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Korfbal 

De start van het nieuwe korfbalseizoen op een rij 

Week van maandag 16 augustus Start trainingen senioren en wedstrijdteams jeugd (A1, A2, B1, C1, C2, 
D1) -> trainingsschema verderop in weekbrief (actuele versie zal te vinden 
zijn op website) 

Zaterdag 21 augustus Oefenwedstrijden (zie schema achterin weekbrief) 

Week van maandag 23 augustus Start trainingen overige teams -> trainingsschema verderop in weekbrief 

(actuele versie zal te vinden zijn op website) 

Vrijdag 27 augustus Aftrap seizoen voor alle jeugdtrainers, 19:00-20:30 uur 

Zaterdag 28 augustus Oefenwedstrijden (zie schema achterin weekbrief) 

Zaterdag 4 september Oefenwedstrijden (zie schema achterin weekbrief) &  
Openingsdag KV Wageningen seizoen 2021-2022 

Zaterdag 11 september Start competitie 

Seizoenstart selectie KV Wageningen 

Dinsdag 17 augustus 1e training 

Zaterdag 21 augustus Oefenen in Antwerpen 

Zondag 22 augustus Activiteit in Antwerpen 

Dinsdag 24 augustus Unitas – Wageningen 

Zaterdag 28 augustus GKV – Wageningen 

Dinsdag 31 augustus Wageningen – DVO 

Zaterdag 4 september Wageningen - Nieuwerkerk 

Zaterdag 11 september Start competitie 

Update vanuit de technische commissies (senioren & jeugd) 

RTC Oost 

Afgelopen weken waren de selectietrainingen voor de RTC teams van komende seizoen. Wij feliciteren Luna (U17), 
Deen en Boaz (U19) met het feit dat ze geselecteerd zijn en wensen hen veel plezier en succes. 

Aftrap seizoen 2021-2022 jeugdtrainers 

Vrijdag 27 augustus organiseert de Jeugd TC voor alle jeugdtrainers een avond waar we het nieuwe seizoen 
aftrappen. Deze avond is in het clubhuis van 19.00 - 20.30 uur. Mocht je nog niet uitgenodigd zijn door je 
coördinator, bij deze. Zet het in je agenda. 

Trainingsschema veld 2021-2022 

• Bijgaand (meteen hieronder) het nieuwe trainingsschema veld 2021-2022. De Senioren TC, Jeugd TC en TKW 

streven er naar om begin september het concept zaal schema te publiceren. 

• De trainingen voor de senioren en wedstrijdteams jeugd (A1,A2,B1,C1,C2,D1) starten in de week van 
maandag 16 augustus. 

• De overige jeugdteams starten een week later, vanaf maandag 23 augustus. 

Tot slot 

We wensen iedereen een fijne vakantie. 

In de vakantie is de locatie op donderdagavond en zaterdagmiddag open om een balletje te schieten of gewoon 
gezellig op het terras te zitten. 

12 juli 2021 
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Trainingsschema veld 2021-2022 

 

Jeugd TC heeft vacatures: a) coördinator B-jeugd en b) trainer/coaches 

De Jeugd TC heeft nog een aantal vacatures openstaan. Wil jij onderdeel zijn van de jeugd van KV Wageningen, en 
wil je deel uitmaken van de Jeugd TC als coördinator B-jeugd of wil je als trainer/coach aan de slag, meld je aan of 

vraag eerst om meer informatie bij jeugdtc@kvwageningen.nl.  

Je vindt de details rond de vacatures verderop onder Vacatures 

Aandachtspunten interne scheidsrechters 

Hoi allemaal,  

Aankomend seizoen zullen wij, Anne en Maaike Rou, het indelen van de scheidsrechters voor KV Wageningen 
verzorgen. Hieronder een paar aandachtspunten:  

• Ieder spelend-lid bij KV Wageningen wordt ingedeeld om te fluiten. Ben je coach of actief binnen de 
vereniging? Dan zul je minder vaak worden ingedeeld om te fluiten. Wanneer je niet kunt fluiten zoek je zelf 

een vervanger of ruil je met iemand anders. Lukt het niet om een vervanger te vinden? Laat dit dan op tijd 
aan ons weten! We kunnen dan helpen met zoeken naar een vervanger. Als je hier op vrijdagmiddag mee 
komt, zijn wij aan het werk en kunnen wij niet veel meer betekenen. Indien je bent ingedeeld om te fluiten ligt 
de verantwoording bij jezelf.  

