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Korfbal 

Studerende korfballers opgelet: NSK Beachkorfbal 1 augustus 2021 

Op 1 augustus organiseert de studentenkorfbalcommissie het Nederlands studentenkampioenschap beachkorfbal! 
Dit is een prestatiegericht toernooi speciaal voor studerende korfballers. Een team bestaat uit studenten uit 
dezelfde stad (deze studenten hoeven niet per se aan dezelfde instelling te studeren).  

Ook de Wageningse studentenkorfbalvereniging Débaldérin wil hier aan meedoen, en is op zoek naar studenten die 
mee willen doen. Dus studeer jij in Wageningen, of studeerde je vorig studiejaar in Wageningen, of heb je een 

studentensportkaart van Wageningen, dan kun je meedoen. Lijkt je dat wat, meld je dan aan bij W.S.K.V. 
Débaldérin via debalderin.wageningen@gmail.com. Wacht niet te lang, want deadline voor aanmelden van teams 
voor het toernooi is 30 juni.  

En studeer je niet in Wageningen, maar elders en wil je ook aan dit toernooi meedoen? Neem dan contact op met 

de studentenkorfbalvereniging in die plaats.  

Update Jeugd TC 

Voor de tweede zaterdag op rij weer echte wedstrijden mogen en kunnen spelen met de jeugd. 

Wederom alle betrokkenen bedankt voor de hulp, in welke vorm dan ook. Samen zijn wij KV Wageningen. 

Komende zaterdag (26 juni) de laatste ronde van de "regiocompetitie", en door de versoepelingen van de 26e juni, 
met publiek langs de lijn. Daarna gaan we richting het einde van dit bijzondere seizoen.  

Trainingen 

Zoals eerder gemeld lopen de trainingen door tot vrijdag 9 juli.  

Programma zaterdag 3 juli 

Zaterdag 3 juli zijn er een aantal oefenwedstrijden de overige jeugdteams zullen een training/clinic krijgen onder 

leiding van de selectie.  

De clinics zijn op de tijden zoals we die voorgaande zaterdagen per leeftijdsgroep hadden: 

• 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 

Oefenwedstrijden zaterdag 3 juli 

• 10.00 uur KV Wageningen D1 - Nieuwerkerk D1 
• 10.00 uur KV Wageningen C1 - Nieuwerkerk C1 
• 11.15 uur KV Wageningen B1 - Nieuwerkerk B1 
• 11.15 uur KV Wageningen A2 - Nieuwerkerk A2 

• 12.30 uur KV Wageningen A1 - Nieuwerkerk A1   

Teamouders 

Voor een aantal teams zoeken we nog teamouders. 

Informatie is te vinden op de website https://www.kvwageningen.nl/teamouder  

Wil je deze taak op je nemen? Voor de volgende teams mag men zich melden. 

A4  B2 C4 E4/E7 F2 

Stuur even een mailtje naar Petra Hoefakker (poefakker@gmail.com)  

Trainer/coaches gezocht 

Voor een aantal teams hebben we helaas nog geen trainer/coach. Dat hebben we de afgelopen weken met behulp 
van een aantal vrijwilligers opgelost, maar we zoeken naar een structurele oplossing voor het seizoen 2021-2022.  

De JTC vergadert komende week nog en we brengen dan de vacatures in kaart en zullen daarover volgende week 

communiceren.  

Algemeen 

Voor vragen of opmerkingen mbt de jeugdteams kun je een mailtje sturen naar JeugdTC@kvwageningen.nl  

Alle updates van de Jeugd TC van de afgelopen weken vind je hier: https://www.kvwageningen.nl/update-uit-
jeugd-tc-voorjaar-2021 
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Vacature: trainer/coach voor Wageningen B3 (herhaling) 

 

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

- Update trainingsschema  

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 

Volgende week geen weekbrief, daarna nog 2 tot de vakantie 

Volgende week verschijnt er geen weekbrief. De eerstvolgende verschijnt op 5 juli en een week later, omstreeks 
12 juli, verschijnt dan de laatste van het seizoen 2020-2021. We houden dan een korte pauze. Jullie horen nog 

wanneer de 1e van het nieuwe seizoen verschijnt.  

