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Korfbal 

Programma Wageningen 1 

Door 2x winst op Sparta Zwolle zijn we door naar de 2e ronde van de play-offs. In deze 2e ronde spelen we een 
best of three tegen AW.DTV uit Amsterdam om een plek in de nieuwe tussenklasse. Morgen spelen we uit om 
20:30, zie info van de Wajo's als je nog mee wil met de bus. Op 9 april spelen we de return thuis om 20:00 uur. 
Mochten we 1 van de 2 wedstrijden winnen, spelen we nog een 3e, allesbepalende, uitwedstrijd op 12 april. Bij 2x 
winst spelen we volgend jaar in de tussenklasse en bij 2x verlies in de Hoofdklasse. AW.DTV is een ervaren en 
goede ploeg dus Wageningen 1 kan jullie support goed gebruiken! Hopelijk zien we veel publiek bij beide 
wedstrijden! 

Update uit de Jeugd TC: bijzonder einde van bijzonder zaalseizoen nadert 

Afgelopen zaterdag hadden de D1, C1 en B1 een kampioenswedstrijd. 

De D1 moest helaas de meerdere erkennen in MIA. We feliciteren MIA met het kampioenschap. 

De C1 speelde een uitstekende wedstrijd tegen mede titelkandidaat Tiel en liet er geen twijfel over bestaan wie er 
de terechte nummer 1 werd in deze Hoofdklasse poule.  

C1 mag zich nu opmaken voor de 1/4 finales voor het kampioenschap van Nederland. Nu al een topprestatie! Waar 
die wedstrijd gespeeld gaat worden komende zaterdag is op dit moment nog niet bekend, maar hou de website en 
socials in de gaten.  De tegenstander van as zaterdag is PKC. Mogelijk zorgen onze C toppers voor een verlenging 
van de zaalcompetitie en plaatsen zij zich voor de 1/2 finale. 

De B1 speelde ook tegen de directe concurrent en maakte er samen met Elburg een spannende pot van, welke 
eindigde in een gelijkspel wat voor KV Wageningen B1 voldoende was om een feestje te vieren. Zij spelen de 
komende twee zaterdag tegen Amicitia voor promotie naar de Hoofdklasse. 

De A1 speelde de eerste van twee play down wedstrijden tegen LDODK en moest de overwinning aan de gasten 

laten. Komende zaterdag reizen ze af naar Gorredijk om de schade te repareren en proberen om in de Hoofdklasse 
te blijven. 

Overgang zaal naar veld. 

Vanwege de promotie/degradatie wedstrijden en/of finale ronden van diverse teams is de overgang van zaal naar 
veld wat rommelig. 

Bijgaand het trainingsschema (voorjaar)veld voor alle teams. Tevens een aangepast oefenprogramma. 

Door de huidige zaalcompetitie zijn sommige van onze teams nog in de zaal bezig. Dit geldt ook voor 
tegenstanders waar we oefenwedstrijden mee hadden afgesproken. Dat betekent een korte voorbereiding op de 
veldcompetitie die op zaterdag 23 april van start gaat.  

Voor de trainingen van de jeugdteams geldt: 

- Kangoeroes gaan naar buiten zaterdag 16 april 

- De F en E teams gaan buiten trainen vanaf woensdag 13 april 

- D teams vanaf dinsdag 12 april, behalve de D5 die gaan dinsdag 5 april al naar buiten. 

- C teams gaan vanaf maandag 4 april naar buiten, behalve C1 en C4 

- B teams gaan vanaf maandag 11 april buiten trainen 

- A teams  vanaf dinsdag 12 april 

Voor vragen of opmerkingen zijn wij via de mail te bereiken, of spreek een van de coördinatoren aan. 

JeugdTC@kvwageningen.nl  

Update uit Senioren TC 

Kampioenen 3, 5, 8, 9 en midweek 1. 

Het 5e was al kampioen een aantal weken geleden en wonnen ook hun laatste wedstrijd, gefeliciteerd! Zij gaan 
zich nu klaar maken voor de play-offs voor promotie naar de reserve 1e klasse.  Ze spelen 9 april thuis om 16.15 
tegen ODIK 3. En 16 april uit in Barneveld om 11.00 uur. Kom je ze aanmoedigen?  

Maar niet alleen 5 speelt om promotie. Het is ons 3e ook gelukt om vorige week maandagavond de inhaalwedstrijd 

tegen Rust Roest 2 te winnen en daarmee het kampioenschap veilig te stellen. Zij gaan strijden voor promotie 
naar de reserve overgangsklasse. Zij beginnen 9 april uit in Driebergen om 12.30 tegen Dalto 5 en zij zullen 16 
april thuis spelen. Ook zij kunnen jullie aanmoedigingen goed gebruiken! 

