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Korfbal 

Update Jeugd TC met o.a. info over juni competitie jeugd 

Concept indeling teams 
Vorige week hebben we de conceptteams gepubliceerd in de weekbrief en op de website (nog te lezen op 
https://www.kvwageningen.nl/update-uit-jeugd-tc-voorjaar-2021). Mochten er n.a.v. deze indeling vragen en/of 
opmerkingen zijn, vernemen wij dat graag op de daarvoor bestemde inloopavond op donderdag 10 juni.  

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 mbt 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. 

Trainingen 
We trainen conform reeds eerder gepubliceerde trainingsschema. De laatste training is vrijdag 9 juli 2021. Het 
trainingsschema vind je hier: https://www.kvwageningen.nl/trainingstijden-senioren-jeugd-voorjaar-2021  

Juni competitie jeugd – bijzondere afsluiting van bijzonder seizoen 
Het was afgelopen jaar een bijzonder seizoen, dat is al vaker benoemd. Maar we gaan het jaar ook bijzonder 

afsluiten. Er mogen weer wedstrijden gespeeld worden. De bond heeft op zeer korte termijn een regio competitie 
opgezet. Wij hebben daar al onze teams 2021-2022 voor ingeschreven.  

Dit betekent dat er de komende drie zaterdagen (12, 19 en 26 juni) wedstrijden gespeeld gaan worden. Check het 
programma voor komende weken -> zie hieronder separaat bericht over het programma.  

Verder is het zo dat de wedstrijden nog niet onder normale omstandigheden gespeeld worden, want publiek is nog 
steeds niet welkom. Bij uitwedstrijden zijn alleen rij-ouders welkom. (meer info verderop onder Algemeen, Update 
coronaregels n.a.v. versoepelingen 5 juni).   

Mocht er (nog) geen trainer bekend zijn bij je team en er zijn vragen, neem even contact op met betrokken 
coördinator. 

Teamouders 

Wij moeten ook even improviseren om de teams te voorzien van teamouders, zodat alle informatie weer zoals te 
doen gebruikelijk bij de teams komt. Wil je teamouder worden van het team van je kind? Laat even een bericht 
achter via de mail aan Petra Hoefakker (poefakker@gmail.com)  

TRAINERS GEZOCHT 
Op dit moment hebben we bij onderstaande teams nog vacatures voor de rol van trainer/coach. 

We streven er naar om op al onze jeugdteams 2 trainers / coaches te hebben. We zijn hier wel afhankelijk van de 
bereidheid van leden en ouders om zich als vrijwilliger in te zetten voor onze jeugdafdeling. Bij de E, F en 

Kangoeroes kunnen we nog wel extra mensen gebruiken die ondersteunen bij trainen geven en ook bij het 

coachen. 

Nu de concept teams bekend zijn kunnen ouders zich gericht voor een team melden. 

Korfbal inzicht en of ervaring is handig maar niet het belangrijkste. Kinderen kunnen enthousiasmeren en positief 
coachen is een kwaliteit die, bij met name de jongste jeugd, veel belangrijker is. 

Voor meer informatie of je aanmelden, mail naar Jeugdtc@kvwageningen.nl 

Bij de volgende teams kunnen we nog hulp gebruiken: 
- A3 1x; A5 2x; B1 1x; B2 1x; B3 2x; C4 1x; D4 1x 
- E, F en Kangoeroes; zijn nog meerdere mensen nodig. 

Namens de Jeugd TC 

Arjen van Dee, Coördinator Jeugd TC 
(het bericht van vorige week lees je ook nog hier:  
https://www.kvwageningen.nl/update-uit-jeugd-tc-voorjaar-2021)  
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Juni competitie voor de jeugd – programma – waar vind je dat 

Het programma van de juni competitie vind je op diverse plekken:  

• verderop in deze weekbrief onder de kop “Wedstrijdprogramma” (hij is weer terug!) 
• op onze website (https://www.kvwageningen.nl/programma) 

• in de app KNKV Wedstrijdzaken (voor leden, ouders van jeugdleden en voor supporters) -> heb je de app nog 
niet in gebruik, lees dan even verder 

De app KNKV Wedstrijdzaken is te downloaden in de app stores. Door iedereen die dat wil. Wat je er vervolgens 

mee kunt, hangt af van hoe je je aanmeldt.  

