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M I D D E N M A A R T  E D I T I E
Korfbal ontwaakt beetje bij beetje uit een Corona winterslaap. Er
mag meer en daardoor gaat het verenigingsleven weer aan ! Het
veld is geregeld weer vol en na de jeugd (tot 18 jaar) en de jong
volwassenen, mogen ook de 27-plussers weer aan de gang. Dit is
goed voor NIO, goed voor de Corona kilo's, maar het is vooral goed
om elkaar weer in het echt te zien!  



In de stoffige NIO catacombe, in een big shopper vond de TWB redactie
een stapel met oude stoffige CD roms. Even voor de jeugdige lezer: Dat
zijn CD's, euh... glimmende ronde schijfjes, die je in een oude computer
kunt doen. a trip down memory lane, of (wederom voor de jeugdige
lezers) zo zag korfbal er vroeger uit:

UIT DEN OUDEN DOOSCH
Back to the year 2000
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Rob speelde zijn 
eerste interland...

Het NIO ontbijt werd een aantal
zaterdagen georganiseerd

De NIO Kantine was nog van hout

...en korfballen deed je op gras...



De afgelopen week was het best flink stormachtig. En dan doel ik niet op het

koffiedrinken op het Malieveld, of het roosteren van politici op de vaderlandse

buis, noch het winnen van zieltjes door diezelfde politici om maar zoveel mogelijk

zetels te vergaren bij de aanstaande verkiezingen. 

Neen, ik doel gewoon op moedertje natuur die even de windmachine op standje net geen cycloon heeft

aangezet. Bomen verloren hout en de eerste blaadjes, huizen verloren steen en pannen, fietsers verloren

vaart en op meer persoonlijk vlak: Ik verloor mijn adem toen ik een route door de polder aan het korfbal

vervangend sporten was. 

Nu is hardlopen uiteraard geen vervanging voor korfbal, maar ik doe het inmiddels driemaal per week in

strijd tegen (mijn deel van) de miljoenen opgelopen Corona kilo’s, maar daar waar een korfbal een

speelbal is van de wind, ben je dat als hardloper zonder blanke Keniaanse tempomaker in de onbeschutte

polder Schieveen dat ook…

En wat te denken van de puppies op het NIO-veld. Deze moesten zaterdag zowat verankerd worden

anders waaide ze de sloot in. De inhoud van de welbekende oranje kliko dwarrelde wel het hele veld over

en ook heb ik vaders achter door wind bezeten rugzakken aan zien rennen.

Daarnaast was ook de oefenstof op het kunstgras zeer stormachtig. Een heuse bootcamp, met

oefeningen die volle bak uitgevoerd moesten worden op straffe van rondje veld. Onder toeziend oog van

een speciaal aangestelde trainer ging de NIO-jeugd vol aan de bak. Klonk de fluit dan keek iedereen op,

want voor wie was het ‘kruisje’? Een kruisje achter je naam stond voor 1 rondje. 

Ik was in ieder geval blij dat ik weer huiswaarts mocht keren en niet mee hoefde te doen. Wie maakt

woensdag trouwens de training? 

2 2  A U G U S T U S  2 0 2 1Wat…een…wind! 
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Afgelopen 2 zaterdagen (6 en 13 maart) was er weer veel roering op de abeelweg 233. En wat is het

heerlijk! Op 6 maart begonnen de puppies en had de NIO jeugd een 3-kamp op het programma staan.

In de vroege ochtend werden de velden uitgelegd, ingeschoten, gecoacht, gefloten en desalniettemin

gekorbald! De dag werd vervolgd door een trainende selectie en afgesloten door senioren van 3, 4 en

5 die heerlijk gingen elven. 

Dertien maart begonnen wederom de puppies op ons NIO-veld. Met een behoorlijke groep waren

NIO's allerkleinsten heerlijk plezier aan het maken én korfbal aan het ontdekken. Voor de NIO-jeugd

stond zaterdag 13 maart in het teken van een bootcamp! En we moeten eerlijk zeggen dat het weer

daarvoor wel optimaal was: harde wind, dus veel rennen/springen/push-ups/lunges/burpees en weinig

schieten! Met goede work-out muziek op de achtergrond was ook deze zaterdag voor de jeugd

geslaagd! De zaterdag werd afgesloten door NIO selectie die, ondanks de 'Evert' storm lekker 1.5 uur

gingen trainen! Kortom, twee zaterdagen vol korfbal én plezier!

