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Korfbal 

Gezocht voor volgend seizoen : aanwijzer(s) Interne scheidsrechters 

Helaas stoppen Anne en Maaike na dit seizoen met deze taak.  
Houd je van organiseren, plannen, regelen en communiceren. Dan is deze taak gemaakt voor jou/jullie.  
Wij zoeken bij voorkeur een duo (of meer) omdat deze taak samen, beter en makkelijker is uit te voeren. 

- Je/jullie wordt verantwoordelijk voor het aanwijzen en inplannen van scheidsrechters voor de thuiswedstrijden 
van KV Wageningen op het Binnenveld. 

- Je/jullie werken o.a. nauw samen met de TC, JTC, Wedstrijdzaken en natuurlijk de Arbitragecommissie. 

- Inwerken en overdragen van  taken en gegevens doen Anne en Maaike nog graag. 

Heb jij of jullie interesse mail dan naar arbitrage@kvwageningen.nl of benader een van ons of Lammert Bastiaans, 
verantwoordelijk bestuurslid. Wij nemen dan z.s.m. contact met jou/jullie op. 

DOEN ! KV Wageningen kan niet zonder deze belangrijke functie. 

Arbitragecommissie KV Wageningen  
Hans de Jong, Henri van Holland en Gert Jan Ruijsch 

Uitslagen vorige week – 28 & 29 mei 

 

Programma deze week – 4 & 5 juni 

 

Planning ontvangst scheidsrechter – zaterdag 4 juni 

10:30-12:30 uur - ??? 

Programma volgende week – zaterdag 11 & zondag 12 juni (deel 1/2) 

 

Wageningen 1 De Meervogels 1 18 19 Wageningen C5 DVO/Accountor C5 4 6 DVO/Accountor E1 Wageningen E5 7 17

Wageningen 2 De Meervogels 2 16 12 Wageningen D1 DVO/Accountor D1 8 9 Wageningen E6 Reehorst '45 E2 7 8

Rood-Wit 2 Wageningen 5 9 23 Wageningen D2 DOT (O) D1 8 5 Wageningen E7 DKOD E1 10 14

Wageningen 7 MIA 4 17 10 Wageningen D3 Spirit D3 8 7 SKF E4 Wageningen E8 7 3

Wageningen 9 Apeldoorn 5 13 9 DVO/Accountor D4 Wageningen D4 4 4 DVO/Accountor F2 Wageningen F1 16 9

Wageningen A3 Reehorst '45 A2 7 24 Reehorst '45 D4 Wageningen D5 1 4 SKF F2 Wageningen F2 12 10

Wageningen B1 Spirit B1 25 12 Wageningen D6 DKOD D1 2 16 DVO/Accountor F3 Wageningen F3 11 6

Wageningen B2 DVO/Accountor B3 9 13 Wageningen E1 SKF E1 0 25 Wageningen F4 Animo F2 10 5

Wageningen C1 Unitas/Perspectief C1 11 6 Wageningen E2 Antilopen/Lancyr Deelen E3 11 4 Spirit F2 Wageningen F5 12 0

DVO/Accountor C2 Wageningen C2 14 5 Wageningen E3 ODIK E3 18 6 DVO/Accountor F4 Wageningen F6 2 7

Wageningen C3 DVO/Accountor C3 5 12 Wageningen E4 MIA E4 20 5

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

don 2-6 20:30 ODIK 3 Wageningen 4 Oosterbos-BARNEVELD J. (Jeroen) Reupkes 0:00

woe 1-6 20:00 Zetten MW1 Wageningen MW1 Hendrik Pierson College-ZETTEN Laak, K. (Koen) de 0:00

woe 1-6 20:00 Wageningen MW2 Dalto/Klaverblad Verz MW1 Binnenveld-Veld 1 Robert Swaans 0:00

