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Korfbal 

Woensdag 16 maart geen trainingen in de Aanloop i.v.m. verkiezingen 

De gemeente heeft ons laten weten dat we sporthal de Aanloop niet kunnen gebruiken op woensdag 16 maart 
i.v.m. de verkiezingen.  

Voor de senioren betekent dit dat volgende senioren teams niet kunnen trainen in de Aanloop: S6, S7 en S8. Voor 
16 maart geldt nu dat de trainingen van S7 en S8 komen te vervallen. S6 zal samen trainen met S9 in het 
Binnenveld van 20:00-21:00 uur.  

Voor de jeugd (E1 t/m E4, A3 t/m A5) geldt dat zij die avond niet in de Aanloop trainen, over een eventueel 
alternatief worden ze door de coördinator uit Jeugd TC direct geïnformeerd.  

Je leest hier eerdere berichten van de technische commissies: Updates vanuit de technische commissies  

Competitieschema seizoen 2022-2023 

Op de website van het KNKV is het competitieschema voor het seizoen 2022-2023 inclusief een toelichting 
gepubliceerd: https://www.knkv.nl/competition/competitieschema/ Hierop is te zien in welke weekenden er 

competitie is gepland en in welke niet 

Vacatures in Jeugd TC: A coördinator & 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. 

Uitslagen vorige week – 5 & 6 maart 

 

Programma deze week – 12 & 13 maart (deel 1/2) 

 

Unitas/Perspectief 1 Wageningen 1 19 17 DVO/Accountor C5 Wageningen C5 10 3 Wageningen E4 MIA E5 6 14

Wageningen A3 Huizen A1 18 8 Wageningen D2 Synergo D1 7 2 Wageningen E6 DVO/Accountor E4 1 15

Wageningen B3 Tiel '72 B3 7 11 Wageningen D4 EKCA/CIBOD D1 6 7 Wageningen F4 SKF F3 5 10

Wageningen C4 Reehorst '45 C2 7 8 Wageningen D6 DOT (O) D2 8 12

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 12-3 17:30 Wageningen 1 Unitas/Perspectief 1 Het Binnenveld J.C. Vries, R. Meiling 0:00

zat 12-3 16:00 Wageningen 2 Unitas/Perspectief 2 Het Binnenveld B J G (Bernjo) Hesselink 0:00

zat 12-3 13:15 Rust Roest 2 Wageningen 3 Strijphal-EINDHOVEN W (Wim) Kool 0:00

zat 12-3 18:40 Antilopen/Lancyr Deelen 3 Wageningen 4 Buiningpark-LEUSDEN A (Aalt) van de Mheen 0:00

zat 12-3 20:50 Telstar/Schoonderbeek 3 Wageningen 5 De Slag-HOEVELAKEN 0:00

zat 12-3 21:30 Wageningen 6 Synergo 2 Het Binnenveld M C (Maarten) Bolt (JWvN) 0:00

zat 12-3 21:20 DVO/Accountor 6 Wageningen 7 DVO-hal-BENNEKOM H. (Hilde) v/d Berk 0:00

zat 12-3 17:20 DVO/Accountor 11 Wageningen 8 DVO-hal-BENNEKOM 0:00

zon 13-3 11:00 Wageningen 9 Hilversum 1 Het Binnenveld Meij, S.T. (Steven) van der 0:00

din 8-3 21:30 DVO/Accountor MW2 Wageningen MW2 DVO-hal-BENNEKOM Klerk, W. (Wouter) de 0:00

zat 12-3 20:00 Wageningen A1 DSC A1 Het Binnenveld J.B. (Jurrie) Smit 0:00

zat 12-3 13:05 Midlandia A1 Wageningen A3 De Tol-BUNNIK Koch, D (Danny) 0:00

zat 12-3 13:45 DOT (O) A2 Wageningen A4 Mondriaan-OSS Heesbeen, M (Michel) 0:00

zat 12-3 18:45 Wageningen B1 Apeldoorn B1 Het Binnenveld Bart Schreuder 0:00

zat 12-3 12:10 Zwaluwen B2 Wageningen B2 Lentemorgen-ZEVENAAR 10:30

zat 12-3 14:45 Wageningen C1 Vriendenschaar (H) C1 Het Binnenveld KNKV 0:00

zat 12-3 11:00 ODIK C1 Wageningen C2 Veluwehal-BARNEVELD 0:00

zat 12-3 12:15 Wageningen C3 OVVO C2 Het Binnenveld Homan, A. (Anouk) 0:00

zat 12-3 11:30 Zetten C1 Wageningen C5 De Mammoet-ZETTEN Laak, K. (Koen) de 10:15