Zaterdagen vol korfbal én plezier!
door: KTZ
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Het beheerst ons leven momenteel…. Corona (Covid19)
Op het werk, onze privé sfeer en ook onze uitlaatklep korfbal wordt
beheerst door dit virus.
Dan weer wel een paar weken trainen, dan weer wat wedstrijdjes
die we mogen spelen, dan weer met en dan weer zonder publiek en
dan weer niet trainen, ik wordt er gek van.
Het gaat maar door en door en nadat het knkv de zaal competitie
eruit heeft gegooid komt dan ook nog dat moment dat een
trainer/coach een keuze moet gaan maken of en hoe hij door wil bij
een club waar hij “aan het werk “ is.
Je zou zeggen dat dit een simpele keuze zou zijn echter dat is het
nooit. In de jaren dat ik nu voor een selectie sta is het altijd weer
een moeilijk besluit wanneer en hoe maar vooral of je door wilt
gaan, maar ook of de club met jou verder wil.
Allereerst kwam de enquête waar de selectie mocht invullen wat ze
vonden van het seizoen tot nu toe, voor zover je daar een goed
oordeel over kunt geven want hoelang zijn we nu met elkaar bezig..
Toch was het een positieve enquête waarin duidelijk werd dat de
groep wel verder wilde met mij als trainer.
Ook was het een enquête waarin toch wel enkele spelers aangaven
nog niet te weten of ze volgend seizoen beschikbaar zijn voor de
selectie.
Als trainer wordt je daar uiteraard niet vrolijk van, echter school en
werk zijn de reden dat men dit invulde dus een zeer goede redenen
waren het wel.
Voor mij echter wel een vraagteken bovenop de vraag “wil ik
doorgaan bij NIO?
Op voorhand zeg je uiteraard dat we tot nu toe nog niet veel
hebben kunnen doen. Ik wil altijd zaaien, oogsten en dan genieten
(bouwen, kampioen worden en genieten in 2e klasse) en aan dat
zaaien zijn we nog niet echt toegekomen dus zou je zeggen dat ik
door zou gaan, echter als er 4 of 5 spelers uit de selectie zeggen
dat ze gaan stoppen en die er dan dus niet meer zouden zijn dan
dunt de selectie te ver uit en kan ik dus niet waarmaken waarvoor
ik sta (het naar de 2e klasse brengen van NIO).
Voor mij zaak een gesprek aan te gaan met de KTZ waarin ik
aangeef dat ik minimaal 10 dames en 10 heren wil hebben
volgende seizoen, en ook aangeef dat ik zelf alle twijfelaars zal
bellen om te bekijken of ze verder willen gaan.

Corona en ckv NIO

DE HOOFDTRAINER AAN HET WOORD

"Ik wil altijd
zaaien, oogsten
en dan genieten
(bouwen,
kampioen
worden en
genieten in 2e
klasse)"
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Dat laatste is gelukt, alle
twijfelaars die zouden stoppen
hebben aangegeven dat ze
doorgaan en beschikbaar zijn
komende seizoen.
Verder heb ik wat andere eisen
die ik graag besproken zie en
waar ik op actie wil.
Julia en Patty komen op bezoek
bij NIO, we bespreken mijn
plannen en spel en geef aan dat
ik ze erg graag zou toevoegen
bij de selectie volgend seizoen.
Julia heeft inmiddels
aangegeven dat ze de stap van
Ozc naar NIO zal maken
komende seizoen en Patty traint
inmiddels mee om te kijken of ze
het nog leuk vind, de sfeer te
proeven en de instelling van de
groep en mij (ons, lees Peter en
ik) te ervaren.
Ook gaf ik aan dat ik heren nodig
heb om de breedte te krijgen,
Youri en Bonne zijn benaderd en
Youri heeft in wat gesprekken
met mij en Meervogels
aangegeven weer terug te
komen naar NIO.

