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H O E R A A ! !
Er is veel om voor te juichen! De dagen worden langer, de velden
worden kleiner, er kan getraind worden op 'normale' tijden en
hiermee kan het gevecht met de opgedane Corona kilo's (inmiddels
ook aangevuld met de Paaschocolade!) aangegaan worden! 



Toen NIO nog gras had stond het
hok open en voor het hok stonden
altijd mensen te elven. De hele
zaterdag. De korven werden 's
morgens neergezet en 's avonds
door de spelers van het eerste
opgeruimd. 

Met de komst van het kunstgras is
de '11 cultuur' verdwenen. Maar
vroeger was het dus een ding.
Vlak voor vertrek ff een potje,
tussen spelen en reserve zitten in
de verveling tegen gaan, toch nog
even revanche halen op een rivaal
na een eerdere nederlaag.

Maar in het verre verleden was er
een andere kreet voorafgaand aan
een potje elven: 

De inzet was een reep chocolade,
werd zelden 'echt' uitgekeerd,
maar vaak wel het begin van een
potje schieten (op vrijdagavond.

Potje elven om
een Kwatta? 

UIT DEN OUDEN DOOSCH
terug naar 2005...
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Konigingendag 2005 op het grasveld bij de Konneksjun.
Op de achtergrond nog een stukje nostalgie: Station
Wilgenplas van de oude Hofpleinlijn (nu randstadrail).  

Een jaar voordat de vd Wachten stopte of overstapte naar Olympia
Spijkenisse speelden ze in 1 vak in een wedstrijd van NIO 7. De
kleinkinderen van Corrie en Maarten hebben niet in het shirt van NIO
gespeeld, wel tegen NIO in het witblauw van Olympia.

EEEELLLLVVVVEEEENNNN????



Afgelopen woensdag lag het NIO complex er

werkelijk prachtig bij. Sprookjesachtig - van bijna

Eftelingachtige allure. Een hagelbui had het

kunstgrasveld voorzien van een witte gloed en

de in aantocht zijnde duisternis maakte dat dit

tafereel zo in een prentenboek van Anton Pieck

had kunnen staan. 

Van dit schouwspel waren 4 heren getuigen  of

eigenlijk maakte ze er deel vanuit. Zij trotseerde

de barre weersomstandigheden om wat

lichaamsbeweging te krijgen in deze even barre

tijden en maakte gelijk van de gelegenheid

gebruik om herinneringen van 'vroeger' op te

halen.

Dit illustere viertal speelde samen in het laatste

NIO 1 kampioensteam en alle hoogtepunten uit

dat seizoen kwam voorbij. 

2 2  A U G U S T U S  2 0 2 1

Het door hockeyvelden ingesloten SEV

Leidschendam dat er met 20 verschil vanaf

ging. De heroïsche gevechten met de

Zeeuwen uit Kloetingen. Het duel tegen

Voltreffers waarbij de langste heer van het

gezelschap alle rebound duels verloor. Het

BVO'tje die de aanvoerder van Vlug & Vaardig

probeerde mee te smokkelen de auto in, maar

waarvan onze kantinedienst het statiegeld aan

het portier terug vorderde. Coach Rovie en

zijn trekjes. Het kampioensfeest na de dubbel.

Alles kwam voorbij en op dat moment

realiseerde ik me dat ik korfballen wellicht

enorm gemist had de afgelopen maanden,

maar dit gekeuvel misschien nog wel vele

malen meer.

Uiteraard werd er ook fanatiek getraind en in

het afsluitende potje champions league elven

waren er 5 naschoten voor nodig om de

uiteindelijke winnaar te bepalen. Hierna was

het tijd om af te sluiten en de

avondklokrespecterend huiswaarts te keren.

Hagelwit NIO 

Alles kwam voorbij en op dat moment
realiseerde ik me dat ik korfballen wellicht
enorm gemist had de afgelopen maanden,
maar dit gekeuvel misschien nog wel vele

malen meer
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Tegenstanders hoeven niet meer te mokken en schelden

Eindelijk kleine velden...

Omdat nagenoeg alle korfbalclubs acteren op
nep groen, slechts Gemini en Thor houden
standvastig Gallisch stand door het op echt
gras te doen, heeft het KNKV de
accomodaties 5 jaar de tijd gegeven. Zo staat
in het transitie document beschreven.
Kunstgrasvelden moeten kleiner, das voor
iedereen fijner! 