zat 12-3 13:30 Wageningen D1 De Meeuwen D1 Het Binnenveld KNKV 0:00

zat 12-3 12:15 Fortissimo D1 Wageningen D2 De Oever-IJSSELSTEIN UT Maessen, R (Rob) 10:45

zat 12-3 09:00 DVO/Accountor D2 Wageningen D3 DVO-hal-BENNEKOM Roekel, C (Coen) van 8:15

zat 12-3 09:55 Reehorst '45 D3 Wageningen D4 't Riet-EDE GLD Gerritsen, L.W. (Leon) 0:00

zat 12-3 11:00 SKF D5 Wageningen D6 SKF-hal-VEENENDAAL 0:00

7 maart 2022 

Nr. 28 

https://www.kvwageningen.nl/updates-vanuit-de-technische-commissies
https://www.knkv.nl/competition/competitieschema/
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
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Programma deze week – 12 & 13 maart (deel 2/2) 

 

Scheidsrechters ontvangen zaterdag 12 maart 

13.00-16.00 uur D1+C1              ??? 
15.00-21.30 uur: S2+S1+B1+A1 Walter Eijsink 

Programma volgende week – 19 & 20 maart 

 

Actuele programma 

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  

  

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 12-3 09:00 De Meeuwen E2 Wageningen E1 Meeuwen-hal-PUTTEN Kamp, J.J. (Julia) van de 8:00

zat 12-3 11:05 Wageningen E2 DOT (O) E1 Het Binnenveld Lam, E. (Eline) 0:00

zat 12-3 09:00 Wageningen E3 Keizer Karel/Noviomagum E1 Het Binnenveld Meijnen, L. (Lynn) 0:00

zat 12-3 10:30 DVO/Accountor E5 Wageningen E4 DVO-hal-BENNEKOM 0:00

zat 12-3 11:05 Wageningen E5 DVO/Accountor E6 Het Binnenveld Dreven, I. (Indy) van 0:00

zat 12-3 09:00 SKF E5 Wageningen E7 SKF-hal-VEENENDAAL 0:00

zat 12-3 10:05 Wageningen E8 Keizer Karel/Noviomagum E2 Het Binnenveld Holland, I. (Iris) van 0:00

zat 12-3 09:00 SKF F1 Wageningen F1 SKF-hal-VEENENDAAL 8:10

woe 9-3 17:00 Wageningen F3 Wageningen F2 Het Binnenveld Heijmen, S. (Sanne) 0:00

zat 12-3 10:05 Wageningen F5 DVO/Accountor F3 Het Binnenveld Hakstege, J. (Joëlle) 9:45

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

zat 19-3 17:30 Wageningen 1 Nieuwerkerk 1 Het Binnenveld-WAGENINGEN

zat 19-3 16:00 Wageningen 2 Nieuwerkerk 2 Het Binnenveld-WAGENINGEN E M (Erik) Dijkman, M (Marcel) Winters

zat 19-3 21:30 Wageningen 3 ODIK 2 Het Binnenveld-WAGENINGEN R.V (Remon) Coolegem

zat 19-3 19:10 DOS Kampen/Veltman 2 Wageningen 4 De Reeve-KAMPEN K (Kevin) de Vries

zat 19-3 18:00 DOS Kampen/Veltman 3 Wageningen 5 De Reeve-KAMPEN

zat 19-3 11:15 Wageningen 6 KVA 3 Het Binnenveld-WAGENINGEN S.D. (Stijn) Augustinus

zat 19-3 14:10 Victum 4 Wageningen 7 Weteringhoek-HOUTEN

zon 20-3 10:45 DOT (O) 4 Wageningen 9 Mondriaan-OSS Ballegoij, E (Erwin) van

maa 14-3 20:00 Oost-Arnhem MW1 Wageningen MW1 Kermisland-ARNHEM

woe 16-3 19:55 Zetten MW1 Wageningen MW1 De Mammoet-ZETTEN

woe 16-3 21:10 Wageningen MW2 EKCA/CIBOD MW1 Het Binnenveld-WAGENINGEN Schets, A.J.H. (Jannick)