Vanaf zaterdag 26 juni weer publiek langs de lijn! 

Zaterdag 26 juni komen we met z’n allen weer een stap dichter bij het oude normaal. De jeugd speelt dan de 3e en 
laatste ronde van de juni-competitie, en nu is publiek wel welkom om langs de lijn te komen kijken. 

Vanzelfsprekend met inachtneming van 1,5m regel. Dat hadden we een paar weken toch echt niet verwacht. Dus 
laten we er zaterdag extra van genieten.  

Ook de senioren kunnen vanaf zaterdag wedstrijden gaan spelen tegen andere verenigingen.  

Hieronder ook al even een update van de regels zoals die vanaf zaterdag gelden voor clubhuis en terras. En de 
afbeelding over spelregels voor sporten tijdens corona zoals die gelden vanaf zaterdag 26 juni.  

  

https://www.kvwageningen.nl/trainingstijden-senioren-jeugd-voorjaar-2021
https://www.kvwageningen.nl/corona_update/
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
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Ballenactie gestart 

Afgelopen week is KV Wageningen gestart met de 
Ballenactie, in samenwerking met Jumbo Verberne. Met 
deze actie willen we ballen inzamelen voor onze 

vereniging. Help je mee? 

Jumbo Verberne heeft de eerste bal aan KV Wageningen 
gedoneerd. Ondertussen hebben we al meer dan 11 
ballen gespaard. Dat is super! 

Doneer een bal 
Klik op onderstaande link om een bal te doneren: 
www.ballenactie.nl/kvwageningen  

Actie doorsturen 
Ken je iemand anders die zou kunnen helpen? Stuur de actie gerust door! 

De actie loopt tot 13 juli. 

Wij zijn Team Communicatie!      

(van facebook & instagram, van 14 juni)  

Vanaf vandaag zijn wij het team dat ervoor gaat zorgen dat jullie op de hoogte zijn van 
de laatste nieuwtjes en weetjes van KV Wageningen!  

Samen zullen wij verschillende online platformen bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan dit 
Facebook account, maar ook de website, Instagram en de weekbrief! 

De aankomende tijd kunnen jullie leuke, spontane, enthousiaste en informatieve foto’s en 

video’s verwachten. Houd alles dus goed in de gaten!       

Heb jij vragen over de sociale media van KV Wageningen? Stuur dan een mailtje naar 

socialmedia@kvwageningen.nl 

De weekbrief blijft bereikbaar onder weekbrief@kvwageningen.nl, en nieuw is het 
mailadres voor specifieke website zaken: website@kvwageningen.nl  

Verkoop Dolderstraat 

(op 15 juni per mail verstuurd door voorzitter@kvwageningen.nl)  

Beste leden, 

We hebben mooi nieuws en dit willen we graag met jullie delen: Gisteravond laat is de verkoop van de 
Dolderstraat goedgekeurd in de raadsvergadering! Dus het gaat nu officieel gebeuren. Deze stap is financieel 
natuurlijk zeer belangrijk voor ons, maar wat net zo belangrijk is, is dat we nu de laatste stap van onze 
succesvolle fusie kunnen afwikkelen. 

We kijken zeer tevreden terug op dit proces en zijn trots op alle vrijwilligers en leden die dit mogelijk hebben 
gemaakt. Dank jullie wel! De mooie herinneringen zullen blijven :) 

Hartelijke groet, 
Het Bestuur 

Medewerkers MARIN gaan parkeren bij Het Binnenveld 

Het MARIN gaat een nieuw simulatorcentrum bouwen op het eigen terrein aan de Haagsteeg. Tijdens de bouw zal 
hun parkeerterrein aan de achterzijde van hun gebouw buiten gebruik zijn. Het MARIN heeft gevraagd of het 

mogelijk is om tijdens kantooruren gebruik te maken van onze parkeerplaats, en dat is het geval. Binnenkort 
zullen medewerkers van het MARIN hierover worden geïnformeerd.  