• Zijn er bijzonderheden waardoor je niet kunt fluiten? Geef dit dan aan ons door, dan kunnen wij hier rekening 

mee houden. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je geblesseerd raakt, in verband met werk niet kunt of 
wanneer je verder moet reizen en het fluiten graag wilt combineren. Weet je nu al dat er bepaalde dagen zijn 
waarop je echt niet kunt, geef dit dan ook even door.  

• We hebben een nieuw telefoonnummer: 06-23558704 Graag alleen appen/bellen naar dit nummer.  

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat ieder team een mooie wedstrijd kan spelen!  

Groetjes, 

Anne en Maaike Rou - scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl  

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

- Update uit Jeugd TC: alle wekelijkse updates onder elkaar 
- 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/) 

2021-2022 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

18.30-21.00 RTC Oost 20.00-21.30 S3/S4 20.00-21.30 S3/S4

Dinsdag

18.00-19.30 B1/B2 18.00-19.00 D1/D2 18.00-19.00 D3/D4 18.00-19.00 D5/D6

19.30-21.30 S1/S2 19.00-20.30 A1/A2 19.00-20.30 A3/B3 19.00-20.30 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

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

Donderdag 17.45-19.00 C3

18.00-19.00 D3/D4 18.00-19.00 D1/D2 18.00-19.30 B1 18.00-19.00 D5/D6

19.30-21.30 S1/S2 19.00-20.30 A1/A2 19.00-20.15 C2 19.00-20.30 B2/B3
20.30-22.00 S3/S4 19.30-20.30 A3 20.30-21.00 S5

20.30-22.00 S3/S4
Vrijdag 17.30-18.30 E teams* 17.30-18.30 E teams* 17.30-18.30 E teams*

* oneven weken * oneven weken * oneven weken

18.30-19.30 A4/A5

20.00-21.30 S8 19.30-21.00 S7

Zaterdag 9.00-10.00 Kangoeroe Klup

mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
mailto:scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/update-uit-jeugd-tc-voorjaar-2021
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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Algemene informatie 

Laatste weekbrief, op naar de 1e van het nieuwe seizoen (23 augustus) 

Dit is de laatste weekbrief van het seizoen 2020-2021. Over 6 weken, op maandag 23 augustus, verschijnt de 1e 

van het nieuwe seizoen. In de tussentijd zorgen we dat de informatie die in deze weekbrief staat actueel 
beschikbaar blijft op onze website (bijv. oefenwedstrijden, trainingsschema).  

Fijne vakantie!  

Gezocht: lid kascommissie 

De kascommissie is voor dit jaar nog op zoek naar een 2e lid. Wil jij samen met Matthijs van Lemmen de 

kascommissie bemensen? Meld je dan even bij onze penningmeester Carlo van Tricht. Daar kun je ook terecht bij 
vragen.  
Carlo van Tricht, 06-23233370, penningmeester@kvwageningen.nl  

Bal doneren? Laatste kans! 

De laatste uren van de ballenactie zijn ingegaan. De actie duurt nog tot 00:00 uur vanavond (dinsdag 13 juli). 
Doneer nog snel een bal! Hoe? Klik op de link www.ballenactie.nl/kvwageningen om een bal te doneren aan KV 
Wageningen 

Alles over de ballenactie lees je hier: https://www.kvwageningen.nl/ballenactie  

Team Communicatie! 

Wij zijn hét team dat ervoor gaat zorgen dat jullie op de hoogte blijven van de laatste 
nieuwtjes en weetjes van KV Wageningen!  

Samen zullen wij verschillende online platformen bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan het 
Facebookaccount, maar ook de website, Instagram en uiteraard de weekbrief! De 
mensen die met de verschillende platformen aan de gang gaan hebben we voor jullie op 
een rij gezet, zodat het voor jullie duidelijk is wie je moet benaderen voor een vraag 
en/of opmerking: 

Maxime haar focus ligt bij de sponsoring. Zij onderhoudt dit contact en brengt alle 
belangrijke informatie naar buiten over de sponsor(acties) van KV Wageningen. Ook zal 
zij een aandeel leveren aan de website en de social media als het gaat om content rond 
sponsoring. En dat met een eigen mailadres: sponsor.content@kvwageningen.nl  

Kasper zal zich bezighouden met de website en het (grafische) ontwerp hiervan. Hij zal 
ervoor zorgen dat de website up-to-date is en er modern uitziet. Er is vanaf nu een 
mailadres voor specifieke websitezaken: website@kvwageningen.nl.  

