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Korfbal 

Update uit Jeugd TC: Kampioenen, de laatste weken en meer over 2022-2023  

Kampioen of niet?  
Afgelopen zaterdag is de A4 kampioen geworden, door een 13-8 overwinning op Arena A1. Ze moeten nog een 
wedstrijd maar zijn niet meer in te halen. Gefeliciteerd allemaal! 
Komende zaterdag kunnen de D1,D2, D5 en C5 bij winst ook kampioen worden. Succes deze laatste wedstrijd van 
het seizoen. 
De A1 heeft theoretisch ook nog kans op het kampioenschap. Ze spelen zelf tegen de koploper, Drachten. Bij winst 
en geen winst van NIC/Hoogkerk de ploeg waar ze nu gelijk mee staan worden ze eerste in de poule. Ook jullie 

succes in deze spannende laatste pot. 

Trainen de laatste weken van seizoen 2021-2022.  
We trainen met de jeugd door tot en met vrijdag 1 juli.  
De week van 20 t/m 24 juni nog met de huidige teams en het huidige schema.  

De week van 27 juni t/m 1 juli met nieuwe groepen. Schema volgt volgende week. 

Inleveren tassen met shirts 

Verzoek aan de huidige team ouders om alle tassen met shirts (gewassen) in te leveren in het clubhuis. 

Rechtsachter op weg naar de businessruimte, in/op de garderobe daar.  

Meer over seizoen 2022-2023 

Komende maandag 20 juni zullen we de concept teams publiceren voor het seizoen 2022-2023. 
We houden bij KV Wageningen geen selectie trainingen maar baseren de indeling op wat er door de diverse 
trainers en coördinatoren het gehele afgelopen seizoen is gezien. Mochten spelers of ouders vragen hebben naar 
aanleiding van deze concept indeling, dan is er op woensdag 22 juni een inloopavond waar de coördinatoren van 
de JTC aanwezig zullen zijn om vanaf 19.30 uur vragen te beantwoorden. 

Het is niet de bedoeling om te discussiëren over waarom jij of jouw zoon/dochter niet in team X zit en iemand 
anders wel. Maar we bieden de mogelijk om vragen te stellen en wensen kenbaar te maken.  

De komende weken zijn we nog druk bezig met het invullen van de vacatures bij de trainers/coaches die we bij de 
diverse teams nog hebben. 

De trainers willen we voor de vakantie in de laatste weekbrief nog communiceren. Zo ook het trainingsschema 
voor 2022-2023 en de oefenwedstrijden.  

Tevens zullen we voor alle teams weer op zoek gaan naar Teamouders, een voor ons onmisbare taak. 

Mocht je n.a.v de teamindeling deze taak wel voor je rekening willen nemen, horen we dat graag. 

Tot slot 
Voor alle vragen en of opmerkingen zijn we in ieder geval op ons mailadres te bereiken. Maar spreek ons ook 
gerust aan als je ons ziet op het Binnenveld. 

JeugdTC@KVWageningen.nl 

Woensdag 22 juni – E&F - Ouder & kind training, met pannenkoeken na 

Op woensdag 22 juni hebben de huidige E- en F-teams hun laatste woensdag training met het huidige team (zie 
hierboven bericht Jeugd TC). We nodigen alle ouders uit om de laatste 20 minuten mee te doen bij het team van 
hun kind. Na afloop van de training gaan we met z’n allen pannenkoeken eten. Het idee is dat elk team onderling 
pannenkoeken regelt, voor de kinderen en de ouders die mee willen eten. Wij zorgen voor het drinken en een ijsje.  
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Uitslagen vorige week – 11 & 12 juni 

 

Programma deze week – 18 & 19 juni 

 

Planning ontvangst scheidsrechter – zaterdag 18 juni 

09.45 – 13.30 uur: C2+S6+B1: Gert van Hal 
13.30 – 18.45 uur: S4+S3+S5: Marja van Aggelen 

Wageningen 1 Heerenveen 1 16 10 Wageningen A4 Arena A1 13 8 Wageningen D6 Hemur Enge D1 4 8

Wageningen 2 Nic. 3 24 11 Activitas A1 Wageningen A5 8 5 Wageningen E1 Spirit E1 8 7

DOS (W) 2 Wageningen 3 11 12 Dindoa B1 Wageningen B1 22 13 Woudenberg E4 Wageningen E2 7 3

Nova 2 Wageningen 4 11 12 Zwaluwen B2 Wageningen B2 11 10 Wageningen E3 SKF E2 4 32

