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Korfbal 

Eindelijk, we mogen weer korfballen! (update technische commissies) 

De Rijksoverheid heeft zojuist bekendgemaakt dat de coronamaatregelen verder versoepeld worden. We mogen 
weer wedstrijden gaan spelen tegen andere clubs, met daarbij publiek. Oftewel, de zaalcompetitie gaat 
verder/weer van start.  

Top- en wedstrijdkorfbal 
Voor het top- en wedstrijdkorfbal (uitgezonderd de (reserve) Korfbal League) wordt een nieuwe indeling gemaakt. 

Deze competities starten in het weekend van 5 en 6 februari. 

Uitgangspunt van de nieuwe wedstrijd- en topkorfbalcompetitie is om elke poules van acht te splitsen in twee 
poules van vier, waarin een hele competitie wordt gespeeld. 

Vervolgens wordt er gespeelt tussen de nummers één uit beide poules in een dubbele beslissingswedstrijd om uit 
te maken wie er gaat promoveren. Datzelfde geldt voor de degradatie voor de laagst geklasseerde in beide poules. 

Deze nieuwe poule indeling zal KNVK zo snel mogelijk publiceren, dus hou de KNKV app goed in de gaten.  

Top- en wedstrijdkorfbalteams KV Wageningen: S1 t/m S7, A1, A2, B1, C1, C2 en D1.  

Breedtekorfbal 
Binnen het breedtekorfbal worden de wedstrijden vanaf woensdag 26 januari gespeeld, zoals ze in het 

oorspronkelijke programma gepland stonden. Dit betreft ook de midweekwedstrijden. Het programma voor deze 
week vinden jullie hieronder.  

JTC 
Namens de JTC is er één wijziging in het programma voor aanstaande zaterdag 29 januari. KV Wageningen A4 

speelt één uur, eerder de wedstrijd gaat starten om 17.00 uur. 
17.00 uur KV Wageningen A4 - Animo A2. 

Oefenwedstrijden selectie 
Zaterdag 29 januari. Oefenwedstrijden 1 en 2; om 18:15 uur en 19:45 uur tegen DSC. 

Overige oefenwedstrijden senioren 
Zondag 30 januari om 12.30 KV Wageningen S5-KV Wageningen S4. Scheidsrechter: Lammert Steendam 

Meer informatie 

• Actuele, nieuwe informatie in “kapstok” artikel over vervolg van de zaalcompetitie op onze website:  
https://www.kvwageningen.nl/meer-over-voortgang-zaalcompetitie-2021-2022 

• Meer informatie over de her(start) van de competitie op de site van KNKV: 
https://www.knkv.nl/zaalcompetitie-gaat-weer-van-start/  

Programma deze week – 29 & 30 januari – competitie breedtekorfbal 

 
(uit Sportlink, 25 januari 23:30)  

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zon 30-1 11:00 Wageningen 9 Apeldoorn 6 Het Binnenveld Daniël van Eijk 0:00

woe 26-1 21:30 DOT (O) MW1 Wageningen MW1 Mondriaan-OSS Haverkate, E. (Ellen) 0:00

woe 26-1 21:10 Wageningen MW2 Regio '72 MW1 Het Binnenveld Christiaan v Capelleveen 0:00

zat 29-1 17:00 Wageningen A4 Animo A2 Het Binnenveld Batenburg, G (Geeske) van 0:00

zat 29-1 15:00 Activitas B1 Wageningen B3 De Leede-KESTEREN 13:45

zat 29-1 16:00 Wageningen C3 DVO/Accountor C3 Het Binnenveld Nooij, L. (Laura) de 0:00

zat 29-1 12:10 EKCA/CIBOD C1 Wageningen C4 Elderveld-ARNHEM 0:00

zat 29-1 15:00 Wageningen C5 DVO/Accountor C5 Het Binnenveld Schoorl, M.D. (Maxime) 0:00

zat 29-1 12:00 Arena D1 Wageningen D3 't Gastland-RHENEN Boekema, J. (Jonas) 11:00

zat 29-1 13:00 Wageningen D4 DKOD D1 Het Binnenveld Albers, T (Tamara) 0:00

zat 29-1 12:00 Wageningen D6 Kesteren D1 Het Binnenveld Van Druten, L. (Lisette) 0:00

zat 29-1 10:00 Wageningen E1 Apeldoorn E1 Het Binnenveld ?? 0:00

zat 29-1 10:00 Wageningen E4 RDZ E1 Het Binnenveld Stoevelaar, B. (Bastiaan) (begeleiding) 0:00

zat 29-1 11:00 Wageningen E6 DKOD E1 Het Binnenveld Borger, L. (Leanne) (begeleiding 0:00

zat 29-1 09:00 Wageningen E7 Reehorst '45 E2 Het Binnenveld Klop, L. (Lennie) (begeleiding) 0:00

zat 29-1 11:15 De Hazenkamp E1 Wageningen E8 Meijhorst-NIJMEGEN 10:15

zat 29-1 10:00 EKCA/CIBOD F1 Wageningen F2 Elderveld-ARNHEM 9:00

zat 29-1 11:00 Wageningen F5 Wageningen F4 Het Binnenveld Hakstege, J. (Joëlle) (begeleiding) 10:30

24 januari 2022 
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Programma volgende week – 5 & 6 februari – competitie alle niveaus 

Het programma van het breedtekorfbal loopt door zoals gepland.  