Anouk en Sem houden zich voornamelijk bezig met de social media. Hieronder vallen Instagram en Facebook. Heb 

jij een vraag over de social media van KV Wageningen of een nieuwtje dat gedeeld moet worden? Stuur dan een 
mailtje naar socialmedia@kvwageningen.nl.  

De weekbrief wordt voorlopig nog steeds verzorgd door Alien en zij zorgt ook voor de niet sponsor-gerelateerde 
content op de website. Daarnaast ondersteunt zij de rest van het team bij de andere platformen. Onderwerpen 

voor de weekbrief kunnen nog steeds naar weekbrief@kvwageningen.nl.  

Wendy en Jesse zullen het hele team ondersteunen. Zij regelen ook praktische zaken en zij zorgen ervoor dat alles 
goed verloopt.  

Voor vragen kan je ook een privéberichtje sturen naar een van de bovenstaande personen. Volgend seizoen zullen 

wij hard aan de slag gaan. Jullie kunnen dan ook leuke, spontane, enthousiaste en informatieve foto’s en video’s 
verwachten. Houd alles dus goed in de gaten! Wij hebben er erg veel zin in! 

Openingstijden Het Binnenveld in de zomerperiode (update) 

In de zomerperiode is het clubhuis open op donderdagavond en op zaterdagmiddag. Op de website kun je bij 
Activiteiten de exacte openingstijden zien. Komend weekend is het Binnenveld gesloten vanwege het jongste 
kamp.  

Mochten er teams op andere momenten in de zomer willen komen trainen of andere activiteiten willen doen, dan 

kunnen ze hiervoor contact opnemen met Carlo van Tricht, kantine@kvwageningen.nl of 0623233370.  

Ondertussen kan er weer beperkt met contact geld worden betaald. We hebben niet terug van briefjes van €50 of 
meer. Het heeft de voorkeur dat je afrekent met de KNIP app of door te pinnen. Dit is goedkoper voor en veiliger 
voor ons.  

mailto:penningmeester@kvwageningen.nl
http://www.ballenactie.nl/kvwageningen
https://www.kvwageningen.nl/ballenactie
mailto:kantine@kvwageningen.nl
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Openingsfeest KV Wageningen 2021-2022 – zaterdag 4 september (herhaling) 

Hieronder vinden jullie de planning van de openingsdag op zaterdag 4 september. Eerder op de 
dag zijn er diverse oefenwedstrijden ter voorbereiding op de competitie die start op 11 
september.  

De planning van de openingsdag:      Verwachte tijd 
Zilverenkorf voor D, E,F, kangoeroes en ouders! (aanmelden verplicht)  15:00 
Opening door onze voorzitter        16:00 
Pubquiz (na de BBQ is het vervolg)   (aanmelden verplicht)  16:15 
BBQ voor alle leden en ouders van jeugdleden  (vooraf bestellen verplicht) 18:00 

Vervolg Pubquiz         20:00 
Feestavond met DJ TRD        21:15 
 
Alle details vinden jullie hieronder bij Activiteiten en dezelfde info ook op onze website: 
https://www.kvwageningen.nl/feestelijke-opening-kv-wageningen-2021-2022  

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Column Duopraat van juni 
• KV Wageningen recyclet sportkleding en -schoenen 

• Lief & leed: nu een eigen mailadres en plek op onze site 

Sponsornieuws 

Veldsink - Finas nu brons-sponsor 

 

Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• Ballenactie met Jumbo Verberne 
• 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/ 

  

https://www.kvwageningen.nl/feestelijke-opening-kv-wageningen-2021-2022
https://www.kvwageningen.nl/nieuwe-duopraat-geplaatst
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-recyclet-sportkleding-en-schoenen
https://www.kvwageningen.nl/lief-leed-nu-een-eigen-mailadres-en-plek-op-onze-site
https://www.kvwageningen.nl/ballenactie
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 12 

 
Weekbrief –12 juli 2021 – Nr. 46 
 
 

 

Vacatures vrijwilligers 

Schoolkorfbaltoernooi – woensdagmiddag 29 september – help jij mee?  

