://www.kvwageningen.nl/corona_update
https://www.kvwageningen.nl/potgrondactie2021
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/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/
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Activiteiten 

Nieuws vanuit de kampcommissies; opgeven voor jeugdkamp is mogelijk! 

Het is alweer een tijd geleden dat we vanuit de kampcommissies iets van ons hebben laten horen. Vorige zomer 

konden de jaarlijkse jeugdkampen helaas geen doorgang vinden vanwege de maatregelen rondom het corona 
virus. We hadden gehoopt om dit jaar weer een ouderwets gezellige kampweek te kunnen organiseren, maar ook 
nu zijn er helaas nog maatregelen van kracht. Gelukkig hebben er inmiddels wel een aantal versoepelingen 
plaatsgevonden en zal er de komende tijd hopelijk steeds meer mogelijk zijn. Daarom hebben we er, in 

samenspraak met het bestuur, voor gekozen om komende zomer twee kampweekenden dichtbij huis te 
organiseren. Op deze manier kunnen we de reisbewegingen beperken en kunnen we toch met z’n allen het 
kampgevoel beleven.  

Op dit moment zijn we druk bezig met de organisatie van beide kampen. We gaan er vanuit dat het jongste kamp 

plaatsvindt van vrijdagavond 16 juli t/m maandagmiddag 19 juli. Het oudste kamp zal een week later plaats 
vinden van donderdag 23 t/m zondag 25 juli. Deze data kunnen dus alvast in de agenda gezet worden! Ook 
opgeven voor het jongste of oudste kamp is mogelijk, lees snel verder voor meer informatie.  
Mochten er onverhoopt wijzigingen in de kampopzet plaatsvinden (vanwege corona gerelateerde zaken), dan 
zullen we jullie zo snel mogelijk over een alternatieve invulling van het kamp informeren.  

Hieronder volgt nog wat specifieke informatie per kamp: 

 
Jongste kamp  
wanneer:  vrijdagavond 16 juli – maandagmiddag 19 juli 2021 
waar:   (omgeving) Wageningen 
voor wie:  alle kinderen die dit seizoen in een F-, E- of D-team spelen 

wat kost het: maximaal €60,- (afhankelijk van een aantal factoren, definitieve kosten volgen z.s.m.) 
meer info: jongstekamp@kvwageningen.nl of via 06-24786658 (Rinske van Haarlem) 
opgeven: Je kunt je (laten) aanmelden voor het kamp door een mailtje te sturen naar   
    jongstekamp@kvwageningen.nl onder vermelding van naam en huidige team  
    (seizoen 2020 – 2021). 

Oudste kamp 
wanneer:  donderdagmiddag 22 juli – zondagmiddag 25 juli 2021 
waar:   (omgeving) Wageningen 
voor wie:  alle kinderen die dit seizoen in een C-, B- of A-teams spelen 

wat kost het: maximaal €60,- (afhankelijk van een aantal factoren, definitieve kosten volgen z.s.m.) 
meer info: oudstekamp@kvwageningen.nl  of via 06-30379479 (Corné Daalmeijer) 

opgeven: Je kunt je (laten) aanmelden voor het kamp door een mailtje te sturen naar   
    oudstekamp@kvwageningen.nl onder vermelding van naam en huidige team  
    (seizoen 2020 – 2021). 
 
Namens de kampleiding, 
Corné Daalmeijer (oudste kamp) en Rinske van Haarlem (jongste kamp) 

Fietspuzzeltocht door Wageningen – 2e Pinksterdag (update) 

Op maandag 24 mei (2e Pinksterdag) organiseert het JAC een fietspuzzeltocht door 
heel Wageningen. Deze fietstocht is voor jong en oud. Ook voor niet-leden van het 
gezin.  

Er hebben zich 16 groepen aangemeld, met in totaal 66 deelnemers. De groepen 

starten op het door hun zelf gekozen tijdslot (11:00, 11:30 of 12:00 uur).  

JAC KV Wageningen (jac@kvwageningen.nl)  

 

Nog 2 schiet-maar-raak trainingen in mei (update) 

Elke week verwelkomen we nieuwe kinderen op onze schiet-maar-raak trainingen. Een deel blijft terugkomen, en 
stroomt uiteindelijk door naar de eigen leeftijdscategorie, een deel houdt het bij 1x, maar heeft wel geproefd van 
korfbal. Want soms houden ze het bij 1x omdat ze aan het snuffelen zijn en de zwemles eerst af moet.  

Op zaterdag 22 en 29 mei zijn alle kinderen die willen kennismaken nog steeds van harte welkom. Van 10-11 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). 

Activiteiten – oude berichten, nog te lezen op de website 

- Geslaagde activiteiten jeugd op Goede Vrijdag 
- Veiling groot succes 

mailto:jongstekamp@kvwageningen.nl
mailto:oudstekamp@kvwageningen.nl
mailto:jac@kvwageningen.nl
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/online-paasbingo-en-pubquiz-voor-de-jeugd-vrijdag-2-april
https://www.kvwageningen.nl/update-veiling
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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.  

    

Even wat foto’s van de activiteiten op Hemelvaartsdag: koppelschieten voor E&D (winnaars Hijmen & Tess), 

koppelschieten C&B&A (winnaars David & Jelle) en de jeu de boulers kwamen ook in actie 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

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 

Vrijdagavond 16/7 t/m 
maandagmiddag 19/7 

 Jongste kamp (omgeving Wageningen) 

Donderdagmiddag 22/7 

t/m zondagmiddag 25/7  

 Oudste kamp (omgeving Wageningen) 

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 

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/ook-in-mei-kennismaken-met-korfbal
https://www.kvwageningen.nl/fietspuzzeltocht-voor-jong-oud-op-2e-pinksterdag
https://www.kvwageningen.nl/ook-in-mei-kennismaken-met-korfbal
https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021
https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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
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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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:kantine@kvwageningen.nl
mailto:binnenveld@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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