KVZ 2 Wageningen 5 13 14 Mid-FryslÃ¢n/Jansma C1 Wageningen C1 5 6 Telstar/Schoonderbeek E2 Wageningen E4 17 8

Rust Roest 3 Wageningen 6 24 9 Oost-Arnhem C1 Wageningen C2 13 5 Keizer Karel/Novio E1 Wageningen E5 13 7

Wageningen 8 Noviomagum 5 19 12 Wageningen C3 Arena C1 5 11 SKF E5 Wageningen E6 5 14

Wageningen 8 Zetten 1 8 12 Antilopen/Lancyr Deelen C3 Wageningen C4 16 8 Wageningen E7 Arena E1 1 2

MÃ©lynas 4 Wageningen 9 4 13 Zetten C1 Wageningen C5 3 2 Keizer Karel/Novio E2 Wageningen E8 13 0

Wageningen MW1 Duko MW2 8 12 Wageningen D1 Woudenberg D1 12 6 Wageningen F1 SKF F1 10 17

Duko MW1 Wageningen MW2 10 18 Rheko D1 Wageningen D2 11 13 Wageningen F2 Woudenberg F3 9 12

Wageningen A1 DVO/Accountor A2 19 11 DVO/Accountor D2 Wageningen D3 7 1 Animo F1 Wageningen F3 13 8

Wageningen A2 Animo A1 10 20 SKF D4 Wageningen D4 7 5 Kesteren F1 Wageningen F4 13 3

Wageningen A4 Viking A1 18 6 Keizer Karel/Noviomagum D1 Wageningen D5 8 8 Wageningen F6 ODIK F3 5 11

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 18-6 15:30 Tempo 1 Wageningen 1 Zegersloot-ALPHEN AAN DEN RIJN A v/d Beukel, R van Alphen 0:00

zat 18-6 14:00 Tempo 2 Wageningen 2 Zegersloot-ALPHEN AAN DEN RIJN R (Ronald) Peters 0:00

don 16-6 20:00 ASVD 2 Wageningen 3 Veld ASVD-DRONTEN K (Kees) de Vries 0:00

zat 18-6 15:30 Wageningen 3 KVA 2 Binnenveld-Veld 1 A. (Arno) Diederik 0:00

zat 18-6 14:00 Wageningen 4 Rust Roest 2 Binnenveld-Veld 1 KNKV? 0:00

zat 18-6 17:00 Wageningen 5 ODIK 4 Binnenveld-Veld 1 KNKV? (Reinier Schreuder) 0:00

zat 18-6 11:15 Wageningen 6 HKC (U) 2 Binnenveld-Veld 1 KNKV? (Rob de Jong) 0:00

din 14-6 20:30 Wageningen 7 Oost-Arnhem 5 Binnenveld-Veld 2 Bart Schreuder 0:00

zat 18-6 13:00 Dindoa 5 Wageningen 7 De Zanderij (Dindoa)-ERMELO 0:00

zat 18-6 14:00 SkunK 2 Wageningen 8 Univ Sportcentrum-NIJMEGEN 0:00

don 16-6 20:30 Apeldoorn 5 Wageningen 9 Orderbos-APELDOORN 0:00

zon 19-6 11:00 Wageningen 9 Wesstar 1 Binnenveld-Veld 1 ?? 0:00

din 14-6 20:00 DOT (O) MW1 Wageningen MW1 De Rusheuvel-OSS Aanholt, J (Joris) van 0:00

woe 15-6 20:00 Wageningen MW2 SKF MW1 Binnenveld-Veld 1 Ruijsch, J (Jesse) 0:00

don 16-6 19:30 Wageningen A1 DOS '46 A2 Binnenveld-Veld 2 A.J. (Ad) Spelt 0:00

zat 18-6 12:15 Drachten/Van der Wiel A1 Wageningen A1 Sportlaan-DRACHTEN T.D. (Tiemen) Hansma 0:00

zat 18-6 12:15 DOT (O) A1 Wageningen A2 De Rusheuvel-OSS 0:00

zat 18-6 14:00 Wageningen A3 Noviomagum A1 Binnenveld-Veld 2 Meij, S.T. (Steven) van der 0:00

zat 18-6 11:30 Animo A2 Wageningen A4 Hoge Weide-GELDERMALSEN 0:00

zat 18-6 12:30 Wageningen A5 Kesteren A2 Binnenveld-Veld 2 Brink, M. (Maaike) van den 0:00

din 14-6 18:15 Wageningen B1 DVO/Accountor B2 Binnenveld-Veld 1 Rolf Scholten 0:00

zat 18-6 11:15 Wageningen B2 Wesstar B1 Binnenveld-Veld 2 Stummel, N (Naomi) 10:15