• Lid; Wanneer je je als lid aanmeldt met het mailadres waarmee je op de ledenlijst staat, krijg je je eigen 
programma te zien. Je kunt ook je eigen persoonlijke gegevens beheren, waaronder de privacy instellingen.  

• Ouder van jeugdlid; wanneer je je met het mailadres aanmeldt dat je als ouder hebt opgegeven bij je kind, 
kun je het programma van je kind(eren) zien. Je kunt via “Instellingen” o.a. de privacy instellingen van je kind 
aanpassen en foto wijzigen.  

• Supporter; wanneer je mailadres niet bekend is bij de club, kun je nog steeds gebruik maken van  

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/) 

Algemene informatie 

Update coronaregels n.a.v. versoepelingen 5 juni 

Zaterdag 5 juni zijn er allerhande versoepelingen ingegaan. De belangrijkste wijzigingen op een rij:  

• Volwassenen mogen binnen en buiten weer sporten in groepen van maximaal vijftig personen en zonder de 
verplichte 1,5 meter afstand bij sporten waarbij dat voor de beoefening van de sport niet haalbaar is. 

• Ook zijn wedstrijden weer toegestaan, binnen en buiten. De jeugd tot en met 17 jaar mag per 5 juni weer in 
competitieverband uitkomen, vanaf 18 jaar mogen er alleen onderlinge wedstrijden tussen sporters van de 
eigen club worden gespeeld. In beide gevallen is nog geen publiek toegestaan. 

• Kleedkamers en douches mogen weer open. Binnen moet iedereen een mondkapje dragen, tijdens het sporten 
mag deze af. Na het sporten gelden wel de basisregels, waaronder anderhalve meter afstand houden en 
drukte vermijden. 

• De sportkantines mogen tussen 6 uur ’s ochtends en 22 uur ’s avonds de deuren weer openen, onder dezelfde 
regels zoals die voor de horeca gelden. 

 

Hieronder 2 afbeeldingen die een beeld geven van de huidige corona regels 
Iedereen die dat wil mag plaatsnemen op het terras, ook de ouders van onze jeugdleden, mits er plek is.  

 
Meer info over de coronaregels m.b.t. korfbal vind je op de FAQ pagina van de korfbalbond 
(https://www.knkv.nl/faqcorona/) of op de pagina van NOC*NSF (https://nocnsf.nl/sportprotocol)   

  

https://www.kvwageningen.nl/programma
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/
https://www.knkv.nl/faqcorona/
https://nocnsf.nl/sportprotocol
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Onze jeugd mag weer! 

Zoals iedereen waarschijnlijk al heeft gelezen, gaan we zaterdag van start met de jeugdcompetitie. Zo fijn dat dit 
toch nog georganiseerd is. Er is weer reuring en er zijn weer meer mensen op ons complex (ondanks de nog 
steeds geldende beperkingen). En het helpt natuurlijk ook dat het zonnetje steeds vaker gaat schijnen. 

De organisatie rondom deze competitie vraagt natuurlijk weer veel van onze vrijwilligers. Hoewel de meesten blij 
zullen zijn dat ze weer in actie mogen komen, alle hulp is welkom. Dus kun je fluiten of een kantinedienst draaien. 
Laat dan van je horen. 