HOOFDTRAINER - VERVOLG

"Een goede,
sterke selectie die
bestaat uit jonge
gretige spelers die
een stap vooruit
willen maken"

"Ik ben nog niet
klaar aan de
Abeelweg …… op
naar mooie corona
vrije seizoenen …"
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Verder traint Thomas mee en wie
weet wat hij wil.. Wijnand zal echt
stoppen met trainen dus zal geen
vaste waarde worden van de
selectie maar vindt het wel zo leuk
dat hij wel als AR van de selectie
beschikbaar blijft. Verder zijn nog
enkele andere spelers benaderd en
daar is terwijl ik dit schrijf nog geen
antwoord bekend wat ze willen.
De groep tot nu toe is dus 12
dames en 9 heren (Wijnand is 10e)
en daar kunnen nog 1 of 2 dames
en 1 of 2 heren bij komen.
De club heeft echt aangegeven de
ambitie te hebben naar de 2e
klasse te groeien. De groep en club
hebben ambities waar ik graag deel
van uit wil maken.
Een goede, sterke selectie die
bestaat uit jonge gretige spelers die
een stap vooruit willen maken
hebben me doen besluiten de
komende 2 jaar bij NIO te blijven.
Ik heb er zin an om verder te
groeien en de komende 2 jaar met
elkaar te werken.
Ik ben nog niet klaar aan de
Abeelweg …… op naar mooie
corona vrije seizoenen ….
 
Benno



Eten
Een boot
Een heleboel vrienden

Familieleden bij NIO:  Geeske, Johan, Hanneke, Rixt

Werk/Studie/School: Rudolf Steiner College

Funfact: Dat ik al bijna 10 jaar op korfbal zit

Leukste (bord)spel:  30 Seconds

Serie/Film die je gezien moet hebben:  Outher Banks

Het liefst eet ik:  Hamburger

Dit lust ik niet:  Zuurkool

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Paragliden

Volgende keer zou ik alles willen weten van:  Dana Louwer

Familieleden bij NIO: 

Werk/Studie/School:

Funfact:  Als ik ga coachen eet ik voor de wedstrijd altijd een broodje kroket en          
broodje frikandel

Leukste (bord)spel:

Serie/Film die je gezien moet hebben:

Het liefst eet ik:

W I S T  J E  D A T  V A N  . . .
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I N  A C T I E

B E N N O

A I S H A

I N  A C T I E

Marry (mijn vrouw)
Een korfbalpaal en bal
Een vrachtwagen vol Hertog Jan bier

Dit lust ik niet:  Tomaten en kaas

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Een A1 hoofdklasse ploeg
trainen en de finale spelen in Ahoy

Volgende keer zou ik alles willen weten van:  Lisanne Staal

Geen familie
 
Coördinator bij Cyclus in Moordrecht
 
 
 
 
Monopoly en Keezen
 

    Nikita ( met Peta Wilson )
 

  Thais en SpareRibs
 



asmaandag (hele wereld)
Internationale consumentendag (hele wereld)
Las fallas (Spanje)
Herdenking revolutie (Hongarije)
Dia de Benito Juarez (Mexico)
Saint Patricks day (Canada)
Dag van de grondwet (Wit-Rusland)
Dag van de jeugd (Palau)
Geboortedag J. J. Roberts (Liberia)

Maandag 15 maart, de start van de week. En niet zo maar een week! Deze week is de week tegen racisme, in
aanloop van de internationale dag tegen racisme op zondag 21 maart. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht
gevraagd voor de strijd tegen racisme. De komende week verzorgd RADAR in een heel divers programma vele
lezingen, webinars, seminars en zelfs theatervoorstellingen. Deelname is gratis, maar meld je vooraf wel even aan.
Waar? Op https://radar.nl/week-tegen-racime/

Natuurlijk zijn er, zoals we nu wel hebben gemerkt in deze 
rubriek, veel meer feesten op deze maandag 15 maart:

Al met al, een feestelijke maandag. En zeker ook voor de 
NIO'ers die vandaag (Rob Stuurstraat) en verder deze
 tweek jarig zijn: GEFELICITEERD van de Tweekbericht redactie!

Woensdagavond 10 maart kwamen de jeugdtrainers bijeen voor een online trainersbijeenkomst. Normaal
gesproken komen de trainers 4x per jaar samen in de NIO-kantine voor theorie en praktijk over de mooie
vrijwilligerstaak: TRAINER. Nu met het welbekende corona-virus hebben we besloten om de trainersbijeenkomst
ook in een digitaal jasje te steken. Met de interactieve tool MentiMeter konden we toch een actieve
trainersbijeenkomst organiseren in Teams. Daarnaast was de eerder voorgestelde clubkadercoach van Rotterdam
Sportsupport Dirk ook aanwezig om de trainers beter te leren kennen. Al met al was het een leerzame en fijne
bijeenkomst! Als NIO mogen we enorm blij zijn met deze groep trainers!