Beste KV Wageningers,  

Het duurt nog even maar dit jaar mag gelukkig het schoolkorfbaltoernooi weer 
plaatsvinden op onze mooie locatie! Omdat het vorig jaar helaas niet kon doorgegaan is 

vanwege het coronavirus willen wij er dit jaar een spetterend toernooi van maken. 
Woensdagmiddag 29 september wordt er weer een leuk korfbaltoernooi georganiseerd 
voor de basisscholen in Wageningen.  

Om deze middag te laten slagen, zijn wij op zoek naar vrijwilligers! Iedereen die wil helpen 

of mee wil denken is van harte welkom. Denk bijvoorbeeld aan:  
- Scheidsrechters 
- Wedstrijdsecretariaat 
- Barpersoneel 
- EHBO 

Heb jij nog een ander idee waar mij mee zou kunnen helpen, laat het dan weten! 

Heb je interesse en lijkt het jou leuk om een steentje bij te dragen en mee te helpen bij een fantastisch toernooi? 

Mail dan naar schoolkorfbal@kvwageningen.nl  

Vacature Coördinator B jeugd 

We hebben komende seizoen een vacature binnen de Jeugd TC voor de coördinatie van B jeugd. Dat zijn in dit 
geval de B2 en B3. 

Wil je je inzetten voor onze jeugd, maar is elke week op het veld staan een beetje te veel van het goede, dan is dit 
je kans om je met onze jeugdafdeling te bemoeien. 

We vergaderen eens in de 6 weken. Tussen door heb je contact met betrokken trainers en de coördinatoren van 
met name de A en C. Je laat regelmatig je gezicht zien bij de teams waar je verantwoordelijk voor bent. 

Interesse meld je dan bij een van de leden van de Jeugd TC of mail naar jeugdtc@kvwageningen.nl  

Vacatures trainer/coaches jeugd 

Voor het komende seizoen zijn we nog op zoek naar trainers/coaches voor een aantal teams. Ervaring is in de 
meeste gevallen niet vereist. Kinderen met plezier bezig houden is het belangrijkste. Dus ouders, opa's/oma's. 

Meld je aan voor het team van je (klein)kind. 

De mogelijkheid voor het volgen van een trainerscursus is er en ook zullen we de Trainers Begeleiding verder gaan 

uitbreiden. Niets houdt je tegen om je in te zetten voor onze mooie jeugdafdeling. Meld je aan voor een van de 
volgende teams:  

A3 1x (iemand met ervaring) 
B2 1x 

B3 2x (iemand met ervaring) 
C4 1x (trainer) 
D3 2x 
D4 1x 
E4, E8 en F1 liefst een ouder iemand die jonge trainers onder zijn/haar hoede wil nemen. 

Meer informatie of reageren kan via jeugdtc@kvwageningen.nl  

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:schoolkorfbal@kvwageningen.nl
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
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 

Kaartavonden seizoen 2021-2022 

In seizoen 2021-2022 gaat er weer gekaart worden op de maandagavond, en is de aanvang telkens 19:30 uur. Op 

het programma staan klaverjassen en jokeren. 

De data: 

13 september 2021 18 oktober 2021 22 november 2021 20 december 2021 
17 januari 2022 21 februari 2022 21 maart 2022  11 april 2022 
23 mei 2022  20 juni 2022     

Aanmelden voor het klaverjassen (in koppels) en jokeren kan bij de coördinatoren (t/m zondagavond 22:00 uur 

voorafgaand aan kaartavond): 
- Mien Meijer (0622352626) 
- Cees van Nieuwenhuijsen (cevani99@outlook.com of 0621577176) 

Ook voor meer informatie over het kaarten kun je terecht bij Mien of Cees. 

Schoolkorfbaltoernooi – woensdagmiddag 29 september  

Het duurt nog even maar dit jaar mag gelukkig het schoolkorfbaltoernooi weer 
plaatsvinden op onze mooie locatie! Woensdagmiddag 29 september is het zover (14:30-

18:30), voor de groepen 3 t/m 8 van de Wageningse basisscholen.  

