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Korfbal 

Aangewezen om te fluiten? Kom en wees op tijd 

De laatste weken constateren wij dat er veel scheidsrechters, vooral bij jeugdwedstrijden, niet op komen dagen 
zonder af te zeggen.  

Dit vinden wij als arbitragecommissie onacceptabel en bijzonder jammer, ook voor alle enthousiaste 
spelers/kinderen, coaches, ouders en publiek is dit erg vervelend. 

Met veel kunst en vliegwerk wordt het vaak, op het laatste moment, weer opgelost maar dat is en kan natuurlijk  
niet de bedoeling zijn. 

Anne en Maaike proberen zo goed mogelijk te plannen en je bent echt niet vaak aan de beurt, maar KOM in ieder 

geval....of regel een zelf vervanger en geef dit door, of zeg tijdig af als je echt niet kunt.  

Je aanstelling staat altijd duidelijk in de weekbrief en je krijgt een mail en een herinnering en je aanwijzing staat in 
de KNKV app, dus daar kan het niet aan liggen. 

Dank voor jullie begrip ook namens alle korfballende kinderen, coaches en ouders. Laten  we er samen een mooi 
veldseizoen van maken.  

“ zonder scheidsrechter geen wedstrijd” 

Met sportieve groet, 
Arbitrage Commissie KV Wageningen 
 
→ hoe zat het ook alweer met de interne scheidsrechters:  
Principebesluit aanwijzing interne scheidsrechters (september 2021) 

Programma voorjaarscompetitie bekend 

Vorige week woensdag is het programma van de voorjaarscompetitie beschikbaar gekomen in de KNKV app. Je 
vindt het programma ook op onze website: https://www.kvwageningen.nl/programma  

De teampagina’s op onze website moeten nog worden omgezet naar de voorjaarscompetitie.  

Wageningen 1 dinsdagavond op herhaling in Amsterdam 

Het lukte Wageningen 1 helaas niet om afgelopen zaterdag AW.DTV te verslaan, en nu volgt dinsdagavond het 3e 
en beslissende duel. De winnaar speelt volgend seizoen in de nieuwe Tussenklasse, de verliezer blijft in de 

Hoofdklasse. De wedstrijd begint om 20:30 uur. De Wajo’s organiseren een bus, zie verderop.  

Update Jeugd TC: staartje zaal en steeds meer veld 

Afgelopen zaterdag niet de resultaten waar we op gehoopt hadden. Het eerste mag gelukkig in de herkansing en 
gaat dinsdag nog een keer naar Amsterdam. Als het op supportersgroepen aan komt, zitten we met de Wajo’s al 

op "League niveau". Nog een keer met z'n allen achter de ploeg gaan staan en de ploeg naar de "tussenklasse" 
schreeuwen. #Letsgowajos 

De A1 haalde een knappe overwinning bij LDODK, maar de uitslag was helaas niet voldoende voor handhaving in 
de Hoofdklasse. Dit team mag met opgeheven hoofd richting veldseizoen waar ze met 2 topploegen bovenaan in 
de Overgangsklasse staan. 

De B1 speelde niet hun beste wedstrijd van het seizoen en moest de overwinning aan Amicitia B1 laten. Er komt 
nog een thuiswedstrijd komende zaterdag waarin men kan laten zien dat afgelopen zaterdag een vergissing was. 
Als er met 3 doelpunten verschil wordt gewonnen hebben ze promotie naar de Hoofdklasse afgedwongen. We 
wensen hen veel succes! 

De C1 heeft ervaring opgedaan met spelen van een kampioens/promotiewedstrijd, maar PKC was duidelijk een 
maatje te groot. Hopelijk gaan de meeste spelers van dit team, vaker dergelijke wedstrijden spelen in de 
toekomst. 

Op de E7 na is alle jeugd klaar met de zaalcompetitie. 

Komende week gaan (bijna) alle teams het veld weer op om te trainen. Check even het trainingsschema. Er is 
nog eea geschoven met dagen en tijden. 

De B1 traint deze week nog binnen op dinsdag en donderdag ivm de wedstrijd van zaterdag om 14.30 uur in Het 
Binnenveld. Zij kunnen wel support gebruiken, kom naar de hal om hen aan te moedigen voor promotie naar de 
Hoofdklasse.  

