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V O O R J A A R  =  A A N
Terwijl we alweer de achtste editie van het Tweekbericht in 2021
afronden is de klok een uur verzet en buiten langer licht. 
Op het NIO terrein is weer leven: Er wordt getraind door alle
ploegen en afgelopen weekend was er zelfs weer sinds lange tijd
weer een wedstrijd. Beter tijden kondigen zich aan, met te beginnen
deze editie van het NIO Tweekbericht! 



HKC 6 - NIO 7 

Opstelling:      Dames- Aly, Corrie, Dinie, Monique en Jenny
                       Heren- Maarten, Wim, Dick, Arie, Hans en Arjen
                       Coach- Letty

De een na laatste wedstrijd van het seizoen. Er hangen donkere
wolken in Hardinxveld en het is koud. Erg koud! We kijken eerst
nog een stukje van NIO 3 die ook tegen HKC speelt en dan
moeten we zelf aan de slag. HKC meldt voor de wedstrijd dat zij
geen spelers genoeg hebben en dit zullen aanvullen met jeugd.
Ach….. wij zijn dit al zo gewend. In de rekreantenklasse speelt
nou eenmaal veel jeugd. 
Nu is het meespelen van jeugd niet zo heel erg maar het
fanatisme van deze kinders, dat is het probleem. Een ventje van
16 à 17 jaar speelt tegen een man van bijna 65. Leuk hoor! 
We komen dan ook niet aan het spel te pas en regenen tot
overmaat van ramp ook nog eens helemaal zeiknat.

Als HKC de overwinning heeft veilig gesteld (bij een stand van 8-
4) wordt de jongelingen verteld het was rustiger aan te doen.
Helaas pas nadat één van de knulletjes op de rug van Wim was
gesprongen. Dat vonden ze zelf dus schijnbaar ook te gek voor
woorden. 
We verliezen uiteindelijk met 9-5 en dan staat er ook nog eens op
het officiële wedstrijdformulier
10-4.

Maar ach…. 

IKKE

december 2001

NIO voortaan
makkelijker te vinden
door route-bordjes

Binnenkort zal Nio voor
andere verenigingen en voor
ieder ander makkelijker te
vinden zijn doordat de
Propagandacommissie heeft
gezorgd dat er in Schiebroek
route-bordjes komen te
hangen. 

Ander voordeel hiervan is dat
de naam NIO op meerdere
plaatsen in Schiebroek bij
verkeerslichten te lezen zal
zijn. Hierdoor hopen wij weer
meer naamsbekendheid te
verkrijgen in de wijde
omgeving. 

Deze bordjes hebben wij te
danken aan de handige
handen van Peter Boekhout
en de belettering van de
bordjes hebben we gekregen
van de firma Gebr. Deege b.v.
uit Rotterdam.

Uiteraard danken wij dit
bedrijf voor het leveren en
plaatsen van de letters. Een
foto van het bordje en de
verdere gegevens van deze
firma treffen jullie hieronder
aan.

De Propagandacommissie.

UIT DEN OUDEN DOOSCH
Zomaar een wedstrijdverslag uit 2002...
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In tegenstelling tot de landelijke verkiezingen

kon er zoveel gestemd worden als men maar

lukte. Het stembiljet was gemakshalve niet

onmogelijk opgevouwen, saai in zwartwit

dubbelzijdig gedrukt, maar rond, in vrolijk

geelblauw uitgevoerd en net als politici vol

gebakken lucht.

Een uur lang kon er gestemd worden en de

kiezers deden dat dan ook naar hartenlust.

Onder toeziend oog van kiezers die

gebruikmaakte van het meest in duister gehulde

stembureau van Rotterdam (de kantine van De

Meeuwen) werd er naar volle tevredenheid

gestemd. 

Voorkeurstemmen werden er niet uitgedeeld en

ook machtigingen werden niet geaccepteerd,

maar daarentegen waren ook zwevende kiezers

zeer welkom!

Na het verstrijken van de openingstijd van het

bijzonder stembureau aan de Abeelweg 233 –

veld 2 kon de balans worden opgemaakt. Het

meest gestemd was er bij de fluorescerend gele

paal, maar de uitslag van de verkiezing laat nog

op zich wachten. Echter is er volgens de laatste

peilingen door Maurice de Hond in opdracht van

het Tweekbericht geen grote verschuiving te

verwachten. 

Op links gebeurt nog altijd heel weinig en ook

rechts van het midden blijft de zetelverdeling

gelijk. De verwachting is dan ook dat voorzitter

Aad zijn termijn kan vervolgen en de ingeslagen

koers kan vervolgen.

Woensdag 17 maart 2021 voelde als 4 jaar geleden. Vier

lange jaren, waarin je bijna dagelijks via internet, krant of

televisie werd geconfronteerd met al die beperkingen… 

En het gekke is dat je meestal té jong bent om mee te

doen. Denk aan autorijden, alcohol kopen, binnen komen

in uitgaansgelegenheden als clubs en pubs. 