De gemeente Rotterdam had hier weinig oren
naar en gezien de voorbeeldige staat van het
NIO-veld is dat ook niet raar. Toch willen de
Schiebroekse korfballers ook liever schitteren
op de geminimaliseerde afmetingen. Gelukkig
wist het bestuur handig met de verbouwende
buren om te springen. 

Een bomenrij en klein stukje van een pad in
ruil voor kleine velden. En spoedig leveren,
dat was ook 1 van de voorwaarden die telde.
DEAL! was de respons en op de afspraak
werd gevierd met bubbels uit bidons.

Vorige week is er begonnen met de
voorbereidingen van het eerste ‘kleine’
strijdperk. De potten waar de palen in moeten
van veld 1 zijn gegraven (en gedempt) en das
zeker geen knoeiwerk! De omtrek zal spoedig
ook worden georganiseerd. Waarna ook de
NIO accommodatie door de Bond weer is
geaccrediteerd.    

Wekelijks verzuchten de tegenstanders als zij de
velden op de Abeelweg aanschouwen. Zuchtend
en steunend over de vele meters die ze extra
moeten afsjouwen. 

Maar vroeger toen het gras nog groen was en
de lucht nog schoon, was korfballen buiten in 3
vakken heel gewoon. De Aanval, de Verdediging
en het Middenvak kwamen in de opstelling naar
voren, zodat alle spelers van het team hun
startpositie konden horen. 

De aanvallers moesten de doelpunten maken en
de verdedigers de spitsen van de tegenpartij
kraken. En de middenvakkers moesten de bal
van verdediging naar aanval brengen door
bikkelen, stoempen en heel veel rennen. Deze
extra moeilijkheidsgraad werd in 1991
opgeheven, gewoon omdat het nutteloze ge-ren
weinig toevoegde aan het spel (maar vooral
door de overgang naar kunstgras gedreven!).

Toen hadden veel korfbalverenigingen ineens
veel meer ploegen en was het voor het
wedstrijdsecreatiaat nog meer zwoegen. Van 12
naar 8 spelers net als in de zaal, maar dan op
gras in twee vakken met ieder een paal. 

Bijna twintig jaar later is de volgende wijziging
een feit en deze wijziging is er 1 die zich als een
olievlek verspreid. Want die velden buiten, die
kunnen een stuk kleiner. Ben je eerder van korf
tot korf en das voor iedereen een stuk fijner! Dat
voorveld dat was alleen voor de heren schutters
en de mannetjesputters (M/V). 

De veldafmeting buiten wordt even groot als bij
de indoor competitie. Het idee hiervan is
attractiever spel, vaker op tv en wellicht een
Olympische exercitie. 
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Alvast een preview voor de trouwe
Tweekbericht-lezers



Vrienden
Eten en drinken
Een boot

Familieleden bij NIO:  Op dit moment niemand maar mijn twee zussen
en mijn vader hebben ook bij NIO gekorfbald.

Werk/Studie/School: Ik zit op de Toorop Mavo

Funfact: Het liefst heb ik het hele jaar lang een korte broek aan.

Leukste (bord)spel: Beverbende

Serie/Film die je gezien moet hebben:  De alleskunner

Het liefst eet ik: Sushi en tosti ham kaas

Dit lust ik niet: Noten

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen: Vakantie met mijn vrienden

Volgende keer zou ik alles willen weten van: Iris pijnenburg

Familieleden bij NIO: 

Werk/Studie/School:

Funfact:   Dat ik nog mag/kan kombifitten

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

A L Y

J O N A S  

I N  A C T I E

Heel veel boeken
Joop (mijn man) mag mee om te zorgen voor het 3e punt
Eten en drinken

Dit lust ik niet:  Sushi

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Een verre reis maken

Volgende keer zou ik alles willen weten van: Jeremy van Aken

Edwin (zoon) Dana (kleindochter)
 
Met Pensioen
 
 
 
 
 
Scrabble
 

The Sound of Music
 

 Spruitjes
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PUBQUIZ
2021!

DE AANMELDINGEN ZIJN AL
GEOPEND!

 
MARKEER HET DUBBEL IN JE

AGENDA EN MELD JE SNEL AAN!