Komende zaterdag ook de nodige oefenwedstrijden waarvan verderop een schema. 
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Voor de veldcompetitie hebben we besloten om de B3 en A5 samen te voegen. Zij gaan de voorjaarscompetitie 
spelen als de A5. De spelers (en ouders) zijn hierover afgelopen week geïnformeerd. 

Voor vragen of opmerkingen zijn we bereikbaar via de mail. 
jeugdtc@kvwageningen.nl 

Trainingsschema voorjaar 2022 

Hierboven is het trainingsschema voor op het veld al genoemd bij de update Jeugd TC  

 

Uitslagen vorige week – 9 & 10 april 

 

Programma deze week – 16 & 17 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” 

 
 

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 18.45-20.00 A5 18.30-20.00 A3

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

Donderdag 17.45-19.00 C3

18.00-19.30 B1 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 19.00-20.15 C1/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

AW/DTV 1 Wageningen 1 18 21 Amicitia B1 Wageningen B1 10 8 Wageningen D6 ODIK D3 3 9

Wageningen 1 AW/DTV 1 16 22 Wageningen B2 Zwaluwen B2 9 11 Wageningen E1 Reehorst '45 E1 25 7

Dalto/Klaverblad  5 Wageningen 3 31 17 Wageningen C1 PKC/Vertom C1 10 18 Wageningen E6 Arena E1 6 5

Wageningen 5 ODIK 3 19 10 DKOD C3 Wageningen C4 8 3 Wageningen E7 Kesteren E1

EKVA 2 Wageningen 6 21 18 Wageningen D2 Fortissimo D1 6 6 Wageningen F5 SIOS '61 F1 7 11

LDODK/Rinsma Modeplein A1 Wageningen A1 15 17 Wageningen D3 DOT (O) D1 8 5

Wageningen A5 DKOD A1 8 17 Wageningen D4 DVO/Accountor D3 4 19

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

din 12-4 20:30 AW/DTV 1 Wageningen 1 Zeeburgereiland-AMSTERDAM M. (Martin) Falkenberg, D (Danny) Gerritsen

zat 16-4 11:30 Wageningen 3 Dalto/Klaverblad Verz 5 Het Binnenveld H. TH. (Harry) Brack

zat 16-4 11:00 ODIK 3 Wageningen 5 De Voorde-VOORTHUIZEN R (Roelof) Schut

zat 16-4 13:00 Wageningen 6 EKVA 2 Het Binnenveld A.P. (André) Korf de Gidts

zat 16-4 14:30 Wageningen B1 Amicitia B1 Het Binnenveld

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

mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
https://www.knkv.nl/competition/zaal2122
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Oefenwedstrijden veld 

 
 
Door de weekse oefenwedstrijden jeugd 

 

Scheidsrechters ontvangen zaterdag 16 april 

?? 

Zaterdag 16 april tijd veld bijz. Scheidsrechter

KVW A3

KVW A4 Novio A1 11.00-11.45 3 driekamp, 2x20 Lola Meurs

KVW A5/B3 Novio A1 12.00-12.45 3 driekamp, 2x20 ??

KVW B2 Oost-Arnhem B2 12.15 1 ??

KVW C2 Oost-Arnhem C1 11.00 2 Martijn van Ark

KVW C3 Arena C1 12.15 uur 2 ??

DKOD C2 KVW C4 12.10

KVW C5

KVW D1 Dalto D1 11.00 1 JW van Nieuwenhuijsen

DKOD D1 KVW D2 10.00

DKOD D2 KVW D4 9.00

KVW E1 t/m E6, E8 alle E onderling 10.00-11.00 2

Kesteren E1 KVW E7 11.00 Zaalcompetitie

KVW F1 t/m F6 alle F onderling 9.00-10.00 2

Kangoeroe Klup 9.00-10.00 1

KVW D2 D2-D3 19-apr 18-19 thuis veld 3, D4 op plek D2 (veld 2)

KVW D3 D3-D4 21-apr 18-19 thuis veld 3

KVW D4

KVW D5 D5-D6 14-apr 18-19 thuis veld 4

KVW D6
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Programma volgende week – zaterdag 23 april – start voorjaarscompetitie 