Je eigen programma in KNKV Wedstrijdzaken app (of dat van je kind). Hoe? 

(herhaling) 

Wil jij je eigen programma zien in de app KNKV Wedstrijdzaken en is dat nu nog niet het geval? Dan heb je je 
geregistreerd in de app met een mailadres dat in onze ledenadministratie niet bij jou staat vermeld.  

Om je eigen programma (te spelen wedstrijden, coachen en/of fluiten) te kunnen zien, geef je je mailadres door 
aan ledenadministratie@kvwageningen.nl en geef meteen ook even je 06 nummer door.  

Voor ouders geldt hetzelfde. Wanneer je je registreert in de app KNKV Wedstrijdzaken met het mailadres dat je in 
onze ledenadministratie hebt laten vastleggen, dan krijg je het programma van je kind(eren) automatisch te zien. 
Voor jeugdleden tot 16 jaar geldt dat het beheer van de persoonsgegevens in handen is van de ouders. 
Wijzigingen in mailadressen of extra mailadressen kun je doorgeven aan ledenadministratie@kvwageningen.nl  

KV Wageningen recyclet sportkleding! (herhaling) 

Iedere ouder kent het wel, je kind is zo uit zijn of haar nieuwe (sport)kleding gegroeid en de sportschoenen zijn na 
een half seizoen alweer te klein. Bij KV Wageningen staat duurzaamheid hoog in het vaandel en wil daarom graag 
een tweede leven geven aan deze sportkleding. Hoe willen we dit doen?  

http://www.ballenactie.nl/kvwageningen
mailto:socialmedia@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:website@kvwageningen.nl
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
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We willen graag een soort tweedehands kledingbank beginnen. Hierbij verzamelen we sportkleding en -schoenen 
(rokjes, inschietshirts, broekjes, sokken, kunstgrasschoenen, zaalschoenen etc.) van onze leden die ze zelf niet 
meer passen. Deze bieden we aan via de webshop van KV Wageningen (eventueel voor een klein bedrag). 

Om dit plan in werking te stellen hebben wij uw hulp nodig. Dus ligt er nog een stapel ongebruikte kleding in de 
kast die niet meer gebruikt wordt, maar waar iemand anders nog veel plezier aan kan beleven? Zou je deze dan 

naar KV Wageningen willen brengen? Breng je spullen naar t Binnenveld,  bij de ingang beneden staat een doos 
waar je het in kunt doen. App dan een foto naar Karin, dan zet zij die op de webshop. Afgeven op Wilslaan 18 mag 
ook. Wanneer je zelf graag een bedrag voor de kleding zou willen ontvangen, geef dat dan ook aan bij het 
inleveren van de kleding (via 06-38315429). Ingeleverde spullen worden aangeboden via de webshop: 
www.kvwageningenshop.nl  

 

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

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

Ballenactie met sponsor Jumbo Verberne is gestart 

Afgelopen week is KV Wageningen gestart met de 

Ballenactie, in samenwerking met Jumbo Verberne. Met 
deze actie willen we ballen inzamelen voor onze 
vereniging. Help je mee? 

Jumbo Verberne heeft de eerste bal aan KV Wageningen 

gedoneerd. Ondertussen hebben we al meer dan 11 
ballen gespaard. Dat is super! 

Doneer een bal 
Klik op onderstaande link om een bal te doneren: 
www.ballenactie.nl/kvwageningen  

Actie doorsturen 
Ken je iemand anders die zou kunnen helpen? Stuur de actie gerust door! 

De actie loopt tot 13 juli. 

Hou onze website en socials in de gaten, want vanaf woensdag 16 juni vind je daar meer informatie over de 
ballenactie in samenwerking met sponsor Jumbo.  

