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Korfbal 

Uit TKW: Update vertrekkende spelers bij selectie KV Wageningen 

Als TKW hadden we gehoopt niet nog een bericht te hoeven schrijven over spelers die vertrekken, maar hel aas 
hebben Saskia van der Zee en Stijn Aarts afgelopen week aang egeven alsnog te vertrekken bij KV Wageningen. 
Beide keren terug naar hun oude club DVO. 

Zowel Saskia als Stijn maakten in het seizoen 2020-2021 de overstap van DVO naar KV Wageningen. Saskia 
speelde de afgelopen twee jaar in het eerste en Stijn was van toegevoegde waarde voor het tweede team waarbij 

hij in de zaal en op het veld kampioen werd. Bij beide begon het te kriebelen om terug te gaan naar DVO en voor 
hen is nu het juiste moment om dat te doen. Wij wensen beide spelers heel veel succes bij DVO waar ze 
ongetwijfeld met open armen ontvangen zullen worden. Saskia en Stijn, bedankt voor de afgelopen twee jaar! 

Update Senioren TC (1): Het regent kampioenen bij de senioren 

Wageningen 5 promoveert ook op het veld naar de reserve 1e klasse! 

Ook op het veld heeft Wageningen 5 de 1e plaats weten te bemachtigen in de Reserve 2e klasse. Dit betekent 
directe promotie naar de Reserve 1e klasse VELD in 2022-2023. Hun medeconcurrent hebben ze met 3 punten 
verschil van zich af weten te houden.Wederom weer een prima prestatie geleverd op het veld. 

Dit betekent dat Wageningen 5 vanaf het nieuwe seizoen Wageningen 4 zal gaan worden. (De huidige B-selectie 
zal verder gaan als Wageningen 3 en Wageningen 5.) 

Namens heel KV Wageningen gefeliciteerd met wederom weer een knappe prestatie. Veel succes komend seizoen 
in de 1e klasse, voor zowel op het veld als in de zaal! 

Wageningen 9 is kampioen! 

Ook Wageningen 9 is kampioen geworden! Met 7 punten los van de concurrentie staan ze samen met Apeldoorn 5 
op de 1e plek in de poule. (In de breedtekorfbal geldt dat je samen kampioen kunt worden, en wordt er niet 

gekeken naar onderlinge resultaten). Onwijs gefeliciteerd en succes aankomend seizoen. 

Midweek 1 is kampioen! 

Het regent kampioenen, want ook de Midweek is kampioen geworden. Het was even spannend of zij kampioen 
zouden worden, want hun medeconcurrent DUKO MW2 moest nog twee maal tegen Zetten MW1 spelen. DUKO 

moest minimaal 1 keer verliezen, en Wageningen moest afgelopen dinsdag winnen tegen DOT voor de punten 
voordat ze kampioen konden worden.  

De Midweek heeft de wedstrijd met 13-8 gewonnen van DOT MW1, een prima prestatie dus! Pas een dag later, 
speelde DUKO tegen Zetten, waarbij DUKO heeft verloren met 9-13 van Zetten.Dit betekent dat de Midweek met 4 
punten los van hun concurrenten, hun 1e plek hebben weten te behalen! 

Onwijs gefeliciteerd, en succes aankomend seizoen. 

Update Senioren TC(2): B-selectie 

Ariën van Veenhuizen heeft afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd gecoacht als trainer/coach voor Wageningen 3. 
Wij willen hem bedanken voor zijn inzet! 

Onze B-selectie, Wageningen 3 en Wageningen 4, zal aankomend seizoen doorgaan als Wageningen 3 en 
Wageningen 5. Hans en Christiaan zullen ook aankomend jaar Wageningen 5 blijven coachen en trainen.  

Veel succes! 