don 2-6 19:15 Wageningen A1 SKF A1 Binnenveld-Veld 2 R. (Rene) Holkamp 0:00

woe 1-6 19:00 Wageningen A5 DOT (O) A3 Binnenveld-Veld 4 Gertjan Ruijsch 0:00

zat 4-6 11:00 Wageningen C1 MIA C1 Binnenveld-Veld 1 G. (Gerco) Treur 0:00

woe 1-6 18:00 DKOD D1 Wageningen D6 Doelum-RENKUM Verhagen, E. (Emile) 0:00

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

zat 11-6 14:30 Wageningen 1 Heerenveen 1 Binnenveld-Veld 1 KNKV

zat 11-6 13:00 Wageningen 2 Nic. 3 Binnenveld-Veld 1 K (Kevin) van der Heide

zat 11-6 13:55 DOS (W) 2 Wageningen 3 Veld DOS (W)-WESTBROEK R (Raymond) Eijke

zat 11-6 14:00 Nova 2 Wageningen 4 Larenstein-BILTHOVEN R (Rudolf) Hoogenveen

zat 11-6 13:55 KVZ 2 Wageningen 5 Zuidveen-ZUTPHEN H (Henk) Peelen

zat 11-6 12:15 Rust Roest 3 Wageningen 6 Strijp-EINDHOVEN

zat 11-6 11:15 Wageningen 7 Oost-Arnhem 5 Binnenveld-Veld 2 KNKV? (JW van N'huijsen)

din 7-6 20:30 Wageningen 8 Noviomagum 5 Binnenveld-Veld 3 ??

zat 11-6 12:50 Wageningen 8 Zetten 1 Binnenveld-Veld 2 ??

zon 12-6 10:30 Mélynas 4 Wageningen 9 De Hazenberg-BRUMMEN Schut, B.J. (Jelle)

woe 8-6 20:00 Wageningen MW1 Duko MW2 Binnenveld-Veld 1 Cornelissen, S (Sam)

woe 8-6 20:00 Duko MW1 Wageningen MW2 De Nieuweling-DUIVEN Sap, E P J (Edwin)

30 mei 2022 

Nr. 40 

mailto:arbitrage@kvwageningen.nl
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Programma volgende week – zaterdag 11 & zondag 12 juni (deel 2/2) 

 

Actuele programma 

Het actuele programma vind je de KNKV Wedstrijdzaken app, 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 

Weer geen winst thuis voor Wageningen 1 

Wageningen heeft zich zaterdag opnieuw niet van haar beste kant laten zien voor eigen publiek. In de tot nu toe 
gespeelde uitwedstrijden werd de volle buit binnen gehaald, maar thuis wil het maar niet lukken dit voorjaar. 
Voordat de hoofdmacht aantrad om vijf uur tegen Meervogels speelden de reserves tegen de tweede uitgave van 
de Meervogels. Bij winst konden de blauwwitten kampioen worden en de hoge verwachting werd dan ook 

waargemaakt. Na het kampioenschap in de zaal, kon de vlag opnieuw uit. Met de 16-12 zege blijven zij tevens nog 

steeds ongeslagen. 
De eerste aanval van Wageningen kwam heel moeilijk op gang. Tot vijf maal toe bleef de bal amper in het vak 
door slechte passes en dito afronding. Bij de stand 0-2 werd eindelijk de korf wel snel gevonden door Wouter, die 
na een lange blessure weer voor het eerst in de basis stond en met zijn allereerste schot trefzeker was. Via een 
vrije bal liep Meervogels weer iets uit, maar Nena en Steven zorgden voor een gelijke stand (3-3). De kleine 
achterstand die al snel volgde werd weer goed gemaakt door Wouter. → Lees het volledige verslag op onze 

website of op facebook.  

  

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

don 9-6 19:30 Wageningen A1 DOS '46 A2 Binnenveld-Veld 2 J (Justin) Burg

zat 11-6 11:30 Wageningen A1 DVO/Accountor A2 Binnenveld-Veld 1 C H (Cor) Kerstens

zat 11-6 10:00 Wageningen A2 Animo A1 Binnenveld-Veld 3 KNKV?

zat 11-6 11:30 DOT (O) A2 Wageningen A3 De Rusheuvel-OSS Lee, J (Jordy) van de

din 7-6 19:00 Wageningen A4 Viking A1 Binnenveld-Veld 4 ??