zat 19-3 19:00 Wageningen A1 DOS '46 A1 Het Binnenveld-WAGENINGEN S. (Sebastiaan) de Jong, P. (Patrick) Peeters

zat 19-3 20:15 Wageningen A2 Apeldoorn A1 Het Binnenveld-WAGENINGEN H. (Harald) van Dongen

zat 19-3 11:15 DVO/Accountor B2 Wageningen B1 DVO-hal-BENNEKOM Sluijs, D. (Dennis) van

zat 19-3 12:30 Wageningen C2 De Meeuwen C2 Het Binnenveld-WAGENINGEN M (Mike) Schroten

zat 19-3 11:00 Antilopen/Lancyr Deelen C2 Wageningen C3 Sportcentrum Buiningpark-LEUSDEN

zat 19-3 11:00 Reehorst '45 C2 Wageningen C4 't Riet-EDE GLD Evendijk, J. (Job)

zat 19-3 14:45 Wageningen D1 MIA D1 Het Binnenveld-WAGENINGEN

zat 19-3 13:45 Wageningen D3 SKF D3 Het Binnenveld-WAGENINGEN Brink, L (Lisanne) van den

zat 19-3 09:00 SKF D6 Wageningen D5 SKF-hal-VEENENDAAL

zat 19-3 09:00 Wageningen E1 Antilopen/Lancyr Deelen E1 Het Binnenveld-WAGENINGEN Stoevelaar, B. (Bastiaan) + begel. 

zat 19-3 10:05 Wageningen E2 SKF E3 Het Binnenveld-WAGENINGEN Dekker, L. (Lisa)

zat 19-3 10:00 SKF E2 Wageningen E3 SKF-hal-VEENENDAAL

zat 19-3 10:05 Wageningen E4 Woudenberg E5 Het Binnenveld-WAGENINGEN Bouman, B. (Bo)

zat 19-3 10:00 Keizer Karel/Noviomagum E1 Wageningen E5 De Triangel-LENT

zat 19-3 10:00 DKOD E1 Wageningen E8 MFC Doelum-RENKUM

zat 19-3 10:00 SKF F2 Wageningen F2 SKF-hal-VEENENDAAL

zat 19-3 10:05 Wageningen F3 EKCA/CIBOD F1 Het Binnenveld-WAGENINGEN Rou, V. (Vera) + begeleid. 

https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/programma-het-binnenveld
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Wedstrijdverslagen 

Deze week geen nieuwe wedstrijdverslagen. Alle wedstrijdverslagen van dit seizoen vinden jullie op onze website: 
https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverslagen-2021-2022  

RTC De Vallei U15 wint U15 toernooi in Binnenveld 

Woensdag 2 maart was de sporthal van Het Binnenveld het decor van een van de RTC toernooien die in de 
vakantieweek werden gespeeld. Deelnemende teams waren de RTC’s De Vallei, Midden Nederland, Zuid, Zaanstad 
en Alblasserwaard. Bij RTC De Vallei speelden Quinten (B1), Milou (C1) en Fenne (C1) mee. En ze deden het goed 

want RTC De Vallei won het toernooi. Robin (B1) zit ook in RTC De Vallei, maar was vanwege vakantie verhinderd. 

Alle uitslagen, de eindstand en de samenstelling van de teams vind je hier: https://www.korfbal.nl/rtc-u15-
wageningen/. En alles over de in de voorjaarsvakantie gespeelde RTC toernooien vind je hier: 
https://www.korfbal.nl/rtc-toernooien/  

Teleurstellende nederlaag voor Wageningen 1 bij Unitas 

Wageningen 1 moest donderdagavond bij Unitas Harderwijk een 
inhaalwedstrijd spelen die zaterdag 19 februari vanwege 
coronaperikelen niet doorging. Voor Wageningen betekende het 

wedstrijd nummer drie, terwijl Unitas pas voor de tweede maal in de 

zaal aantrad. Aan de vele meegereisde supporters kan het niet 
gelegen hebben, maar Wageningen zat helaas geen moment in de 
wedstrijd. Wellicht waren er wat negatieve factoren aan te voeren, 
zoals het niet volledig kunnen trainen de laatste anderhalve week ivm 
de corona-naweeën , maar ook door het fanatieke spel met toch best 
veel overtredingen van de thuisploeg leken de blauwwitten van hun 

"apropos" te brengen. 

