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Korfbal 

Wageningen 2 kampioen! 

Wageningen 2 is zaterdagmiddag gehuldigd als kampioen 
van hun reserve hoofdklasse. 5 wedstrijden gespeeld, 10 
punten. De concurrentie hebben ze met nog 1 wedstrijd te 
gaan ver achter zich gelaten: Nieuwerkerk 2 en 
Unitas/Perspectief 2 hebben in 5 wedstrijden 4 punten 
verzameld. Het kampioenschap betekent directe promotie 
naar de nieuwe reserve tussenklasse in 2022-2023. En dan 

te bedenken dat Wageningen 2 in het voorjaar van 2020 
promoveerde naar de reserve hoofdklasse.  

TKW is ontzettend trots op de prestatie van Wageningen 2. 
De ploeg van Johan van Haut heeft zichzelf overtroffen en 

laat zien dat spelers uit eigen jeugd zeker de toekomst hebben. We hopen nog veel van dit team te zien in de 
nieuwe reserve Tussenklasse. Zaterdag was ook de laatste wedstrijd voor twee spelers: Rik Brouwer en Xanne 
Ketelaar. Beide hebben een mooie reis op de planning staan en zullen het veldseizoen niet meer in actie komen. 
Na een publiekswissel voor beide spelers 53 seconden voor tijd, werden zij nog getrakteerd op een bedankje in het 
clubhuis want deze twee hebben veel voor onze vereniging betekend! Rik en Xanne bedankt! We hopen jullie snel 
weer te zien! 

Media-overzicht:  
- foto's Gerrit Schets 
- livestream terugkijken 

Promotie/Degradatie regeling voor het eerste, hoe werkt dat nou? 

Om te beginnen werkt de promotie/degradatie regeling voor de Hoofdklasse net even wat anders dan voor alle 
andere klassen. Vanaf volgend seizoen komt er een nieuwe poule tussen de Korfbal League en de Hoofdklasse en 
deze zal bestaan uit 10 ploegen. Er is nog geen officiële naam voor deze poule. Voor nu noemen we hem even de 
‘Tussenklasse’. In dit stuk proberen we je uit te leggen wat de verschillende scenario’s voor KV Wageningen zijn en 
wat dat voor impact heeft op de komende wedstrijden voor promotie dan wel degradatie.  

Scenario 1. We worden 3e in onze poule 

In dit scenario winnen we zaterdag niet van HKC (Ha) óf we winnen met 2 punten verschil of minder en Unitas 
wint of speelt gelijk. We spelen dan tegen degradatie. Degradatie betekent in dit geval eigenlijk dat je in de 

Hoofdklasse blijft, want dat is dan niet meer het 2e niveau van Nederland, maar het 3e niveau omdat er een 
nieuwe Tussenklasse bij komt. In ronde 1 spelen we dan een best of twee op dinsdag 29 maart (thuis) en zaterdag 
2 april (uit) tegen Sparta Zwolle (nr 4 van andere vier uit onze poule). Mochten we deze ronde winnen dan spelen 
we in ronde 2 op dinsdag 5 april (uit) en zaterdag 9 april (thuis) en eventueel een derde wedstrijd op dinsdag 12 
april (uit) in een best of drie tegen de verliezer van DSC tegen AW.DTV (op basis van de huidige stand in poule Aa 
en Ab). Als we deze ronde winnen, spelen we volgend jaar in de Tussenklasse. Als we in ronde 1 of in ronde 2 

verliezen, spelen we volgend jaar Hoofdklasse.  

Scenario 2. We worden 2e in onze poule 

In dit scenario winnen we zaterdag van HKC met 1 of twee verschil en verliest Unitas, wij winnen met meer dan 3 

verschil van HKC en Unitas speelt gelijk of wij winnen met meer dan 3 verschil en Unitas wint van Nieuwerkerk. 
We spelen dan voor promotie naar de Korfbal League in ronde 1 een best of twee op dinsdag 29 maart (uit) en 