Wageningen 8 heeft ook een knappe prestatie neergezet, minste wedstrijden gespeeld in de poule en toch 

kampioen! Gefeliciteerd!  
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Wageningen 9 is het gisteren ook gelukt om op gelijke hoogte te komen met de nummer 1 in de poule. Door winst 
thuis tegen Vogel 1. Gefeliciteerd!  

Midweek 1 is ook kampioen geworden! Ze hebben de meeste wedstrijden kunnen spelen in de poule ondanks 
corona en moesten elke week weer een hoop spelers zoeken en hebben dan ook nog de meeste punten binnen 
gehaald, knap gedaan! Gefeliciteerd toppers! En uiteraard iedereen bedankt die midweek 1 geholpen heeft!  

Play-offs, vervolg zaalcompetitie. 

Zoals je eerder al kon lezen gaan Wageningen 3 en 5 zich op maken voor promotie wedstrijden. 

Helaas gaat Wageningen 6 zich opmaken voor degradatie wedstrijden. Zij kunnen jullie aanmoedigingen extra 
goed gebruiken. Zij spelen 9 april uit in Almere tegen EKVA 2 om 15.45 en de return thuis is 16 april. Zet hem op!  

Overgang veld naar zaal 

De overige teams gaan zich op maken voor het veld seizoen. Zij zullen buiten gaan trainen vanaf maandag 11 april 
volgens het schema, zie verderop in de weekbrief. Deze week trainen zij nog niet, een weekje rust om zo weer fit 
op het veld te kunnen beginnen. 

Aangepast trainingsschema zaal tot 15 april voor senioren die nog play-offs moeten spelen: 

- maandag in het Binnenveld 20.30-22.00 S3 

- woensdag in het Binnenveld 20.00-21.30 S5/S6 

- donderdag in de Aanloop 21.00-22.30 S3  

Oefenwedstrijden senioren 

16 april Wageningen A1-S4 (tijdstip, veld, scheids nader te bepalen) 

21 april 20.30 veld 3 Wageningen 4 - Arena 1 scheidsrechter Lammert Steendam 

Tot slot 

Wij willen jullie allen bedanken voor dit zaalseizoen, we hebben zoveel mensen bij elkaar zien invallen en elkaar 
zien helpen. Ontzettend fijn en goed gedaan allemaal! Bedankt!  

Senioren TC 

Trainingsschema voorjaar 2022 

Hierboven is het trainingsschema voor op het veld al genoemd, bij de update Jeugd TC en update Senioren TC. 
Wanneer de trainingen op het veld start wordt daar vermeld.  

 

2021-2022 veld 1 veld2 veld3 veld4

Maandag

17.30-18.30 18.30-20.00 18.30-20.00 B2/C2 18.30-20.00 C3/C5

19.00-21.00 RTC Oost 19.00-21.00 RTC Oost 20.00-21.30 S3/S4 20.00-21.30 S3/S4

Dinsdag

18.00-19.30 B1/C1 18.00-19.00 D1/D2 18.00-19.00 D3/D4 18.00-19.00 D5/D6

19.30-21.30 S1/S2 19.00-20.30 A1/A2 19.00-20.00 C4 19.00-20.30 A4

20.30-22.00 20.30-22.00 S7 20.30-22.00 S8

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 B2 18.30-20.00 C1 18.30-20.00 A3/A5

20.00-21.30 Midweek 20.00-21.30 S9 20.00-21.30 S6

Donderdag 17.45-19.00 C3

18.00-19.00 D3/D4 18.00-19.00 D1/D2 18.00-19.30 B1 18.00-19.00 D5/D6

19.30-21.30 S1/S2 19.00-20.30 A1/A2 19.00-20.15 C2 19.00-20.00 C4/C5

20.30-22.00 S3/S4 19.30-20.30 20.30-22.00 S5

20.30-22.00 S3/S4

Vrijdag 17.30-18.30 E-teams * 17.30-18.30 E-teams * 17.30-18.30 E-teams *

*Oneven weken *Oneven weken *Oneven weken

18.30-19.30 A4/A5 18.30-19.30 A3

20.00-21.30 S8 19.30-21.00 S7

Zaterdag 9.00-10.00 Kangoeroe Klup
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Uitslagen vorige week – 2 & 3 april 

 

Programma deze week – 9 & 10 april- mix van zaal & veld 

Zaalcompetitie  
Laatste wedstrijden reguliere competitie, plus diverse play-off wedstrijden. De actuele situatie mbt de playoff 
wedstrijden vind je hier: https://www.knkv.nl/competition/zaal2122 bij hyperlink “overzicht playoffs” 

 
 
Oefenwedstrijden veld 

Gedurende deze week zal het programma worden gepubliceerd op de website. Hou de website en team apps in de 
gaten. Zie ook Update uit Jeugd TC voor meer info over de oefenwedstrijden.  