Update uit Jeugd TC – veel informatie in blokken 

Vanuit de Jeugd TC deze week weer veel informatie, waaronder de conceptindeling van de jeugdteams. De update 
is opgeknipt in verschillende stukken. Jeugd TC meldt onderaan hun bijdrage voor weekbrief: Weet ons te bereiken 
dmv een mail of spreek ons aan. JEUGDTC@KVWAGENINGEN.NL  

Update uit Jeugd TC (1): Kampioenen 

Afgelopen zaterdag speelden alle jeugdteams hun laatste wedstrijd. En wat was het spannend bij sommige laatste 
potjes.  

- De C5 heeft helaas net verloren van de concurrent, hierdoor werd Keizer Karel kampioen. Voor de D5 gold 
hetzelfde; ze verloren van de concurrent, SKF werd kampioen. We feliciteren deze teams met het 
kampioenschap.  

- Door een ruime overwinning in de laatste wedstrijd in het verre Vriezenveen zijn onze toppers van de D1 

kampioen geworden. 
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- Maar dan de D2 die hielden het spannend tot de laatste minuut en versloegen directe concurrent DVO en 
konden daarna een feestje vieren. 

- Na afloop van alle gespeelde wedstrijden is de E2 toch ook nog kampioen geworden, zelf gewonnen en de 
kampioenskandidaat verloren betekent een gedeelde 1e plek. 

- We feliciteren D1, D2 en E2!  

- Net geen kampioen op onderling resultaat maar zeker het vermelden waard is onze A1.Zij wonnen overtuigend 
van koploper Drachten, dat hierdoor het kampioenschap misliep. Maar helaas won NIC/Hoogkerk ook hun 

wedstrijd en zijn zij vanwege het betere onderlinge resultaat met Wageningen A1 kampioen geworden in de 
Overgangsklasse. 

Update uit Jeugd TC (2): Concept teamindeling jeugdteams 2022-2023 

Bijgaand publiceren wij de concept indeling van alle jeugdteams (deze tekst en het overzicht met de teams met 

namen helemaal achterin deze weekbrief).  

Elk jaar is het weer spannend deze periode. Zoals eerder aangekondigd hierbij de voorlopige teamindeling 2022-
2023 voor de jeugdteams. Mocht je naam ontbreken, excuses daarvoor dan zijn we iets te fanatiek geweest met 
"knippen en plakken". Neem contact met ons op en we laten je z.s.m weten bij welk team je hoort.    

Mochten er n.a.v. deze indeling vragen en/of opmerkingen zijn, vernemen wij dat graag op de daarvoor bestemde 
inloopavond op donderdag 23 juni. In het kader van "praat met ons niet over ons" zijn donderdag vanaf 
20.00 tot 21.00 uur de coördinatoren van de Jeugd TC aanwezig op het Binnenveld, om vragen mbt de nieuwe 
teamindeling te beantwoorden. Is het echt niet mogelijk om de 23ste naar het Binnenveld te komen, stuur dan een 

mail (jeugdtc@kvwageningen.nl) met naam en welk team je bent ingedeeld en je telefoonnummer. Dan belt de 

betrokken coördinator voor een gesprek.  

De definitieve teams met trainers/coaches publiceren we in de laatste weekbrief van dit seizoen en op de website. 

Update uit Jeugd TC (3): Trainingen 

We trainen deze week nog conform het bekende trainingsschema met de huidige teams. Dit zullen de laatste 
trainingen zijn voor dit seizoen.  
In de week van maandag 15 augustus starten de wedstrijd teams weer met trainen. De overige teams een week 
later, de week van maandag 22 augustus. Maar hou hiervoor de weekbrief en website in de gaten. 