• Om deze middag te laten slagen, zijn wij op zoek naar vrijwilligers! 

o Heb je interesse en lijkt het jou leuk om een steentje bij te dragen en mee te 
helpen bij een fantastisch toernooi? Mail dan naar 

schoolkorfbal@kvwageningen.nl  

o Meer details over de taken etc. vind je hierboven bij Vacatures vrijwilligers 

• De scholen hebben inmiddels meer informatie ontvangen over het toernooi 

Meer info over het toernooi via schoolkorfbal@kvwageningen.nl  

Oudste kamp wordt oudste kampdag - zaterdag 24 juli - meld je nog snel aan 

I.v.m. te weinig aanmeldingen kunnen we helaas dit jaar het oudste kamp niet door laten gaan. Dit vinden wij heel 
erg spijtig. Echter willen wij voor de deelnemers toch iets doen om zo nog een beetje het kamp gevoel te krijgen. 

Zaterdag 24 juli wordt daarom omgedoopt tot oudste kampdag. Deze zal vergelijkbaar zijn met de kampdag van 
vorig jaar. Wij zullen rond 11.00 beginnen en het zal weer ergens in de vroege uurtjes afgelopen zijn. Mocht je 
jezelf om een of andere reden niet opgegeven hebben voor het kamp maar wil je nu toch graag naar de kampdag 

komen? Geen probleem meld je dan gewoon aan via: oudstekamp@kvwageningen.nl  

Namens de oudste kampcommissie, Corné Daalmeijer 

Jongste kamp 2021 - hulp gevraagd! 

Aanstaande vrijdag is het dan zover! Om 19.00 gaat het jongste kamp van start. Nadat we een aantal jaren de 
deelnemersaantallen zagen dalen, gaan we nu met maar liefst 68 kinderen op kamp! Voor sommigen zal het 
spannend zijn om voor de eerste keer mee te gaan, voor anderen is het juiste de laatste keer voordat ze 
overstappen naar het oudste kamp. De laatste kampvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden en de 
weersvoorspelling voor het komend weekend ziet er goed uit; wij als kampleiding zijn dus helemaal klaar voor een 

weekend lang feest! 

We zouden voor het kamp nog wel één of twee wat grotere tenten (6-10 personen) kunnen gebruiken om in te 

overnachten. Heeft u toevallig nog een tent op zolder of in de schuur liggen die we het aankomend weekend (16-
19 juli) mogen gebruiken? Neem dan contact op via jongstekamp@kvwageningen.nl of 0624786658 (Rinske van 
Haarlem). 

Groetjes van de kampleiding 
(Deen, Imme, Iris A, Iris v H, Michelle, Nynke, Rinske, Ruben A, Ruben O, Sheila en Sjors(a)) 

  

mailto:schoolkorfbal@kvwageningen.nl
mailto:schoolkorfbal@kvwageningen.nl
mailto:oudstekamp@kvwageningen.nl
mailto:jongstekamp@kvwageningen.nl
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Openingsfeest KV Wageningen 2021-2022 – zaterdag 4 september (herhaling) 

Zaterdag 4 september 2021 
Openingsfeest KV Wageningen 2021 – 2022 

 

De planning van de openingsdag.       Verwachte tijd 
Zilverenkorf voor D, E,F, kangoeroes en ouders! (aanmelden verplicht)  15:00 
Opening door onze voorzitter        16:00 
Pubquiz (na de BBQ is het vervolg)   (aanmelden verplicht)  16:15 
BBQ voor alle leden en ouders van jeugdleden (vooraf bestellen verplicht)  18:00 
Vervolg Pubquiz          20:00 
Feestavond met DJ TRD         21:15 
 

Zilverenkorf voor D, E,F, kangoeroes en ouders! (aanmelden verplicht)   15:00 

Verschillende korfbalspelletjes om te bepalen wie de winnaar wordt van de zilveren korf. Voor de D, E, F en 
Kangoeroes, maar ook ouders van de jeugdleden worden hierbij verwacht. Op de openingsdag gaan kinderen samen 
met hun ouder(s) strijden voor de zilveren korf. 

Klik hier voor aanmelden zilverenkorf   
Voor vragen over de zilverenkorf kan je terecht bij JAC: jac@kvwageningen.nl 
 

Pubquiz (na de BBQ is het vervolg)    (aanmelden verplicht)   16:15  

Op onze nieuwe accommodatie wordt er binnen en/of buiten (afhankelijk van een aantal factoren) een pubquiz 
georganiseerd. Uiteraard zijn er deze avond ook leuke prijzen te winnen. Aanmelden kan in teams van max. 5 
personen. Geef dan ook de naam van het team door. Dit is een typische activiteit waar deelnemers van alle leeftijden 
aan mee kunnen doen. 

