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Korfbal 

Wageningen A1 gepromoveerd naar de Junioren Hoofdklasse 

KV Wageningen A1 is nèt geen kampioen geworden in de overgangsklasse 
door een negatief onderling resultaat met Hoogkerk/Nic. A1 maar is nu 
toch gepromoveerd! Hoogkerk/Nic. heeft voor volgend jaar geen A1 en 
hebben zich dus teruggetrokken. Gezien onze A1 er ook al bijna was, is 
deze promotie meer dan verdiend. Afgelopen zaterdag hebben onze 
junioren al even in de aandacht mogen staan tijdens de Neon Party maar 
ook via deze weg willen we hen feliciteren met dit mooie resultaat! Heel 

knap gedaan! 

Helaas hebben de coaches van de A1, Mats Gillissen en Luuk Lucas, 
aangegeven te stoppen volgend seizoen maar wat waren wij blij dat beide 
mannen deze taak op zich wilden nemen. Mannen, ontzettend bedankt!   

Update uit Jeugd TC: van alles wat 

Afgelopen week de laatste trainingen, met o.a. diverse wedstrijden tussen ouders en kinderen als afsluiting van 
het seizoen. En dan nog de slotdag van het seizoen met een familie/vrienden toernooi waar weer veel ouders en 
kinderen aan mee hebben gedaan. Ook was het gezellig druk bij de BBQ en het afsluitende feest met DJ TRD. 

Trainingsschema voor na de zomer 

Volgende week komt in de laatste weekbrief voor de zomervakantie het trainingsschema en kan iedereen lezen 
wanneer hij of zij weer kan komen trainen. 

Trainers & coaches gezocht 

We zijn voor de A2, A3 B3 en C4 nog wel op zoek naar trainers die de eerste trainingen (en de rest van het 

seizoen) kunnen verzorgen!! 

Het is al lang niet meer zo dat we iemand vinden die een team 2x per week trainen geeft en op zaterdag de 
coaching verzorgd. Maar dat geldt ook voor de teams waar we wel al iemand voor hebben gevonden. De JTC zal 
nog diverse mensen benaderen, maar lees je dit en lijkt het je leuk om (weer) trainen te geven? Meld je bij ons! 

Voor de coaching op de zaterdagen hopen we op medewerking van ouders (opa's /oma's / broers /zussen). Positief 
aanwezig zijn en alles rond het team in goede banen leiden kan ook zonder korfbal ervaring. 

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 

Inleveren jacks trainers 

Inleveren Jacks van trainers die stoppen met trainen geven. Was je afgelopen seizoen trainer, maar ben je dat 
komende seizoen niet meer? Lever dan je Jack in en laat dat even weten aan je coördinator.  

Definitieve teamindeling 

Naar aanleiding van de voorlopige teamindeling (zie weekbrief vorige week) hebben we een aantal reacties 

ontvangen, welke we zullen beantwoorden en verwerken voor volgende week. In de laatste weekbrief zullen we 
dan de definitieve teams publiceren met de trainers. 

Bij vragen of opmerkingen weet ons te vinden! In ieder geval via ons mailadres JeugdTC@kvwageningen.nl 
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NK Beachkorfbal Outdoor: jij bent er toch ook bij? 

Wat is er nou mooier dan het seizoen gezamenlijk starten met een 
leuk beachkorfbaltoernooi? Op zondag 21 augustus aanstaande is het 
The Hague Beach Stadium het decor voor het NK Beachkorfbal 

Outdoor en jij kunt er bij zijn! 

Het maakt niet uit of je top- of breedtesporter bent. Jong en oud: 
iedereen van de E-jeugd tot en met de senioren kan meedoen aan dit 
toernooi op het strand van Scheveningen. De start van het toernooi 
staat gepland voor 11.00 uur, maar dit kan vervroegd worden als er 

te hoge temperaturen worden voorspeld, het einde zal rond 17.00 
uur zijn.  

Alle informatie over het aanmelden etc. vind je hier: https://www.korfbal.nl/nk-beachkorfbal-outdoor-jij-bent-er-
toch-ook-bij/  

Uitslagen vorige week 

 

Algemene informatie 

Maandag 4 juli: laatste weekbrief seizoen 2021-2022 

Komende maandag verschijnt de laatste weekbrief van het korfbalseizoen 2021-2022. Volgende week zullen we 
hier melden wanneer de eerste van nieuwe korfbalseizoen 2022-2023 zal verschijnen.  
Bijdrages voor de weekbrief kunnen naar weekbrief@kvwageningen.nl  

Schoolkorfbaltoernooi – woensdagmiddag 21 september – zet ‘m in de agenda 

De datum voor het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi is ondertussen bekend! Dus zit je zelf (of je kind) in groep 3 
t/m 8 van een Wageningse basisschool? Zet 21 september 2022 14.30 alvast in je agenda! 

