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Korfbal 

Meivakantie & trainingen  

Jeugd 

• De week van 25 t/m 29 april is er GEEN trainen ivm de meivakantie en Koningsdag. 
• De week van 2 t/m 7 mei: voor velen is het nog steeds meivakantie, maar zal er getraind worden conform het 

trainingsschema.  
o Donderdag 5 mei zijn er geen trainingen 

o Besluit je als team/trainer niet te trainen, geef dat even door, zodat de beheerder niet voor niets 
komt!  

Senioren  

Vanaf maandag 25 april tot vrijdag 6 mei, is er een iets afwijkend trainingsschema door de meivakantie. Alleen de 

onderstaande dagen zijn afwijkend van het gebruikelijke trainingsschema.  
• Woensdag 27 april (Koningsdag): Geen trainingen (clubhuis is gesloten) 
• Zaterdag 30 april, 13:00, onderlinge oefenwedstrijd S1 & S2  
• Woensdag 4 mei: Selectie (1/2) + S6 + S9 vanaf 20.10-21.30 (start is iets later i.v.m. dodenherdenking) 
• Dinsdag 3 mei: oefenwedstrijden 1 & 2 bij Dalto 
• Donderdag 5 mei: Geen trainingen 
• Vrijdag 6 mei: C1 vanaf 18.30- 19.30 / S7 vanaf 19.30-21.00 / S8 vanaf 20.00-21.30 

(Mocht je als team niet komen trainen, geef dit dan als team planner a.u.b. door in de Teamplanners app!!) 

Wageningen 5 promoveert naar de reserve 1e klasse! 

In de zaal heeft Wageningen 5 de 1e plaats weten te bemachtigen in de 
Reserve 2e klasse.  Dit betekent directe promotie naar de Reserve 1e 

klasse in 2022-2023.  

Ze hebben in de competitie in totaal 6 wedstrijden gespeeld, waarmee 10 
punten behaald. De concurrenten hebben ze prima achter zich weten te 
laten: Telstar/Schoonderbeek (8 punten), SDO/Fiable 3 en DOS 

Kampen/Veltman (beide 3 punten). 

De twee promotiewedstrijden tegen ODIK 3 hebben ze beide weten te 
winnen met 2 mooie uitslagen: (de 1e wedstrijd: (KVW) 19-10 (ODIK), 
en de 2e wedstrijd: (ODIK) 11-16 (KVW). 

Namens heel KV Wageningen gefeliciteerd en succes komend 
zaalseizoen! 

Uitslagen vorige week – 23 & 24 april 

 

 

  

Wageningen 3 Wit-Blauw/Green Organics 2 19 15 Wageningen A5 Activitas A1 5 7 SKF E2 Wageningen E3 26 3

Wageningen 4 Apeldoorn 2 14 8 Wageningen B1 Dindoa B1 5 21 Wageningen E4 Telstar/Schoonderbeek E2 7 13

Exakwa 2 Wageningen 5 13 10 Wageningen B2 Zwaluwen B2 8 10 Wageningen E5 Keizer Karel/Novio E1 11 13

Wageningen 6 Dalto/Klaverblad Verz 6 19 11 Arena C1 Wageningen C3 7 18 Wageningen E6 SKF E5 7 4

Wageningen 7 Tiel '72 3 10 22 Wageningen C4 Spirit C2 2 3 Arena E1 Wageningen E7 2 3

Zetten 1 Wageningen 8 14 8 Wageningen C5 Zetten C1 6 0 Wageningen E8 Keizer Karel/Novio E2 0 27

Wageningen 9 Mélynas 4 18 11 Woudenberg D1 Wageningen D1 2 9 SKF F1 Wageningen F1 10 8

Duko MW2 Wageningen MW1 12 19 Wageningen D2 Rheko D1 8 6 Woudenberg F3 Wageningen F2 10 5

Wageningen MW2 Duko MW1 10 15 Wageningen D3 DVO/Accountor D2 5 6 Wageningen F3 Animo F1 7 12

De Meeuwen A1 Wageningen A1 9 16 Wageningen D5 Keizer Karel/Novio D1 10 8 Wageningen F4 Kesteren F1 8 19