Update uit Jeugd TC (4): Teamouders & inleveren teamtassen 

Hierbij bedanken we nogmaals de team ouders voor hun bijdrage afgelopen seizoen. We verzoeken jullie de tassen 
in te (laten) leveren op het Binnenveld, in de garderobe rechtsachter bij het Businesshome. Dan kunnen de 
vrijwilligers van de kledingcommissie daar een en ander weer weghalen. 
Voor komend seizoen gaan we weer op zoek naar nieuwe team ouders. Nu de teams bekend zijn, mag je jezelf 

natuurlijk ook aanmelden (kan middels mail naar jeugdtc@kvwageningen.nl) . Petra Hoefakker, die de Jeugd TC 

ondersteunt met het contact met de team ouders, zal proberen alle teams weer te voorzien van ouders met een 
voor KV Wageningen belangrijke taak. Meer info over de taken van een teamouder: 
https://www.kvwageningen.nl/teamouder  

Update uit Jeugd TC (5): Trainers gezocht 

Voor een deel van de 30 jeugdteams die we gaan opgeven voor de najaarscompetitie 2022-2023 zijn we nog op 
zoek naar trainers. Het maakt niet uit of je ervaring hebt. We zorgen voor trainersbegeleiding als daar behoefte 
aan is. 
• Voor de Kangoeroes kunnen we nog wel hulp gebruiken, van met name een ouder iemand. 
• Voor de D teams 1 trainer 
• Voor de C teams 4 trainers 

• Voor de B teams 3 trainers 
• Voor de A teams 5 trainers  
We kunnen dus nog wel wat vrijwilligers gebruiken om onze jeugd te voorzien van voldoende kader. Welke leden, 
ouders, grootouders gaan aan de slag met onze jeugd. Meld je aan! Spreek een coördinator aan of stuur een mail 
(jeugdtc@kvwageningen.nl)  

Update uit Jeugd TC (6): Vacatures in de Jeugd TC  

Binnen de Jeugd TC hebben we de vacatures open staan voor Coördinator A jeugd en  Coördinator  B jeugd. 
Lijkt het je leuk om je in te zetten voor onze jeugdafdeling, neem contact met ons op. We leggen je graag uit wat 
het precies allemaal inhoudt.  

mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/teamouder
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
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Uitslagen vorige week – 18 & 19 juni 

 

Programma deze week – 20 & 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  

Wedstrijdverslagen 

Mag ik er alsjeblieft uit?!" :-/ ? 

Het was in het begin even wennen. Bij het bekendmaken van de opstelling 
wilden de spelertjes allemaal het liefst aan de kant beginnen. Om lekker te 
kijken. Omdat ze honger of dorst hadden. Of om gewoon met elkaar te kletsen 
en de score bij te houden. Ja ja, daar sta je dan als coach met je opstelling een 
paar minuten voor de wedstrijd... 

Begin veldseizoen 2021 werd ik Hoofdtrainer/coach van de F3. Dat ging 
eigenlijk vrij snel. Mijn dochter Nora werd lid en twee wedstrijden later stond ik 
ineens langs de lijn te coachen. Die Alien kan echt toveren wat dat betreft. 

Het afgelopen seizoen was voor de spelertjes een eerste kennismaking met de 

sport korfbal. Met een mooie mix van 'oude' kennis uit mijn eigen 
korfbalverleden en de 'nieuwe' lokale Wageningse kennis van assistent 
trainer/coach Sterre zijn we met vol enthousiasme aan de slag gegaan. Veel 
aandacht ging uit naar het vangen en gooien, het vrijlopen en aanbieden, het 
schieten (in de juiste korf) en de kunst van het verdedigen is er ook ingeramd: 
“Kont naar de paal en handen omhoog!” 

Alsof het een examen was werd in de laatste wedstrijd tegen Reehorst '45 al 
het geleerde door onze spelertjes nog maar eens prachtig gedemonstreerd aan 
het publiek. Einduitslag 18-3. Mogelijk ben ik een klein beetje bevooroordeeld, 
maar zowel technisch als tactisch gezien zag ik echt mooi en snel aanvallend 
spel. Na een goede afvang of een knappe onderschepping werd er een "tikkie-

takkie!" opgezet die uiteindelijk werd gepromoveerd tot een doelpunt. 
Stralende gezichtjes op het veld en langs de kant. Aan het einde van de 
wedstrijd werd er na prachtig samenspel ook nog eens een bovenhandse 

doorloopbal uit de hoge hoed getoverd. Een paar keer geoefend op een training 
en dan zo mooi uitgevoerd. Het was echt genieten. Trots! 