Tijdens de pubquiz is er een overheerlijke BBQ geregeld, waar we daarna een vervolg geven aan de pubquiz. Geen zin 
in een pubquiz, maar wil je gewoon lekker borrelen voor en/of na de BBQ? Dat is natuurlijk ook geen probleem! We 
hebben plek genoeg. 

Klik hier voor aanmelden pubquiz   
Voor vragen over de pubquiz kan je terecht bij NAC: nac@kvwageningen.nl 
 

BBQ voor alle leden en ouders van jeugdleden  (vooraf bestellen verplicht)  18:00 

Op deze feestelijke dag is er ook nog een BBQ. Kom gezellig met je ouders, teamgenoten, vrienden/vriendinnen een 
hapje en een drankje doen. 

Kosten voor de BBQ: € 10,25 € 5,00 per volwassene, € 10,25 € 2,50 per kind. 
Bestel je BBQ pakket vóór 1 augustus en maak gebruik van de lage prijs. Daarna is bestellen mogelijk tot uiterlijk 21 
augustus! 
Bestel hier alvast je BBQ – pakket 
 

Overige informatie: 
Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  
Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. 

De organisatie is momenteel aan het kijken naar de mogelijkheden om gebruik te maken van de CoronaCheck, mocht 
dit op 4 september nodig zijn. 

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/ 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jBXeGE-Dj0i4xVxWkCsTX7QcEMcoYOhEoWaz2_FpUxJUNlRPUDUySTRITEZIWkZIT0JCTEpYSlBQNi4u
mailto:jac@kvwageningen.nl
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jBXeGE-Dj0i4xVxWkCsTX7QcEMcoYOhEoWaz2_FpUxJUQTFZTTRWQkc4RUhWSlFJQlpZV0FXMjNOVC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jBXeGE-Dj0i4xVxWkCsTX7QcEMcoYOhEoWaz2_FpUxJUQTFZTTRWQkc4RUhWSlFJQlpZV0FXMjNOVC4u
mailto:nac@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningenshop.nl/c-5684485/sponsordeals/
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/


 

 

Pagina 8 van 12 

 
Weekbrief –12 juli 2021 – Nr. 46 
 
 

 

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

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

Vrijdagavond 16/7 t/m 
maandagmiddag 19/7 

 Jongste kamp (Binnenveld) 

Zaterdag 24 juli 11:00-?? Oudste kampdag 

Zat 4 september Start eind 
middag 

Feestelijke opening KV Wageningen 2021-2022 

Zat 11 september  Start najaarscompetitie 

Maa 13 september 19:30 Kaartavond met klaverjassen & jokeren 

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/  

Oefenwedstrijden augustus & september 2021 (voorlopig) 

Op zaterdag 11 september gaat de najaarscompetitie van start. Ter voorbereiding zijn er oefenwedstrijden. 

Bijgaand een voorlopig programma voor de oefenwedstrijden (versie als in weekbrief van 5 juli) 