Chaitra Navratri (Hindoeisme)
Hindoe Nieuwjaar (Hindoeisme)
Internationale dag van de ruimtevaart (VS)
Dag van de Kosmonauten (Rusland)
Dag van het Kind (Bolivia)

En het is weer april! Manmanman, wat gaat het jaar toch
snel! Of juist niet als we denken aan corona... Desalniettemin
doet april wel eer aan zijn eigen weerspreuk: 'April doet wat
hij wil'. Zo hadden we vanochtend nog heuse sneeuwval! De
ene week lijkt het wel winter en kort daarna mogen we soms
al een beetje van de zomer proeven. 

Maar deze temperatuurwisselingen zijn niet per se van deze
tijd. Zo is de hoogste temperatuur ooit gemeten in april in
Nederland 32,2 graden en dit werd gemeten op 21 april 1968
in Gemert en Venlo. Recordkoud was het in De Bilt op 12
april 1986 met een minimum van -6,6 graden. Deelen is
recordhouder over alle stations met -9,4 graden. In 1970 viel
op maar liefst acht dagen sneeuw in De Bilt en op 6 april van
dat jaar sneeuwde het in het noordoosten van het land 15
uur. In Eelde (Drenthe) ontstond een sneeuwdek van 5 cm.
Op 11 april 1978 viel op veel plaatsen een pak sneeuw van
meer dan 10 cm en in het Zeeuwse Renesse zelfs 20 cm! In
2016 viel op 26 april in Drenthe een paar centimeter sneeuw.
Er volgde de koudste koninklijke feestdag sinds 1985.

Maar in deze colum hebben we het niet over het weer, maar
over feestjes! Ook deze maandag is er weer volop feest:

Nu hebben we al een aantal weken steeds een
feest uitgelicht. Tijd voor een verandering: we
pakken de maanfases er eens bij! 

Elke maand doorloopt de maan zijn vier fasen of
schijngestalten, waarbij hij tussen volle en nieuwe
maan toeneemt ('wast') en afneemt. 
Vandaag, 12 april, hebben we een wassende
maan. 

De jonge maansikkel (wassende maan)
Dit is de tijd dat je je dromen de gelegenheid
geeft te bloeien en te gedijen. Nu ben je nog niet
in staat te zien wat je gaat manifesteren. Blijf
denken aan wat je wilt, van drie-en-een-halve tot
zeven dagen na nieuwemaan.

WAAR IS HET
FEESTJE? HIER IS HET
FEESTJE!
Maandag 12 april

" Maandag 12 april, Zonsopkomst: 06.48,
Zonsondergang: 20.33, Wassende

maansikkel, Volle maan over 15 dagen"
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Henk van den Berg (13 april)
Vesna Weultjes-Bakker (15 april)
Saskia Desar (16 april)
Rhea Daamen (17 april)
Tommy Weultjes (17 april)
Arwen van Mastrigt (18 april)
Tracy Langerlaan (22 april)
Fleur Dekker (24 april)

Deze Tweek vieren
deze NIO'ers FEEST:

GEFELICITEERD!
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TOP/LITTA – PKC/Vertom

‘Slag verloren, maar de oorlog nog niet’, waren de woorden van TOP-coach Bas Harland na de wedstrijd
op de livestream. TOP startte in dezelfde opstelling als in de heenwedstrijd. Bij PKC waren de vakken
omgedraaid en hierdoor kwam Olav van Wijngaarden, die op de bank begon en snel ingewisseld werd, in
zijn eigen vak tegenover Mick Snel te staan. Verder had Brett Zuijdwegt een basisplek ten koste van
Nienke Hintzbergen.

Jelmer Jonker ging in dit tweede duel gewoon verder waar hij vorige week stopte, met drie goals van zijn
hand was het eerste gaatje voor PKC (4-6). Op 6-8 ging werd Laurens Leeuwenhoek gewisseld en miste
Richard Kunst een stip om drie verschil te maken. In plaats daarvan maakte Roos Verheugt haar tweede
en daarmee de aansluitingstreffer. De pas ingevallen Arjen van Houwelingen – die een goede wedstrijd
zou spelen – herstelde het gaatje weer naar twee en zo was de ruststand 7-9 in dit duel vol strijd en
spanning.