 

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  

Verdiende zege voor Wageningen 1 in 1e play-off bij AW.DTV (18-21) 

De eerste horde is genomen in de vooraf voorspelde moeilijke 1e play-off tegen AW.DTV. De Amsterdammers 

verloren afgelopen zaterdag nipt van DSC uit Eindhoven en zagen daarmee de kansen op de Korfbal League in 
rook opgaan. Nu zijn ze de tegenstander in een "best of three" om uit te maken wie volgend seizoen mag 
uitkomen in de Tussenklasse (winnaar) of in de Hoofdklasse blijft (verliezer). Het beloofde dus een heet 
(dinsdag)avondje te worden. 

zat 23-4 14:00 Wageningen 3 Wit-Blauw/Green Organics 2 Binnenveld-1K40

zat 23-4 15:30 Wageningen 4 Apeldoorn 2 Binnenveld-1K40

zat 23-4 14:00 Exakwa 2 Wageningen 5 Sportpark Langezand-LELYSTAD

zat 23-4 12:30 Wageningen 6 Dalto/Klaverblad Verzekeringen 6 Binnenveld-1K40

zat 23-4 17:00 Wageningen 7 Tiel '72 3 Binnenveld-1K40

zat 23-4 16:00 Zetten 1 Wageningen 8 Veld bij Hendrik Pierson College-ZETTEN

zon 24-4 11:00 Wageningen 9 MÃ©lynas 4 Binnenveld-1K40

woe 20-4 20:00 Duko MW2 Wageningen MW1 Sportpark De Nieuweling-DUIVEN

woe 20-4 20:00 Wageningen MW2 Duko MW1 Binnenveld-1K40

zat 23-4 12:30 De Meeuwen A1 Wageningen A1 Sportpark Putter Eng-PUTTEN

zat 23-4 14:15 Tilburg A1 Wageningen A2 KV Tilburg-TILBURG

zat 23-4 14:45 Wageningen A3 DOT (O) A2 Binnenveld-2aK40

zat 23-4 13:00 Arena A1 Wageningen A4 Sportterrein Candia-RHENEN

zat 23-4 13:15 Wageningen A5 Activitas A1 Binnenveld-2aK40

zat 23-4 11:15 Wageningen B1 Dindoa B1 Binnenveld-1K40

zat 23-4 10:00 Wageningen B2 Zwaluwen B2 Binnenveld-1K40

zat 23-4 11:00 LDODK/Rinsma Modeplein C1 Wageningen C1 Sportpark Kortezwaag-GORREDIJK

zat 23-4 12:00 Wageningen C2 Oost-Arnhem C1 Binnenveld-2aK40

zat 23-4 12:00 Arena C1 Wageningen C3 Sportterrein Candia-RHENEN

zat 23-4 14:00 Wageningen C4 Spirit C2 Binnenveld-3aK40

zat 23-4 11:00 Wageningen C5 Zetten C1 Binnenveld-2aK40

zat 23-4 12:30 Woudenberg D1 Wageningen D1 Sportpark De Grift-WOUDENBERG

zat 23-4 12:00 Wageningen D2 Rheko D1 Binnenveld-3aK40

zat 23-4 11:00 Wageningen D3 DVO/Accountor D2 Binnenveld-3aK40

zat 23-4 10:00 Wageningen D4 SKF D4 Binnenveld-2aK40

zat 23-4 13:00 Wageningen D5 Keizer Karel/Noviomagum D1 Binnenveld-3aK40

zat 23-4 13:15 Hemur Enge D1 Wageningen D6 Sportpark De Burgwal-AMERONGEN

zat 23-4 11:00 Spirit E1 Wageningen E1 Sportcomplex De Voorde-VOORTHUIZEN

zat 23-4 09:00 Wageningen E2 Woudenberg E4 Binnenveld-34bc1K24

zat 23-4 10:30 SKF E2 Wageningen E3 Sportpark De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 23-4 09:00 Wageningen E4 Telstar/Schoonderbeek E2 Binnenveld-4bK24