 

Wageningen 1 Sparta (Zw) 1 24 17 Wageningen B3 Activitas B1 17 2 Wageningen E3 Wageningen E5 7 6

Sparta (Zw) 1 Wageningen 1 21 34 Wageningen C1 Tiel '72 C1 18 9 RDZ E1 Wageningen E4 21 4

Wageningen 3 Rust Roest 2 25 11 ODIK C1 Wageningen C2 5 8 DVO/Accountor E4 Wageningen E6 21 1

Wageningen 4 Amicitia 3 15 14 OVVO C2 Wageningen C3 5 9 Reehorst '45 E2 Wageningen E7 8 6

Wageningen 5 SDO/Fiable 4 21 13 Wageningen C4 EKCA/CIBOD C1 5 3 Wageningen E8 De Hazenkamp E1 4 1

Wageningen 7 Zwaluwen 2 17 19 Kesteren C1 Wageningen C5 10 2 Wageningen F1 DVO/Accountor F1 10 12

Wageningen MW1 DOT (O) MW1 14 8 Wageningen D1 MIA D1 3 17 Wageningen F2 Reehorst '45 F2 23 6

Wageningen A1 LDODK/Rinsma Modeplein A1 22 27 Midlandia D1 Wageningen D2 Wageningen F2 EKCA/CIBOD F1

Zwart Wit A1 Wageningen A2 18 21 Wageningen D5 Animo D1 2 19 Wageningen F3 SKF F2 1 15

Animo A2 Wageningen A4 9 7 Apeldoorn E1 Wageningen E1 10 12 Wageningen F4 Wageningen F5 5 11

Wageningen B1 Elburg B1 13 13 Tiel '72 E2 Wageningen E2 10 18 Wageningen 9 Vogel 1 17 11

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

din 5-4 20:30 AW/DTV 1 Wageningen 1 Zeeburgereiland-AMSTERDAM J.C. Vries, R. Meiling

zat 9-4 20:00 Wageningen 1 AW/DTV 1 Het Binnenveld 0:00

zat 9-4 12:30 Dalto/Klaverblad Verz  5 Wageningen 3 Hoenderdaal-DRIEBERGEN

zat 9-4 16:15 Wageningen 5 ODIK 3 Het Binnenveld 0:00

zat 9-4 15:45 EKVA 2 Wageningen 6 FBK hal-ALMERE

zat 9-4 LDODK A1 Wageningen A1

zat 9-4 17:30 Wageningen A5 DKOD A1 Het Binnenveld 0:00

zat 9-4 17:45 Amicitia B1 Wageningen B1 De Stamper-VRIEZENVEEN 0:00

zat 9-4 16:15 Wageningen B2 Zwaluwen B2 De Aanloop Kevin Houtters

zat 9-4 13:00 DVO/Accountor B4 Wageningen B3 DVO-hal-BENNEKOM Berg, M (Mariëlle) van den 12:00

zat 9-4 14:30 Wageningen C1 PKC C1 Mariënhoeve, Wijk bij Duurstede

zat 9-4 12:00 DKOD C3 Wageningen C4 MFC Doelum-RENKUM Moons, M. (Marlijne) 0:00

zat 9-4 15:00 Wageningen D2 Fortissimo D1 Het Binnenveld Daalmeijer, I. (Ilse) 0:00

zat 9-4 13:45 Wageningen D3 DOT (O) D1 Het Binnenveld Hoef, N.J. (Danieke) van de 0:00

zat 9-4 12:30 Wageningen D4 DVO/Accountor D3 Het Binnenveld Janssen, K (Kim) 0:00

zat 9-4 11:15 Wageningen D6 ODIK D3 Het Binnenveld Brink, L (Lisanne) van den 0:00

zat 9-4 09:00 Wageningen E1 Reehorst '45 E1 Het Binnenveld Stroband, Y. (Yuna) 0:00

zat 9-4 10:05 Wageningen E6 Arena E1 Het Binnenveld Heijnen, T. (Tomas) + begel. 0:00

zat 9-4 10:05 Wageningen E7 Kesteren E1 Het Binnenveld Rietveld, M. (Mette) 0:00

zat 9-4 10:05 Wageningen F5 SIOS '61 F1 Het Binnenveld Schrader, A.E. (Sophie) 0:00