zaterdag 2 april (thuis) tegen Mid Fryslân. Mochten we deze ronde winnen zijn we verzekerd van de Tussenklasse 
en dan spelen we in ronde 2 op dinsdag 5 april (uit) en zaterdag 9 april (thuis) en eventueel een derde wedstrijd 
op 12 april (uit) in een best of drie tegen de winnaar van Top (A) tegen Avanti (op basis van de huidige stand in 
poule Aa en Ab) voor promotie naar de Korfbal League. Als we deze ronde winnen, spelen we de Hoofdklassefinale 

op zaterdag 16 april (1 wedstrijd). Bij verlies van ronde 2 zijn we klaar en spelen we volgend jaar dus 
Tussenklasse. Als we de Hoofdklassefinale winnen, promoveren we naar de Korfbal League. Als we deze wedstrijd 
verliezen dan spelen we tegen de nummer 9 van de Korfbal League (=nummer 3 van de Degradatie poule / poule 
D van de Korfbal League) op basis van de huidige stand is dat Groen Geel in een best of drie op dinsdag 19 april 
(thuis), zaterdag 23 april (uit) en een eventuele derde wedstrijd op dinsdag 26 april (thuis). Bij winst promoveren 
we naar de Korfbal League en bij verlies spelen we volgend seizoen dus in de Tussenklasse. 

Als we ronde 1 niet doorkomen, stromen we in richting degradatieregeling. Dan spelen we in ronde 2 op dinsdag 5 
april (thuis) en zaterdag 9 april (uit) en eventueel een derde wedstrijd op dinsdag 12 april (thuis) in een best of 
drie tegen de winnaar van Pernix tegen Fiks (op basis van de huidige stand in poule Aa en Ab). Als we deze ronde 
2 winnen, spelen we volgend jaar Tussenklasse, bij verlies in de Hoofdklasse.  
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https://photos.app.goo.gl/mKWpfyFBT8ijnBoY6
https://www.youtube.com/watch?v=aEHf7TeQucI
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Scenario 3. We worden 1e in onze poule 

In dit scenario moeten we zaterdag van HKC winnen met meer dan 2 punten verschil en moet Unitas verliezen. We 
spelen dan voor promotie naar de Korfbal League in ronde 1 een best of twee op dinsdag 29 maart (thuis) en 
zaterdag 2 april (uit) tegen GKV. Mochten we deze ronde winnen zijn we verzekerd van de Tussenklasse en dan 
spelen we in ronde 2 op dinsdag 5 april (uit) en zaterdag 9 april (thuis) en eventueel een derde wedstrijd op 12 

april (uit) in een best of drie tegen de winnaar van DSC tegen AW/DTV (op basis van de huidige stand in poule Aa 

en Ab) voor promotie naar de Korfbal League. Als we deze ronde winnen, spelen we de Hoofdklassefinale op 
zaterdag 16 april (1 wedstrijd). Bij verlies van ronde 2 zijn we klaar en spelen we volgend jaar dus Tussenklasse. 
Als we de Hoofdklassefinale winnen, promoveren we naar de Korfbal League. Als we deze wedstrijd verliezen dan 
spelen we tegen de nummer 9 van de Korfbal League (=nummer 3 van de Degradatie poule / poule D van de 
Korfbal League) op basis van de huidige stand is dat Groen Geel in een best of drie op dinsdag 19 april (thuis), 
zaterdag 23 april (uit) en een eventuele derde wedstrijd op dinsdag 26 april (thuis). Bij winst promoveren we naar 

de Korfbal League en bij verlies spelen we volgend seizoen in de Tussenklasse. 

Als we ronde 1 niet doorkomen, stromen we in richting degradatieregeling. Dan spelen we in ronde 2 op dinsdag 5 
april (thuis) en zaterdag 9 april (uit) en eventueel een derde wedstrijd op dinsdag 12 april (thuis) in een best of 
drie tegen de winnaar van Deetos tegen ODIK (op basis van de huidige stand in poule Aa en Ab). Als we deze 

ronde 2 winnen, spelen we volgend jaar Tussenklasse, bij verlies in de Hoofdklasse. 

Conclusie 

Ingewikkeld verhaal, maar we hopen dat het op deze manier iets duidelijker is geworden. Zoals jullie lezen zijn er 
nog ontzettend veel mogelijkheden voor promotie of degradatie en komen er ook nog zeker een aantal mooie 
wedstrijden aan. Het eerste kan jullie support dan ook goed gebruiken, te beginnen aanstaande zaterdag bij HKC. 