Ondanks dat Wageningen vooral de beginperiode ver onder de maat 
speelde, wat zich zelfs aanvallend uitte in ballen die niet aankwamen, 
namen de blauwwitten toch een voorsprong van 0-2 via Saskia en Jiske. Unitas die op dat moment al meer 

fanatisme aan de dag legde trok de stand al snel gelijk. Saskia bracht haar tweede treffer al weer snel op het 
scorebord maar daarna leek het gedaan in aanvallend opzicht aan Wageningse zijde en de thuisploeg kon uitlopen 
naar 6-3, voordat Wouter van afstand iets terug kon doen. Na tien minuten nam Wageningen de eerste time out 
en het was daarna Nena die uit de eerste beste aanval raak schoot. Maar zoals het hele spelbeeld die eerste helft 

had Unitas ook hier meteen een antwoord op. Nadat Wageningen verzuimde een stip te verzilveren, werd dit via 
Tim snel goed gemaakt (7-7). 

Unitas nam toch weer het initiatief in handen door uit te lopen naar 10-7. Wageningen leek zich de laatste vijf 
minuten enigszins te herpakken en via Jiske, Jeroen en Nena werd de ruststand op 10-10 bepaald. Concluderend 
die eerste helft, matig spel, aanvallend te onrustig, terwijl Wageningen duidelijk moeite had met het uiterst 
fanatieke spel van de thuisploeg. 

Maar goed, er kwam nog een tweede helft. Van alles mogelijk dus zou 
je denken. Zou Wageningen eindelijk haar ware gezicht kunnen tonen. 
Wouter leek de toon te gaan zetten door Wageningen op voorsprong 
te zetten en nadat Unitas tegen had gescoord was het Pim die voor 
een kleine voorsprong zorgde. Zo'n zes minuten werd er om en om 
gescoord en nog éénmaal kwam Wageningen op voorsprong via 

Wouter. Het werd nog 14-14 via Pim en 15-15 via de derde treffer van 
Saskia, maar Unitas had het vizier duidelijk scherper staan. 

Er werd aan beide kanten volop gewisseld. Unitas gebruikte zelfs alle 
8 mogelijkheden, terwijl dat aan Wageningen zijde 3x gebeurde. 

Ondanks dat Unitas twee stippen miste in de laatste tien minuten 
bleven zij aan de positieve kant van de score. Wageningen leek eens 
te meer moeite te hebben met het fysieke spel van de tegenstander, 
alhoewel Unitas vaker "uitgestrekt" op de vloer lag. Bij drie doelpunten verschil en met even zoveel minuten, 
kwam aanvoerder Steven nog binnen de lijnen, die na een vervelende blessure zo goed als hersteld is maar nog 
wel op de bank begon. De laatste twee doelpunten kwamen weliswaar via hem tot stand, maar kon niet 
voorkomen dat Wageningen met lege handen huiswaarts keerde. 

Unitas is nu na twee thuiswedstrijden nog ongeslagen, terwijl Wageningen tot op heden één punt verzamelde. 
Wageningen zou al snel revanche kunnen nemen tegen Unitas, want zaterdag 12 maart komen zij op bezoek in 
Het Binnenveld aanvang 17.30 uur  

Opstelling en doelpunten: 

A Saskia vd Zee 3x, Jiske van Brenk 3x, Tim Dekker 1x, Wouter ter Maaten3x ; V Nena Ellermeijer 2x, Klae 
Dekens, Pim Steenbergen 2x, Jeroen Hukema 1x; R Michelle, Danieke, Steven 2x 

Media overzicht:  

- livestream wedstrijd terugkijken 
- verslag website Unitas: Unitas pakt belangrijke tweede thuisoverwinning 
- foto's WVZ Fotografie (korfbalfoto.nl) 

https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverslagen-2021-2022
https://www.korfbal.nl/rtc-u15-wageningen/
https://www.korfbal.nl/rtc-u15-wageningen/
https://www.korfbal.nl/rtc-toernooien/
https://youtu.be/v9opjxGw5sw
https://www.ckvunitas-perspectief.nl/site/nieuws/bekijk/4655/ckv_unitasperspectief_pakt_belangrijke_tweede_thuisoverwinning
https://www.oypo.nl/nl/f605e4b0c71b8239
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Algemene informatie 

Zaterdag een volle dag met korfbal & publiek in het Binnenveld 

Komende zaterdag is het dan zover, in Het Binnenveld een volle dag korfbal van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 

laat. Met om 17:30 uur het duel Wageningen 1 – Unitas 1. Een belangrijk duel voor ons eerste team, dus kom ze 
aanmoedigen. En kom je niet naar Het Binnenveld, er is ook een livestream. Voor het 1e speelt het tweede team 
om 16:00 uur en later op de avond komt Wageningen A1 aan de beurt tegen koploper DSC A1 (aanvang 20:00 
uur). En tegelijkertijd is er een feestavond in het clubhuis met karaoke.  