WAAR IS HET
FEESTJE? HIER IS HET
FEESTJE!
Maandag 15 maart
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Rob Stuurstraat
Lotte Hogetoorn
Cindy Maissan
Ingrid de Groot
Ellen Odink-Windau
Nina Slegt

Deze Tweek vieren deze
NIO'ers FEEST:

GEFELICITEERD!

ONLINE TRAINESBIJEENKOMST



Poule A
6 maart
GG/Ijskoud de Beste 23 - 33 Blauw-Wit (A)
KZ/Thermo4U 21 - 20 LDODK/Rinsma Modeplein
Oost-Arnhem 19 - 33 PKC/Vertom 

13 en 14 maart
LDODK/Rinsma Modeplein 26 - 23 Oost-Arnhem
GG/Ijskoud de Beste 11 - 19 PKC/Vertom
Blauw-wit (A) 12 - 28 KZ/Thermo4U
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Poule B
6 maart

DOS '46 20 - 26 TOP/LITTA 
Fortuna 37 - 18 Dalto

KCC/CK Kozijnen 18 - 28 DVO/Accountor
 

13 februari 
KCC/CK Koijnen 26 - 24 Dalto

DVO/Accountor 23 - 16 DOS '46
TOP/LITTA 18 - 23 Fortuna

RECAP: KORFBAL LEAGUE

SPEELRONDE 8 EN 9 

STANDEN POULE A & B 



Sassenheim • Winst tegen koploper Fortuna/Delta Logistiek was noodzakelijk om nog kans op de eerste plek in
de poule te maken. TOP was strijdvaardig en speelde vooral de eerste helft met heel veel energie. In een gelijk
opgaande wedstrijd gaven de ploegen elkaar weinig toe. Met rust was de wedstrijd nog in evenwicht: 11-11. Na
rust opende TOP nog wel de score, maar aan de hand van een ontketende Harjan Visscher van Fortuna kantelde
de wedstrijd langzaam in het voordeel van Fortuna. TOP eindigt, ondanks dat er nog één wedstrijd gespeeld
moet worden, op de tweede plaats en zal in de play-off’s spelen tegen de nummer 3 uit de andere poule.

TOP startte heel scherp en met veel energie. De eerste aanval was gelijk succesvol met een goal van Mick Snel. Tim
Flokstra zorgde voor de 2-0. Fortuna kwam vrij snel op 2-2 en wisselde vervolgens om de voor hen gewenste opstelling
te krijgen. De scores gingen om en om en de ploegen gaven elkaar weinig toe. Er werden in de eerste twintig minuten (6-
6) niet veel goals gemaakt, maar het was een voor de kijker een leuke en spannende wedstrijd om naar te kijken.
Verdedigend stond het prima en beide ploegen moesten hard werken voor de doelpunten. Barbara Brouwer gaf
topschutter en international Fleur Hoek geen centimeter ruimte en hield haar heel knap op 1 goal. Fortuna had echter in
de persoon van international Harjan Visscher (8 goals) een speler die deze wedstrijd moeilijk te stoppen was. De dames
van TOP waren in de eerste helft trefzeker en vooral Brouwer en Celeste Split wisten elkaar goed te vinden. Bij Fortuna
waren het voornamelijk de heren die voor de goals zorgden. Stan Postma was weer in de basis gestart en speelde een
prima wedstrijd. Het was mooi om te zien hoe hij de strijd aanging met de geroutineerde rebounders van Fortuna. Ook de
10-10 schoot hij knap binnen. Net voor rust zorgde Jet Hendriks met een mooie doorloopbal dat er met 11-11 werd
gerust.