De Wajo’s hebben een bus geregeld, dus geef je op en moedig ze aan!   

(hier vind je de officiële documenten behorende bij de promotie/degradatieregeling 

https://www.knkv.nl/competition/pd-regelingen/)  

Uitslagen vorige week – 19 & 20 maart 

 

Programma deze week – 26 & 27 maart (deel 1/2) 

 

Wageningen 1 Nieuwerkerk 1 22 20 Oost-Arnhem MW1 Wageningen MW1 9 9 SKF D6 Wageningen D5 17 7

Wageningen 2 Nieuwerkerk 2 20 18 Wageningen MW2 EKCA/CIBOD MW1 16 14 Wageningen E1 Antilopen/Lancyr  E1 23 12

Wageningen 3 ODIK 2 18 10 Wageningen A1 DOS '46 A1 25 34 Wageningen E2 SKF E3 14 9

DOS Kampen/Veltman 2 Wageningen 4 16 13 Wageningen A2 Apeldoorn A1 10 11 SKF E2 Wageningen E3 27 3

DOS Kampen/Veltman 3 Wageningen 5 19 15 DVO/Accountor B2 Wageningen B1 12 13 Wageningen E4 Woudenberg E5 5 12

Wageningen 6 KVA 3 11 9 Wageningen C2 De Meeuwen C2 9 9 Keizer Karel/Novio E1 Wageningen E5 18 4

Victum 4 Wageningen 7 19 14 Antilopen/Lancyr Deelen C2 Wageningen C3 17 9 DKOD E1 Wageningen E8 6 4

DOT (O) 4 Wageningen 9 12 13 Reehorst '45 C2 Wageningen C4 10 5 SKF F2 Wageningen F2 6 6

Zetten MW1 Wageningen MW1 10 20 Wageningen D3 SKF D3 17 3 Wageningen F3 EKCA/CIBOD F1 10 3

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 26-3 20:00 HKC (Ha) 1 Wageningen 1 Het Dok-HARDINXVELD-GDAM R van Alphen, A van den Beukel

zat 26-3 16:45 DSC 3 Wageningen 2 De Vijfkamp-EINDHOVEN P (Peter) Andressen

zat 26-3 18:40 Noviomagum 2 Wageningen 3 De Triangel-LENT H (Henk) Bronkhorst

zat 26-3 18:45 Wageningen 4 Amicitia 3 Het Binnenveld K (Kees) Dapperens

zat 26-3 17:40 Victum 2 Wageningen 6 Weteringhoek-HOUTEN J (Justin) van Mourik

zon 27-3 12:40 Apeldoorn 6 Wageningen 9 Zuiderpark-APELDOORN Reupkes, J. (Jeroen)

woe 23-3 21:00 Duko MW2 Wageningen MW1 De Panoven-GIESBEEK Neijenhuis, R (Remco)

woe 23-3 21:10 Wageningen MW2 KVZ MW1 Het Binnenveld Naomi Stummel

zat 26-3 14:00 Dalto/Klaverblad Verzekeringen A1Wageningen A1 Hoenderdaal-DRIEBERGEN M B Bruggeman, J. Reupkes

zat 26-3 14:00 Wageningen A2 Zwart Wit A1 De Aanloop W. (Wouter) de Klerk (Bart S)

zat 26-3 17:30 Wageningen A3 HKC (U) A1 Het Binnenveld

zat 26-3 16:15 Wageningen A4 SKF A3 Het Binnenveld

zat 26-3 15:00 Wageningen A5 Kesteren A2 Het Binnenveld Stummel, N (Naomi)

zat 26-3 13:00 DVO/Accountor B3 Wageningen B2 DVO-hal-BENNEKOM Noordeloos, A. (Annemiek) 11:45

zat 26-3 10:50 Tiel '72 B3 Wageningen B3 De Betuwehal-TIEL 9:45

zat 26-3 11:05 Dalto/Klaverblad Verzekeringen C2Wageningen C2 Hoenderdaal-DRIEBERGEN Boere, C. (Cornel) 0:00

