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Korfbal 

Weer mogen weer naar binnen – update vanuit de technische commissies 

De Jeugd TC heeft afgelopen week vergaderd en had een plan gemaakt voor het buiten trainen en spelen de 
komende tijd. Maar n.a.v. de persconferentie van afgelopen vrijdag mogen we weer naar binnen. Dat betekent dat 
we het trainingsschema voor de zaal weer tevoorschijn halen voor alle teams, inclusief de senioren. Vanaf 
maandag 17 januari gaat onderstaand schema in. 

Trainingsschema zaal (per maandag 17 januari):  

 

Senioren TC, TKW en Jeugd TC zijn in overleg voor het invullen van de komende weekenden. Er zullen onderlinge 
wedstrijdjes gepland gaan worden op zaterdag en zondag. Betrokken teams zullen worden geïnformeerd. 

Het programma voor aankomend weekend is inmiddels bekend:  

Zaterdag 22 januari 

10.00 - 11.00 Alle F, ter plekke maken we teams 

11.00 – 12.00 E2 t/m E8, ter plekke maken we teams 
12.15- 13.45 D2, D3 en E1 
14.00 - 15.00 B1-C1 
15.15 - 16.30  A1-A2 
16.45 - 18.00  A3,A4 en A5 onderlinge partij 
19.00   S3 – S4, scheidsrechter Steven van der Meij 
19.45   S4 – S6, scheidsrechter Bart Schreuder 

20.30   S6 – S3, scheidsrechter Jan Willem van Nieuwenhuijsen 

Zondag 23 januari 

11.30 S4 - S5, scheidsrechter Gertjan Ruijsch 

  

2021-2022 Binnenveld Aanloop

Maandag

Maandag

18.30-19.30 C2/C3

19.30-20.30 B2/C5

20.30-22.00 S3/S4

Dinsdag

Dinsdag 17.00-18.00 D2/D5/D6 18.00-19.00 D1/D3/D4

18.00-19.30 B1/C1 19.00-20.30 A1/A2

19.30-21.30 S1/S2

21.30-22.30

Woensdag 17.00-18.00 F1 t/m F5 + F instroom Woensdag

18.00-19.00 E5 t/m E8 + E instroom 18.00-19.00 E1 t/m E4

19.00-20.00 B3/C4 19.00-20.00 A4/A5

20.00-21.00 S5/S9 20.00-21.00 A3/S7

21.00-22.30 MIDWEEK 21.00-22.30 S6/S8

Donderdag 17.00-18.00 D1/D2 Donderdag

18.00-19.15 C1/B1 21.00-22.30 S3/S4

19.15-20.30 A1/A2

20.30-22.30 S1/S2

Vrijdag 17.30-18.30 E teams oneven weken

17.30-18.30 D4/D5/D6 even weken

18.30-19.30 D3/C2/C3 oneven weken

18.30-19.30 C2/C4/C5 even weken

19.30-20.30 A3/B2/B3 oneven weken

19.30-20.30 A3/A4/A5 even weken

20.30-21.30 S7/S8

Zaterdag 9.00-10.00 Kangoeroe Klup

17 januari 2022 
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Vacatures bij onze jeugd: trainers en coördinatoren 

Tijdens de lockdown is er "gewoon" vergaderd. En na aanleiding daarvan brengen we graag nog een 
aantal vacatures onder de aandacht. 

Voor de volgende teams zoeken we nog trainers:  

A3/A5/B3/F4 en F5 

We gaan weer binnen trainen conform bijgaand gepubliceerde schema en zoeken naar mensen die wekelijks een 
training willen verzorgen voor deze genoemde teams. Kun je af en toe, meld je dan ook. Nu komt het vaak op 

dezelfde mensen neer die deze trainingen verzorgen naast hun andere vrijwilligerswerk voor onze club.  

Daarnaast hebben we vacatures binnen de Jeugd TC. 
We zijn op zoek naar een A coördinator en een B coördinator . 