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Veld Scheidsrechter

9-4-2022 12:00 Wageningen A2 ??? 3 Hidde Veenema

9-4-2022 13:15 Wageningen A3 Arena A1 3 Sypke van Terwisga

9-4-2022 12:45 Wageningen C2 ODIK C1 2 Annabel de Voort

9-4-2022 11:30 Wageningen C3 ??? 2 Jinke Oosterhof

9-4-2022 9:30-10:00 Wageningen C5 KK/Novio C2 2 Anouk van Aken

9-4-2022 10:05-10:35 KK/Novio C1 KK/Novio C2 2 Sem bouman

9-4-2022 10:40-11:10 KK/Novio C1 Wageningen C5 2 Isa Los

9-4-2022 12:00 Wageningen D1 DVO D1 4

9-4-2022 10:45 Wageningen D5 KK/Novio D1 1 Sheila van den Berg

9-4-2022 09:30 Wageningen E2 Rheko E1 E Maartje van Brakel

9-4-2022 09:30 Wageningen E3 KK/Novio E1 F Nienke van Rooijen

9-4-2022 10:45 Wageningen E4 Rheko E2 E Lennie Klop

9-4-2022 10:30 Wageningen E5 KK/Novio E2 F Tessa Onderstal Leanne Borger

9-4-2022 10:45 Wageningen F1 DVO F1 G Zetta Bergsma

9-4-2022 09:30 Wageningen F2 Oost-Arnhem F1 G Aniek Rou

9-4-2022 10:45 Wageningen F3 KK/Novio F1 D Imke Langstraat Didi Lubberts

9-4-2022 09:30 Wageningen F4 KK/Novio F2 D Leanne Borger Tessa Onderstal

9-4-2022 09:30 Wageningen F6 NIEUW DVO F4 NIEUW 1 Didi Lubberts Imke Langstraat

https://www.knkv.nl/competition/zaal2122
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Scheidsrechters ontvangen zaterdag 9 april 

van 19 uur tot 22.30 uur: Hans de Jong 

Programma volgende week – zaterdag 16 april – mix van zaal & veld 

Zaalcompetitie 
Laatste wedstrijden reguliere competitie, plus diverse play-off wedstrijden. De actuele situatie mbt de playoff 
wedstrijden vind je hier: https://www.knkv.nl/competition/zaal2122 bij hyperlink “overzicht playoffs” 

 
 
Oefenwedstrijden 

 
10:00-11:00 uur – onderling oefenen E-teams 
9:00-10:00 uur – onderling oefenen F-teams 

Actuele programma 

Voor wie precies alle data wil weten van de mogelijk komende wedstrijden van de zaalcompetitie, check 

https://www.knkv.nl/competition/zaal2122  

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  

Wedstrijdverslagen 

Alle wedstrijdverslagen van dit seizoen vinden jullie op onze website (nog niet compleet nu): 
https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverslagen-2021-2022  

Wageningen D1 verliest kampioenswedstrijd 

Helaas is het  de D1 het niet gelukt om eerste te worden afgelopen zaterdag. Ondanks de dikke nederlaag willen 
wij als D1 vanaf deze plek nogmaals Mia D1 feliciteren en succes wensen met het vervolg. De D1 baalde enorm 
van de wedstrijd maar ondanks alles zijn wij, Rinske en Laura, enorm trots op alle spelers en speelsters! Alle 

supporters bedankt voor het komen en op het veld gaat de D1 weer knallen  

Laura, Rinske en de D1 

Wageningen 1 wint eerste play-off wedstrijd van Sparta Zwolle met 24-17 

Overwinning één van de twee play-offs is binnen. Na een niet al 
te hoogstaande wedstrijd tegen Sparta Zwolle was het 
Wageningen dat weliswaar verdiend won, maar de vele gemiste 
kansen geven nog wel een reden tot nadenken. 

Wageningen startte dinsdagavond wel heel voortvarend. De 
eerste beste bal ging al binnen de halve minuut door de korf toen 
Nena van afstand raak schoot. Sparta had weliswaar meteen het 
antwoord klaar, maar het lukte daarna een paar keer niet binnen 
de 25 seconden de mand te vinden. Dit uiteraard door het stevige 
verdedigen aan de blauwwit-zijde. Wageningen profiteerde hier 

tweemaal van. Het was Wouter die van afstand raak schoot en 
zijn tweede treffer was mede te danken door prima rebounden 
van Tim, die hem zo opnieuw in stelling kon brengen. 

