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Korfbal 

Versoepeling landelijke corona regels (senioren) 

Vast bij iedereen al bekend, maar goed nieuws! Vanaf zaterdag 5 juni mag iedereen weer sporten in groepen van 
maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden. Trainen in partijvorm is dus voor alle senioren teams 
weer toegestaan. Er mag nog geen competitie gespeeld worden voor personen vanaf 18 jaar, maar er mogen wel 
onderlinge wedstrijden worden gespeeld binnen teams van KV Wageningen. Dit kunnen teams zelf onderling 
afspreken. Als er teams een wedstrijdje willen spelen buiten de eigen trainingstijden, bijvoorbeeld op zaterdag, 
kan dit worden afgestemd met Jan Willem via technischezaken@kvwageningen.nl voor de verdeling van de velden. 

Sportieve groeten, 
De Senioren TC 

Update Jeugd TC: o.a. voorlopige teamindeling 2021/2022 

Elk jaar is het weer spannend deze periode. Zoals vorige week aangekondigd hierbij de voorlopige teamindeling 
2021-2022 voor de jeugdteams (je vindt de teamindeling achterin deze weekbrief)  

Mocht je naam ontbreken, excuses daarvoor dan zijn we iets te fanatiek geweest met "knippen en plakken". Neem 
contact met ons op en we laten je z.s.m weten bij welk team je hoort.  

Mochten er n.a.v. deze indeling vragen en of opmerkingen zijn, vernemen wij dat graag op de daarvoor bestemde 
inloopavond. In het kader van "praat met ons niet over ons" zijn op donderdag 10 juni tussen 19.00 en 
21.00 uur bijna alle coördinatoren aanwezig op het Binnenveld, om vragen m.b.t. de nieuwe teamindeling te 
beantwoorden. 

Is het echt niet mogelijk om de 10e naar het Binnenveld te komen, stuur dan een mail (jeugdtc@kvwageningen.nl) 
met naam en welk team je bent ingedeeld en je telefoonnummer. Dan belt de betrokken coördinator voor een 
gesprek.  

Helaas is de D coördinator verhinderd om op de 10e juni aanwezig te zijn. Voor spelers die in de D lichting zijn 
ingedeeld en met vragen zitten, geldt de procedure van mailen.  

Vanaf maandag 31 mei gaan we met nieuwe teams van seizoen 2021-2022 trainen conform reeds gepubliceerde 
schema (schema vind je hier: https://www.kvwageningen.nl/trainingstijden-senioren-jeugd-voorjaar-2021)  

We gaan kijken hoe we de komende zaterdag gaan invullen, misschien is het mogelijk om regionaal wedstrijdjes te 
gaan organiseren. Voorlopige handhaven we het zaterdag schema nog. De laatste training van dit seizoen zal 
vrijdag 9 juli zijn. 

Teamouders 

De teamouders is gevraagd om de tas met shirts (gewassen) weer in te leveren. De tas kan in de 
scheidsrechterskleedkamer om de hoek bij het materiaalhok gezet worden.  

Voor komend seizoen gaan we weer op zoek naar nieuwe teamouders. Nu de teams bekend zijn, mag je jezelf 
natuurlijk ook aanmelden. Petra Hoefakker, die de JeugdTC ondersteunt met het contact met de teamouders, zal 
proberen alle teams weer te voorzien van ouders met een voor KV Wageningen belangrijke taak. Meer info over de 

taken van een teamouder: https://www.kvwageningen.nl/teamouder  

TRAINERS GEZOCHT 

Voor een deel van de 29 jeugdteams die we gaan opgeven voor de najaarscompetitie 2021-2022 zijn we nog op 
zoek naar trainers. Het maakt niet uit of je ervaring hebt. 

• Voor de F teams zoeken we nog 4 trainers 
• Voor de E teams 6 trainers 
• Voor de C teams 2 trainers 
• Voor de B teams 5 trainers 
• Voor de A teams 4 trainers 

We kunnen dus nog wel wat vrijwilligers gebruiken om onze jeugd te voorzien van voldoende kader. Welke leden, 
ouders, grootouders gaan aan de slag met onze jeugd. Meld je aan ! Spreek een coördinator aan of stuur een mail. 
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• Coördinator A jeugd          Stefan Wobbes 
• Coördinator B jeugd          Ingrid Bohne 
• Coördinator C jeugd          Gertjan Hijnekamp 
• Coördinator D jeugd          Amanda van Holland 
• Coördinator E/F jeugd       Petra Roubos 

• Coördinator 1e teams A/B/C/D jeugd  Frank ten Brinke 
• Coördinator Jeugd TC       Arjen van Dee 