zat 26-3 13:45 Wageningen C3 RDZ C1 Het Binnenveld Schoorl, M.D. (Maxime) 0:00

zat 26-3 14:00 SKF C4 Wageningen C4 SKF-hal-VEENENDAAL 0:00

zat 26-3 12:30 Wageningen C5 Keizer Karel/Noviomagum C2 Het Binnenveld Brink, M. (Maaike) van den 0:00

zat 26-3 11:30 Devinco D1 Wageningen D1 Keizerslanden-DEVENTER 0:00

zat 26-3 10:05 Dalto/Klaverblad Verzekeringen D2Wageningen D2 Hoenderdaal-DRIEBERGEN Lunteren, I. (Iris) van 9:00

zat 26-3 11:00 DKOD D1 Wageningen D4 MFC Doelum-RENKUM Verhagen, N. (Nienke) 0:00

zat 26-3 10:00 Woudenberg D4 Wageningen D5 De Camp-WOUDENBERG Bentum, A (Angela) van 0:00

zat 26-3 11:15 Wageningen D6 Keizer Karel/Noviomagum D1 Het Binnenveld Schoorl, L (Lisa) 0:00

https://www.knkv.nl/competition/pd-regelingen/
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Programma deze week – 26 & 27 maart (deel 2/2) 

 

Scheidsrechters ontvangen zaterdag 26 maart 

18.00-20.15 uur S4                     ??? 

Programma volgende week – 2 & 3 april 

 

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 26-3 10:05 Wageningen E2 DVO/Accountor E3 Het Binnenveld Jager, S. (Sanne) de 0:00

zat 26-3 10:05 EKCA/CIBOD E1 Wageningen E3 Elderveld-ARNHEM 0:00

zat 26-3 10:05 Wageningen E4 Antilopen/Lancyr Deelen E5 Het Binnenveld ?? 0:00

zat 26-3 10:05 Wageningen E5 DOT (O) E2 Het Binnenveld Vera Rou (+ begel) 0:00

zat 26-3 09:00 Wageningen E6 Wageningen E8 Het Binnenveld Drift, C. (Cas) van der (+ begel.) 0:00

zat 26-3 11:05 Reehorst '45 F1 Wageningen F1 't Riet-EDE GLD Klaveren, J. (Jorieneke) van 10:15

zat 26-3 10:05 EKCA/CIBOD F2 Wageningen F4 Elderveld-ARNHEM 0:00

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

maa 28-3 20:30 Wageningen 3 Rust Roest 2 Het Binnenveld P (Peet) Verheul

zat 2-4 19:15 Wageningen 5 SDO/Fiable 4 Het Binnenveld R (Rolf) Scholten

zat 2-4 20:30 Wageningen 7 Zwaluwen 2 Het Binnenveld Steven vd Meij

zon 3-4 11:00 Wageningen 9 Vogel 1 Het Binnenveld

woe 30-3 21:10 Wageningen MW1 DOT (O) MW1 Het Binnenveld Swaans, R.J. (Robert)

din 29-3 21:30 Regio '72 MW1 Wageningen MW2 De Koekoek-VAASSEN Molendijk, J. (Jordi)

zat 2-4 13:25 Zwart Wit A1 Wageningen A2 De Mors-DELDEN W. (Wouter) Moed

zat 2-4 16:15 Animo A2 Wageningen A4 De Randhorst-GELDERMALSEN

zat 2-4 18:00 Wageningen B1 Elburg B1 Het Binnenveld R. (Ruben) van Bekkum (J Hooijer)

zat 2-4 16:45 Wageningen B2 Duko B1 Het Binnenveld Holkamp, E. (Elodie)

zat 2-4 15:30 Wageningen B3 Activitas B1 Het Binnenveld Schets, K. (Kirsten)

zat 2-4 14:15 Wageningen C1 Tiel '72 C1 Het Binnenveld J (Jan) Goldman

din 29-3 19:00 ODIK C1 Wageningen C2 Veluwehal-BARNEVELD Geutjes, C J (Chyntia)

zat 2-4 14:00 OVVO C2 Wageningen C3 OVVO-hal-MAARSSEN Verhoef, D. (Dennis)