Vooral in die beginfase verdedigde Wageningen dusdanig sterk dat Sparta niet binnen de reguliere tijd tot scoren 

kon komen. De bal was mede daardoor amper in de aanval of Danieke gaf met een doorloopbal haar dame het 
nakijken (4-1). Jiske bracht de stand op 5-2 via een vrije bal, waarna Sparta in dezelfde minuut nummer drie 
aantekende. Wageningen was daarna aanvallend ook een paar keer niet bij de les waardoor er ook 
tijdsoverschrijding was. Sparta profiteerde daar gelukkig niet echt van. Joost kreeg een stip toegewezen, hij leek 

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

zat 16-4 Wageningen 3 Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5

zat 16-4 11:00 ODIK 3 Wageningen 5 De Voorde-VOORTHUIZEN

zat 16-4 Wageningen 6 EKVA 2

zat 16-4 Wageningen B1 Amicitia B1

zat 16-4 11:00 Kesteren E1 Wageningen E7 De Leede-KESTEREN Druijff, J.G.J. (Jasper)

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Veld Scheidsrechter

16-4-2022 11:00 Wageningen A4 Novio A1 3 Matthijs van Drueten

16-4-2022 12:15 Wageningen A5/B3 Novio A2 3 Jorg van Harn

16-4-2022 12:15 Wageningen B2 Oost-Arnhem B2 2

16-4-2022 11:00 Wageningen C2 Oost-Arnhem C1 2 Martijn van Ark

16-4-2022 11:00 Wageningen D1 Dalto D1 1 Jan Willem van Nieuwenhuijsen

https://www.knkv.nl/competition/zaal2122
https://www.knkv.nl/competition/zaal2122
https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/programma-het-binnenveld
https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverslagen-2021-2022
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hem te missen, maar de zoemer had inmiddels geklonken voor een time-out aan Sparta-zijde. Alsnog mocht hij 
aanleggen en nu was het wel raak. 

Helaas bleef het bij die stand van 6-3 aanvallend toch te onrustig en ook nu werd er te weinig rekening gehouden 
met de schotklok. Ondanks dit lukte het tenslotte toch te scoren. Het was Danieke die de marge naar vier tilde. 
Sparta deed met één treffer wat terug, maar allereerst was het Wouter die vlak voor de zoemer scoorde en Nena 

via een vrije bal en Pim van afstand zorgden voor 10-4. 

Tim tikte de elfde binnen, dit nadat een schot van Wouter afketste van de korf. De laatste vijf minuten scoorde 
Wageningen nog slechts éénmaal via Danieke, terwijl ook nog een stip werd gemist. Drie dames van Sparta 
zorgden mede voor de ruststand van 12-7. 

De tweede periode kwam Wageningen al snel aan de eerste aanval toe omdat het aan Sparta-zijde opnieuw niet 
lukte binnen de reguliere tijd de mand te vinden. Jiske en Danieke schoten de stand naar zeven treffers verschil. 
Sparta probeerde uiteraard er van alles aan te doen om het tij te keren en het verschil niet nog groter te laten 
worden. Met twee doelpunten kwamen zij iets dichterbij. 

Jiske maakte opnieuw een vrije bal en bij die stand van 15-9 werd de eerste wissel toegepast aan Wageningse 
zijde. Steven verving Joost. De stand 15-11 was voornamelijk te wijten aan het onzorgvuldig afwerken van de 
kansen aan blauwwit-zijde. 

Jiske schoot van afstand raak, direct nadat Wouter een stip had laten liggen. Wouter maakte die misser goed door 
goed af te ronden toen Jiske een vrije bal onbenut liet. Bij de stand 17-11 nam Sparta opnieuw een time-out en zij 

waren het die daarna het eerste scoorden. Met een fraaie onehander zorgde Nena voor 18-12 en Jiske bracht met 
haar vijfde treffer nummer negentien op de teller. 

Nena maakte haar vierde doelpunt en Steven kon van afstand raak schieten doordat Tim verdedigend een bal 

onderschepte en deze meteen naar hem doorspeelde. 

Nog vijf minuten te gaan met opnieuw een tijdsoverschrijding aan Wageningse zijde. Danieke , die aanvallend in 
positieve zin opviel met haar vier doelpunten, werd gewisseld voor Klae. Nog driemaal werd er gescoord aan de 
blauwwit-zijde. Pim tweemaal, waarvan een stip en Wouter brachten de eindstand op 24-17. 