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/ 

 

http://www.kvwageningenshop.nl/
https://www.kvwageningen.nl/feestelijke-opening-kv-wageningen-2021-2022
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
http://www.ballenactie.nl/kvwageningen
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/


 

 

Pagina 5 van 13 

 
Weekbrief –21 juni 2021 – Nr. 44 
 
 

 

Maandelijkse column: Duopraat 

Eerdere versies van de column lees je hier: https://www.kvwageningen.nl/duopraat 

 

https://www.kvwageningen.nl/duopraat
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Vacatures vrijwilligers 

Vacature: Trainer/coach voor Wageningen B3 (herhaling) 

 

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 

Thema oudste kamp bekend – 22 t/m 25 juli  

Het EK is in volle gang. Echter op het moment dat kamp zijn hoogte punt bereikt is er nog een 
veel groter evenement aan de gang, de Olympische Spelen. Wij konden dan ook niet anders als 
dit kiezen als thema voor onze kamp week. Wij hebben namelijk ook bijna hetzelfde motto: 
Leuker, Gezelliger en nog veel Toffer. Hebben jullie ook zo zin in zo’n toffe tijd? Geef je dan nu 
snel op jullie hebben nog tot 4 juli.  

(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? 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/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
https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021
https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021
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Schiet-maar-raak trainingen: de allerlaatste van dit seizoen! 

Elke week verwelkomen we nog steeds 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/of de zwemles eerst af moet.  

En nu zijn we op weg naar de allerlaatste: zaterdag 26 juni, 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. 

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.  

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Zat 26 juni 10:00-
11:00 

Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Tot 13 juli  Ballenactie, samen met Jumbo Verberne – doneer een bal! 

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/  

Wedstrijdinformatie competitie 

Afzeggen 

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

Uitslagen vorige week – zaterdag 19 juni (2e ronde juni competitie) 

De uitslagen vind je ook hier: https://www.kvwageningen.nl/uitslagen  

 

  

Wageningen A1 DSC A1 23 12 SKF C3 Wageningen C3 4 7 Wageningen E1 DVO/Accountor E2 7 4

DVO/Accountor A2 Wageningen A2 13 9 Wageningen C4 DVO/Accountor C4 15 2 Wageningen E2 Noviomagum/Keizer K E2 5 0

Keizer Karel A1 Wageningen A3 18 13 Noviomagum/Keizer K C1 Wageningen C5 11 2 DOT (O) E2 Wageningen E3 12 2

Wageningen A4 Animo A2 14 8 Wageningen D2 DVO/Accountor D3 5 4 Noviomagum/Keizer K E1 Wageningen E4 5 3

Wageningen A5 SKF A4 8 8 Wageningen D3 SKF D6 9 3 DVO/Accountor E5 Wageningen E5 1 10

DVO/Accountor B1 Wageningen B1 19 5 RDZ D2 Wageningen D3 1 9 Wageningen E6 DOT (O) E1 3 4

Wageningen B2 DKOD B1 8 11 Wageningen D4 SKF D3 9 7 Arena E1 Wageningen E7 2 2

Olympus '58 B2 Wageningen B3 Wageningen D5 SKF D5 8 8 DOT (O) F2 Wageningen F1 10 9

DKOD C1 Wageningen C1 10 9 SKF D7 Wageningen D6 4 0 Wageningen F2 SKF F1 9 3

https://www.kvwageningen.nl/online-paasbingo-en-pubquiz-voor-de-jeugd-vrijdag-2-april
https://www.kvwageningen.nl/update-veiling
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/ook-in-mei-kennismaken-met-korfbal
https://www.kvwageningen.nl/ballenactie
https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021
https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
https://www.kvwageningen.nl/uitslagen


 

 

Pagina 8 van 13 

 
Weekbrief –21 juni 2021 – Nr. 44 
 
 

 

Programma deze week – zaterdag 26 juni (3e en laatste ronde juni competitie) 

-> het actuele programma vind je hier: https://www.kvwageningen.nl/programma)  

 
(uit Sportlink, 21 juni, 22:00 uur) 