zat 11-6 11:30 Wageningen A4 Arena A1 Binnenveld-Veld 3 Brenk, J.J. (Jiske) van

zat 11-6 13:45 Activitas A1 Wageningen A5 Maurik-MAURIK

zat 11-6 11:15 Dindoa B1 Wageningen B1 De Zanderij (Dindoa)-ERMELO F (Frans) Veenendaal

zat 11-6 10:30 Zwaluwen B2 Wageningen B2 Hengelder-ZEVENAAR

zat 11-6 11:00 Mid-Fryslân/Jansma C1 Wageningen C1 Meinga (Grou)-GROU G (Gerwold) Hylkema

zat 11-6 12:00 Oost-Arnhem C1 Wageningen C2 Oost-Arnhem Arena-ARNHEM

zat 11-6 12:15 Wageningen C3 Arena C1 Binnenveld-Veld 4 Ellermeijer, N. (Nena)

zat 11-6 10:00 Antilopen/Lancyr Deelen C3 Wageningen C4 Burgermeester Buiningpark-LEUSDEN

zat 11-6 15:00 Zetten C1 Wageningen C5 Veld bij Hendrik Pierson College-ZETTEN Laak, K. (Koen) de

zat 11-6 10:15 Wageningen D1 Woudenberg D1 Binnenveld-Veld 1 KNKV

zat 11-6 11:30 Rheko D1 Wageningen D2 IJsselsingel-RHEDEN

zat 11-6 9:30 DVO/Accountor D2 Wageningen D3 De Eikelhof-BENNEKOM Noordeloos, A. (Annemiek)

zat 11-6 11:00 SKF D4 Wageningen D4 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 11-6 9:00 Keizer Karel/Noviomagum D1 Wageningen D5 dAlmarasweg-zuid-NIJMEGEN Jong, N.M.L. (Niek) de

zat 11-6 11:15 Wageningen D6 Hemur Enge D1 Binnenveld-Veld 4 Meurs, L. (Lola)

zat 11-6 10:00 Wageningen E1 Spirit E1 Binnenveld-Veld C Heijmen, S. (Sanne)

zat 11-6 11:00 Woudenberg E4 Wageningen E2 De Grift-WOUDENBERG

zat 11-6 9:00 Wageningen E3 SKF E2 Binnenveld-Veld C Bruijn, W.W.J. (Wieke) de

zat 11-6 10:30 Telstar/Schoonderbeek E2 Wageningen E4 Middelaar-HOEVELAKEN Zwaan, E.J. (Eline)

zat 11-6 10:00 Keizer Karel/Noviomagum E1 Wageningen E5 dAlmarasweg-zuid-NIJMEGEN

zat 11-6 9:00 SKF E5 Wageningen E6 De Groene Velden-VEENENDAAL

zat 11-6 9:00 Wageningen E7 Arena E1 Binnenveld-Veld B Stoevelaar, B. (Bastiaan)

zat 11-6 9:00 Keizer Karel/Noviomagum E2 Wageningen E8 dAlmarasweg-zuid-NIJMEGEN Aarts, G. (Gijsbert)

zat 11-6 10:00 Wageningen F1 SKF F1 Binnenveld-Veld A Broek, M.I. (Mirthe) van den

zat 11-6 9:00 Wageningen F2 Woudenberg F3 Binnenveld-Veld A Westerhuis, H. (Hidde)

zat 11-6 10:00 Animo F1 Wageningen F3 Hoge Weide-GELDERMALSEN

zat 11-6 10:30 Kesteren F1 Wageningen F4 De Leede-KESTEREN Oorbeek, C. (Leon)

zat 11-6 10:00 Wageningen F6 ODIK F3 Binnenveld-Veld B Dorland, D. (Denise) van

https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/programma-het-binnenveld
https://www.kvwageningen.nl/weer-geen-winst-thuis-voor-wageningen-1
https://www.kvwageningen.nl/weer-geen-winst-thuis-voor-wageningen-1
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Algemene informatie 

Vrijwilligersavond vrijdag 17 juni 

Beste leden en ouders van jeugdleden van KV Wageningen, 

Op vrijdag 17 juni organiseert het bestuur een avond om al onze vrijwilligers te 

bedanken voor hun inzet. De avond begint om 18:30 uur met een maaltijd. Aansluitend 

aan de maaltijd zal er nog een pubquiz georganiseerd worden. Drankjes en hapjes zijn 
deze avond uiteraard ook verzorgd. 

Om vrijwilliger te zijn hoef je geen lid te zijn. Ook ouders van jeugdleden die bijv. 
teamouder zijn of regelmatig bardienst draaien zijn heel erg belangrijk voor ons. 

Het bestuur hoopt dat alle vrijwilligers van KV Wageningen zich gaan opgeven, zodat 
het een gezellige avond zal gaan worden. Dat hebben jullie ook verdiend! 