Kantinediensten zaterdag 12 maart 

Zaterdag 12 maart 
08:30 - 10:30  E8 
10:30 - 12:30  F5 
12:30 - 14:30  C3 
14:30 - 16:30  D1 

Meer info over kantinediensten, bij bardienst@kvwageningen.nl (Anita Hendriks)  

Vacatures 

Vacature: Bestuurslid Facilitaire Zaken 

Vorige week konden jullie de volledige tekst van deze vacature in de weekbrief lezen. Toen deze volledige tekst 

gemist? Kijk dan op onze website: https://www.kvwageningen.nl/vacature-bestuurslid-facilitaire-zaken  

Vacature: Vertrouwenscontactpersoon 

Vorige week konden jullie de volledige tekst van deze vacature in de weekbrief lezen. Toen deze volledige tekst 
gemist? Kijk dan op onze website: https://www.kvwageningen.nl/vacature-vertrouwenscontactpersoon  

Sponsornieuws 

Laundry Work Spot 

Work While the Washing Machine Runs 

Onze nieuwe locatie "Laundry Work Spot" is sinds september 2021 officieel 

geopend! 

De plek in Wageningen om te wassen, werken en te ontmoeten. Bij ons kun 
je in een gezellige sfeer met goede koffie (Starbucks) en een 
achtergrondmuziekje werken. 

- Sleep je je elke dag naar de zolderkamer om thuis te werken. 
- Zit je in een meeting met spelende kinderen om je heen? 
- Zin in goede koffie tijdens het werken? 
Ben je toe aan een andere omgeving? Kom bij ons werken! We zijn open 
maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. Plof neer op de bank of neem plaats 
op één van onze comfortabele stoelen. 
Kijk op onze website voor de mogelijkheden: Laundry Workspot temporary living 

in Wageningen - Shortstaywageningen 
Buiten onze reguliere openingstijden is de ruimte te huur voor bijvoorbeeld 
een vergadering of een receptie. Neem contact op over de mogelijkheden of 
loop bij ons binnen. 

Ledenwerving, korfbalpromotie 

Korfbalgymlessen komen op stoom, alle hulp is welkom 

Deze week komen de korfbalgymlessen behoorlijk op stoom. We gaan op 3 dagen achter elkaar korfbalgymlessen 

geven. Inmiddels voor alle dagen voldoende vrijwilligers om de lessen te kunnen draaien, maar mocht je nog 
willen meehelpen op woensdag 9 maart of vrijdag 11 maart, graag! Woensdag 9 maart lessen van 8:30-10:45 uur 
en vrijdag 11 maart lessen van 11:00-13:45 uur.  

Wil je meehelpen? Neem dan contact op met Alien (korfballen@kvwageningen.nl of bellen/appen met 

0644348874).  

mailto:bardienst@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/vacature-bestuurslid-facilitaire-zaken
https://www.kvwageningen.nl/vacature-vertrouwenscontactpersoon
https://www.shortstaywageningen.nl/laundry-workspot/
https://www.shortstaywageningen.nl/laundry-workspot/
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
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Schiet-maar-raak trainingen: deze week de eerste 

Het schema van de schiet-maar-raak trainingen ziet er voor de komende tijd zo uit: 
- Woensdag 9, 16, 23 en 30 maart, 18:00-19:00 uur, hal van het Binnenveld 
- Vrijdag 18 maart en vrijdag 1 april, 17:30-18:30 uur, hal van het Binnenveld 

Voor alle kinderen die korfbal willen uitproberen. Kennen jullie kinderen voor wie korfbal wat 
is, informeer ze over de trainingen. Kinderen kunnen net zo vaak meedoen als ze willen. Van 
te voren aanmelden is verplicht. En aanmelden kan tot kort van tevoren. Aanmelden kan bij 
korfballen@kvwageningen.nl of bellen/appen met 0644348874 (Alien)  

Acties 

Hulp gevraagd bij de potgrondactie: flyeraars en bezorgers (herhaling) 

Beste leden,  

KV Wageningen heeft jullie hulp nodig! De jaarlijkse potgrondactie komt er namelijk weer 
aan! Dit betekent dat we potgrond gaan verkopen en bezorgen. Als KV Wageningen zijnde, 

kunnen we er hopelijk een leuk financieel extraatje aan over houden.   