zat 18-6 10:15 Wageningen C2 DKOD C1 Binnenveld-Veld 2 KNKV? 9:30

zat 18-6 12:00 DKOD C2 Wageningen C3 Doelum-RENKUM Arnoldussen, R J C (Rob) 0:00

zat 18-6 13:15 Wageningen C4 ODIK C2 Binnenveld-Veld 4 Bos, J (Jeffrey) van den 12:30

zat 18-6 13:15 Wageningen C5 Keizer Karel/Noviomagum C2 Binnenveld-Veld 3 Klijntjes, S. (Simone) 0:00

zat 18-6 10:30 Amicitia D1 Wageningen D1 Het Midden-VRIEZENVEEN 8:30

zat 18-6 12:15 Wageningen D2 DVO/Accountor D3 Binnenveld-Veld 4 Nooij, L. (Laura) de 0:00

zat 18-6 11:15 Wageningen D3 Reehorst '45 D2 Binnenveld-Veld 4 Schoorl, M.D. (Maxime) 0:00

zat 18-6 12:15 Wageningen D4 EKCA/CIBOD D1 Binnenveld-Veld 3 Schets, K. (Kirsten) 11:45

zat 18-6 11:15 Wageningen D5 SKF D5 Binnenveld-Veld 3 Bukman, A.J. (Sandra) 0:00

zat 18-6 09:30 SKF D7 Wageningen D6 De Groene Velden-VEENENDAAL 0:00

woe 15-6 18:00 SKF E1 Wageningen E1 De Groene Velden-VEENENDAAL Riem, J. (Justin) 8:45

zat 18-6 10:15 De Meeuwen E1 Wageningen E1 Putter Eng-PUTTEN 9:00

zat 18-6 09:00 Wageningen E2 MIA E5 Binnenveld-Veld D Dee, M. (Mila) van 0:00

zat 18-6 09:30 DVO/Accountor E2 Wageningen E3 De Eikelhof-BENNEKOM Schuppen, E. (Esmee) van 0:00

zat 18-6 09:00 Wageningen E4 De Meeuwen E4 Binnenveld-Veld E Stroband, Y. (Yuna) 0:00

zat 18-6 10:00 Wageningen E5 DOT (O) E2 Binnenveld-Veld D Brakel, M. (Maartje) van 0:00

zat 18-6 10:00 Wageningen E6 DVO/Accountor E3 Binnenveld-Veld E Bergsma, Z. (Zetta) 0:00

zat 18-6 10:00 Dalto/Klaverblad E3 Wageningen E7 De Woerd-DRIEBERGEN Hees, F. I. G. (Fjodor) van 0:00

zat 18-6 10:00 Wageningen E8 De Hazenkamp E1 Binnenveld-Veld F Onderstal, T. (Tessa) 9:30

zat 18-6 10:45 DOT (O) F1 Wageningen F1 De Rusheuvel-OSS Kok, L. (Lennart) 9:30

zat 18-6 10:00 Tiel '72 F1 Wageningen F2 Rauwenhof-TIEL 0:00

zat 18-6 09:00 Wageningen F3 Reehorst '45 F2 Binnenveld-Veld G Wobbes, S.T. (Stefan) 8:30

zat 18-6 10:00 Wageningen F4 SKF F3 Binnenveld-Veld G Langstraat, I.J. (Imke) 0:00

zat 18-6 11:00 Viking F1 Wageningen F5 Mariënhoeve-WIJK BIJ DUURSTEDE 0:00

zat 18-6 10:30 Dindoa F5 Wageningen F6 De Zanderij (Dindoa)-ERMELO With, M (Margriet) de 0:00
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Programma volgende week – dinsdag 22 juni 

 

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  

Wageningen 1 

Vertrekkende spelers Wageningen 1 

Dat er spelers weggaan bij KV Wageningen is een gebruikelijk verschijnsel, spelers hebben ambities, keren terug 

naar hun oude club of zijn klaar met korfballen en gunnen zichzelf wat meer vrije tijd. Dit jaar hebben, helaas voor 
ons, vijf spelers aangekondigd volgend jaar niet meer bij KV Wageningen te spelen: Steven Landman, Jeroen 
Hukema, Michelle van den Tempel, Nena Ellermeijer en Jiske van den Brenk. 