zat 23-4 10:00 Wageningen E5 Keizer Karel/Noviomagum E1 Binnenveld-34bc2K24

zat 23-4 10:00 Wageningen E6 SKF E5 Binnenveld-34bc1K24

zat 23-4 10:00 Arena E1 Wageningen E7 Sportterrein Candia-RHENEN

zat 23-4 09:00 Wageningen E8 Keizer Karel/Noviomagum E2 Binnenveld-34bc2K24

zat 23-4 09:30 SKF F1 Wageningen F1 Sportpark De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 23-4 09:00 Woudenberg F3 Wageningen F2 Sportpark De Grift-WOUDENBERG

zat 23-4 09:00 Wageningen F3 Animo F1 Binnenveld-34bc3K24

zat 23-4 10:00 Wageningen F4 Kesteren F1 Binnenveld-4bK24

zat 23-4 10:00 Wageningen F5 Revival F3 Binnenveld-34bc3K24

zat 23-4 11:00 ODIK F3 Wageningen F6 Sportpark Oosterbos-BARNEVELD

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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Wageningen trad met dezelfde opstelling aan als afgelopen zaterdag in Zwolle tegen Sparta, toen zij 34x de korf 
wisten te vinden. Klaar waren de blauwwitten er wel voor en dat bleek ook wel in de loop van de wedstrijd. 

De eerste aanvallen van beide ploegen leverden nog niets op. Toen Wageningen toch als eerste scoorde via Daniek 
en Pim vielen de doelpunten tamelijk snel achter elkaar. Dat de thuisploeg langszij kon komen was in die 
beginperiode voornamelijk te wijten aan het slechte afronden. Uit een vrije bal nam Wageningen via Nena weer 

een voorsprong en haar tweede toegekende vrije bal lukte helaas niet door het goede verdedigen van de 
tegenstandster. Ook de vrije bal van Jiske lukte op identieke wijze niet en de Amsterdammers mochten hierna via 
een doorloopbal even aan een voorsprong ruiken. Wouter had dit al snel weer te niet gedaan. Nog eenmaal kon de 
thuisploeg hoop putten op een goed resultaat toen zij opnieuw scoorden, maar ook nu had Wageningen middels 
Steven snel de gelijkmaker door de korf gewerkt. Jiske bracht haar ploeg weer op voorsprong. 

Nog eenmaal kwam AW.DTV langszij, maar met met nog ruim tien minuten op de klok was het voornamelijk 
Wageningen dat de wedstrijd dicteerde. Bij de stand van 6-7 via Nena nam AW.DTV de eerste time-out. 
Wageningen leek hieraan echter meer gehad te hebben, want de blauwwitten liepen uit naar 6-10 via Steven en 
2x Wouter. Aan de zijde van de thuisploeg kwam hun beste dame in het veld in de hoop het tij te keren. Gelukkig 
kon Saskia, haar directe tegenstander, dit prima handelen. De ruststand 8-11 kwam tot stand via Steven en een 
stip aan Amsterdamse zijde. 

De tweede helft leek Wageningen helemaal los te gaan. De eerste beste aanval was meteen raak via Wouter. Nena 
maakte doelpunt nummer dertien en hoewel de Amsterdammers tegen scoorden, was het voornamelijk 

Wageningen, die met soms prima uitgespeelde kansen de voorsprong opvoerden naar 10-16. Jiske met een 
doorloopbal en een afstandschot van Danieke zorgden hiervoor. Bij die stand nam Wageningen een time-out en de 
thuisploeg ging wissels toepassen bij de heren. Dat laatste had echter weinig resultaat en Wageningen liep zelfs uit 

tot negen doelpunten verschil. Tweemaal Jiske en Danieke zorgden hiervoor. 

Met zo'n tien minuten te spelen leek er dus geen vuiltje aan de lucht. AW.DTV zette echter een tandje bij en zij 
kwamen wat beter in hun spel. Omdat Wageningen toch wat terugviel leken zij er toch nog in te geloven. 
Wageningen maakte aanvallend de nodige foutjes en hier leek de thuisploeg gebruik van te gaan maken. Nena had 

inmiddels de stand op 13-20 gebracht, maar daarna liep AW.DTV toch drie doelpunten in. Er werd gewisseld aan 
Wageningen-zijde. Wouter maakte plaats voor Jeroen en er waren nog vijf minuten te gaan. Het werd zelfs nog 
17-20, maar toen Steven de 21ste afdrukte was het gedaan met de tegenstand en ondanks dat de 
Amsterdammers nog een keer scoorden was de buit binnen. 