Graag opgeven vóór 11 juni via onderstaande link zodat we weten voor hoeveel vrijwilligers we de maaltijd kunnen 
gaan regelen. 

Opgeven vrijwilligersavond vrijdag 17 juni 2022 

Bestuur KV Wageningen 

Kledingmarkt juni: niet op 1e zaterdag maar op zaterdag 18 juni 

Normaal is de tweedehands kledingmarkt op de 1e zaterdag van de maand. Maar vanwege o.a. het beperkte 

programma is het niet komende zaterdag, maar pas op zaterdag 18 juni. Van 9:30 tot 14:00 uur is er de 
mogelijkheid om tweedehands kleding en schoenen te kopen.  

En je kunt dan ook kleding en schoenen inbrengen. Schoenen, ook graag grotere maten. Dus kijk of je nog wat 
hebt staan dat een tweede kans verdient. Je hoeft niet te wachten tot 18 juni met inleveren, want je kunt spullen 
ook achter de bar afgeven.  

Mocht je vragen hebben over de kledingmarkt, neem dan contact op met Karin den Ridder (06-38315429). 

Van de voorzitter: Een grote vereniging …daar is altijd wel wat 

In de visie/ missie van onze club is opgenomen dat we een open en gastvrije vereniging zijn en 
verbinden we, ook naast het korfbal, mensen met elkaar. De verhuur van ons sportcomplex is 
hier een groot onderdeel van en het afgelopen jaar heb je vast gemerkt dat we dit meer en 
meer doen. Het bijkomende voordeel voor de club is natuurlijk dat we hierdoor inkomsten 
genereren die we goed kunnen gebruiken. 

Met de opbrengsten/ inkomsten willen we heel graag ons mooie Binnenveld ‘aankleden’, waar 
vanaf de opening geen geld meer voor was. Denk aan mooie planten in het clubhuis, het 

businesshome professionaliseren, het talud tussen het boven- en beneden terras mooi 
beplanten, bewegwijzering gastvrijer maken. 

Daarnaast willen we graag de luchthal realiseren, we willen de jeugdopleiding 
professionaliseren, de jeu de boules baan verbeteren en de korfbalvelden blijven optimaliseren. Helaas lukt dit niet 
zonder geld.  

Wellicht moeten we jullie wel meer meenemen in wat we doen en waar we mee bezig zijn. Zo hebben we 

bijvoorbeeld onlangs akkoord gegeven om een nieuwe geluidsinstallatie aan te schaffen voor het clubhuis, hebben 
we gesponsord bij de entree en busreizen voor de laatste uitwedstrijden (zaal) van het 1e en zijn we voornemens 
om een grote activiteit voor alle jeugd te organiseren (en hiermee bedoel ik niet de kampen die al gepland staan:).    

Als het gevoel heerst dat de verhuur belangrijker wordt dan de gastvrijheid voor onze leden, wil ik dat zeker niet 

bagatelliseren, maar bij deze wil ik wel graag aangeven dat dit absoluut niet het geval is. Onze leden staan altijd 
voorop. Mijn vraag of oproep is dan alleen, als dit gevoel ook bij jou heerst, kom bij ons en vraag om uitleg. Zo 
hebben wij ook de kans om bepaalde keuzes toe te lichten en wellicht begrijp je het dan beter. Of niet, maar ook 
dat is dan natuurlijk goed. 

In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden alle cijfers verantwoord, maar niet alles is in geld uit te 

drukken. We zijn inmiddels een grote vereniging en in mijn ogen té groot om het niet professioneel te managen. 
Doen we dan altijd alles goed als bestuur? Nee, natuurlijk niet… maar alles wel altijd met de beste intenties om de 
club vooruit te brengen. Laten we met elkaar blijven praten en ons blijven realiseren dat we allemaal vrijwilliger 
zijn.  

We hebben ook nog steeds maandelijks ons inloop’uurtje’ voordat de bestuursvergadering begint (elke 1e 
woensdag van de maand). Aanstaande woensdag toevallig niet, deze is verplaatst naar 8 juni. Kom gerust langs 
als je vragen/ opmerkingen hebt, je bent van harte welkom! 