Alles bij elkaar geen opwindende wedstrijd. Wel een verdiende overwinning, maar de uitslag had groter moeten 
uitvallen gezien de vele mogelijkheden die Wageningen had. Gelukkig scoorden de dames ook weer lekker mee. 
Aan Sparta-zijde hadden de dames overigens ook een aardige inbreng. 

Zaterdag a.s staat de return in Zwolle op het programma. Het is zeker nog niet gelopen. Sparta is een 
hardwerkende ploeg, die het lukte afgelopen zaterdag een puntje af te snoepen van Mid Fryslãn, dat eerste werd 
in hun poule. Maar als Wageningen zorgvuldiger met de kansen om kan gaan moet het lukken de volgende play-

offwedstrijd te halen. Die zal dan volgende week dinsdag gespeeld worden in Eindhoven (DSC) of in Amsterdam 
(AW.DTV) 

Deze beide ploegen spelen nu play-offs voor promotie naar de Korfbal League. De verliezer zou dan de volgende 
tegenstander kunnen worden van Wageningen in een best-of-three. 

Opstelling en doelpunten: 

A Danieke vd Hoef 4, Nena Ellermeijer 4, Joost van Milligen 1, Pim Steenbergen 3 
V Saskia vd Zee, Jiske van Brenk 5, Tim Dekker 1, Wouter ter Maten 5. 
R Michelle vd Tempel, Klae Dekens, Jeroen Hukema , Steven Landman 1. 

Media overzicht:  

- Livestream Wageningen 1 - Sparta (Zw) 1  
- Foto's Patricia Brouwer 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_WODEfPo2TQ
https://photos.google.com/share/AF1QipO3kKtoT33bWqJcXFN71y5w2dmzTb8Lg2gOVXf97e5PoKgHarEE---NTbjZSzzyxA?pli=1&key=OXpwcmJiOTNCTzlicEU1eG03YURwWXNheWtiMFFR
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Ruime zege in tweede play-off voor Wageningen 1 

Zaterdag stond de tweede play-off ontmoeting op het programma tegen 
Sparta in Zwolle. Afgelopen dinsdag nam Wageningen al een voorschotje 
door de eerste wedstrijd thuis met 24-17 te winnen. Weliswaar al een flinke 

marge, maar Wageningen wist wat ze te doen stond: veel scoren. 

Om half negen floten de arbiters in voor een stevige maar aantrekkelijke 
wedstrijd waarin de blauwwitten voornamelijk domineerden. Ging alles 
volgens het boekje? Nou nee, er werd toch nog te vaak aan Wageningse 
zijde te gehaast aangevallen, waardoor balverlies ontstond. Gelukkig werd 

dit door de tegenstander niet afgestraft. Er maakte tenslotte maar een 
ploeg aanspraak op de klinkende overwinning en dat was Wageningen. 

De eerste aanval voor Sparta duurde maar heel kort want Wageningen 
kreeg al snel de aanval middels een vrije bal. De blauwwitten konden dus 

meteen aanvallend aan de bak, maar helaas op dat moment nog zonder 
resultaat. De tweede toevoer naar de Sparta-aanval bracht wel meteen 
resultaat. Via een afstandsschot namen zij de leiding.Tim had hier meteen 
het antwoord op en Pim zette zijn ploeg op 1-2. Wageningen had daarna 
meerdere keren volop kans de voorsprong uit te breiden, maar zoals eerder 

aangegeven, door te gehaast spel werden zelfs opgelegde kansen om zeep 
geholpen. Mede daardoor kreeg Sparta de Zwolse supporters op de 

spreekwoordelijke banken door 2x te scoren en een nipte voorsprong te 
nemen. Tot 5-5 kon Sparta daarna nog aanhaken. Aan Wageningse zijde 
waren het Jiske(stip), Danieke en Saskia, beiden van afstand, die scoorden. 
Terwijl Wageningen duidelijk de bovenliggende partij was lukte het daarna 
nog niet om dit uit te drukken in de stand. Nena en Steven scoorden beiden en het lukte Sparta zelfs de 
aansluitingstreffer te maken. Tot 8-9 hield de Zwolse formatie Wageningen nog bij. In die periode scoorden 
Wouter en Danieke. De voorsprong, weliswaar klein, liet Wageningen zich echter niet meer afnemen. Uiteraard 

bleef Sparta, dat bekend staat als een vechtersploeg, voor elke bal gaan en zij hielden de achterstand in het 
vervolg van de wedstrijd tot de rust toch beperkt tot twee treffers. Wouter en Pim zorgden voor 8-11, Sparta deed 
weer iets terug, maar het verschil werd vier door Saskia vanaf de stip en Wouter van afstand. Weer kwam Sparta 
door tweemaal een heer terug. 