zat 2-4 13:15 Wageningen C4 EKCA/CIBOD C1 Het Binnenveld Bastiaan Stoevelaar

zat 2-4 15:15 Kesteren C1 Wageningen C5 De Leede-KESTEREN Huibers, D. (Diana)

zat 2-4 11:00 Wageningen D1 MIA D1 Het Binnenveld

zat 2-4 11:00 Midlandia D1 Wageningen D2 De Tol-BUNNIK Antonietti, S. (Sabien)

zat 2-4 12:15 Wageningen D5 Animo D1 Het Binnenveld Antonise, R. (Robin)

zat 2-4 09:30 Apeldoorn E1 Wageningen E1 Zuiderpark-APELDOORN

zat 2-4 10:00 Tiel '72 E2 Wageningen E2 De Betuwehal-TIEL

zat 2-4 09:00 Wageningen E3 Wageningen E5 Het Binnenveld Broek, M.I. (Mirthe) van den

zat 2-4 11:30 RDZ E1 Wageningen E4 Dijnselburg-ZEIST

zat 2-4 12:30 DVO/Accountor E4 Wageningen E6 DVO-hal-BENNEKOM Buren, E (Erik) van

zat 2-4 11:15 Reehorst '45 E2 Wageningen E7 't Riet-EDE GLD Rietberg, M. (Manouk)

zat 2-4 10:05 Wageningen E8 De Hazenkamp E1 Het Binnenveld Dee, N. (Niek) van

zat 2-4 11:05 Wageningen F1 DVO/Accountor F1 Het Binnenveld Osté, I. (Iris)

woe 30-3 17:00 Wageningen F2 Reehorst '45 F2 Het Binnenveld

zat 2-4 10:05 Wageningen F2 EKCA/CIBOD F1 Het Binnenveld Pels, K C (Kylian)

zat 2-4 11:05 Wageningen F3 SKF F2 Het Binnenveld Mietus, P. (Puck)

zat 2-4 10:05 Wageningen F4 Wageningen F5 Het Binnenveld Dorland, D. (Denise) van

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

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

Moeizame overwinning van Wageningen 1 op Nieuwerkerk 1 

Slecht spelen en toch winnen. Dat was vorige week tegen Unitas het geval, en ook zaterdag zag het er niet al te 
best uit aan de blauwwit-zijde. Nieuwerkerk speelde echt beter, was zuiverder en heerste ook onder de korf. Het 
was duidelijk wie het grootste gedeelte van de wedstrijd de bovenliggende partij was. Wageningen had 

voornamelijk het nakijken, maar stond aan het eind van de rit wel met de 2 punten (22-20).  

Nena en Saskia zorgden in het begin nog voor 2-2, maar daarna 
waren het de gasten die de wedstrijd beheersten. De derde treffer 
kwam van Jiske via een stip en al leek Wageningen even aan te 

haken via Steven, het was toch echt Nieuwerkerk die het beste 
spel liet zien. Jiske bracht de stand op 5-7, maar aan 
Wageningen-zijde was het veel kansen missen en een slechte 
afvang, waardoor de verdediging flink onder druk kwam te staan. 

Helaas voor Nieuwerkerk moest een heer al na zo'n 15 minuten 

het veld geblesseerd verlaten, maar zijn ploeggenoten leken 
hierdoor niet echt van slag te zijn en gingen volop door met 
scoren met zelfs een 5-11 stand op het scorebord. De zesde 

treffer kwam via Nena tot stand, maar het spel bleef ver onder de 
maat. 

Er moest ingegrepen worden. Pim kwam in het veld voor Wouter, terwijl Wouter weer ingezet werd voor Jeroen. 
Nog eenmaal schoot Wageningen raak via Jiske, maar zij gingen wel met een 7-13 achterstand de rust in. 

De tweede helft was amper ingefloten of Nena had de korf al weer gevonden. Nieuwerkerk 
miste een stip, waarna Michelle het verschil op vier bracht. Na zo'n vier minuten leek 

Steven met een blessure het veld te moeten verlaten, maar hij kon alsnog terugkeren. 
Langzaam maar zeker leek Wageningen naar een flinke nederlaag op weg te zijn. Bij de 
stand 9-16 kwam Joost in het veld voor Steven. Wouter scoorde 10-16, maar er moest toch 
aanvallend wat gebeuren. Danieke kwam in het veld voor Saskia en zij liet zich meteen 
gelden met twee treffers. Michelle maakte plaats voor Klae. Nena scoorde nummer dertien. 