Steven Landman 

Steven is in seizoen 2015-2016 bij KV Wageningen komen spelen en is altijd een vaste waarde in het eerste 
geweest. Met zijn schotkracht en leiderschap heeft hij aan vele successen van Wageningen bijgedragen, waaronder 
het behalen van het kampioenschap en de kruisfinales. Steven heeft zich daarnaast ook ingezet voor de jeugd van 
KV Wageningen als trainer/coach van Wageningen A1. Na vele jaren topkorfbal is het klaar voor Steven. Hij wil 
meer tijd vrijmaken voor zijn gezin en maatschappelijke carrière waarin hij onlangs een mooie stap heeft gezet 
door een eigen bedrijf te beginnen. Wij willen Steven enorm bedanken voor zijn bijdrage aan KV Wageningen.  
Geniet van je vrije tijd! 

Jeroen Hukema 
Jeroen is in 2020 van Sparta Zwolle overgekomen naar KV Wageningen. Helaas heeft Corona ervoor gezorgd dat 
Jeroen niet het aantal wedstrijden van 2 jaar gespeeld heeft. De afstand tussen Zwolle en Wageningen  in  
combinatie met een fulltime job heeft Jeroen doen besluiten om te stoppen bij KV Wageningen. Jeroen heeft laten 

zien dat hij van toegevoegde waarde was voor het eerste en we hebben van zijn spel genoten. Na dit seizoen ligt 
zijn sportieve carrière nog open, wij wensen Jeroen in ieder geval heel veel succes en bedankt voor de afgelopen 2 
jaar! 

Michelle van den Tempel 
In 2018 verwelkomden we Michelle en heeft vanaf dat moment KV Wageningen 1 versterkt met haar verdedigende 

kwaliteiten. Het hoogtepunt was uiteraard het behalen van het kampioenschap in de Hoofdklasse en de 
daaropvolgende kruisfinales tegen Groen-Geel. Helaas heeft Michelle moeten besluiten om te stoppen met 
topkorfbal vanwege verplichtingen op haar werk. De piekmomenten in de accountantswereld zijn niet goed meer 
te combineren met de verplichtingen van de selectie. We willen Michelle ontzettend bedanken voor de afgelopen 
vier jaar en hopen haar nog weer eens te zien bij KV Wageningen wanneer het werk het toelaat. 

Nena Ellermeijer 
In hetzelfde jaar als Michelle, kwam ook Nena bij KV Wageningen. Nena heeft zich ontwikkeld tot een goede 
aanvallende dame die elke wedstrijd haar tegenstander wel een keer het nakijken gaf met een mooie actie naar 
binnen. We hebben ontzettend genoten van deze acties en Nena haar bijdrage voor KV Wageningen. Nena wil 
graag ontdekken hoe zij zich nog verder kan ontwikkelen binnen de korfbalwereld en gaat dit doen bij DOS’46 in 
Nijeveen. Wij wensen Nena heel veel succes en bedankt voor de afgelopen jaren! 

Jiske van Brenk 

Jiske is al vanaf de D-jeugd lid van KV Wageningen en heeft alle eerste jeugdteams meegemaakt binnen onze 
vereniging. Jiske maakte deel uit van het team in de junioren dat voor het eerst in de geschiedenis van de club 
Hoofdklasse speelde en mocht direct vanuit de A de overstap maken naar het eerste. Haar eerste jaar senioren 

heeft zij verdienstelijk gedaan en Jiske was met haar doelpunten zeer belangrijk in het afgelopen seizoen. Haar 
ambities om op een hoger niveau te spelen, hebben er voor gezorgd dat zij heeft gekozen om naar HKC (Ha) te 
gaan. Wij wensen Jiske heel veel succes bij HKC! 

Toch nog een thuiszege voor Wageningen 1 

De op één na laatste veldwedstrijd werd zaterdag gespeeld op Het Binnenveld. Zou het de Wageningers dan toch 
eindelijk lukken voor eigen publiek de puntjes binnen te halen? Voor de hoofdmacht stonden de reserves in het 
veld. De vorige wedstrijd konden zij de kampioensvlag al hijsen, maar uiteraard wilden zij ook na deze wedstrijd 
ongeslagen blijven. Ze kwamen wat moeizaam op gang tegen het al gedegradeerde NIC3, maar de eindstand liet 
niets te wensen over(24-11). 

Om half drie werd de wedstrijd ingefloten door het arbitrale duo Keizer en Kloosterman. De eerste aanvalsvakken 

van beide ploegen hadden de eerste minuten duidelijk moeite de juiste richting te vinden. Wageningen was na vier 
minuten het eerst aan zet via Steven. Dat bleek het goede voorbeeld voor de tegenstander, want binnen de 
minuut was het 1-1. Het tweede aanvalsvak had helemaal geen tijd nodig om tot een goede aanval te komen want 
het eerst beste schot van Wouter betekende opnieuw de leiding en nog geen minuut later had hij ook zijn tweede 
poging al verzilverd. Blijkbaar had dit vak het toch wel moeizaam op gang gekomen 1e aanvalsvak op het goede 

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

woe 22-6 19:00 DOT (O) A2 Wageningen A3 De Rusheuvel-OSS Lee, J (Jordy) van de

https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/programma-het-binnenveld
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spoor gezet, want ook zij hadden slechts twee minuten nodig om de stand op 5-1 te brengen. Beide doelpunten 
gemaakt door Nena via een loepzuivere genomen vrije bal….. 