Jeugdtc@kvwageningen.nl  

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

Trainingsschema – vanaf maandag 31 mei (update) 

Zoals hierboven aangekondigd in update Jeugd TC: Vanaf maandag 31 mei gaan we met nieuwe leeftijdsgroepen 
van seizoen 2021-2022 trainen conform onderstaand schema:  

 

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

• Studente Isa van Bergen voegt zich bij selectie KV Wageningen 
• 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/) 

  

veld 1 veld2 veld3 veld4

Maandag

17.30-18.30 18.30-20.00 C4/C5 18.30-20.00 C1 18.30-20.00 C2/C3

19.30-21.30 RTC Oost 19.30-21.30

20.15- 

21.45 S3/S4

20.15- 

21.45 S3/S4

Dinsdag

18.00-19.00 B2/B3 18.00-19.00 D5/D6 18.00-19.00 D3/D4 18.00-19.15 D1/D2

19.00-21.00 S1/S2 19.00-20.30 A1/A2 19.00-20.30 B1/A3 19.15-20.30 A4/A5

20.30-22.00 20.30-22.00 S7

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

18.30-20.00 C4/C5 18.30-20.00 C1 18.30-20.00 C2/C3

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 18.00-19.00 D5/D6 18.00-19.00 D3/D4 18.00-19.15 D1/D2

19.00-21.00 S1/S2 19.00-20.30 A1/A2 19.00-20.30 B1/A3 19.15-20.30 B2/B3

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/A5

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

16.15-17.15 Alle A teams

mailto:Jeugdtc@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/update-uit-jeugd-tc-voorjaar-2021
https://www.kvwageningen.nl/studente-isa-van-bergen-voegt-zich-bij-de-selectie-van-kv-wageningen
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/
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Algemene informatie 

Zaterdag 4 september 2021: Feestelijke opening KV Wageningen 

Wat hebben we het gemist! Alle gezelligheid, sportiviteit en vooral het samen komen! De afgelopen periode 

konden we door het coronavirus daar maar beperkt van genieten op Het Binnenveld. 

Als vereniging willen dit met zijn allen feestelijk gaan openen. Ook ouders van jeugdleden ontvangen we graag op 

deze feestelijke opening!! 

Zet de datum, zaterdag 4 september, alvast in jullie agenda. De opening zal starten aan het einde van de middag. 

Meer info volgt. 

Bestuur KV Wageningen 

Nieuws m.b.t. de verkoop van de Dolderstraat 

Beste leden, (deze tekst is gemaild naar door secretaris@kvwageningen.nl op donderdag 27 mei)  

Via deze weg informeren wij jullie over de status van de verkoop van de Dolderstraat. Vandaag heeft het college 
van de gemeente Wageningen openbaar gemaakt dat zij positief hebben ingestemd met de aankoop van de 

Dolderstraat. Het college heeft nu aan de gemeenteraad gevraagd om hiernaar te kijken. Als de gemeenteraad 
akkoord gaat met het voorstel dan kunnen we de koopovereenkomst gaan tekenen. Dit hele proces gaat natuurlijk 

nog enkele weken duren. Zodra wij meer nieuws hebben laten we jullie dat weten. We hopen dan natuurlijk dat we 
kunnen melden dat het definitief verkocht is.  

Deze stap is financieel natuurlijk zeer belangrijk voor ons, maar wat nog belangrijker is dat we nu de laatste stap 
van onze succesvolle fusie kunnen afwikkelen.  

Met sportieve groet,  
Het Bestuur 

Einduitslag Club van het Jaar 

De stemmen zijn geteld..  

Als enige genomineerde sportclub in de gemeente Wageningen is deze uitslag 
natuurlijk niet verrassend: KV Wageningen is de winnaar in de gemeente 

Wageningen       Neemt niet weg dat we hier trots op mogen zijn en deze titel een 

jaar lang met trots zullen uitdragen! 

Ook mogen we trots zijn op onze 9e plek in de Provincie Gelderland. Van de in 
totaal 217 genomineerde sportclubs is dit ook een mooi eindresultaat. 

Iedereen bedankt voor het stemmen, promoten, delen, etc. 