Met nog 10 minuten op de klok en een 13-8 stand leek Wageningen toch nog op stoom te 
komen. Danieke zorgde voor de vakwisseling en Nena zorgde voor een verschil van twee via 
even zoveel treffers. Weer werd er gewisseld aan Wageningse kant, Jeroen verving Wouter. 
Net zo als vorige week wist Wageningen het tij de laatste minuten te keren. Via 2x Danieke 

en Joost kwamen de blauwwitten op voorsprong. Nena gooide de wedstrijd definitief in het 
slot met haar zevende doelpunt. 

Dat de yougsters als invallers er mede voor zorgden dat de twee punten in Wageningen bleven was natuurlijk top. 
Danieke met haar vijf treffers en Joost met het sterke rebounden. En dat, terwijl zij een hele wedstrijd in de benen 
hadden bij het tweede. 

Opstelling en score: 
A Steven 1, Jeroen, Michelle 1, Nena 7 
V Wouter 1, Tim, Saskia 1, Jiske 4 
R Pim, Joost 1, Klae 1, Danieke 5. 

De stand met nog een wedstrijd te gaan: HKC 7, Unitas 6, Wageningen 5, Nieuwerkerk 2. Zaterdag gaat 
Wageningen op bezoek bij HKC dat dit weekend haar meerdere moest erkennen in Unitas. Unitas moet op bezoek 
bij Nieuwerkerk. Na zaterdag zal duidelijk zijn voor alle vier de ploegen wie de tegenstanders gaan worden in de 
volgende fase van de competitie. 

Voordat de hoofdmacht aantrad tegen Nieuwerkerk speelden de reserveteams tegen elkaar. KV Wageningen had 
één punt nodig om het kampioenschap op te eisen. Na een matig begin trokken zij toch aan het langste eind, 

bleven ongeslagen en wonnen met 20-18. 

Mediaoverzicht: 

- Livestream terugkijken: Wageningen 1 - Nieuwerkerk 1 

- Website Nieuwerkerk: Nieuwerkerk verliest en is uitgeschakeld 

- Foto's Gerrit Schets  

Er is nog meer terug te kijken: 

- Wageningen 2 - Nieuwerkerk 2 

- Wageningen A1 - DOS'46 A1 

 

https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverslagen-2021-2022
https://www.youtube.com/watch?v=VbcCLHguWfg
https://www.kvwageningen.nl/Nieuwerkerk%20verliest%20en%20is%20uitgeschakeld
https://www.kvwageningen.nl/Nieuwerkerk%20verliest%20en%20is%20uitgeschakeld
https://www.kvwageningen.nl/Nieuwerkerk%20verliest%20en%20is%20uitgeschakeld
https://photos.app.goo.gl/DVDH2kwbXNzeDYRA9
https://www.youtube.com/watch?v=aEHf7TeQucI
https://www.youtube.com/watch?v=GHQ8vxcMR1A
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Algemene informatie 

Vrijwilligers gezocht! 

Het bestuur heeft deze week een PDF aangeleverd die als bijlage meegaat met deze weekbrief. Er worden 
vrijwilligers gezocht voor diverse functies. Zin om tijd en/of energie in KV Wageningen te stoppen, meld je dan 

zeker aan voor een van deze functies. Ook meer informatie verderop onder Vacatures.  

Wajo’s on Tour: met de bus naar HKC 1 - Wageningen 1 

Het eerste speelt aankomende zaterdag de allesbeslissende laatste competitiewedstrijd 
in Hardinxveld-Giessendam tegen HKC. Bij verlies van Unitas tegen Nieuwerkerk en 
winst van KV Wageningen tegen HKC met meer dan 2 doelpunten verschil worden we 
eerste in de poule! Ga jij mee? Er zijn een beperkt aantal kaarten voor de busreis 
beschikbaar dus wees er snel bij! Kaarten zijn te bestellen via de link! OP = OP 

https://tickets.twelveticketing.eu/events/363698/info... 
We verzamelen om 18:20 bij de parkeerplaats van Het Binnenveld (graag op tijd 
aanwezig zijn!!). Rond 23:00 zijn we weer terug in Wageningen. Tickets kosten €9,- per 
persoon. 

