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Korfbal 

Update trainingsschema jeugd, nu buiten tot 20:00 

Vanaf dinsdag 11 januari mag de jeugd tot 18 jaar buiten sporten tot 20:00 uur, dit was 17:00 uur. Met dit 
gegeven is de Jeugd TC aan de slag gegaan en dat heeft geleid tot een trainingsschema voor de jeugd, van de A 
t/m de F. De Kangoeroes gaan nog even niet naar buiten.  

Op zaterdag is er ook ruimte om te trainen en onderling partij te spelen. Als daar behoefte aan is neem dan 
contact op met je coördinator.  

De overige regels wijzigen niet, dus:  

• Kleedkamers en douchegelegenheden zijn gesloten; 

• Kom omgekleed en hou rekening met de weersomstandigheden; 
• Toilet is geopend; 
• Alle bekende basisregels zijn van toepassing; 
• Alle spelers die in een A-team zitten zijn welkom, ook als je ondertussen 18 jaar bent; 
• Op de accommodatie is geen publiek toegestaan;  
• Bij vorst mogen we niet op de kunstgrasvelden 

jeugdtc@kvwageningen.nl  

Trainingsschema, geldig vanaf dinsdag 11 januari: 

 

Eventuele updates volgen in het verzamelartikel over vervolg zaalcompetitie:  

https://www.kvwageningen.nl/meer-over-voortgang-zaalcompetitie-2021-2022  

Corona communicatie 

Corona-update: vanaf dinsdag 11 januari jeugd buiten sporten tot 20:00 uur 

Jongeren tot 18 jaar mogen vanaf dinsdag 11 januari weer langer buiten sporten bij een vereniging. Eerst mochten 
zij buiten trainen tot 17:00 uur en dat is nu weer tot 20:00 uur. De coronamaatregelen voor volwassenen blijven 
op dit punt onveranderd.  

Wedstrijden blijven voorlopig nog verboden ook, ook voor de leeftijdsgroep tot en met 17 jaar oud. De jeugd mag 
wel binnen de eigen vereniging wedstrijden spelen.  

De Jeugd TC heeft een nieuw trainingsschema voor de jeugd gemaakt dat dinsdag 11 januari ingaat. Zie boven bij 
Korfbal.  

Zie -> https://www.kvwageningen.nl/corona_update  

Corona informatie op onze website 

• Zie Vereniging -> Corona actueel (https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/) 

2021-2022 veld 1 veld2 veld3 veld4

Maandag

18.30-20.00 B2/B3 18.30-20.00 C2/C3 18.30-20.00 C4/C5

Dinsdag

18.30-19.45 B1/C1 18.00-19.00 D1/D2 18.00-19.00 D3/D4 18.00-19.00 D5/D6

19.00-20.00 A1/A2 19.00-20.00 A3/C4 19.00-20.00 A4/A5

 

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 18.30-20.00 B2/B3 18.30-20.00 18.30-20.00

Donderdag

18.00-19.00 D3/D4 18.00-19.00 D1/D2 18.00-19.00 C2/C3 18.00-19.00 D5/D6

19.00-20.00 C1/B1 19.00-20.00 A1/A2 19.00-20.00 A3 19.00-20.00 C4/C5

Vrijdag 19.00-20.00 A4/A5

10 januari 2022 

Nr. 20 
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Algemene informatie 

Website check, help een handje mee 

Een website bijhouden is mensenwerk. Dat geldt ook voor die van ons, www.kvwageningen.nl. En zo kan het 

gebeuren dat links niet (meer) werken, informatie niet (meer) klopt, of dat er zaken missen.  

Twee zien meer dan een, een tien nog veel meer, laat staan 100. Dus daarom deze oproep. Zie jij iets op onze 

website dat aandacht behoeft, laat het dan weten middels een mail naar weekbrief@kvwageningen.nl of stuur een 
appje naar Alien (0644348874). Alien verzamelt de feedback en gaat dan samen met Team Communicatie ermee 
aan de slag.  

Ook hierbij een oproep aan commissieleden, om naar hun deel van de website te kijken en aan te geven of er wat 

moet gebeuren en als er wat moet gebeuren dan graag ook concreet wat. Jullie feedback kan ook naar Alien (zie 
boven). We zullen de commissies ook direct benaderen voor deze check.  

Steun Lynn en Faye bij hun actie voor Kika (herhaling) 

Faye en Lynn uit Wageningen D2 maakten al samen armbandjes, 

maar nu doen ze dat ook voor het goede doel: Kika. Je kunt de 
actie steunen door sieraden bij de meiden te kopen of door 
gewoon te doneren.  

Je leest meer over hun actie op hun actiepagina bij Kika: 

https://www.actievoorkika.nl/sieraden-by-lynn-en-faye-voor-kika. 
En daar lees je het volgende:  

Ik (Faye) heb de ziekte van Hodgkin. 
Samen met mijn BFF Lynn maakte ik al armbandjes maar nu gaat 
er ook een deel van naar KIKA. 

Volg ons om te kopen via 
https://www.instagram.com/sieraden_by_lynn_en_faye_/ 
Gewoon doneren voor Kika mag uiteraard ook! 

Deze mooie foto is gemaakt door           Sanne van Westeneng          https://www.sannevanwesteneng.nl/ 

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 of app ze naar Alien (0644348874) 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

   

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 - ter Steeg Tel. 06-31778696 secretaris@kvwageningen.nl 
Postadres: Postbus 419, 6700 AK Wageningen 
Website: www.kvwageningen.nl 

Ledenadministratie: 

Ledenadministratie: Robert Swaans  Tel. 06-83638407 ledenadministratie@kvwageningen.nl 

Geef mutaties in adres, telefoonnummer of e-mailadres door aan: ledenadministratie@kvwageningen.nl 

Wedstrijdgerelateerde adressen: 

- Wedstrijdsecretariaat: Lammert Bastiaans Tel. 06-22576970    wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl 
- Scheidsrechter-intern: Anne & Maaike Rou Tel. 06-23558704 scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl 
- Arbitragecommissie: Hans de Jong   Tel. 06-39132181 arbitrage@kvwageningen.nl  

http://www.kvwageningen.nl/
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.actievoorkika.nl/sieraden-by-lynn-en-faye-voor-kika
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http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
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mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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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  

Gratis inloopspreekuur Fysiotherapie Vis 

Maandag 19:00-19:45 uur, door fysiotherapeute Maxime Schoorl, in de praktijk van Fysiotherapie Vis, Plantsoen 
57C, van te voren aanmelden is verplicht: maxime@fysiotherapie-vis.nl (klik op deze link voor meer info) 

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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