Een onverwacht leuke afsluiting van het seizoen       

Het bestuur 

Zaterdag 4 september 2021: Feestelijke opening KV Wageningen 2021-2022 

(herhaling) 

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 

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 

Sponsornieuws 

Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• Nieuwe shirts van sponsor Jumbo Verberne voor Wageningen D1 

• 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/ 
 

  

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
https://www.kvwageningen.nl/nieuwe-shirts-van-sponsor-jumbo-verberne-voor-wageningen-d1
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 

Update oudste kamp – 22 t/m 25 juli 

Hé hallo allemaal, 

De zomervakantie komt er weer aan. Jullie weten wat dat betekent, kamp!!!!!! Ondanks 
alle gekke perikelen hopen wij dit jaar toch weer een oudste kamp te organiseren.  

Het oudste kamp is van donderdag 22 juli tot en zondag 25 juli, helaas wat korter als 
gebruikelijk. Echter betekent dit wel dat alle hoogtepunten elkaar snel opvolgen.  

Het thema houden we nog even geheim maar wees gerust dit zullen wij snel bekend 
maken. Trommel je team op en ga gezellig mee op kamp om dit seizoen extra leuk af te 
sluiten, voordat iedereen op vakantie gaat.  

Je kan je aanmelden via oudstekamp@kvwageningen.nl.  Heb je vragen mail deze dan 

naar het zelfde mailadres of stel ze aan Corné (0630379479) 

Met vriendelijke groet, 
De kampleiding 
(hier lees je alles over de kampen van 2021: https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021)  

Update jongste kamp - 16 t/m 19 juli (herhaling) 

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)  

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 

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

  

  

Wageningen D4 sloot het seizoen af met een hele speciale afscheidstaart.  

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

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 

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 2021-2022 

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/  

  

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/jeugdkampen-2021
https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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Wedstrijdinformatie competitie 

Afzeggen 

Bij verhindering zeg je af bij trainer/coach, en het liefst zo vroeg mogelijk 

Programma deze week – zaterdag 12 juni (1e ronde juni competitie) 

 

Programma volgende week – zaterdag 19 juni (2e ronde juni competitie) 

 

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 12-6 14:00 DVO/Accountor A1 Wageningen A1 De Eikelhof-BENNEKOM J (Jaap) Herikhuisen 0:00

zat 12-6 14:45 Wageningen A2 SKF A1 Binnenveld-Veld 2 0:00

zat 12-6 13:15 Wageningen A3 Kesteren A1 Binnenveld-Veld 2 0:00

zat 12-6 11:30 DOT (O) A2 Wageningen A4 De Rusheuvel-OSS 0:00

zat 12-6 12:30 DVO/Accountor A5 Wageningen A5 De Eikelhof-BENNEKOM 0:00

zat 12-6 13:15 Wageningen B1 SKF B1 Binnenveld-Veld 4 Steendam, L (Lammert) 0:00

zat 12-6 13:15 DVO/Accountor B3 Wageningen B2 De Eikelhof-BENNEKOM 0:00

zat 12-6 12:00 Wageningen B3 KVZ B3 Binnenveld-Veld 4 Bastiaans, L (Lammert) 0:00

zat 12-6 11:00 Wageningen C1 DVO/Accountor C1 Binnenveld-Veld 3 Oudenes, R. (Ruben) 0:00

zat 12-6 10:00 Wageningen C2 DVO/Accountor C3 Binnenveld-Veld 3 Gillissen, M. (Mats) 0:00

zat 12-6 12:00 Wageningen C3 Animo C1 Binnenveld-Veld 3 0:00

zat 12-6 12:00 SKF C6 Wageningen C4 De Groene Velden-VEENENDAAL 0:00

zat 12-6 13:00 Wageningen C5 SKF C5 Binnenveld-Veld 3 0:00

zat 12-6 11:00 SKF D1 Wageningen D1 De Groene Velden-VEENENDAAL 0:00

zat 12-6 10:00 DKOD D1 Wageningen D2 Doelum-RENKUM Aarns, R (Roy) 0:00

zat 12-6 11:00 Wageningen D3 SKF D6 Binnenveld-Veld 4 Terwisga, J. (Jelle) van 0:00