Je bent aanspreekpunt voor trainers en ouders van de betrokken teams (A2 tm A5 en B2/B3). We vergaderen eens 
in de 6 weken en daarnaast laat je regelmatig je gezicht zien bij een training en of wedstrijd van de teams waar je 
verantwoordelijk voor bent. 

Meld je aan via jeugdtc@kvwageningen.nl of spreek een van de huidige coördinatoren aan. 

Eventuele updates volgen in het verzamelartikel over vervolg zaalcompetitie:  
https://www.kvwageningen.nl/meer-over-voortgang-zaalcompetitie-2021-2022  

Corona communicatie 

Weer allemaal naar binnen! Coronamaatregelen per 15 januari 2021 

(deze tekst vinden jullie ook op onze website onder: https://www.kvwageningen.nl/corona_update)  

Tijdens de persconferentie van vrijdagavond 14 januari zijn er nieuwe corona maatregelen afgekondigd. 

Vanaf zaterdag 15 januari is er gelukkig weer een en ander versoepeld. Hieronder vind je de nieuwste 
maatregelen: 

• Iedereen mag weer binnen sporten, zonder beperkingen op de tijden waarop.  

• Alleen onderlinge wedstrijden met teams van onze eigen club zijn toegestaan. 

• Er mag helaas nog steeds geen publiek aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden. 

• Mondkapjes zijn verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar, behalve tijdens het trainen uiteraard. 

• Kleedkamers, douches en toiletten zijn open.  

• Horeca is gesloten. 

• Voor sporters van 18 jaar en ouder is een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist. Dit in combinatie met ID-kaart. 
Let op: Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (bijv. trainers, coaches (uit en thuis), scheidsrechters, 
alle noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers) zijn van deze verplichting uitgezonderd. Echter, vanuit 

praktische overwegingen kiezen wij ervoor gewoon iedereen van 18 jaar en ouder te scannen, te legitimeren 
en te voorzien van een polsbandje. Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en geen CTB kunnen tonen, 
krijgen gewoon toegang. Zij blijven dan wel beperkt tot het uitvoeren van hun functie. 

Omdat we weer naar binnen mogen en er geen beperkingen zijn aan de tijden waarop, gaan we vanaf zaterdag 

15/1 weer trainen volgens het oorspronkelijke trainingsschema zaal (Trainingsschema zaal 2021-2022). Als dit 
anders, word je hier door je trainers over geïnformeerd.  

Het is jammer dat we nog steeds met beperkingen te maken hebben, maar onze actieve korfballers mogen 
gelukkig weer trainen! 

Wij wensen iedereen weer veel plezier met het hervatten van de trainingen. En uiteraard hopen we dat de ‘echte’ 
wedstrijden ook snel hervat kunnen worden. en dat we jullie snel allemaal weer mogen ontvangen in het clubhuis! 

Het bestuur 

Corona informatie op onze website 

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

Algemene informatie 

Adoptieplan KV Wageningen – een update 

Uit een eerdere weekbrief en even ter opfrissing: 

Met zo’n 30 jeugdteams in de ruim 600 leden tellende korfbalvereniging Wageningen hebben we een mooie 
jeugdafdeling! Ook zijn we trots op onze selectie! En deze twee willen we graag met elkaar verbinden.  

We zijn dan ook dit jaar weer gestart met het adoptieplan, voor sommige wellicht bekend. Voor wie niet bekend: 

Twee spelers uit de selectie koppelen zich aan een jeugdteam. Dit houdt in dat zij voor twee weken aanwezig zijn 
bij (een aantal) trainingen en minimaal 1 wedstrijd aanwezig zijn bij een wedstrijd. In overleg met de trainers van 

het betreffende team nemen zij training en/of coaching over of zijn zij aanwezig ter ondersteuning. 

Daarnaast verzorgt de selectie 2x per jaar een clinic voor de jeugd. 

mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/meer-over-voortgang-zaalcompetitie-2021-2022
https://www.kvwageningen.nl/corona_update
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
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Voor de zaal is de D groep aan de beurt. De teams zijn inmiddels verdeeld en er is bij een aantal D teams gestart!  