Jiske maakte de veertiende treffer met een doorloopbal, die zij meteen maakte na de uitworp en Nena tekende 

voor nummer vijftien. Alhoewel het echt niet nodig was, lukte het Sparta toch door een mindere slotfase van 
Wageningen, de ruststand te bepalen op 13-15. 

De tweede helft leek een vervolg te krijgen van die mindere slotfase van de 1e helft. Sparta maakte hier dankbaar 

gebruik van en de aansluitingstreffer was een feit. Gelukkig had Wageningen daarna alles weer snel op de rit en 
via de toegekende stip aan Jiske konden ze weer wat uitlopen. De 14-17 van Danieke kwam uit een magnifieke 
aanval tot stand. "Uit het boekje" zou je kunnen zeggen. De bal werd op tempo rond gespeeld en met die fraaie 
treffer afgerond. Nena schoot van afstand raak en bij de stand 15-18 miste Saskia vanaf de stip. Ondanks dat 
Sparta meteen tegen scoorde, kreeg Wageningen hierna de geest. Tweemaal een vrije bal van Nena en een 
afstandschot van Wouter bracht de stand op 16-21. 

Wageningen ging wisselen. Jeroen kwam in het veld voor Tim, die trouwens de hele wedstrijden weer voortreffelijk 
stond te rebounden en ook verdedigend zijn mannetje stond. Het werd 16-22 via een vrije bal van Jiske. Opnieuw 
werd er gewisseld aan Wageningse kant. Klae verving Danieke (ook weer prima spelend) en Michelle kwam voor 
Jiske, die trouwens ook een puike partij liet zien. Nena maakte haar zesde doelpunt en Saskia trof voor de derde 
maal de korf. Wageningen kwam qua schot eindelijk goed los. Klae schoot raak en Steven kon van korte afstand 

aanleggen vanuit een vrije bal genomen door Nena. Wouter en Steven 2x brachten de stand op 19-29. Jeroen kon 

vanaf de stip afronden en Klae bekroonde haar invalbeurt met een prima genomen doorloopbal. De eindstand 21-
34 werd bepaald via Steven, Wouter en Pim. In de slotfase maakte Steven aanvallend nog plaats voor Deen. 

Samengevat een meer dan verdiende overwinning, met toch nog soms onrustige fases. Verdedigend stond het 
over het algemeen goed. Aanvallend een prima behaalde score. 

Wageningen gaat zich nu opmaken voor de ontmoeting tegen AW/DTV die in een spannende play-off tegen DSC 
haar meerdere moest erkennen. In deze " best of three" begint Wageningen dinsdag in Amsterdam. De winnaar uit 
deze strijd mag volgend seizoen uitkomen in de nieuw te vormen tussenklasse. 

Opstelling en doelpunten: 
Aanval: Saskia vdZee 3,Jiske van Brenk 4, Tim Dekker 1, Wouter ter Maten 5 
Verdediging: Danieke vd Hoef 4, Nena Ellermeijer 6, Steven Landman 5, Pim Steenbergen 3. 
Reserve: Michelle, Klae Dekens 2, Jeroen Hukema 1, Deen de Jong. 
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Algemene informatie 

Vacature vertrouwenscontactpersoon ingevuld 

Zo snel kan het gaan… 

We zijn heel blij te kunnen melden dat deze belangrijke rol binnen 
onze club al zo snel weer is ingevuld. Het team bestaat nu zelfs uit 

drie personen. 

Naast Hennie Pes zijn Henri van Holland en Lammy Brouwer de 
nieuwe vertrouwenscontactpersonen. Zij zullen binnenkort een 
rondje binnen de club doen om wat meer te vertellen over wie ze 

zijn en wat ze doen. 

Je kunt er natuurlijk nu al meer over lezen op onze website. 

Henri en Lammy, van harte welkom en alle succes in jullie nieuwe 
rol! 