Maar in dit geval was je te oud om mee te doen…

Daarom was de opkomst woensdagavond 19:15 uur goed

te noemen. Deze lag maar net onder het landelijk

gemiddelde van zo’n 81% en stembureauvoorzitter Aad

zag dat het goed was. Hij had met rood potlood één en

ander op papier gezet en hiermee was het NIO 27+

stembureau geopend!

Onder toeziend oog van doorgewinterd stembureau lid

Tim – overgekomen vanuit gemeente Capelle a/d IJssel –

werden ook de Corona beperkingen voor dit stembureau

scherp in de gaten gehouden. 

De van kracht zijnde beperkingen waren:

  -  Anderhalve meter afstand tussen de kiezers

  -  Stempassen waren niet van papier maar in de 

     vorm van gekleurde hesjes

  -  De kleur van de hesjes correspondeerde met de 

     kleur van het stemhokje

  -  Maximaal 4 stemmers per stemhokje

Verkiezingen bij NIO
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Beachkorfballen
Vriendentrainingen  wedstrijden
Schottrainingen
Cursus jeugdtrainers en mixtoernooi
Spelletjesuur en schutterstoernooi
Onderlinge wedstrijden
6-kamp verschillende sporten
Gasttrainingen
Beachkorfballen 2.0

Zaterdag 3 april
Zaterdag 10 april
Zaterdag 17 april
Zaterdag 24 april
Zaterdag 1 mei
Zaterdag 8 mei
Zaterdag 15 mei
Zaterdag 22 mei
Zaterdag 29 mei

Ook de komende zaterdag gaan we met de jeugd weer lekker
korfballen op de zaterdagen in allerlei verschillende vormen. Van
beachkorfbal, gasttrainers, wedstrijden tot een vriendentraining! 

JEUGD PROGRAMMA
ZATERDAGEN APRIL EN MEI
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Elke zaterdag bij NIO PUPPY-korfbal 
11.00 tot 12.00 

Dit programma is samengesteld op basis van de maatregels die op dit moment gelden. Mocht er iets wijzigen,
dan wordt dit programma natuurlijk ook aangepast. 



Kleding
Eten
Drinken

Familieleden bij NIO:  Aly (oma) en Edwin (Papa)

Werk/Studie/School: Comenius Capelle

Funfact: Dat ik al 13 jaar lid ben van NIO

Leukste (bord)spel: Pesten (kaart spel)

Serie/Film die je gezien moet hebben:  Riverdale

Het liefst eet ik:  Sushi

Dit lust ik niet:  Spruitjes

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Naar Curaçao gaan

Volgende keer zou ik alles willen weten van:  Aly Louwer

Familieleden bij NIO: 

Werk/Studie/School:

Funfact:     Toen ik in groep 5 zat heb ik het brandalarm van school ingedrukt en
moest iedereen naar buiten

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

L I S A N N E

D A N A  

I N  A C T I E

Een goede vriendin
Spelletjes
Levensvoorraad aan eten

Dit lust ik niet:  rode kool, zuurkool, hutspot en vis

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Interrailen

Volgende keer zou ik alles willen weten van: Jonas Mol

Wijnand (broer) en Thijmen (broertje)
 
Ik zit in 5 vwo op de GSR
 
 
 
 
 
 
kolonisten, vooral met de uitbreidingen
 

prison break vind ik wel een leuke
serie
 

   patat met frikandel speciaal :)



Pesach (jodendom)
Holi (Hindoeisme)
Geboortedag van Imam Al-Mahdi (Sjiisme)
Piano Day (wereld)
Vietnam War Veterans Day (VS)
Holla Mohalla (Sikhisme)
Sewards Day (VS)
Herdenkingsdag (Madagaskar)
Boganda Day (Centraal-Afrika)
Dag van de jeugd (Taiwan)

Maandag 29 maart, de dag die voor onze muzikale NIO'ers ook beter bekend is als: Internationale Piano dag! Ik
hoor menig mens al denken... 'Waarom heeft de wereld een piano dag nodig?'. Het antwoord daarop is te vinden
op www.pianoday.org (jazekers, er is een website!). De voornaamste reden is omdat het geen kwaad kan om de
piano en alles eromheen te vieren: uitvoerders, componisten, pianobouwers, stemmers, verhuizers en vooral de
luisteraars, aldus Nils Frahm. 

Nog een leuk weetje: Piano-day wordt geviert op de 88ste 
dag van het jaar, omdat een piano 88 toetsen heeft (meestal 
op 29 maart, in een schrikkeljaar op 28 maart).

Natuurlijk zijn er, zoals we nu wel hebben gemerkt in deze 
rubriek, veel meer feesten op deze maandag 29 maart:

WAAR IS HET
FEESTJE? HIER 
IS HET FEESTJE!
Maandag 29 maart

GEFELICITEERD!

Nina Slegt
Suze Dam
Rosanne Boekhout
Esther van der Lee
Ellen Odink-Windau
Lars van Abkoude
Christian Kwakernaak

Al met al, een feestelijke maandag. En zeker ook
voor de NIO'ers die deze tweek jarig zijn:
GEFELICITEERD van de Tweekbericht redactie!
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Deze Tweek vieren deze
NIO'ers FEEST:

BREAKING NEWS
NIEUWE NIO WEBSITE KOMT ERAAN!