 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats Veld Scheids Opmerking

21-8-2021 Wageningen A1 Avo A1 Wageningen Onder voorbehoud

21-8-2021 Wageningen A2 Avo A2 Wageningen Onder voorbehoud

24-8-2021 20:30 Unitas 1 Wageningen 1 Harderwijk 1 Regelt de thuisploeg

24-8-2021 19:15 Unitas 2 Wageningen 2 Harderwijk 1 Regelt de thuisploeg

24-8-2021 19:00 Spirit A1 Wageningen A1 Voorthuizen 1 Regelt de thuisploeg

28-8-2021 11:15 Wageningen C2 Tiel C2 Wageningen 1

28-8-2021 12:30 DVO C1 Wageningen C1 Wageningen 1 Driekamp, 2x15 minuten

28-8-2021 13:15 de Meeuwen C1 DVO C1 Wageningen 1 Driekamp, 2x15 minuten

28-8-2021 14:00 Wageningen C1 de Meeuwen C1 Wageningen 1 Driekamp, 2x15 minuten

28-8-2021 10:00 Wageningen E2 DVO E2 Wageningen 2A

28-8-2021 11:00 Wageningen E1 DVO E1 Wageningen 2A

28-8-2021 10:00 Wageningen F2 SKF F2 (voor/na SKF F1) Wageningen 2C

28-8-2021 11:00 Wageningen F1 SKF F1 Wageningen 2C

28-8-2021 12:00 Wageningen D1 de Meeuwen D1 Wageningen 2 Driekamp, 2x15 minuten

28-8-2021 12:45 de Meeuwen D1 DVO D1 Wageningen 2 Driekamp, 2x15 minuten

28-8-2021 13:30 DVO D1 Wageningen D1 Wageningen 2 Driekamp, 2x15 minuten

28-8-2021 14:15 Wageningen B3 Tiel B3 Wageningen 2

28-8-2021 10:00 Wageningen E4 Reehorst E2 Wageningen 3E

28-8-2021 11:00 Wageningen D6 Reehorst D3 (na Reeh. E2) Wageningen 3

28-8-2021 10:30 Wageningen D2 Reehorst D1 Wageningen 4

28-8-2021 11:30 Wageningen D4 Reehorst D2 (na Reeh. D1) Wageningen 4

28-8-2021 12:30 Wageningen D3 SKF D3 Wageningen 4

28-8-2021 GKV 1 Wageningen 1 Gorinchem Regelt de thuisploeg

28-8-2021 GKV 2 Wageningen 2 Gorinchem Regelt de thuisploeg

28-8-2021 de Meeuwen A1 Wageningen A1 Putten Regelt de thuisploeg Toernooi

28-8-2021 de Meeuwen A2 Wageningen A2 Putten Regelt de thuisploeg Toernooi

28-8-2021 Reehorst A1 Wageningen A3 Ede Regelt de thuisploeg

28-8-2021 Reehorst A2 Wageningen A4 Ede Regelt de thuisploeg

28-8-2021 DVO A5 Wageningen A5 Bennekom Regelt de thuisploeg

28-8-2021 de Meeuwen B1 Wageningen B1 Putten Regelt de thuisploeg Toernooi

28-8-2021 de Meeuwen B2 Wageningen B2 Putten Regelt de thuisploeg Toernooi

28-8-2021 12:00 Telstar C2 Wageningen C3 Hoevelaken Regelt de thuisploeg

28-8-2021 DVO C4 Wageningen C4 Bennekom Regelt de thuisploeg

28-8-2021 Fortissimo C3 Wageningen C5 Ijsselstein Regelt de thuisploeg

28-8-2021 10:00 Telstar D2 Wageningen D5 Hoevelaken Regelt de thuisploeg

28-8-2021 11:00 Telstar E1 Wageningen E3 Hoevelaken Regelt de thuisploeg

28-8-2021 11:00 Telstar E2 Wageningen E5 Hoevelaken Regelt de thuisploeg

28-8-2021 11:00 Telstar E3 Wageningen E6 Hoevelaken Regelt de thuisploeg

28-8-2021 10:00 Telstar E4 Wageningen E7 Hoevelaken Regelt de thuisploeg

28-8-2021 Tiel F1 Wageningen F3 Tiel Regelt de thuisploeg

28-8-2021 10:00 Telstar F1 Wageningen F4 ??? Hoevelaken Regelt de thuisploeg

https://www.kvwageningen.nl/ballenactie
https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021
https://www.kvwageningen.nl/jeugdkampen-2021
https://www.kvwageningen.nl/feestelijke-opening-kv-wageningen-2021-2022
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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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 Tel. 06-23558704 scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl 

Veldlocatie adressen:      
- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23, 6709 PE Wageningen  Tel. 0317 843833 