Terrassen open! (update) 

Nu ook de sportterrassen weer open mogen, kun je ook bij KV Wageningen weer plaats 

nemen op het terras! Om dit zo efficiënt en corona-proof mogelijk te doen, werkt KV 
Wageningen met een nieuwe bestelservice. Via de QR code die je op je tafeltje vindt, kun 
je je bestelling plaatsen. Je ontvangt dan bericht wanneer je jouw bestelling op kunt 
halen. Dit zorgt er voor dat we geen ophoping van mensen in de kantine hebben en dat er 
geen lange wachttijden komen. Alles is nog een keertje uitgelegd in het volgende filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=btQV_xPUj2M 

De link voor het registreren van je aanwezigheid op het terras, en de link voor het 

bestellen vind je ook op onze website. Ga naar www.kvwageningen.nl en je ziet de 
knoppen in een oogopslag.  

Daarnaast gelden natuurlijk ten alle tijden de regels vanuit de overheid. Zorg dat je deze 
in acht neemt, dan kunnen we met z'n allen weer veilig genieten op ons mooie terras! 

Alles over het terras lees je hier: https://www.kvwageningen.nl/het-terras-mag-weer-open  

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Column Duopraat van mei 
• Lief & leed: nu een eigen mailadres en plek op onze site 
• Jesse Ruijsch in “Samen maken we het verschil, Wageningers in coronatijd” 
• De nieuwe secretaris stelt zich voor 

mailto:secretaris@kvwageningen.nl
https://www.youtube.com/watch?v=btQV_xPUj2M
http://www.kvwageningen.nl/
https://www.kvwageningen.nl/het-terras-mag-weer-open
https://www.kvwageningen.nl/nieuwe-duopraat-geplaatst
https://www.kvwageningen.nl/lief-leed-nu-een-eigen-mailadres-en-plek-op-onze-site
https://pubblestorage.blob.core.windows.net/d9c7ad83/paper/6abefe91/ads/655757.jpg
https://www.kvwageningen.nl/de-nieuwe-secretaris-stelt-zich-voor
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Sponsornieuws 

Nieuwe shirts van sponsor Jumbo Verberne voor 

Wageningen D1 

KV Wageningen D1 heeft gloednieuwe shirts en is daarmee helemaal klaar 
voor volgend seizoen! De nieuwe wedstrijdshirts heeft de D1 te danken aan 

onze sponsor Jumbo Verberne. KV Wageningen is Jumbo Verberne erg 
dankbaar voor deze mooie ondersteuning.  

De koffiebekers van Het Binnenveld worden ook verzorgd door Jumbo. 
Inmiddels is ons mooie terras alweer even open en kun je op het terras weer 
genieten van een kopje koffie in de Jumbo beker. Verder zal Jumbo vanaf 16 

juni een ballenactie organiseren waarmee Jumbo-klanten korfballen kunnen 
doneren aan KV Wageningen. Over deze fantastische actie volgt binnenkort 
meer informatie!  

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/ 

 

Activiteiten 

Update jongste kamp - 16 t/m 19 juli 

Het is vrijdagmiddag 16 juli, het schooljaar is voorbij. De vakantie staat op 
het punt van beginnen! Wat is er nou leuker dan de vakantie te beginnen met 
korfbalkamp? Samen met je korfbalvriendjes en -vriendinnetjes kunt je een 
weekend lang FEEST vieren! Wij als kampleiding vonden dat het wel weer 

eens tijd was voor een feestje en daarom is het thema dit jaar: Feestdagen. 
Vier dagen lang zullen er allerlei verschillende feestdagen voorbij komen en 
zullen we leuke activiteiten gaan doen die iets met de feestdagen te maken 
hebben.  

Ben jij ook zo'n feestbeest? Lees dan hieronder hoe je je kunt opgeven. Tot 
nu toe hebben we 25 aanmeldingen voor het kamp. Dat is een mooi begin, 

maar des te meer kinderen zich opgeven, des te groter het feest wordt! 

Geef jij je ook snel op?! 

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). 

Namens de kampleiding, Rinske van Haarlem (jongste kamp) 

(hier lees je alles over de kampen van 2021: https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021)  

  

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/
https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021


 

 

Pagina 5 van 12 

 
Weekbrief –31 mei 2021 – Nr. 41 
 
 

 

Aanmelden oudste kamp (22 t/m 25 juli)  

Volgende week volgt er een update vanuit de organisatie van het oudste kamp. Voor het aanmelden hoef je daar 
niet op te wachten.  
 

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)  

(hier lees je alles over de kampen van 2021: https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021)  

Schiet-maar-raak trainingen: door in juni 

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.  

Ook op alle zaterdagen in juni (5, 12, 19 en 26 juni) 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 

Voorlopige teamindeling jeugd 2021/2022 

De toelichting bij de voorlopige teamindeling vind je op de 1e pagina van deze weekbrief. Daar lees je hoe je kunt 
reageren etc. 