Ook wilde er (bijna) niemand meer uit om te rusten en werd er ook niet meer 
gesproken over eten. Althans, ik heb ze er niet meer gehoord... misschien de 
ouders nog wel langs de zijlijn? 

Als afsluiter wil ik graag mijn spelertjes bedanken voor hun getoonde inzet en enthousiasme. Sterre voor haar 

creativiteit, spontaniteit en loyaliteit. Topper! De flexibiliteit van de invallers uit de andere F-teams. De andere F-
coaches en de ouders voor de gezelligheid in het team en de hulp op momenten dat ik er niet bij kon zijn. Ook 
dank aan iedereen die de randactiviteiten en spelletjes naast de gewone trainingen mogelijk maken (erg belangrijk 
voor die jonge spelertjes!). En tot slot Alien en Petra bedankt voor de begeleiding en ondersteuning waar nodig. 

Op naar een volgend seizoen! Maar nu eerst… mag heel de F3 er even uit. Jullie hebben het verdiend! 

Groeten, 
Marco 

Tempo 1 Wageningen 1 21 22 DOT (O) A1 Wageningen A2 18 12 SKF E1 Wageningen E1 25 5

Tempo 2 Wageningen 2 19 20 Wageningen A3 Noviomagum A1 19 10 De Meeuwen E1 Wageningen E1 8 3

ASVD 2 Wageningen 3 13 16 Animo A2 Wageningen A4 12 17 Wageningen E2 MIA E5 19 3

Wageningen 3 KVA 2 7 17 Wageningen A5 Kesteren A2 6 7 DVO/Accountor E2 Wageningen E3 12 10

Wageningen 4 Rust Roest 2 9 12 Wageningen B1 DVO/Accountor B2 7 11 Wageningen E4 De Meeuwen E4 9 6

Wageningen 5 ODIK 4 15 9 Wageningen B2 Wesstar B1 16 3 Wageningen E5 DOT (O) E2 5 15

Wageningen 6 HKC (U) 2 11 10 Wageningen C2 DKOD C1 3 14 Wageningen E6 DVO/Accountor E3 8 6

Wageningen 7 Oost-Arnhem 5 8 6 DKOD C2 Wageningen C3 8 3 Dalto/Klaverblad Verz E3 Wageningen E7 5 4

Dindoa 5 Wageningen 7 9 10 Wageningen C4 ODIK C2 12 7 Wageningen E8 De Hazenkamp E1 9 4

SkunK 2 Wageningen 8 15 16 Wageningen C5 Keizer Karel/Novio C2 5 7 DOT (O) F1 Wageningen F1 14 12

Apeldoorn 5 Wageningen 9 16 13 Amicitia D1 Wageningen D1 5 22 Tiel '72 F1 Wageningen F2 4 21

Wageningen 9 Wesstar 1 16 10 Wageningen D2 DVO/Accountor D3 6 4 Wageningen F3 Reehorst '45 F2 18 3

DOT (O) MW1 Wageningen MW1 8 13 Wageningen D3 Reehorst '45 D2 8 5 Wageningen F4 SKF F3 14 16

Wageningen MW2 SKF MW1 14 10 Wageningen D4 EKCA/CIBOD D1 10 13 Viking F1 Wageningen F5 15 4

Drachten/Van der Wiel A1 Wageningen A1 14 20 Wageningen D5 SKF D5 4 5 Dindoa F5 Wageningen F6 0 10

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

maa 20-6 18:00 SKF D7 Wageningen D6 De Groene Velden-VEENENDAAL Kleijn, C.T. (Christa)

https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/programma-het-binnenveld
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Winst in laatste wedstrijd voor Wageningen 1 

Zaterdag stond de laatste wedstrijd van het veldseizoen op het programma. Zowel Eén als Twee moesten het 
opnemen tegen en bij Tempo. Stond er nog iets op het spel? Nou eigenlijk niet. Toch wilden de reserves de 
competitie zonder puntverlies afsluiten en zou de hoofdmacht winnen dan zouden zij definitief als tweede eindigen. 