Gestart met de eerste “adopties” bij de D groep dus. Bij de D1 kwamen Nena en Wouter kennismaken en kennis 
delen, bij de D2 namen Anouk en Joost het stokje even over, de D3 werd getraind door Michelle en Jeroen (zij 
hebben nog niet volledig kunnen bijdragen tgv de maatregelen), bij de D4 kwamen Jiske en Tim de kinderen wat 
leren en beter leren kennen, De D5 werden door Pim en Johan onder hun hoede genomen en de D6 kreeg trainen 

van Ron en Isa. Hier moet even genoemd worden dat de D6 kinderen het heel leuk en bijzonder vonden dat ze 

training kregen van de hoofdcoach van KV Wageningen       

Het was voor een ieder een leuke en leerzame ervaring. De vereniging kan tevreden (en misschien wel met trots) 
terugkijken naar de start van het adoptieplan. 

Helaas is alles opnieuw stil komen te liggen. De jeugd heeft, weliswaar buiten, nog wel wat kunnen trainen. Nu 

kan er weer binnen getraind en onderling wat gespeeld worden. Gelukkig mag de selectie (en uiteraard ook al 
onze andere spelende leden) weer gaan trainen. We hopen dat de competitie in welke vorm dan ook weer 
opgestart kan worden op niet al te lange termijn. Dat zou betekenen dat we ook het adoptieplan weer op kunnen 
gaan pakken! Daarnaast zou het leuk zijn de clinic te kunnen gaan plannen. Een sportieve en gezellige dag met en 
voor elkaar! 

Update project Luchthal voor KV Wageningen 

8 januari jl. is een groepje enthousiaste vrijwilligers afgereisd naar 

Steenwijk voor een bezoek aan de fabriek van het bedrijf Polyned. Zij 
zouden de leverancier kunnen worden van de luchthal die wij graag willen 
realiseren voor KV Wageningen. Bij deze meeting waren ook twee 

vrijwilligers van DOS'46 aanwezig die hun ervaring gedeeld hebben over 
hun weg naar een luchthal. Zij hebben hun hal via Polyned aangeschaft en 
de vloer via Royal Campen. Dit bedrijf was ook aanwezig deze zaterdag 
zodat zij ons ook direct wat uitleg kon geven over de verschillende vloeren 
die in de hal kunnen komen.  

Na het bedrijfsbezoek zijn we doorgereden naar Nijeveen waar we een 
kijkje konden nemen in de luchthal van DOS'46. Een ruime hal van 1,5 veld 
groot. We waren vooral benieuwd naar de akoestiek en het lichtinval. 
Lichtinval was erg goed, er was zelfs geen kunstlicht nodig om voldoende 
licht te hebben. De ervaring met de akoestiek was wel dat het galmde.  

In de week die volgde was er weer een vergadering gepland om de 

waarnemingen te delen en te kijken hoe we nu verder gaan in het proces. 
Carlo is op de achtergrond bezig met de mannen van de 
kascontrolecommissie om te kijken wat er financieel mogelijk is en 
tegelijkertijd wordt geïnventariseerd hoeveel uren we de hal nodig zouden 
hebben om iedereen op de gewenste uren te laten trainen en spelen. 

Kortom, we zijn gestart! 

 

Update website check, help een handje mee 

Vorige week stond hier een oproep en dat heeft geleid tot een fijne reactie van een ouder die een degelijke check 
heeft gedaan en o.a. een reeks niet werkende links heeft gemeld. Het was dus inderdaad tijd voor onderhoud. We 
gaan deze links snel aanpassen.  

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 

(weekbrief@kvwageningen.nl of per app naar Alien/0644348874). We zullen de commissies ook direct benaderen 
voor deze check.  

  

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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Sponsornieuws 

Nieuwe sponsordeal van Autotaalglas Wageningen 

Onze sponsor Autotaalglas Wageningen heeft een mooie blijvende actie voor KV Wageningen. Voor iedere 

ruitreperatie of ruitvervanging bij een auto van een lid sponsort Autotaalglas KV Wageningen. 
 

 

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  

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  

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
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:arbitrage@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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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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