zat 12-6 12:30 Dalto/Klaverblad Verzekeringen D4Wageningen D4 De Woerd-DRIEBERGEN-RIJSENBURGMeester, G.C. (Gijs) 0:00

zat 12-6 12:30 DOT (O) D2 Wageningen D5 De Rusheuvel-OSS 0:00

zat 12-6 10:00 Wageningen D6 DVO/Accountor D4 Binnenveld-Veld 4 Laar, M (Martijn) van 0:00

zat 12-6 10:00 SKF E1 Wageningen E1 De Groene Velden-VEENENDAAL 0:00

zat 12-6 11:30 DVO/Accountor E7 Wageningen E2 De Eikelhof-BENNEKOM 0:00

zat 12-6 10:30 Wageningen E3 SKF E4 Binnenveld-Veld A 0:00

zat 12-6 09:30 Wageningen E4 DVO/Accountor E4 Binnenveld-Veld A Aken, W. (Wendy) van 0:00

zat 12-6 09:30 Wageningen E5 Kesteren E1 Binnenveld-Veld B Ruijsch, J (Jesse) 0:00

zat 12-6 09:00 SKF E3 Wageningen E6 De Groene Velden-VEENENDAAL 0:00

zat 12-6 10:30 Wageningen E7 DVO/Accountor E8 Binnenveld-Veld B Kempenaar, M (Madelon) 0:00

zat 12-6 12:00 Wageningen F1 EKCA/CIBOD F1 Binnenveld-Veld A Jalvingh, A.W. (Alien) 0:00

zat 12-6 10:30 DVO/Accountor F3 Wageningen F2 De Eikelhof-BENNEKOM 0:00

Dat Aanv Thuis Uit Locatie

zat 19-jun 13:00 Wageningen A1 DSC A1 Binnenveld-Veld 1

zat 19-jun 14:45 DVO/Accountor A2 Wageningen A2 De Eikelhof-BENNEKOM

zat 19-jun 14:00 Keizer Karel A1 Wageningen A3 dAlmarasweg-zuid-NIJMEGEN

zat 19-jun 11:45 Wageningen A4 Animo A2 Binnenveld-Veld 2

zat 19-jun 13:15 Wageningen A5 SKF A4 Binnenveld-Veld 2

zat 19-jun 12:00 DVO/Accountor B1 Wageningen B1 De Eikelhof-BENNEKOM

zat 19-jun 13:15 Wageningen B2 DKOD B1 Binnenveld-Veld 3

zat 19-jun 10:00 Olympus '58 B2 Wageningen B3 Zuid-DOETINCHEM

zat 19-jun 11:00 DKOD C1 Wageningen C1 Doelum-RENKUM

zat 19-jun 12:00 SKF C3 Wageningen C3 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 19-jun 10:15 Wageningen C4 DVO/Accountor C4 Binnenveld-Veld 3

zat 19-jun 12:00 Noviomagum/Keizer Karel C1Wageningen C5 dAlmarasweg-zuid-NIJMEGEN

zat 19-jun 12:00 Wageningen D1 DVO/Accountor D1 Binnenveld-Veld 1

zat 19-jun 11:00 Wageningen D2 DVO/Accountor D3 Binnenveld-Veld 1

zat 19-jun 11:15 RDZ D2 Wageningen D3 Bisonpark-ZEIST

zat 19-jun 11:15 Wageningen D4 SKF D3 Binnenveld-Veld 3

zat 19-jun 12:15 Wageningen D5 SKF D5 Binnenveld-Veld 3

zat 19-jun 10:10 SKF D7 Wageningen D6 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 19-jun 9:30 Wageningen E1 DVO/Accountor E2 Binnenveld-Veld A