Digitaal korfbalcongres 2022: voor bestuurders, trainers, coaches en 

scheidsrechters 

Van de bond: “Het korfbalcongres is terug! Het is tijd om elkaar weer te inspireren en samen naar de toekomst te 

kijken. Tijdens het digitale korfbalcongres, dat plaatsvindt van 9 tot en met 13 mei, zoomen experts samen met 

verenigingen in op trends en ontwikkelingen. Dit doen zij die week met diverse workshops voor bestuurders, 
trainers, coaches en scheidsrechters. Een mooie kans om jezelf verder te ontwikkelen vanuit huis én om zo als 
vereniging verder te bouwen aan sterk verenigingskader.” 

De congresweek start maandagavond 9 mei met een introductie van het hoofdthema: trends en ontwikkelingen. 
Hierna vinden verdeeld over de week acht workshops plaats, waarbij elke workshop gericht is op een specifieke 

doelgroep. Hieronder vind je een overzicht van alle workshops en zie je wanneer deze plaatsvinden. Alle 
inhoudelijke informatie over de workshops vind je hier. Ook de plek om je aan te melden.  

 

Kantinediensten zaterdag 26 maart 

Zaterdag 26 maart 
08:30 - 10:30  E6 
10:30 - 12:30  E4 
12:30 - 14:30  D4 
14:30 - 16:30  moet nog worden geregeld 

16:30 - 18:30  A4 

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

  

Dag Tijd Workshop

Maandag 9 mei 19.15-20.15 Trends en ontwikkelingen

Maandag 9 mei 20.30-21.30 Analyse en wedstrijdvoorbereiding

Dinsdag 10 mei 19.15-20.15 Verenigingsarbitrage

Dinsdag 10 mei 19.15-20.15 Zichtbaarheid

Dinsdag 10 mei 20.30-21.30 Zichtbaarheid

Woensdag 11 mei 19.15-20.15 Veilig in je sport

Woensdag 11 mei 20.30-21.30 Mentale weerbaarheid voor scheidsrechters

Donderdag 12 mei 19.15-20.15 Ledenwerving en ledenbehoud

Donderdag 12 mei 20.30-21.30 Iedere scheidsrechter is uniek

Vrijdag 13 mei 19.15-20.15 Teamsamenstelling en selecteren

Vrijdag 13 mei 20.15-20.30 Afsluiting

https://www.knkv.nl/korfbalcongres/
mailto:bardienst@kvwageningen.nl
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Vacatures 

Vrijwilligers gezocht 

Het lijkt zo gemakkelijk en vanzelfsprekend: een veld, twee palen met een korf en een bal en daar gaan we. Maar 
voor het goed reilen en zeilen van een club is zoveel meer nodig. Net als bij de meeste verenigingen, zijn het ook 

bij KV Wageningen de vrijwilligers die hiervoor zorgen. Vrijwilligers zijn dan ook goud waard voor de club.  

Naast een bijdrage aan de club, schenkt een vrijwilligersfunctie ook veel voldoening en plezier en leer je nieuwe 
mensen kennen. Veel leden zijn actief als vrijwilliger. Ook ouders van jeugdleden zijn actief, soms gekoppeld aan 
het team van hun kind (vervoer, bardienst of teamouder), maar soms ook breder. Als club zijn we heel blij met 
alle vrijwilligers, omdat we weten dat we er nooit te veel van zullen hebben.  

Onze club heeft gelukkig al veel vrijwilligers binnen diverse commissies, maar op een aantal plekken hebben we 
nog enthousiaste mensen nodig. Op dit moment kunnen we dringend extra krachten gebruiken voor:  
+ beheerder accommodatie   + tribunespeaker    + medewerker oud-papier 
+ mediateam/livestream wedstrijden + jeugd technische commissie: A coördinator en B coördinator 
+ mede organisator commerciële acties 

In de bijlage bij deze weekbrief vind je meer informatie over de verschillende functies, evenals contactgegevens 
voor meer informatie.  