Bij slecht weer zullen we uitwijken naar de reservedatum 28 september. 

Het schoolkorfbaltoernooi zal dit jaar voor het eerst worden georganiseerd door een nieuwe 
schoolkorfbalcommissie binnen KV Wageningen. Een combinatie van enthousiaste ouders en korfballers, met 
ervaring voor het organiseren van grote evenementen, maken het team compleet. Hiermee willen we van het 

schoolkorfbal een groot succes maken! 

We zoeken nog veel vrijwilligers in bijvoorbeeld de vorm van scheidsrechters en wedstrijdsecretariaat. Dus wil je 
graag helpen? Laat het ons weten via jeugdzaken@kvwageningen.nl en/of algemenezaken@kvwageningen.nl.  

Wie weet tot de 21e van september! 

Groetjes, 
De schoolkorfbalcommissie 

Wat een topdag 

Zaterdag 25 juni, dé dag om het seizoen af te sluiten. 

Rond 12.30u druppelden de eerste teams voor het familie-/vriendentoernooi 
binnen… Prima temperatuurtje al bleef het zonnetje nog achterwege, maar hé.. 
het was droog :) En het allerbelangrijkste, alleen maar lachende gezichten. Jong, 
oud, groot, klein, korfballers, niet-korfballers, een prachtig gezelschap. 

Keurig op tijd, om 13.00u, werd het startschot gegeven voor de eerste 

wedstrijden. En ook het zonnetje kwam er lekker door. Het was een strak schema 

qua wedstrijden en het verliep allemaal vlekkeloos. Helaas wel een smetje op de 
dag, doordat de ambulance een bezoek moest brengen aan ons terrein. Lammert 
de Vries (vader van Wiebe) had zijn voet andersom aan z’n onderbeen staan. 
Gelukkig kreeg hij snel medicatie waardoor hij ineens in een andere wereld 
belandde en daardoor de pijn niet meer voelde toen ze zijn voet weer in de juiste 
positie brachten. Nog mooier is dat er wonder boven wonder niets gebroken is, 

dus de zondag is hij (weliswaar zittend) ‘gewoon’ aan het werk gegaan. 

De terechte winnaars van het toernooi werden gehuldigd en iedereen kon zich douchen en opmaken voor de rest 
van de dag. 

Om 17.00u werd het heerlijke vlees (en de vegetarische variant) voor de BBQ bezorgd door onze sponsor 
keurslagerij Elings en vanaf 18.00u kon iedereen z’n worstjes gaan draaien (behalve Pieter Gouweloos; die vond 
het rauw leuker:) 

https://www.korfbal.nl/nk-beachkorfbal-outdoor-jij-bent-er-toch-ook-bij/
https://www.korfbal.nl/nk-beachkorfbal-outdoor-jij-bent-er-toch-ook-bij/
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:jeugdzaken@kvwageningen.nl
mailto:algemenezaken@kvwageningen.nl
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Toen de buikjes vol waren trad onze eigen Twan ‘DJ TRD’ aan en zorgde ervoor dat het fijne sfeertje direct door 
kon gaan op de neon-party. 

En wat was het een geweldig feest. Onze eigen topfotografen Patricia en Cees hebben de mooie foto’s al met ons 
gedeeld en die foto’s zeggen genoeg… (link naar de foto’s https://photos.app.goo.gl/A7gDU4T4L5yeayNRA)  

Allemaal blije gezichten… ik hou er zo van! 

Natuurlijk begint het voor de organisatie van zo’n dag al veel eerder: 

• Het speelschema maken en omroepen 
• Alles versieren en opstellen 
• Vrijwilligers oproepen 
• De inkoop van het eten en drinken regelen 
• De bardiensten regelen en de bardiensten draaien 
• Het beheer en de BHV op zo’n dag 

• En de rest wat ik nu vergeet te noemen 

Een groot dank je wel weer voor alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt. 

En ook voor alle aanwezigen, onwijs bedankt voor deze fantastische dag. Ik wens iedereen een fijne vakantie en ik 
zie jullie heel graag weer eind augustus. Vol energie en zin in het nieuwe seizoen! 