De reserves hadden het lange tijd moeilijk maar onder het motto "nooit opgeven" werd hun inzet alsnog beloond 

met een 19-20 zege. Een uitstekend resultaat door zowel in het zaalseizoen als het veldseizoen als eerste te 
eindigen. 
Daarna dus Tempo 1 tegen KV Wageningen1. Beide ploegen evenveel punten op de tweede plaats staande achter 
Oost Arnhem. Wageningen met aanvoerder Steven Landman als toeschouwer ivm een blessure en twee heren, 
Jeroen en Pim ook niet geheel fit keek zo goed als de hele wedstrijd tegen een achterstand aan. Het enige 
positieve, althans wat de stand betreft, was de 2-2 in de beginfase door treffers van Danieke en Wouter. 

Wageningen deed qua spel helemaal niet onder ten opzichte van de tegenstander, maar Tempo schoot meerdere 
malen van afstand raak ondanks de druk die de blauwwit-verdediging toch echt wel gaf. Van afstand maakte Tim 
de derde treffer, maar het was steeds Tempo dat de wedstrijd aanvallend dicteerde. -> Lees hier het volledige 
verslag: https://www.kvwageningen.nl/winst-in-laatste-wedstrijd-voor-wageningen-1  

Algemene informatie 

Zomermaanden: Clubavonden op donderdag 

Ook deze zomer is er op het Binnenveld op donderdagavonden clubavond. Dit houdt in dat er de mogelijkheid is 
om te korfballen, voetballen of beach-korfballen/voetballen. 

Let op! Dit geldt voor de donderdagavonden in de periode van donderdag 14 juli t/m donderdag 11 augustus. Op 
donderdag 30 juni en donderdag 7 juli is het Binnenveld niet beschikbaar. De locatie is dan verhuurd door een 
andere partij. 

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/winst-in-laatste-wedstrijd-voor-wageningen-1
https://www.kvwageningen.nl/steun-lynn-en-faye-bij-hun-actie-voor-het-prinses-maxima-centrum
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Activiteiten 

Laatste update slotdag zaterdag 25 juni 

Vrijwilligers gezocht 
NAC kan het niet alleen en zoekt nog vrijwilligers voor diverse klussen op de dag zelf of de dag ervoor. Wil je 

meehelpen, meld je dan snel aan. Wat zoeken ze dan? Alle info vind je hier: 
https://www.kvwageningen.nl/vrijwilligers-gezocht-voor-slotdag-25-juni  

Familie Vrienden Toernooi 
Het toernooi zal gaan starten om 13.00 uur. En zal eindigen om 17.00 uur. Dat geeft iedereen nog even de tijd om 
tussendoor zichzelf nog even op te frissen voor de bbq en waar nodig nog zijn of haar spullen weg te brengen.  
Wil je nog meedoen met het toernooi? Aanmelden van je team is nog mogelijk t/m donderdag 
(nac@kvwageningen.nl)  

BBQ 
Heb je je nog niet opgeven voor de bbq dan kan dit tot uiterlijk dinsdag 21 juni 2022. Heb je het dus nog niet 
gedaan doe dat dan nog snel via de webshop: https://kvwageningenhoreca.12waiter.eu/c/sponsordeals 

Feestavond 
Glow in the dark/ Neon party. Dit feest zal los barsten om 22:00 uur.  

NAC (nac@kvwageningen.nl)  

Activiteiten, niet meer in deze weekbrief, wel relevant:  

- Oudste kamp, 9 t/m 15 juli, inschrijving geopend 
- Aanmelden jongste kamp kan t/m zondag 26 juni 

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) 

  

 

Het was een spannende wedstrijd, Wageningen D2 – 
DVO D3. Van te voren stond vast dat een van beide 

teams kampioen zou worden. DVO D3 had aan een 
gelijkspel genoeg, Wageningen D2 moest winnen en dat 
lukte! Gefeliciteerd.   