 

Wageningen A1 Wageningen A2 Wageningen A3 Wageningen A4 Wageningen A5

Dames: Dames: Dames: Dames: Dames:

Isa Beumer Lynn Meijnen Aniek Rou Sheila van den Berg Denise van Dorland

Evie van Brenk Indy van Dreven Tessa Onderstal Eva van Brakel Bo Bouman

Marielle Rohlfs Mila van Dee Anne Verbaarschot Didi Lubberts Yfke Kooistra

Sanne ten Brinke Eline Lam Sanne IJzelendoorn Leanne Borger Lisa Dekker

Luna Hijwegen Sophie Schrader Maartje van Brakel Eline Nieuwenhuizen Sanne Heijmen

Lily Ilekhomon Wieke de Bruijn Imke Langstraat Elise Koch Puck Mietus

Mette Rietveld Zetta Bergsma Iris van Holland

Nienke van Rooijen Lennie Klop Mirthe van den Broek

 Yola Schoen Sanne de Jager

Joëlle Hakstege 

Vera Rou

Heren: Heren: Heren: Heren: Heren:

Deen de Jong Timon Los Jochem Langstraat Tomas Heijnen Sven de Kam

Justin Terpstra Hidde Westerhuis Tom Westerbeek Cas van der Drift Michiel Wallinga

David Mol Bastiaan Stoevelaar Niek van Dee

Jelle Terwisga Noel van Nes Arwin Pijlman

Heer vanuit A2 Kylian Pels Rick Oostdam

Robin Antonise

mailto:oudstekamp@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021
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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*E7 wordt waarschijnlijk nog gesplitst in E7 en E8, ivm kinderen die op dit moment meetrainen en nog geen lid zijn 
Juno Hummel en Florian Roozendaal trainen alleen en spelen geen wedstrijden; zij horen nog bij welk team ze gaan meetrainen 

Wageningen B1 Wageningen B2 Wageningen B3

Dames: Dames: Dames:

Julia Veroude Esmée v. Straten Eveline Kok

Kira Stoel Lara Faessen Femke Bastiaanssen

Lisa ten Brinke Elise Pijlman Hanna van den Broek

Marit Visscher Anusha van de Peppel Nynke Doornenbal 

Mette de Visser Pleun Vossen Desirée van Dalum

Aniek Antonise Lieke Westrik  Nathalie van Doorn

Roos van den Brink

Isis van der Linden

Heren: Heren: Heren:

Timo Verwoert Tim Nieuwenhuizen Jimme Dijkstra 

Robin IJzelendoorn Camiel van Laar 

Just van Dee Hidde Oenema 

Quinten Vellinga

Wageningen C1 Wageningen C2 Wageningen C3 Wageningen C4 Wageningen C5 

Dames: Dames: Dames: Dames: Dames:

Milou Bor Ninthe Faessen Sofie Aalten Anouk Korteweg Mila Kok

Fenne van Brenk Sterre Verwoert Liena Heck Anouk van Woggelum Isa Laurens

Tessa van den Hul Deanna van Druiten Fenna van Brakel Yuna Faessen Lotte Lemstra

Tara Schaapman Rosalie Smit Femke Roubos Senna Sinjou Femke Verwoert

Tess Gouweloos Tessa de Visser Sanne Rombout Iris van Straten Joëlle van Zetten

Noa Gouweloos Evie vd Voort Jasmine Dam Lena Zuijdweg

Heren: Heren: Heren: Heren: Heren:

Yannick van der Kolk Tristan Pijlman Jochem Hoebe Dax Bouwsma Jurre Keizer

Twan Sieswerda Robin Keizer Olivier Blok Thijmen Engelfriet Nathan de Haan

Deon Oostdam Tijn Meijer zu Schlochtern Brandon van Dijk Thomas Boxman Willem Gommers

Hijmen Hijnekamp Jan Grus Martin Bastidas Jeremy Rodriguez Guzman

Joost Peerbolte

Wageningen D1 Wageningen D2 Wageningen D3 Wageningen D4 Wageningen D5 Wageningen D6

Dames: Dames: Dames: Dames: Dames: Dames:

Marit Schaefers Lynn van Manen Jade Hellegering Emma Prins Sterre van Barneveld Jobina Post

Jada Swaans Faye Evers Mirthe Keizer Lieke Rombout Sophie Kesteloo Amber Hoetmer

Anouk Sieswerda Ina Gommers Elin Brussen Mila van Zomeren Ilse Blok Vlinder Verweij

Anne Westerman Lola Ruiterkamp Chiara Speelman Pleun Jansen Tinka Smedema Femm Hensen