Tilburg A1 Wageningen A2 8 18 Hemur Enge D1 Wageningen D6 8 3 Wageningen F5 Woudenberg F4 7 18

Wageningen A3 DOT (O) A2 10 10 Spirit E1 Wageningen E1 16 3 ODIK F3 Wageningen F6 11 9

Arena A1 Wageningen A4 10 12 Wageningen E2 Woudenberg E4 0 10

25 april 2022 

Nr. 35 
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Programma deze week – 30 april & 1 mei 

Geen competitiewedstrijden (om 13:00 uur onderlinge oefenwedstrijd Wageningen 1 & 2) 

Programma volgende week – zaterdag 7 en zondag 8 mei 

 

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  

Wedstrijdverslagen 

Livestreams & foto’s van jeugd NK’s  

Livestreams:  

SKF D1 - PKC D1 

LDODK C1 - Groen Geel C1 

DVO B1 - Nieuwerkerk B1 

Foto’s: er waren fotografen van korfbalfoto.nl, maar de foto’s nog niet gezien daar.  

Algemene informatie 

Wat een zaterdag… wat een vrijwilligers!! 

23 april 2022 

De meeste teams gingen van start met de 2e helft van de veldcompetitie. Daarnaast speelden ook nog 6 
jeugdteams in onze hal de finale om het Nederlands kampioenschap. Bussen met supporters traden aan en het 
was volle bak op de tribunes. Het begon met de D1 finale, deze ging tussen PKC en SKF en de ploeg uit 
Papendrecht kon het kampioensfeest vieren. De finale voor de C1 ging tussen LDODK en GroenGeel, waarbij de 

tribune volledig groen en geel was, want het zijn ook de clubkleuren van de Friese ploeg. Zij werden Nederlands 
kampioen. 

De laatste wedstrijd was de B1 en deze ging tussen Nieuwerkerk en DVO. Bij DVO speelden ‘onze’ Maas en Luna 
en wat waren ze goed. En ‘onze’ Stijn heeft met deze mooie ploeg terecht de titel gepakt! 

Het was echt een topdag… we kregen zoveel complimenten (van ouders, van clubs, van het KNKV) over onze 
prachtige accommodatie, maar ook over de organisatie en de gastvrijheid. 

Oh ja.. en toen was er ‘s avonds ook nog eens een hele leuke, gezellige, drukbezochte playbackshow.. 

Deze dag heeft weer waanzinnig veel organisatie, flexibiliteit en inzet gevraagd van al onze vrijwilligers.. Jullie 
hebben dit tot een groot succes gemaakt en ik ben daar zo trots op. 

DANK JULLIE WEL! 

Wendy (voorzitter@kvwageningen.nl)  

De Gulden Gelderlander Junior voor Faye & Lynn  

In 'De Gulden Gelderlander' gaat presentator Jochem van Gelder namens Omroep 
Gelderland de provincie in om Gelderlanders te verrassen met een Gulden Gelderlander. 
Afgelopen zaterdag was er een speciale en unieke aflevering van de Gulden Gelderlander, 
Junior. Jochem van Gelder ging op zoek naar jongeren die onbaatzuchtig en 
onvoorwaardelijk iets voor een ander doen. Jongens en meisjes die het verschil maken. 

En zo kwam ie uit in Wageningen bij Faye en Lynn (beide Wageningen D2) die met het 
maken van armbandjes al duizenden euro’s opgehaald voor het goede doel. En dit terwijl 
Faye zelf ziek is. Wil je de aflevering bekijken? Kijk De Gulden Gelderlander - Junior met 
Jochem van Gelder https://ogld.nl/1eof In de eerste 10 minuten staan Fay en Lynn 

centraal. Onze accommodatie komt ook voorbij, en Anouk uit het 2e die Omroep 
Gelderland heeft getipt.  