31-8-2021 20:45 Wageningen 1 DVO 1 Wageningen 1

31-8-2021 19:30 Wageningen 2 DVO 2 Wageningen 1

31-8-2021 18:00 Wageningen D1 Telstar D1 Wageningen 2

31-8-2021 19:00 Wageningen C1 Telstar C1 Wageningen 2

31-8-2021 20:00 Wageningen B1 Telstar B1 Wageningen 2

2-9-2021 20:00 Wageningen A1 Apeldoorn 1 Wageningen

4-9-2021 11:00 Wageningen A1 AW/DTV A1 Wageningen 1

4-9-2021 13:00 Wageningen 2 Nieuwerkerk 2 Wageningen 1

4-9-2021 14:15 Wageningen 1 Nieuwerkerk 1 Wageningen 1

4-9-2021 16:00 Activiteiten Jeugd A + B + C jeugd Wageningen 1

4-9-2021 09:30 Wageningen E4 ODIK E1 Wageningen 2A

4-9-2021 09:30 Wageningen E6 ODIK E3 Wageningen 2C

4-9-2021 10:30 Wageningen E5 ODIK E2 (voor/na ODIK E1) Wageningen 2A

4-9-2021 11:30 Wageningen A4 ODIK A2 Wageningen 2

4-9-2021 12:45 Wageningen A5 ??? Wageningen 2

4-9-2021 14:00 Activiteiten Jeugd D + E + F jeugd Wageningen 2

4-9-2021 11:00 Wageningen C3 ODIK C2 Wageningen 3

4-9-2021 12:00 Wageningen C2 DVO C3 Wageningen 3

4-9-2021 13:00 Wageningen C5 DVO C5 Wageningen 3

4-9-2021 14:00 Wageningen C4 Fortissimo C3 Wageningen 3

4-9-2021 12:30 DOT A1 Wageningen A2 Oss Regelt de thuisploeg

4-9-2021 DUKO A1 Wageningen A3 Duiven Regelt de thuisploeg

4-9-2021 HKC (H) Wageningen B1 Kinderdijk Regelt de thuisploeg Toernooi

4-9-2021 Fortissimo B2 Wageningen B2 Ijsselstein Regelt de thuisploeg

4-9-2021 10:30 ODIK B2 Wageningen B3 Barneveld Regelt de thuisploeg

4-9-2021 HKC (H) Wageningen C1 Kinderdijk Regelt de thuisploeg Toernooi

4-9-2021 Tiel D1 Wageningen D1 Tiel Regelt de thuisploeg

4-9-2021 11:30 ODIK D1 Wageningen D2 Barneveld Regelt de thuisploeg

4-9-2021 10:30 DOT D1 Wageningen D3 Oss Regelt de thuisploeg

4-9-2021 10:30 ODIK D2 Wageningen D4 Barneveld Regelt de thuisploeg

4-9-2021 11:30 DOT D2 Wageningen D5 Oss Regelt de thuisploeg

4-9-2021 11:30 ODIK D3 Wageningen D6 Barneveld Regelt de thuisploeg

4-9-2021 SKF E1 Wageningen E1 Veenendaal Regelt de thuisploeg

4-9-2021 SKF E2 Wageningen E2 Veenendaal Regelt de thuisploeg

4-9-2021 DVO E4 Wageningen E3 Bennekom Regelt de thuisploeg

4-9-2021 SKF E5 of E6 Wageningen E7 Veenendaal Regelt de thuisploeg

4-9-2021 11:30 ODIK F1 Wageningen F1 Barneveld Regelt de thuisploeg

4-9-2021 10:30 ODIK F2 Wageningen F2 Barneveld Regelt de thuisploeg

4-9-2021 DVO F3/Woudenberg F2 Wageningen F3 Bennekom Regelt de thuisploeg Driekamp

4-9-2021 Onderling/E-Instroom Wageningen

4-9-2021 Onderling/F-Instroom/Kizer Karel Wageningen

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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Sporthallocatie adressen:      

- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23, 6709 PE Wageningen  Tel. 0317 843833  
- Sporthal De Aanloop, Hooilandplein 1 , 6708 RT Wageningen 

Beheer & reserveringen: 
- Beheer en reserveringen kantine via kantine@kvwageningen.nl  

- Reserveringen sportaccommodatie (zowel zaal als veld) via binnenveld@kvwageningen.nl  

Bijdragen voor de weekbriefweekbrief@kvwageningen.nl 

Heb je informatie voor de weekbrief geef dit dan uiterlijk maandag voor 19.00 uur door per e-mail naar 
weekbrief@kvwageningen.nl. Stuur je het later op maandag in, dan kunnen we het vaak ook nog wel plaatsen, 
maar geen garantie.  

HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 

 
 

mailto:kantine@kvwageningen.nl
mailto:binnenveld@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl


 

 

Pagina 11 van 12 

 
Weekbrief –12 juli 2021 – Nr. 46 
 
 

 

 



 

 

Pagina 12 van 12 

 
Weekbrief –12 juli 2021 – Nr. 46 
 
 

 

  
 