zat 19-jun 10:30 Wageningen E2 Novio/Keizer Karel E2 Binnenveld-Veld A

zat 19-jun 10:00 DOT (O) E2 Wageningen E3 De Rusheuvel-OSS

zat 19-jun 12:00 Noviomagum/Keizer Karel E1Wageningen E4 dAlmarasweg-zuid-NIJMEGEN

zat 19-jun 11:30 DVO/Accountor E5 Wageningen E5 De Eikelhof-BENNEKOM

zat 19-jun 10:30 Wageningen E6 DOT (O) E1 Binnenveld-Veld B

zat 19-jun 9:00 Arena E1 Wageningen E7 Candia-RHENEN

zat 19-jun 10:00 DOT (O) F2 Wageningen F1 De Rusheuvel-OSS

zat 19-jun 9:30 Wageningen F2 SKF F1 Binnenveld-Veld B
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Programma daaropvolgende week – zaterdag 26 juni (laatste ronde juni competitie) 

 

 

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 - ter Steeg Tel. 06-31778696 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  

Dat Aanv Thuis Uit Locatie

zat 26-jun 12:45 Wageningen A1 Dalto/Klaverblad Verz A1 Binnenveld-Veld 1

zat 26-jun 11:30 Oost-Arnhem A1 Wageningen A2 Oost-Arnhem Arena-ARNHEM

zat 26-jun 12:00 DOT (O) A1 Wageningen A3 De Rusheuvel-OSS

zat 26-jun 11:00 Kesteren A2 Wageningen A4 De Leede-KESTEREN

zat 26-jun 12:00 Arena A1 Wageningen A5 Candia-RHENEN

zat 26-jun 11:30 Wageningen B1 Dalto/Klaverblad Verz B1 Binnenveld-Veld 1

zat 26-jun 13:15 Wageningen B2 Woudenberg B1 Binnenveld-Veld 2

zat 26-jun 12:00 Wageningen B3 SKF B5 Binnenveld-Veld 2

zat 26-jun 12:00 SKF C1 Wageningen C1 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 26-jun 13:00 SKF C2 Wageningen C2 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 26-jun 12:00 Wageningen C3 DOT (O) C2 Binnenveld-Veld 3

zat 26-jun 11:00 Wageningen C4 EKCA/CIBOD C1 Binnenveld-Veld 3

zat 26-jun 12:00 Kesteren C1 Wageningen C5 De Leede-KESTEREN

zat 26-jun 10:00 Arena D1 Wageningen D1 Candia-RHENEN

zat 26-jun 11:00 Wageningen D2 SKF D4 Binnenveld-Veld 2

zat 26-jun 10:00 Wageningen D3 Dalto/Klaverblad Verz D3 Binnenveld-Veld 2

zat 26-jun 10:00 Wageningen D4 Woudenberg D3 Binnenveld-Veld 3

zat 26-jun 11:00 EKCA/CIBOD D1 Wageningen D5 Veld EKCA-ARNHEM

zat 26-jun 10:00 Kesteren D1 Wageningen D6 De Leede-KESTEREN

zat 26-jun 11:00 DKOD E1 Wageningen E1 Doelum-RENKUM

zat 26-jun 10:00 SKF E2 Wageningen E2 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 26-jun 10:00 DVO/Accountor E6 Wageningen E3 De Eikelhof-BENNEKOM

zat 26-jun 12:00 EKCA/CIBOD E1 Wageningen E4 Veld EKCA-ARNHEM

zat 26-jun 11:00 EKCA/CIBOD E2 Wageningen E5 Veld EKCA-ARNHEM

zat 26-jun 11:00 DVO/Accountor E1 Wageningen E6 De Eikelhof-BENNEKOM

zat 26-jun 12:00 DKOD E2 Wageningen E7 Doelum-RENKUM

zat 26-jun 10:30 DVO/Accountor F2 Wageningen F1 De Eikelhof-BENNEKOM

zat 26-jun 13:00 Rheko F1 Wageningen F2 IJsselsingel-RHEDEN

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
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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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:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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