Gouden greep

Na rust was het Split die al snel voor 12-11 zorgde en de 13-12 van Hendriks was de laatste voorsprong voor TOP.
Fortuna speelde net iets gemakkelijker en had minder moeite de korf te vinden. Van 13-12 liep Fortuna uit naar 15-13.
Roos Verheugt zorgde met een prachtige doorloopactie voor de aansluiting, maar Fortuna rook de kansen en had steeds
een antwoord op de goals van TOP. Met twee goals bracht Verheugt TOP met nog 11 minuten te spelen nog eenmaal
naast Fortuna. Met het inbrengen van schutter Nik van der Steen had Fortuna nog een uitstekende troef in handen. Die
wissel bleek een gouden greep, want met 3 goals uit 5 pogingen was dit de genadeklap voor TOP. De aanvallen liepen
niet meer en de krachten vloeiden weg. Een lichtpuntje was nog de rentree van Julia Schuiling die na 5 weken
blessureleed weer minuten kon maken. Zij was gelijk ook weer trefzeker. Fortuna won de wedstrijd verdiend door in de
laatste 10 minuten het verschil te maken. De slechts 7 doelpunten in de tweede helft waren voor TOP onvoldoende om
aanspraak op de winst te maken. De eindstand was enigszins vertekend met 18-23, maar de winst was volkomen
verdiend voor Fortuna dat hiermee de eerste plek zeker heeft gesteld. 
Volgende week wordt de laatste poulewedstrijd gespeeld tegen Dalto/Klaverblad verzekeringen. 

Doelpunten: Mick Snel (4), Celeste Split (4), Roos Verheugt (3), Jet Hendriks (2), Barbara Brouwer (2), Stan Postma,
Julia Schuiling en Tim Flokstra

TOP verliest van koploper Fortuna

TOP VERLIEST VAN KOPLOPER FORTUNA
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De sportactiviteiten moeten plaatsvinden op
een buitensportaccommodatie.
Er wordt geen competitie gespeeld.
De sporters tot en met 26 jaar hoeven tijdens
het sporten onderling geen 1,5 meter te
bewaren. Dit geldt echter wel voor sporters
vanaf 27 jaar.
Mensen met klachten die kunnen wijzen op
corona blijven thuis.
De uitzondering voor de leeftijdscategorie 18
t/m 26 jaar geldt alleen voor sport en dus niet
voor scouting.
Er is geen maximaal aantal viertallen
vastgesteld. Wel doen we een beroep op
sportverenigingen om het aantal binnen de
perken te houden zodat de drukte op het
sportcomplex beperkt blijft.

Belangrijkste uitgangspunten

In binnenruimtes sporten mag niet.
Groepslessen buiten voor volwassenen vanaf 27
jaar mogen niet.
Sportscholen zijn dicht.
Wedstrijden (uitgezonderd onderlinge wedstrijden
binnen de eigen club) zijn verboden.
Topsporters en sporters in topcompetities mogen
trainen en wedstrijden spelen.
Sporten voor iedereen van 27 jaar en ouder mag
alleen als onderling 1,5 meter afstand te houden is.
Kinderen en jongvolwassenen tot en met 26 jaar
mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of
buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen
club.
Publiek bij sport is niet toegestaan.
Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

De eerder geldende maatregelen
blijven vanaf 16 maart als volgt van
toepassing:

Vanaf dinsdag 16 maart mogen maximaal vier mensen van 27 jaar en ouder buiten sporten. Daarbij moeten de sporters
onderling wel 1,5 meter afstand houden en het sporten moet nog steeds plaatsvinden op een sportaccommodatie. Voor
de rest blijven de al eerder geldende coronamaatregelen nog steeds van toepassing. Dit houdt in dat jongeren en
jongvolwassenen tot en met 26 jaar in teamverband kunnen buiten sporten en onderling wedstrijden spelen tegen teams
van de eigen club op een buitensportaccommodatie.

Corona-update
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NIEUWE VERRUIMING; GROEPSGROOTTE
VOOR VOLWASSENEN VERSOEPELD

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport


KIDS CORNERKIDS CORNERKIDS CORNER
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KLEURPLAAT
Stap 1: Print deze pagina met de kleurplaat

Stap 2: Kleur hem zo mooi/leuk/creatief mogelijk in
Stap 3: Mail een foto van jouw kleurplaat naar activiteiten@ckvnio.nl

Stap 4: Wie weet zie je jouw kleurplaat terug op de social media van NIO!



Sportieve groet
van de redactie!

 

Hier kan uw
advertentie
staan! 

Interesse?
Stuur een
bericht naar
sponsor@
ckvnio.nl

p @
ckvnio.nl
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