Het nieuwe wedstrijdprogramma van top- en wedstrijdkorfbal volgt binnenkort vanuit KNKV.  

Actuele programma vind je in Sportlink, en ook op onze website (uit Sportlink): 

• programma thuis & uit: https://www.kvwageningen.nl/programma  
• Programma thuis https://www.kvwageningen.nl/programma-het-binnenveld  

Vacatures bij onze jeugd: trainers en coördinatoren (herhaling) 

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 

Corona informatie op onze website 

• Corona update: De zaalcompetitie weer van start (zie ook hieronder bij Algemene informatie)  
• Zie Vereniging -> Corona actueel (https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/) 

Algemene informatie 

De zaalcompetitie weer van start! 

Vanaf woensdag 26 januari zijn de corona maatregelen verder versoepeld. Nadat er al anderhalve week volop 
getraind kon worden, is vanaf woensdag 26 januari het spelen van competitiewedstrijden tot 22.00 uur (einde 

wedstrijd) met publiek ook weer mogelijk. Wel is voor spelers en toeschouwers van achttien jaar en ouder het 
coronatoegangsbewijs verplicht. 

De volgende regels gelden: 

• Publiek is weer toegestaan tot uiterlijk 22.00 uur.  
• Ons clubhuis is geopend tot uiterlijk 22.00 uur. 
• De 1,5 meter regel blijft. Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar. Het aantal 

plaatsen op de tribune, in het clubhuis en in het business home is hierdoor beperkt. Hiervoor geldt: vol = vol. 
• Mondkapjes blijven verplicht (voor 13 jaar en ouder) tijdens het verplaatsen in de accommodatie (uiteraard 

niet voor de spelers) 

• Voor iedereen (sporters en publiek) 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. 
Het competitieprogramma en de trainingstijden worden door de (J)TC met jullie gedeeld. 

Wij wensen iedereen weer veel succes en plezier met het hervatten van de competitie. En we kijken ernaar uit 
jullie allemaal weer te zien en het publiek te ontvangen! 

Het bestuur 

  

https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/programma-het-binnenveld
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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Help ons QR codes scannen! 

We gaan weer wedstrijden spelen en zelfs met publiek. Wel met in achtneming van de regels (zie elders). Met 
elkaar kunnen we weer plezier beleven aan de wedstrijden en het elkaar ontmoeten op de club. Extra werk, het 
scannen van QR-codes, moeten we wel verzetten. Het zou toch mooi zijn wanneer we dat ook samen doen en het 

niet aan laten komen op een handvol mensen. Kortom spelend lid, supporter, ouder, grootouder,  jeu de 
boulesspeler en alle anderen meld je aan voor een poule van mensen die we kunnen vragen te helpen. Graag via 
email: beheerder@kvwageningen.nl  
Namens beheerders 
Frank Schoorl 

Vertrek Paul Veltman 

Afgelopen week heeft Paul Veltman zijn functie als bestuurslid neergelegd. 

De reden hiervan is dat zijn visie en focus op de ontwikkelingen van onze club anders liggen dan wij voor ogen 
hebben. Dit verschil in inzicht bleek te groot om de samenwerking voort te zetten. 

Zijn ervaring, expliciete kennis en expertise binnen het bestuur zullen we zeker gaan missen, maar ik heb er 
tegelijkertijd alle vertrouwen in dat we dit met elkaar kunnen opvangen. 

Paul heeft in totaal (voorheen VADA ‘25) ongeveer 18 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Uiteraard zijn wij hem 
dankbaar voor al deze jaren en hetgeen hij voor onze club heeft betekend. 

Hartelijke groet, 
Wendy, voorzitter@kvwageningen.nl  

Gratis inloopspreekuur Fysiotherapie Vis – update  

Nu iedereen weer mag trainen liggen blessures helaas ook op de loer. Fysiotherapie Vis organiseert daarom 
wekelijks een gratis inloopspreekuur. Tijdens het inloopspreekuur zal fysiotherapeute Maxime Schoorl je blessure 
beoordelen en je advies geven. Je kunt elke maandagavond terecht in de praktijk van Fysiotherapie Vis op het 

Plantsoen 57 C in Wageningen. Het inloopspreekuur vindt plaats van 19:00 uur tot 20:00 uur. Leden die gebruik 
willen maken van het spreekuur moeten zich van te voren aanmelden per mail (maxime@fysiotherapie-vis.nl). 

Sponsornieuws 

Nieuwe sponsordeal van Autotaalglas Wageningen (herhaling) 

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/  

mailto:beheerder@kvwageningen.nl
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
mailto:maxime@fysiotherapie-vis.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
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. 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  

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.  

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
mailto:maxime@fysiotherapie-vis.nl
https://www.kvwageningen.nl/gratis-inloopspreekuur-fysiotherapie-vis-ook-tijdens-de-zaalcompetitie
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@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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