Wendy (voorzitter@kvwageningen.nl)  

Kantinediensten zaterdag 4 juni 

Er is zaterdag 4 juni maar 1 thuiswedstrijd. De kantinedienst wordt ingevuld door mensen van het horecateam. 
Let op! Omdat er maar 1 wedstrijd is, is de keuken gesloten  

Vragen over kantinediensten? Neem contact op met Anita Hendriks (bardienst@kvwageningen.nl)  

mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
mailto:bardienst@kvwageningen.nl


 

 

Pagina 4 van 9 

 
Weekbrief – 30 mei 2022 – Nr. 40 
 
 

 

Vacatures 

Gezocht voor volgend seizoen : aanwijzer(s) Interne scheidsrechters 

Helaas stoppen Anne en Maaike na dit seizoen met deze taak.  

Houd je van organiseren, plannen, regelen en communiceren. Dan is deze taak gemaakt voor jou/jullie. 

Wij zoeken bij voorkeur een duo (of meer) omdat deze taak samen, beter en makkelijker is uit te voeren. 

Je/jullie wordt verantwoordelijk voor het aanwijzen en inplannen van scheidsrechters voor de thuiswedstrijden van 
KV Wageningen op het Binnenveld. 

Je/jullie werken o.a. nauw samen met de TC, JTC, Wedstrijdzaken en natuurlijk de Arbitragecommissie. 

Inwerken en overdragen van  taken en gegevens doen Anne en Maaike nog graag. 

Heb jij of jullie interesse mail dan naar arbitrage@kvwageningen.nl of benader een van ons of Lammert Bastiaans, 
verantwoordelijk bestuurslid. Wij nemen dan z.s.m. contact met jou/jullie op. 

DOEN ! KV Wageningen kan niet zonder deze belangrijke functie. 

Arbitragecommissie KV Wageningen  
Hans de Jong, Henri van Holland en Gert Jan Ruijsch 

Vacatures binnen de Jeugd TC (herhaling) 

We zijn op zoek naar een A coördinator en een B coördinator . 
Je bent aanspreekpunt voor trainers en ouders van de betrokken teams. We vergaderen eens in de 6 weken en je 

laat regelmatig je gezicht zien bij een training en of wedstrijd van de teams waar je verantwoordelijk voor bent. 

Daarnaast zijn we voor komende seizoen op zoek naar trainers/coaches voor onze jeugd teams. 
Heb je ervaring, was je gestopt maar wil je toch weer wat gaan doen voor onze jeugd? 

Geen ervaring maar ben je enthousiast om jeugd te begeleiden, je krijgt ondersteuning daar waar nodig. 
Voor alle leeftijdscategorieën van de A t/m de Kangoeroes kunnen we mensen gebruiken. 
Meld je aan via jeugdtc@kvwageningen.nl of spreek een van de huidige coördinatoren aan. 

Sponsornieuws 

Vacatures bij sponsor Smit & Moormann notariaat 

Smit & Moormann notariaat is per direct op zoek naar 

een beginnend kandidaat-notaris, een nieuwe 
medewerker én iemand die het leuk zou vinden om 
als bijbaan/vakantiebaan aan de slag te gaan.  

Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die mogelijk 

geïnteresseerd is, meer informatie over de vacatures 
kun je vinden door op de volgende links te klikken: 

• Vacature voor een medewerker (vast aantal uren of als bijbaan/vakantiebaan): 

https://www.vacaturebanknotariaat.nl/vacatures/vacature-juridisch-administratief-medewerker-6867319-
11.html 

• Vacature voor een beginnend kandidaat-notaris: 

https://www.vacaturebanknotariaat.nl/vacatures/vacature-beginnend-kandidaat-notaris-6867315-11.html 

Acties 

Lopende acties:  

- Doneer je plastic flesjes in de kliko -> opbrengst naar jeugdkampen 

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

  

https://www.vacaturebanknotariaat.nl/vacatures/vacature-juridisch-administratief-medewerker-6867319-11.html
https://www.vacaturebanknotariaat.nl/vacatures/vacature-juridisch-administratief-medewerker-6867319-11.html
https://www.vacaturebanknotariaat.nl/vacatures/vacature-beginnend-kandidaat-notaris-6867315-11.html
https://www.kvwageningen.nl/steun-lynn-en-faye-bij-hun-actie-voor-het-prinses-maxima-centrum
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Activiteiten 

Meer over de slotdag van zaterdag 25 juni 

Na een geweldige Hemelvaartsdag met superleuk fietstocht en een superspannend schottoernooi. Komt de slotdag 
ook weer in de buurt. Nu hadden wij jullie al op de hoogte gebracht van wat deze dag ging inhouden alleen 

ontbrak er nog wat informatie. De dag is in 3 verschillende delen op te splitsen.  