WAJO’S ON TOUR!💙🤍 5 april naar Amsterdam 

Het eerste speelt aankomende dinsdag om 20:30 in Amsterdam de eerste play-off van een best-of-three serie 

tegen AW/DTV . Na de dubbele overwinning zijn we klaar voor AW/DTV💪🏻 Bij winst hebben we een goede 

uitgangspositie voor de thuiswedstrijd op zaterdag. De winnaar van deze serie promoveert naar de nieuwe 
tussenklasse. Een hele belangrijke wedstrijd dus! Ga jij mee? Er zijn een beperkt aantal kaarten voor de busreis 
beschikbaar dus wees er snel bij! Kaarten zijn te bestellen via deze 
link:  https://tickets.twelveticketing.eu/events/364061/info?distributionId=180475 OP = OP 

We verzamelen om 19:00 bij de parkeerplaats van Het Binnenveld (graag op tijd aanwezig zijn!!). Rond 23:15 zijn 

we weer terug in Wageningen💙🤍🦁 

Gevonden: heel veel bidons… 

Bij de gevonden voorwerpen liggen heel veel bidons. Ze worden binnenkort opgeruimd. Je vindt de bidons in een 
krat in het beheerdershok.  

Kantinediensten zaterdag 9 april 

Zaterdag 9 april 

08:30 - 10:30  E7 
10:30 - 12:30  D4 
12:30 - 14:30  D3 
14:30 - 16:30  B2 

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

Vacatures 

Vrijwilligers gezocht voor achter bar tijdens feest zaterdagavond a.s. na S1 

Zaterdagavond is er na afloop van de wedstrijd van Wageningen 1 een feestje in het clubhuis. Met DJ TRD. Wie 

komt er tijdens het feestje achter de bar staan? Van 21:00 tot 1:00 uur.  

Je kunt je aanmelden via bardienst@kvwageningen.nl of 06 29071591.  

Vrijwilligers gezocht voor achter de bar bij feesten, playbackshow etc.  

Zou je af en toe achter de bar willen helpen bij feesten, playbackshow etc.? Meld je dan aan bij Anita Hendriks, 
bardienst@kvwageningen.nl of via 06 29071591. 

Ledenwerving, korfbalpromotie 

Deze week voorlopig de laatste korfbalgymlessen 

Woensdag 30 maart hebben we 3 groepen van de Margrietschool een korfbalgymles gegeven in Sporthal de 

Vlinder. Groep 4, 5 en 6 gingen aan de slag met korfbal samen met de trainers Stefan, Isa, Martine, en Iris. 
Morgen gaan we aan de slag met de Piekschool en vrijdagochtend met de Bijenkorf. En dan houden we er even 
mee op. Mogelijk gaan we na de meivakantie verder, maar dat staat nog niet vast.  

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 6 april, 18:00-19:00 uur, hal van het Binnenveld 

- Woensdag 13 en 20 april, 17:30-18:30 uur, kunstgras van het Binnenveld 
- Vrijdag 15 april, 17:30-18:30 uur, kunstgras van het Binnenveld 

https://www.kvwageningen.nl/organisatie/vertrouwenscontactpersonen
https://tickets.twelveticketing.eu/events/364061/info?distributionId=180475
mailto:bardienst@kvwageningen.nl
mailto:bardienst@kvwageningen.nl
mailto:bardienst@kvwageningen.nl
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
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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 

Lopende acties:  

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

Activiteiten 

Toekomstige activiteiten (details niet meer in weekbrief, wel op website) 

- Knutsel/speelmiddag voor E, F en Kangoeroes, Goede Vrijdag 15 april (aanmelden via teamouder) 
- Playbackshow, zaterdag 23 april, aanmelden kan tot 9 april 
- Oudste kamp, 9 t/m 15 juli 
- Opgave jongste kamp (vrijdagavond 8 juli t/m maandag 11 juli) geopend 

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) 

 

Wageningen C1 is kampioen! Nu op naar de kwartfinales van het NK. Die spelen ze zaterdag 9 april om 14:30 uur 
in Wijk bij Duurstede tegen PKC C1. Bij winst volgt de halve finale op 16 april.  

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Woe 6 april 18:00-19:00 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

Woe 13 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 

Woe 20 april 17:30-18:30 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal 

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/  

  

mailto:korfballen@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/steun-lynn-en-faye-bij-hun-actie-voor-het-prinses-maxima-centrum
https://www.kvwageningen.nl/knutsel-speelmiddag-goede-vrijdag-15-april
https://www.kvwageningen.nl/playbackshow-2022
https://www.kvwageningen.nl/oudste-kamp-9-t-m-15-juli-2022
https://www.kvwageningen.nl/opgave-jongste-kamp-2022-geopend
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
mailto:nac@kvwageningen.nl
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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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: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
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HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 
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