Ledenwerving, korfbalpromotie 

Korfbalgymlessen gaan weer verder 

Komende woensdag 23 maart gaan we korfbalgymlessen geven bij de Johan Frisoschool in de Tarthorstzaal. De 
week erop staan er lessen gepland voor obs de Wereld en de Margrietschool.  

Wil je een keer meehelpen met deze lessen? Neem dan contact op met Alien (korfballen@kvwageningen.nl of 
bellen/appen met 0644348874).  

Schiet-maar-raak trainingen: wie nodig jij uit?  

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

Actie Giro 555 bij thuiswedstrijd Wageningen 1 

Ook afgelopen zaterdag ging de opbrengst van de verloting bij de wedstrijd van Wageningen 1 naar Giro 555. 
Zaterdag leverde dat €370,50 op. De penningmeester gaat dit bedrag samen met dat van vorige week (€290) 
overmaken naar Giro 555.  

  

mailto:korfballen@kvwageningen.nl
mailto:korfballen@kvwageningen.nl


 

 

Pagina 7 van 10 

 
Weekbrief – 21 maart 2022 – Nr. 30 
 
 

 

Potgrondactie: opbrengst wordt gedeeld met Stadsboerderij 

Afgelopen week stond er in de Stad Wageningen een artikel over de potgrondactie. Alle informatie over de 
potgrondactie vind je op onze website: https://www.kvwageningen.nl/potgrondactie-2022  

 

Lopende acties:  

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

Activiteiten 

Oudste Kamp – 9 t/m 15 juli 

Ook voor de oudste jeugd gaan wij dit jaar weer een kamp organiseren. In tegenstelling tot het jongste kamp 
gaan wij nog wel zoals vanouds lekker een weekje weg. Kom daarom weer met je hele team een week lang 
genieten van verschillende leuke activiteiten om gezellig samen het seizoen af te sluiten. Dit zal zijn van 9 juli tot 
en met 15 juli. Zet daarom deze week nu alvast in je agenda. Verdere informatie over wat het thema is, wie de 

fantastische leiding/kookstaf is, volgt nog op een later tijdstip. Het oudste kamp is voor iedereen vanaf de C tot en 
met de A. Wij hebben er al weer zin in, hopelijk jullie ook! Mocht je al vragen hebben laat dit dan weten aan Corné 
Daalmeijer (06-30379479). 

Groetjes, 
De oudste kamp leiding 

Opgave Jongste Kamp 2022 geopend! (herhaling) 

Jongste Kamp 2022 is dit jaar van vrijdagavond 8 juli t/m maandagmiddag 11 juli. Jongste Kamp is voor alle 
kinderen die dit seizoen in een F-, E- of D-team spelen. Geef je snel op via de webshop van KV Wageningen. Of via 

onderstaande link: https://kvwageningenhoreca.12waiter.eu/c/webshop/p/kvw-jongste-kamp-2022  

Meer lezen over het kamp, lees dan het bericht van een paar weken geleden: Jongste kamp wordt een lang 
weekend.  

https://www.kvwageningen.nl/potgrondactie-2022
https://www.kvwageningen.nl/steun-lynn-en-faye-bij-hun-actie-voor-het-prinses-maxima-centrum
https://kvwageningenhoreca.12waiter.eu/c/webshop/p/kvw-jongste-kamp-2022
https://www.kvwageningen.nl/jongste-kamp-wordt-een-lang-weekend
https://www.kvwageningen.nl/jongste-kamp-wordt-een-lang-weekend
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Knutsel/speelmiddag Goede Vrijdag 15 april; aanmelden via teamouder (herhaling) 

Op vrijdag 15 april organiseert het JAC van 14:30 tot ongeveer 16:00 een 
gezellige knutsel- / speelmiddag. 

Deze activiteit is voor de Kangoeroes, F en E jeugd. 

Graag opgeven via de teamouders. Opgeven kan t/m 8 april via 

jac@kvwageningen.nl.  

Groetjes, 
De Paashaas 

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

Woe 30 maa 18:00-19:00 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Vrij 1 april 17:30-18:30 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Vrij 15 april 14:30-16:00 Knutsel/speelmiddag voor Kangoeroes, F en E 

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) 

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