Familie Vrienden toernooi  
De slotdag begint met een familie vrienden toernooi. Het toernooi zal waarschijnlijk rond het middaguur starten 
(afhankelijk van het aantal deelnemende teams) en zal om 16:30 uur afgelopen zijn. Wil je je zelf opgeven voor 

het familie vrienden toernooi stuur dan een mailtje naar nac@kvwagenigen.nl. Vermeld dan in dit mailtje jullie 

teamnaam. Er zal gespeeld worden op de normale hoge palen, en in 8-tallen (dus 2 vakken). 

BBQ  
Om 18:00 uur zullen de BBQ’s aangestoken worden en kan iedereen die wil aanschuiven voor een heerlijke BBQ 
van onze sponsor Elings. Opgeven voor de BBQ zal binnenkort kunnen via de webshop. De prijzen zullen als volgt 
zijn: volwassenen € 9,25 en kinderen € 3,90. Voor de volwassenen biedt Elings ook een vegetarisch pakket aan, 

eveneens €9,25. 

Feestavond 
En als dat nog niet leuk genoeg is sluiten we ook nog eens af met een super gaaf feest. Na het er al een aantal 
jaren over gehad te hebben, maar het uiteindelijk nog niet hebben kunnen uitvoeren i.v.m. de Corona 

maatregelen willen we het dan nu toch echt wel gaan uitvoeren. Glow in the dark/ Neon party. Dit feest zal los 

barsten om 22:00 uur.  

Oftewel een knots gekke superleuke dag. Ik hoop jullie dan ook de hele dag te zien de 25. Tot dan. 

NAC (nac@kvwageningen.nl)  

Foto’s schottoernooi 

Foto's van het schottoernooi zijn terug te vinden op: 

https://www.facebook.com/groups/810027755760779/permalink/5088357717927740/?sfnsn=mo&ref=share 

Mee op jeugdkamp? Nog niet aangemeld? Doe het nu 

Op het Binnenveld kun je er niet om heen, de posters voor het jongste en oudste kamp. Wil je (kind) mee op 
jeugdkamp, vergeet dan niet je (kind) aan te melden. Hoe dat kan? Door naar een van onderstaande berichten te 
gaan. Daar vind je een link naar het online inschrijfformulier.  
- Oudste kamp, 9 t/m 15 juli, inschrijving geopend 
- 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) 

   

Deze 6 spelers (Fenne, 
Noa, Milou, Hijmen, Twan 
& Yannick) uit KVW C1 
zijn vandaag met hun 
RTC De Vallei U15 team, 
derde geworden in hun 
poule op het RTC U15 

toernooi bij KV DOS 
Kampen/Veltman.  

Julia (B1) heeft een plek veroverd in RTC 
Oost U17 en deed op Hemelvaartsdag mee 
op het Hemelvaartstoernooi in Nijverdal. 
Oost U17 won het toernooi, evenals Oost 
U19. Foto is van korfbal.nl gehaald (Erik 
Terpstra, korfbalfoto.nl)  

Klae & Marisya wonnen op 
Hemelvaartsdag het schottoernooi. In 
de finale versloegen ze Willem en 
Wiebe.  

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

mailto:nac@kvwagenigen.nl
mailto:nac@kvwageningen.nl
https://www.facebook.com/groups/810027755760779/permalink/5088357717927740/?sfnsn=mo&ref=share
https://www.kvwageningen.nl/oudste-kamp-inschrijving-geopend
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: 

Vrij 17 juni 18:30-21:30 Vrijwilligersavond 

Maa 20 juni 19:30 Klaverjassen & jokeren, aanmelden t/m zondagavond 

Zat 25 juni  Slotdag KV Wageningen 

Vrij 8 t/m maa 11 
juli 

 Jongste kamp (D t/m F) 

Zat 9 t/m vrij 15 
juli 

 Oudste kamp (A t/m C) 

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/vrijwilligersavond-vrijdag-17-juni
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022
https://www.kvwageningen.nl/opgave-jongste-kamp-2022-geopend
https://www.kvwageningen.nl/oudste-kamp-inschrijving-geopend
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 
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