Een verdiende overwinning voor de blauwwitten, die bijna de hele wedstrijd domineerden, aangemoedigd door 
heel veel supporters die, ondanks deze doordeweekse dag , toch maar mooi richting Amsterdam waren gekomen. 

Zaterdag ontvangt Wageningen op Het Binnenveld AW.DTV voor de tweede play-off aanvang 20.00 uur. Ondanks 

de overwinning echt nog geen gelopen race. De Amsterdammers lieten dinsdag maar bij vlagen hun ware gezicht 
zien en zullen er alles aan doen er een derde wedstrijd uit te slepen. Wageningen is dus gewaarschuwd. 

Opstelling en Doelpunten: 
Aanval : Danieke vd Hoef 3x, Nena Ellermeijer 4x, Steven Landman 4x, Pim Steenbergen 1x 
Verdediging: Saskia vd Zee, Jiske van Brenk 5x, Tim Dekker, Wouter ter Maten 4x 

Wageningen 1 opnieuw naar Amsterdam na verlies van AW.DTV (16-22) 

Zaterdagavond stond op Het Binnenveld de return op het programma, in de "best of three", tegen AW/DTV. Dat de 
blauwwitten het moeilijk zouden krijgen stond bij voorbaat vast na de overwinning in Amsterdam afgelopen 
dinsdag. De Amsterdammers waren toen duidelijk niet op hun best en Wageningen kon hier toen dankbaar van 
profiteren. 

Zaterdag was het andere koek. De Wageningers zaten eigenlijk geen moment echt in de wedstrijd en de geboden 
kansen, die er voldoende waren, werden helaas te weinig verzilverd. AW/DTV had de opstelling ook aangepast, zo 

liepen hun beste dames in hetzelfde vak, die dan ook uitgespeeld moesten worden. Uiteraard werd er door hen 
gescoord, maar ze werden toch redelijk in bedwang gehouden door de "blauwwitsters". 

De eerste vijf minuten hadden beide partijen nog moeite om de juiste richting te vinden. Er gingen aan beide 
kanten welgeteld vijf aanvallen voorbij zonder maar één keer raak te schieten. Daarna kwamen beide ploegen wat 
beter in de wedstrijd en werd er om en om gescoord. AW/DTV was het eerst die doel trof, maar Danieke zorgde 
dezelfde minuut al voor de gelijkmaker. Weer namen de gasten een voorsprong, maar door het goede rebounden 
van Tim kon Wouter zuiver aanleggen. Steven zorgde voor een kleine voorsprong. Daarna waren het de 

Amsterdammers die via 2 stippen en een afstandschot de leiding namen. Nena zorgde voor de aansluiting en Pim 
profiteerde van een foutje van zijn heer en tikte de stand weer in evenwicht. 

Tot zo'n vijf minuten voor rust leek Wageningen nog aardig bij te kunnen blijven. Het werd nog 6-6 via Tim, maar 
daarna ging het weer helemaal mis bij de blauwwitten. Te snel raakten ze aanvallend de bal kwijt, waardoor de 

verdediging teveel onder druk kwam te staan. De ruststand 6-9 leek echter nog niet onoverkomelijk. 

Na de rust kwam Klae in het veld voor Nena, die even later weer werd ingezet voor Saskia. AW/DTV ging helaas 
verder waarmee ze de 1e helft waren geëindigd, scoren, terwijl Wageningen in die periode nog alle kans had om 

bij te blijven. Maar o.a. een stip bleef onbenut. Na zo'n vijf minuten werd een AW/DTV heer getrakteerd op een 
groene kaart toen hij Tim hardhandig tegen de grond werkte en moest naar de kant voor 5 minuten. Meteen na dit 

incident maakte Wouter vanaf de stip 7-12. De Amsterdammers misten een stip, maar dat werd al snel goed 
gemaakt met een afstandschot. 