Lees hier het volledige verslag: https://www.kvwageningen.nl/toch-nog-een-thuiszege-voor-wageningen-1  

Algemene informatie 

Vrijwilligers gezocht voor slotdag 25 juni 

De NAC kan het niet alleen en is op zoek naar mensen die op vrijdag 24 en/of zaterdag 25 
juni mee willen helpen. Ze zijn op zoek naar hulp bij:  
- Versieren, vrijdag 24 juni 
- Kantine leeghalen, vrijdag 24 juni 
- Helpen bij BBQ klaarzetten, zaterdag 25 juni 
- Bardienst, hele dag zaterdag 25 juni, 11:00-01:00 – neem jij een blok voor je 

rekening? Aanmelden voor bardienst bij Anita (bardienst@kvwageningen.nl,  
- Scheidsrechters familie vrienden toernooi zaterdag 24 juni 
- EHBO 25 juni tijdens het toernooi 
- BBQ pakketjes uitdelen en 18+ bandjes uitdelen 
Wil je bij 1 van deze dingen helpen? Laat het dan weten via:  

- nac@kvwageningen.nl 
- Robin 0625277913 

- Corné 0630379497 
We kunnen al jullie hulp hard gebruiken! 

Kantinediensten zaterdag 18 juni 

08:30 - 10:30  E2 en E4 

10:30 - 12:30  B2 
12:30 - 14:30  A5 
14:30 - 16:30  A3 
16:30 - einde  4e 
De kantinedienst betreft werkzaamheden achter de bar en in de keuken.  
Vragen over kantinediensten? Neem contact op met Anita Hendriks (bardienst@kvwageningen.nl)  

Vacatures 

Gezocht voor volgend seizoen : aanwijzer(s) Interne scheidsrechters (herhaling) 

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. 

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.kvwageningen.nl/toch-nog-een-thuiszege-voor-wageningen-1
mailto:bardienst@kvwageningen.nl
mailto:nac@kvwageningen.nl
mailto:bardienst@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/steun-lynn-en-faye-bij-hun-actie-voor-het-prinses-maxima-centrum
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Activiteiten 

Slotdag zaterdag 25 juni: nu met opgavelink voor BBQ 

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@kvwageningen.nl. Vermeld dan in dit mailtje jullie teamnaam. Er zal 

gespeeld worden volgens de normale regels die gelden bij senioren wedstrijden. Alleen 
wat kortere wedstrijden en doorwisselen is natuurlijk gewoon toegestaan. 

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. De prijzen zullen als volgt zijn: volwassenen € 9,25 p.p. en voor 
kinderen € 3,90 p.p. zijn. Voor de volwassenen biedt Elings ook een vegetarisch pakket 

aan ook deze zal €9,25 p.p. kosten. 
Opgeven voor de BBQ kan via de webshop: 
(https://kvwageningenhoreca.12waiter.eu/c/sponsordeals).  

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)  

Aanmelden jongste kamp kan t/m zondag 26 juni (herhaling) 

Er zijn op dit moment 56 aanmeldingen voor het jongste kamp. Er is nog plek voor meer kinderen. Aanmelden kan 
t/m zondag 26 juni. Vol = vol, dus wacht niet te lang.  

Meer informatie over het kamp en het aanmelden, vind je hier: https://www.kvwageningen.nl/jongste-kamp  

Activiteiten, niet meer in deze weekbrief, wel relevant:  

- Oudste kamp, 9 t/m 15 juli, inschrijving 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) 

  

 

Na afloop van Wageningen 1 – Heerenveen 1 werden de 

vertrekkers in het zonnetje gezet.  

De 5 vertrekkers van Wageningen 1 

Foto’s Patricia Brouwer 

 

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

  

mailto:nac@kvwageningen.nl
https://kvwageningenhoreca.12waiter.eu/c/sponsordeals
mailto:nac@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/jongste-kamp
https://www.kvwageningen.nl/oudste-kamp-inschrijving-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 

Zat 18 juni 9:30-14:00 Kledingmarkt; kraam met 2e hands korfbalkleding en schoenen 

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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