Tot dan! 

Hartelijke groet, 
Wendy (voorzitter@kvwageningen.nl)  

Terugblik vrijwilligersavond: KV Wageningen (bestuur) bedankt!!! 

Onder mooie zomerse temperaturen kwamen de vrijwilligers gestaag binnen lopen op 
het Binnenveld. Al heel snel ontstond er een gezellig sfeertje. Jong en oud vonden 
een plekje, voornamelijk op ons geweldige buitenterras. Onder het genot van een 
heerlijk biertje, glas wijn of gewoon fris, verzorgd door onze bestuursleden achter de 
bar, werd het afgelopen seizoen luchtig geëvalueerd en natuurlijk ook alvast vooruit 
gekeken naar de toekomst. Een toekomst die volgens de vrijwilligers mooie kansen 
kan brengen. Dat vrijwilligers ook veel plezier beleven aan het werk voor de club 

werd snel duidelijk. Restaurant Bisou, een van onze sponsoren, was druk in de weer 
met de voorbereiding van de maaltijd.  

Onze voorzitter Wendy, had voor iedere vrijwilliger een persoonlijke boodschap op 
een kaartje geschreven, die gewaardeerd ontvangen werd. Kort na 19.00 uur werden 

alle vrijwilligers naar binnen geroepen waar Wendy in een korte toespraak, namens 
het bestuur van KV Wageningen, haar enorme dank uitsprak voor de ongekende inzet 
die wij als vrijwilligers afgelopen seizoen hebben geleverd. Een vereniging als KV 

Wageningen kan niet zonder de inzet van deze vrijwilligers. Ook Florien van Dee las 
een mooi gedicht voor over de vrijwilligers van KV Wageningen (zie rechts voor de 
tekst).  

Na de toespraak werd iedereen, tafeltje voor tafeltje, keurig langs het buffet geleid. 
Alle aanwezigen genoten van een heerlijke maaltijd en gingen de gedachten ook 
langzaam richting de vakantie ideeën. Rond 21.00 uur maakten we ons op voor een 
fantastisch in elkaar gezette pubquiz (door Martijn Rep gemaakt en door Sam 
Cornelissen gepresenteerd), waarin heel veel leuke vragen zaten verwerkt. Kortom 

een fantastische avond waarbij het voor de vrijwilligers vreemd was dat ze niet een 
of andere rol moesten vervullen.  

KV Wageningen (bestuur) heel hartelijk dank voor deze fijne avond. We hebben 
ervan genoten. 

Antoon 

p.s. Het gedicht van Florien van Dee wil ik jullie niet onthouden (zie rechts van het artikel) 

Zomermaanden: Clubavonden op donderdag (herhaling) 

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. 

  

https://photos.app.goo.gl/A7gDU4T4L5yeayNRA
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
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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 

Activiteiten 

Activiteiten om naar terug te kijken, en vooruit te kijken 

- Terugblik Slotdag (deze weekbrief)  

- Terugblik Vrijwilligersavond (deze weekbrief, en https://www.kvwageningen.nl/terugblik-vrijwilligersavond-kv-

wageningen-bestuur-bedankt  
- Jeugdkampen -> https://www.kvwageningen.nl/zomerkampen  
- Schoolkorfbaltoernooi 21 september 2022 (deze weekbrief)  

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) 

   

Wageningen D1 werd op de 
laatste zaterdag van de 
competitie kampioen in het 
verre Vriezenveen, en 
poseerde maar wat graag 

voor de fotograaf 

Alle foto’s van de slotdag, van fotografen 
Patricia Brouwer en Cees van Amersfoort, 
vind je hier: 
https://photos.app.goo.gl/A7gDU4T4L5yea
yNRA 

Vrijwilligersavond van vrijdag 17 juni 
in beeld, meer over de avond in 
deze weekbrief 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

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) 

Woe 21 sep Vanaf 14:30 Schoolkorfbaltoernooi basisscholen groep 3 t/m 8 
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/  

 

mailto:arbitrage@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/terugblik-vrijwilligersavond-kv-wageningen-bestuur-bedankt
https://www.kvwageningen.nl/terugblik-vrijwilligersavond-kv-wageningen-bestuur-bedankt
https://www.kvwageningen.nl/zomerkampen
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://photos.app.goo.gl/A7gDU4T4L5yeayNRA
https://photos.app.goo.gl/A7gDU4T4L5yeayNRA
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
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 

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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