Wageningen kreeg toen een periode waar het scoren wel lukte en er werd ingelopen tot twee doelpunten (11-13) 
via Pim van afstand, Danieke en Jiske op identieke wijze en uit een vrije bal van Nena. Bij die stand mocht de 
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boosdoener van de groene kaart het veld weer in. Weer liep AW/DTV uit naar vier doelpunten, maar Jiske en Tim 
vanaf de stip konden opnieuw scoren (13-15). Steven maakte halverwege die tweede helft plaats voor Jeroen. 

Tot zo'n kleine tien minuten voor tijd werd er weer om en om gescoord. Het was Danieke die de veertiende treffer 
maakte. Wageningen had alle kans op de aansluiting, maar een toegekende strafworp ging helaas de mist in. Er 
werd weer gewisseld bij Wageningen, Wouter maakte plaats voor Steven. Doordat Wageningen het daarna weer 

liet afweten was een time out noodzakelijk. Nena tikte van korte afstand de stand op 15-17, maar de laatste vijf 
minuten kwamen de blauwwitten er helaas niet meer aan te pas. Wageningen kwam nog op zestien treffers via 
Jiske die nog een stip kreeg toegewezen, maar AW/DTV liet in die slotfase zien wie er het meeste recht had op de 
overwinning. 

Samengevat, een verdiende overwinning voor AW/DTV dat zich duidelijk revancheerde op het eerdere verlies in 
Amsterdam. 

Media overzicht:  

- Livestream terugkijken 

- Foto's Patricia Brouwer 
- Foto's Gerrit Schets 

Algemene informatie 

WAJO’S ON TOUR!💙🤍 One more time! 12 april naar Amsterdam 

Zoals je in de stories van gister al kon lezen, vertrekt er dinsdag weer een 
supportersbus vanaf Het Binnenveld! De laatste van dit seizoen. 

Het eerste speelt aankomende dinsdag om 20:30 in Amsterdam de derde en 
allesbeslissende play-off van de best-of-three serie tegen @awdtv_korfbal . Bij 
winst promoveren we naar de Tussenklasse, bij verlies blijven we in de 
Hoofdklasse. Een hele belangrijke wedstrijd waarbij onze support onmisbaar is!! 
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 

LET OP! De bus vertrekt alleen bij genoeg aanmeldingen! 

De link: https://tickets.twelveticketing.eu/events/364103/info...  

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 (kans op uitloop 
ivm eventuele verlenging). 

Vacatures 

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

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 

Mooie reeks korfbalgymlessen zitten er op  

Dinsdag 5 april hebben we korfbalgymlessen gegeven in sporthal de Tarthorst. 6 groepen van de Piekschool, groep 

3 t/m 8, kregen elk een eigen korfbalgymles. En het waren grote groepen, gemiddeld 30 per groep. In 

verschillende samenstellingen stonden deze trainers voor de groepen: Stefan, Jory, Mila, Timon, Iris, Saskia, 
Ruben en Emily. Dank! 

Vrijdag 8 april gaven we les aan 2 kleine groepen van de Bijenkorf in Het Binnenveld. Anita, Iris, Jeroen en Alien 
gingen met een groep 3/4 en een groep 5/6 aan de slag. Ook jullie natuurlijk bedankt.  

Nu gaan we even pauze houden, want het is toch een hoop geregel en soms is dat dan wel weer genoeg geweest.  

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 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 

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)  

https://www.youtube.com/watch?v=-sDNJn92xc8
https://www.youtube.com/watch?v=-sDNJn92xc8
https://www.youtube.com/watch?v=-sDNJn92xc8
https://photos.app.goo.gl/uhT3cfCZCtTKGhV17
https://photos.app.goo.gl/uhT3cfCZCtTKGhV17
https://photos.app.goo.gl/uhT3cfCZCtTKGhV17
https://photos.app.goo.gl/q8Rwd5EpxL3ibUnS9
https://tickets.twelveticketing.eu/events/364103/info
mailto:bardienst@kvwageningen.nl
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
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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) 

 

Er is een nieuwe waterafvoer geboord in het kunstgras van het hoofdveld (veld 1). Hopelijk hebben we vanaf nu 
een goede waterafvoer op het hoofdveld bij harde buien. 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

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  

Maa 9 mei 19:30 Klaverjassen & jokeren 

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/  

  

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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