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 Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 26-6 12:45 Wageningen A1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen A1 Binnenveld-Veld 1 Steendam, L (Lammert) 0:00

zat 26-6 11:30 Oost-Arnhem A1 Wageningen A2 Oost-Arnhem Arena-ARNHEM 0:00

zat 26-6 12:00 DOT (O) A1 Wageningen A3 De Rusheuvel-OSS 0:00

zat 26-6 11:00 Kesteren A2 Wageningen A4 De Leede-KESTEREN Pouwer, A (Adrie) 0:00

zat 26-6 12:00 Arena A1 Wageningen A5 Candia-RHENEN Vink, J. (Jos) 0:00

zat 26-6 11:30 Wageningen B1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1 Binnenveld-Veld 1 Meij, S.T. (Steven) van der 0:00

zat 26-6 13:15 Wageningen B2 Woudenberg B1 Binnenveld-Veld 2 Los, B (Bart) 0:00

zat 26-6 12:00 Wageningen B3 SKF B5 Binnenveld-Veld 2 Lemmen, M (Matthijs) van 0:00

zat 26-6 12:00 SKF C1 Wageningen C1 De Groene Velden-VEENENDAAL 0:00

zat 26-6 13:00 SKF C2 Wageningen C2 De Groene Velden-VEENENDAAL 0:00

zat 26-6 12:00 Wageningen C3 DOT (O) C2 Binnenveld-Veld 3 Kempenaar, M (Madelon) 0:00

zat 26-6 11:00 Wageningen C4 EKCA/CIBOD C1 Binnenveld-Veld 3 Hooijer, J. (Jory) 0:00

zat 26-6 12:00 Kesteren C1 Wageningen C5 De Leede-KESTEREN Oorbeek, G.B. (Gerben) 0:00

don 24-6 18:00 Wageningen D1 DVO/Accountor D1 in BENNEKOM Ruijsch, J (Jesse) 0:00

zat 26-6 10:00 Arena D1 Wageningen D1 Candia-RHENEN Budding, T. (Tara) 0:00

zat 26-6 11:00 Wageningen D2 SKF D4 Binnenveld-Veld 2 Houtters, K. (Kevin) 0:00

zat 26-6 10:00 Wageningen D3 Dalto/Klaverblad Verzekeringen D3 Binnenveld-Veld 2 Verheul, M.J. (Marie-José) 0:00

zat 26-6 10:00 Wageningen D4 Woudenberg D3 Binnenveld-Veld 3 Mol, C. (Camiel) 0:00

zat 26-6 11:00 EKCA/CIBOD D1 Wageningen D5 Veld EKCA-ARNHEM 0:00

zat 26-6 10:00 Kesteren D1 Wageningen D6 De Leede-KESTEREN Kooij, R.B. (Ruben) 0:00

zat 26-6 11:00 DKOD E1 Wageningen E1 Doelum-RENKUM Kolk, J (Jako) van der 0:00

zat 26-6 10:00 SKF E2 Wageningen E2 De Groene Velden-VEENENDAAL 0:00

zat 26-6 10:00 DVO/Accountor E6 Wageningen E3 De Eikelhof-BENNEKOM Visser, E (Elna) de 0:00

zat 26-6 12:00 EKCA/CIBOD E1 Wageningen E4 Veld EKCA-ARNHEM 0:00

zat 26-6 11:00 EKCA/CIBOD E2 Wageningen E5 Veld EKCA-ARNHEM 0:00

zat 26-6 11:00 DVO/Accountor E1 Wageningen E6 De Eikelhof-BENNEKOM Rigter, C (Christa) 0:00

zat 26-6 12:00 DKOD E2 Wageningen E7 Doelum-RENKUM Poel, L. (Lisa) van der 0:00

zat 26-6 10:30 DVO/Accountor F2 Wageningen F1 De Eikelhof-BENNEKOM 0:00

zat 26-6 13:00 Rheko F1 Wageningen F2 IJsselsingel-RHEDEN Schutten, J P J T (José) 0:00

https://www.kvwageningen.nl/programma
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 
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