Fleur Nieuwenhuijsen Fenne van der Voort Naomi Anantya Anaï Lesschen Imke Swarts Benthe Wijnen

Estelle-Rose Lammers Chiara de Pagter Esther Sierink Sanne Klok Liz van Wijk

Lisan Schutyser Eva Veneberg Sterre de Bruin

Louisa Herold

Heren: Heren: Heren: Heren: Heren: Heren:

Just van de Kolk Stephan Kooistra Kick Lureman de Vletter Jules Sulze Tobias Korteweg Javi Zuijdweg

Mory Kaba Simon Hijnekamp Mathias Kruit Levi Sies Milan Overbeeke Stefan Hoogendijk

Gianco Sinjou Luuk van de Graaf Herre van Amerongen David Klein Robbenhaar Finn van Dijk Wiebe-Jan Giskes

Victor Levelt Seppe Meijer zu Slochtern Jelle-Joost Giskes Misha van Laar Qolbi

Stan van der Veeken

Wageningen E1 Wageningen E2 Wageningen E3 Wageningen E4 Wageningen E5 Wageningen E6 Wageningen E7*

Dames: Dames: Dames: Dames: Dames: Dames: Dames:

Emma Lubbers Rosalie Kesteloo Lieke Goverde Romée Olsman Hayley van Delft Lotte Hoek Amrit Singh

Nora Mulder Amber de Jong Laura Jansen Khloé Evers Lynn van Ginkel Kaylee Overbeeke Amy van den Boom 

Famke Engelfriet Sofie Wiersma Abby Brugman Mariana Blanco Tuiran Seraya van den Berg Fenne Michel Annadea Schraa

Sophia Lycett Megan Evers

Robin van Dam Merel Lamers

Heren: Heren: Heren: Heren: Heren: Heren: Heren:

Martijn Roubos Ezra Zuijdweg Olan Mulder Thimoas de Vries Daniel de Pagter Gijs van Dam

David Leenstra Ammar Melkaw Levi Narsoagi Trevor Brussen Ben van den Bos Selyan Bacha

Jonah Wink Henri Herold 
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*F3 wordt bij aanvang zaal opgesplitst in F3 en F4 met aanvulling van nieuwe leden en/of doorstroom KK 

 

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.  

 

   

Zaterdagochtend een speciale actie op onze beachvelden. Met hulp van onze buur Brandweer Wageningen zijn 
door vrijwilligers de velden aan de zijde van de brandweerkazerne van hoge balvangnetten voorzien. Een 

typisch voorbeeld van "beter een goede buur dan een verre vriend". Dank voor jullie hulp. 

En voor wie het niet wist, de beachvolleybalvelden, 2 stuks, zijn te huur. Daarvoor mail je met 
binnenveld@kvwageningen.nl of ga je naar onze website https://www.kvwageningen.nl/verhuur-
sportaccommodatie 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Zat 5 juni 10:00-
11:00 

Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Zat 12 juni 10:00-
11:00 

Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Zat 19 juni 10:00-
11:00 

Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Zat 26 juni 10:00-
11:00 

Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Wageningen F1 Wageningen F2 Wageningen F3*

Dames: Dames: Dames:

Amee van Wolfswinkel Megan Roos Fenne Goverde

Zoë Schut Loïs Pels Nina Eggers

Lisa Hoek

Iris Meijerink

Eva van der Wolf

Heren: Heren: Heren:

Wout Michel Adrian Kooistra Thorbjörn Lycett

Thijs Leenstra Jayden Derks

Morris van Dam Ruben Hijnekamp

Kangoeroes

Meisjes: Jongens:

Femm Dekens Tijs Hakstege

Joanne van Heijster Stan Wiersma

Mariam Ibrahim

Ella van Roest

Nora van der Wolf

Hiyam Besher

Mirte Venne

Maran van Ooijhuizen

Noa Ruisch

Esmée Uyleman

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/ook-in-mei-kennismaken-met-korfbal
https://www.kvwageningen.nl/ook-in-mei-kennismaken-met-korfbal
https://www.kvwageningen.nl/ook-in-mei-kennismaken-met-korfbal
https://www.kvwageningen.nl/ook-in-mei-kennismaken-met-korfbal
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Vrijdagavond 16/7 t/m 
maandagmiddag 19/7 

 Jongste kamp (omgeving Wageningen) 

Donderdagmiddag 22/7 

t/m zondagmiddag 25/7  

 Oudste kamp (omgeving Wageningen) 

Zat 4 september Start eind 
middag 

Feestelijke opening KV 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: Sanna Evers    Tel.   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.  

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
mailto:kantine@kvwageningen.nl
mailto:binnenveld@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@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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HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 
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