Ook Wageningen 5 slaagde er opnieuw in om 
kampioen te worden. Dit keer lukte het pas in de 

laatste wedstrijd. Gefeliciteerd!  

 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

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/  

  

https://www.kvwageningen.nl/vrijwilligers-gezocht-voor-slotdag-25-juni
mailto:nac@kvwageningen.nl
https://kvwageningenhoreca.12waiter.eu/c/sponsordeals
mailto:nac@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/oudste-kamp-inschrijving-geopend
https://www.kvwageningen.nl/jongste-kamp
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
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/
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KV Wageningen website & sociale media 
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Wageningen 
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Wageningen 

@kvwageninge

n_official 
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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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Concept teamindeling jeugdteams 2022-2023 

Bijgaand publiceren wij de concept indeling van alle jeugdteams.  

Elk jaar is het weer spannend deze periode. Zoals eerder aangekondigd hierbij de voorlopige teamindeling 2022-
2023 voor de jeugdteams.  
Mocht je naam ontbreken, excuses daarvoor dan zijn we iets te fanatiek geweest met "knippen en plakken". Neem 

contact met ons op en we laten je z.s.m weten bij welk team je hoort.    

Mochten er n.a.v. deze indeling vragen en/of opmerkingen zijn, vernemen wij dat graag op de daarvoor bestemde 

inloopavond op donderdag 23 juni. In het kader van "praat met ons niet over ons" zijn donderdag vanaf 
20.00 tot 21.00 uur de coördinatoren van de Jeugd TC aanwezig op het Binnenveld, om vragen mbt de nieuwe 
teamindeling te beantwoorden. Is het echt niet mogelijk om de 23ste naar het Binnenveld te komen, stuur dan een 
mail (jeugdtc@kvwageningen.nl) met naam en welk team je bent ingedeeld en je telefoonnummer. Dan belt de 
betrokken coördinator voor een gesprek.  

De definitieve teams met trainers/coaches publiceren we in de laatste weekbrief van dit seizoen en op de website. 

 
 

 
 

 

A1 A2 A3

Julia Veroude Bastiaan Stoevelaar Aniek Rou Rick Oostdam Anusha vd Peppel Hidde Oenema 

Lily Ilekhomon Niek van Dee Aniek Antonise Eveline Kok

Lynn Meijnen Timo Verwoert Elise Pijlman Femke (Shade) Bastiaanssen

Mila van Dee Tom Westerbeek Esmée v. Straten Hanna van den Broek

Sophie Schrader 5e heer Imke Langstraat Joëlle Hakstege 

Lara Faessen Mirthe van den Broek

Maartje van Brakel Pleun Vossen

Marit Visscher Puck Mietus

Mette de Visser Sanne Heijmen

Mette Rietveld Vera Rou

Tessa Onderstal

B1 B2 B3

Fenne van Brenk Just van Dee Lieke Westrik Jochem Hoebe Anouk Korteweg Jimme Dijkstra 

Kira Stoel Tristan Pijlman Ninthe Faessen Robin Keizer Anouk van Woggelum Brandon van Dijk

Lisa ten Brinke Twan Sieswerda Roos van den Brink Tijn Meijer zu Schlochtern Fenna van Brakel Camiel van Laar 

Milou Bor Yannick van der Kolk Sofie Aalten Tim Nieuwenhuizen Liena Heck Olivier Blok