  

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

zon 8-5 14:30 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 Wageningen 1 Reduzum-REDUZUM

zon 8-5 13:00 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 2 Wageningen 2 Reduzum-REDUZUM J Terpstra

zat 7-5 11:00 LDODK/Rinsma Modeplein C1 Wageningen C1 Sportpark Kortezwaag-GORREDIJK

zat 7-5 10:00 Woudenberg C3 Wageningen C4 Sportpark De Grift-WOUDENBERG

zat 7-5 10:00 Wageningen F5 Sparta (N) F2 Binnenveld-Veld D Rietveld, M. (Mette)

https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/programma-het-binnenveld
https://www.youtube.com/watch?v=OMqKhBxHbdk
https://www.youtube.com/watch?v=2dXbUElM6us
https://www.youtube.com/watch?v=wc5hNL1yVo4
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
https://ogld.nl/1eof
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Nieuw: het kinderkorfbalboek “Korfbalkanjers” 

Het eerst echte kinderkorfbalboek is uit! Half april werd het eerste exemplaar overhandigd 
aan KNKV-directeur Henry van Meerten. “Het is mooi dat er nu een kinderkorfbalboek 
bestaat. Naast dat het voor korfbalkinderen en (groot)ouders leuk is om dit boek te lezen, 

is het voor verenigingen bijvoorbeeld leuk om dit boek uit te delen aan (nieuwe) leden en 
te gebruiken voor het promoten van de korfbalsport”, aldus Van Meerten. 

Toen korfbalouder Gineke van de Glind erachter kwam dat er geen kinderboek over korfbal 
bestond, besloot zij een kinderkorfbalboek te gaan schrijven. “Mijn drie dochters zitten op 
korfbal. Toen ik voor één van de verjaardagen van mijn dochters een boek over korfbal 

wilde kopen, kwam ik erachter dat er geen enkel kinderboek over dit onderwerp bestond. 
Dit was het begin van een nieuwe droom: het schrijven van mijn eigen kinderboek”, aldus 
Van de Glind. 

Het verhaal 

Freek en Ella zijn twee fanatieke korfballers. Ze zitten bij elkaar in het korfbalteam en beleven veel leuke 
momenten samen. Maar op een dag merkt Freek dat er iets met Ella is. Ze reageert anders dan normaal en lijkt 
bezig te zijn met andere dingen. Wat is er toch met zijn vriendin aan de hand? Als Freek tijdens een korfbaltraining 
naar het toilet moet, doet hij een schokkende ontdekking. Kan hij dit geheim bewaren? Of is het toch beter om het 
aan iemand te vertellen? 

Het boek bestellen 

Ben je benieuwd naar het boek? Je kunt het boek voor €9,95 bestellen via deze website. Wil je binnen jouw 

vereniging dit boek cadeau geven, promoten of uitdelen? Voor grote bestellingen kun je contact opnemen via deze 
pagina. Een boek bestellen is niet alleen leuk voor jezelf, maar hiermee steun je ook een goed doel. Een deel van 
de opbrengst gaat namelijk naar Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zij maken het mogelijk dat kinderen uit armere 
gezinnen toch kunnen sporten door hun contributie of lesgeld te betalen. Dit onderwerp komt ook voorbij in het 
boek. 

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. 

Acties 

Doneer je plastic flesjes in de kliko (herhaling) 

Wist je dat je je plastic flesjes kunt inleveren bij KV Wageningen en dat de opbrengst ten goede 

komt aan de jeugdkampen? Dus doneer je in het clubhuis gekochte plastic flesjes in de kliko’s 
met daarop de speciale stickers. Je vindt deze kliko’s binnen bij de trap, maar ook rond de 
velden. De plastic flesjes van thuis kun je ook inleveren in deze kliko’s. Alles voor de 
jeugdkampen! 

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) 

- 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) 

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

  

https://korfbalkanjers.nl/
mailto:bardienst@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/steun-lynn-en-faye-bij-hun-actie-voor-het-prinses-maxima-centrum
https://www.kvwageningen.nl/steun-lynn-en-faye-bij-hun-actie-voor-het-prinses-maxima-centrum
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/
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Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Maa 9 mei 19:30 Klaverjassen & jokeren, aanmelden t/m zondagavond 

Maa 23 mei 19:30 Klaverjassen & jokeren, aanmelden t/m zondagavond 

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.  

https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022
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
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HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 

 
 

 



 

 

Pagina 6 van 6 

 
Weekbrief – 25 april 2022 – Nr. 35 
 
 

 

 

 

 