Wedstrijd 1 – zaterdag 3 april
PKC/Vertom – TOP/LITTA

Winnaar Fortuna - LDODK – KZ/Thermo4U

Wedstrijd 2 – zaterdag 10 april
TOP/LITTA – PKC/Vertom

KZ/Thermo4U – Winnaar Fortuna - LDODK

Eventuele wedstrijd 3 – dinsdag 13 april

Wedstrijd 1 – woensdag 24 maart

PKC/Vertom – DVO/Accountor                     
KZ/Thermo4U – DOS’46                              
Fortuna/Delta Logistiek – LDODK/Rinsma   
TOP/LITTA – Blauw-Wit (A)                         

Wedstrijd 2 - zaterdag 27 maart
 

DVO/Accountor – PKC/Vertom  Uitslag: 18-20
DOS’46 – KZ/Thermo4U  Uitslag: 20-21

LDODK/Rinsma – Fortuna/Delta Logistiek  Uitslag: 25-23
Blauw-Wit (A) – TOP/LITTA  Uitslag: 28-35
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RECAP: KORFBAL LEAGUE

PLAYOFFS RONDE 1 

Uitslag: 23-22
Uitslag: 20-15
Uitslag: 22-16
Uitslag: 21-12

Wedstrijd 3 - dinsdag 30 maart
Fortuna/Delta Logistiek – LDODK/Rinsma 

 

(BEST OF 3)
PLAYOFFS RONDE 2 

(BEST OF 3)



Pure promotie voor de korfbalsport

‘Ongelooflijk, wat een wedstrijd zeg.’ Die
woorden sprak commentator Tim van
Zoeren tijdens de slotfase van DVO
tegen PKC. DVO startte in exact
dezelfde opstelling als afgelopen
woensdag, bij PKC stond Brett Zuidwegt
op de plaats van Julie Caluwé. Het was
hard werken voor de doelpunten, na zes
minuten stond het slechts 1-3. Daarna
waren het de bezoekers die uit konden
lopen naar een verschil van vier (3-7),
wat een time-out voor DVO uitlokte. Dat
sorteerde weinig effect: PKC kon blijven
herhalen doordat het een behoorlijk
reboundoverwicht had en de thuisploeg
stond niet best te schieten. Sanne van
der Werff was, net als in de
heenwedstrijd, van levensbelang voor
PKC en bij rust stond de ploeg van
Scholtmeijer en Tromp op een 7-11
voorsprong. ‘Hard maar fair’, was de
conclusie van analist Ben Crum (oud-
coach van beide ploegen) na de eerste
helft. 
In de eerste fase na rust sloeg DVO-
coach Richard van Vloten aan het
wisselen. Daniëlle Boadi en Gertjan
Meerkerk werden van vak gewisseld en
dat had effect. In plaats van de
voorsprong uit te breiden, leek PKC de
controle kwijt te zijn in dit duel, 

DVO/ACCOUNTOR –
PKC/VERTOM

waaraan beide arbiters hun handen vol
hadden. DVO kon de achterstand
repareren en met twee doelpunten van
Boadi was het bij 13-13 weer een
wedstrijd. Aan de andere kant was het
wederom Van der Werff die doel trof en
PKC op voorsprong zette. Echter, drie
goals op rij voor DVO (één keer
Meerkerk en opnieuw twee keer Boadi)
zorgde voor een eerste voorsprong voor
de Bennekommers. Een spannende en
enigszins rommelige slotfase volgde,
waarin PKC niet alleen aan kon haken,
maar over DVO heen kon gaan. Met nog
zes minuten op de klok en een 17-18
stand nam Van Vloten opnieuw een
time-out, maar deze kon het ritme van
PKC niet breken. Boadi tekende vijf
minuten voor tijd voor haar zesde goal
(18-20), maar in de resterende minuten
kwamen beide ploegen niet meer tot
scoren.
PKC gaat na twee spannende duels
door naar de tweede ronde van de play-
offs. Daarin treft het TOP/LITTA of
Blauw-Wit. Voor DVO – met na afloop
voor de camera een aangeslagen coach
Van Vloten, die kritisch was op de
leidsmannen – zit het seizoen er na een
veelbewogen week op. 
Uitslag: 18-20

‘Ongelooflijk, wat
een wedstrijd
zeg.’ 
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KIDS CORNERKIDS CORNERKIDS CORNER
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Paaseitjes zoeken

In dit hele Tweekbericht zijn allemaal
paaseieren verstopt. Kun jij ze allemaal

vinden?
Ga snel op zoek, 

tel hoeveel jij er heb gevonden en laat het
ons weten op fb/insta!

Hoeveel paaseitjes kun jijHoeveel paaseitjes kun jijHoeveel paaseitjes kun jij
vinden?vinden?vinden?



Sportieve groet
van de redactie!

 

Hier kan uw
advertentie
staan! 

Interesse?
Stuur een
bericht naar
sponsor@
ckvnio.nl
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