Tessa van den Hul 5de heer Sterre Verwoert Mila Kok

Nynke Doornenbal 

Yuna Faessen

C1 C4

Tess Gouweloos Deon Oostdam Femke Verwoert Jawad Masroor

Jada Swaans Hijmen Hijnekamp Joëlle van Zetten Nathan de Haan

Marit Scheafers Jan Grus Lena Zuijdweg Thomas Boxman 

Noa Gouweloos Joost Peerbolte Lotte Lemstra Willem Gommers

Tara Schaapman Just van de Kolk Noor Zweegman

C2 C5

Evie vd Voort Jules Sulzle Esther Sierink Javi Zuijdweg

Jade Hellegering Herre van Amerongen Eva Veneberg Stefan Hoogendijk

Mirthe Keizer Thuur Hoogteijling Liz van Wijk Wardhana Vadi Nurqolbi

Rosalie Smit Pleun Jansen 

Tessa de Visser Sterre van Barneveld

Tinka Smedema

C3

Estelle-Rose Lammers Jurre Keizer

Faye Evers Kick Lureman de Vletter 

Femke Roubos Levi Sies 

Iris van Straten Thijmen Engelfriet

Jasmine Dam

Lynn van Manen

Sanne Rombout
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D1 D4

Anouk Sieswerda Gianco Sinjou Anne Wiebenga David Klein Robbenhaar

Emma Lubbers Luuk van de Graaf Imke Swarts Finn van Dijk

Fenne van de Voort Martijn Roubos Lynn van Ginkel Milan Overbeeke

Fleur Nieuwenhuijsen Stan van der Veeken Seraya van den Berg Mischa van Laar

Ina Gommers Victor Levelt Sophie Kesteloo

D2 D5

Anaï Lesschen David Leenstra Ashley Roos Tobias Korteweg

Famke Engelfriet Jelle-Joost Giskes Kaylee Overbeeke Jeremi  Derks 

Lieke Rombout Seppe Meijer zu Slochtern Khloé Evers Wiebe-jan Giskes

Mila van Zomeren Simon Hijnekamp Romée Olsman Thimoas de Vries

Stephan Kooistra Razvan 

D3

Chiara de Pagter Mathias Kruit 

Chiara Speelman Selyan Bacha

Iris Bor 

Lisan Schutyser

Naomi Anantya 

Nora Mulder

Robin van Dam

E1 E2 E3 E4 E5

Ezra Zuijdweg Adrian Kooistra Ben van den Bos

Koert van der Veeken Daniël de Pagter Jonah Wink

Morris van Dam Levi Fidel Narsoagi Alice Morin Amrit Singh

Fenne Michel Amy van den Boom

Amber de Jong Lotte Hoek Abby Brugman Maud Verwoert Fenna de Bruin

Rosalie Kesteloo Mariana Blanco Tuiran Laura Jansen Sumaya Salad Mohamed Kate van Soestbergen

Sofie Wiersma Megan Evers Lieke Goverde Yfke Uenk Loïs Pels

E6 E7 E8 E9 E instroom

Florian Roozendaal Storm Marijs Taeke Koch Thijs Leenstra

Gijs van Dam Nathan Tesfaye Hailu Tijl van de Vossenberg Jayden Derks Juno Hummel

Teun Swarts Wout Michel

Annadea Schraa Amee van Wolfswinkel Katalin Liebrand Fenne Goverde

Beau Zichichi Nova Pater Nora Tiernego Elin Landman

Merel Lamers Zoë Schut Samaira Mahnoor Suze Sierink

Nienke Uyleman Sihaam Salad Mohamed

F1 F2 F3 F4 F5 F-instroom

Christiaan Kooistra Armin Bahadori Floris Lima Guerra Ruben Kliffen

IJsbrand Marijs Stan Wiersma Philip Heijnekamp

Ruben Hijnekamp Luna Boumans Zidane Bomantara Hiyam Besher

Mara Swarts Ella Roest

Lisa Hoek Emma Ekkelkamp Maran van Ooijhuizen Demi Schut Esila van der Linde

Megan Roos Iris Meijerink Noa Ruisch Joanne van Heijster Esmée Uyleman

Mirte Venne Noa Suselbeek Maud van der Pol Lieke van Laar

Nina Eggers Romée Groote Haar Mariam Ibrahim

Kangoeroes

Isabella Helmsing

Leu Tesfaye Hailu

Milae Jansen

Sophie Drewett