Om deze actie onder de aandacht te brengen, hebben we hulp nodig van alle teams. Er 

moet namelijk een flyer verspreid worden, waarin alle informatie over de potgrondactie 
terug te vinden is. We vragen dus of er teams zijn die voor ons willen flyeren. Je krijgt dan 

een wijk / aantal straten aangewezen waar je de flyers door de bus kan doen. De flyers 
kun je ophalen bij KV Wageningen. Het flyeren moet plaats vinden in het weekend van 12 
maart. Wil jij of jouw team meehelpen? Geef je dan snel op bij Madelon (06-47976691).   

Daarnaast zijn we op zoek naar sterke leden die ons kunnen helpen om de potgrond rond 
te brengen, dit vindt plaats op zaterdagochtend 26 maart. Kun en wil je hiermee helpen? 

Laat het ook dan weten aan Madelon (06-47976691).  

Daarnaast is het ook al mogelijk om je potgrond vast te bestellen: https://actie.kvwageningen.nl! 26 maart wordt 
het dan bij jou thuis afgeleverd (mits je in Wageningen woont), of kun je het op de club komen ophalen.  

Groetjes, 

Madelon 

Lopende acties:  

- Verkoop armbandjes Lynn en Faye voor goede doel (Prinses Maxima Centrum) nu in ons clubhuis 

Activiteiten 

Feestavond 12 maart (herhaling) 

12 maart is het dan weer zover we mogen weer helemaal los tijdens de eerste thuiswedstrijd 

van ons allereerste. We willen dit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wij willen 
daarom iedereen vragen om gezellig te blijven hangen. Doe een lekker drankje en gooi het 
lichaam weer is lekker los door een klein dansje te wagen. Speciaal voor de mensen die na de 
wedstrijd nog een stem over heeft nadat ze het eerste naar de overwinning hebben 
geschreeuwd. Is ervoor speciaal voor de eerste keer een echte karaoke set. 

Met feestelijke groet, het NAC 

 
 

Het is weer zover, playbackshow tijd op zaterdag 23 april 

(herhaling) 

Na te lang weggeweest te zijn is het weer tijd om een playbackshow te organiseren en dan 
wel op zaterdagavond 23 april. Zet deze datum daarom in je agenda. De playbackshow zal 
hopelijk voor het allereerst gaan plaatsvinden op het Binnenveld. De tijd zal t.z.t. bekend 

worden gemaakt i.v.m. het wedstrijdprogramma.  

Wij hopen op weer een leuke avond met originele, bijzondere en te gekke optredens! Doe 
mee met je teamgenoten vrienden je ouders je oom je tante of wie dan ook. Wil je meedoen 
geef je dan op via nac@kvwageningen.nl. Geef in het mailtje aan met wie je mee gaat doen, 
welk nummer jullie gaan doen en stuur een MP3-bestand mee zodat we het juiste nummer 

afspelen. Doe dit snel want je kunt je aanmelden tot 9 april. 

Met feestelijke groet, het NAC 

mailto:korfballen@kvwageningen.nl
https://actie.kvwageningen.nl/
https://www.kvwageningen.nl/steun-lynn-en-faye-bij-hun-actie-voor-het-prinses-maxima-centrum
mailto:nac@kvwageningen.nl
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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: 

Woe 9 maa 18:00-19:00 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Zat 12 maa  Flyeren voor de potgrondactie (dit weekend) 

Zat 12 maa  Feestavond  

Woe 16 maa 18:00-19:00 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Vrij 18 maa 17:30-18:30 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Zat 21 maa 19:30 Kaartavond: klaverjassen & jokeren 
(https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022) 

Zat 23 april  Playbackshow, aanmelden tot 9 april bij nac@kvwageningen.nl  

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 

@kvwageninge
n_official 

@kvwagening
en_fun 

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:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022
mailto:nac@kvwageningen.nl
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
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
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.instagram.com/kvwageningen_fun/
https://www.facebook.com/pages/Wajos-KV-Wageningen/583264548415645
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl


 

 

Pagina 7 van 9 

 
Weekbrief – 7 maart 2022 – Nr. 28 
 
 

 

HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 
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