In de tweede helft van het doelpuntarme treffen begon het grote wisselen bij TOP, dat even het momentum
had en terugkwam tot 10-10. Vervolgens was het PKC dat opnieuw uit kon lopen naar drie verschil: 11-14.
De 13-15 was de vierde goal van de middag voor Snel, waarmee hij op 1355 goals kwam en Jos
Roseboom voorbij ging als nummer twee op de alltime topscorerslijst. De 13-17 van Van Wijngaarden leek
vijf minuten voor tijd al bijna de beslissing te zijn, maar vijf seconden later liet Split TOP weer aanhaken.
Split forceerde vervolgens ook de strafworp, die Snel maakte (15-17) en TOP nog dichterbij PKC bracht.
Vervolgens was het topscorer van de middag Jonker, die met twee goals de wedstrijd besliste in het
voordeel van de Papendrechters.

Zo sleept PKC een derde en beslissende wedstrijd uit het vuur. Deze wordt aanstaande dinsdagavond om
20.30 uur gespeeld in Papendrecht. Uitslag: 15-20 
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RECAP: KORFBAL LEAGUE

 

17 APRIL DE KORFBAL LEAGUE FINALE, MAAR
EERST 3DE EN BESLISSENDE  WEDSTRIJDEN
In Sassenheim moest PKC/Vertom winnen van TOP/LITTA om er een beslissende derde wedstrijd uit te
slepen. Dat lukte de Papendrechters in een spannend duel waarin de doelpunten schaars waren. In Koog
aan de Zaan gold hetzelfde voor KZ/Thermo4U, dat te sterk was voor regerend kampioen Fortuna/Delta
Logistiek. Zo wordt dinsdagavond pas bekend welke twee ploegen zaterdag 17 april in de Korfbal
Leaguefinale in Rotterdam Ahoy staan.

https://www.korfballeague.nl/play-offs/
https://www.korfbalfinale.nl/


 

KZ/Thermo4U – Fortuna/Delta Logistiek

‘We moeten het vooral bij onszelf zoeken’, was de conclusie van een teleurgestelde Daan Preuninger na afloop
van het duel in Koog aan de Zaan. Bij Fortuna stond Joren van Nieuwenhuijzen op de plek van de zieke Nik van
der Steen. KZ startte met Lars Hoorn in plaats van de in de heenwedstrijd geblesseerd geraakte Emiel de
Kruijff. Ook was er een eerste basisplaats van het seizoen voor Esther Cordus, Marjolijn Schenk begon op de
bank.

De start was overduidelijk voor de thuisploeg, die maar één doel had: winnen om kans te houden op een plaats
in de Korfbal Leaguefinale. Echter, de Koogers konden de 5-2 voorsprong uit de beginfase niet vasthouden en
zagen regerend kampioen Fortuna langszij komen (5-5). Tot aan de rust ging het gelijk op, maar KZ kreeg
opnieuw een blessuregeval te verwerken. Alwin Out moest met een enkelblessure het veld verlaten en zou ook
niet meer terugkeren. Ondanks dat Fortuna de hele eerste helft in de achtervolging moest, stonden de
Delftenaren bij rust met één goal voor (9-10).

De ploeg van Ard Korporaal en Damien Folkerts was onrustig en dat bleef ook in de tweede helft het geval. Pas
negen minuten na de hervatting maakte Thomas Reijgersberg het eerste doelpunt voor Fortuna, toen had KZ
de achterstand inmiddels omgebogen in een voorsprong van drie punten (13-10). Zo ging de thuisploeg krachtig
door na het wegvallen van sterkhouder Out. Korporaal en Folkerts zagen zich genoodzaakt Van
Nieuwenhuijzen en Harjan Visscher van vak te wisselen en ook aan de vrouwenkant werd het nodige
aangepast. Dat sorteerde niet het gewenste resultaat, het vak van Reijgersberg en Hoek kwam maar heel
moeizaam tot scoren. In de slotfase kreeg Visscher een groene kaart na een botsing met Jordi Pasma en in de
resterende minuten had Fortuna niet meer de kracht om het KZ nog moeilijk te maken.

Aan de kant van de thuisploeg speelden basisklant Lars Hoorn en invallers Bas van der Bijl en Delano
Braumuller (debuut) een verdienstelijke wedstrijd. Fortuna-coach Korporaal was duidelijk na afloop: ‘We hebben
dik ondermaats aangevallen en geschoten, dan verdien je het ook niet om te winnen.’

Zo mogen ook deze twee ploegen aanstaande dinsdag om 20.00 uur, in Delft, op herhaling. Uitslag: 16-14 
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RECAP: KORFBAL LEAGUE

Vijf minuten verlenging, balbezit voor team dat aan einde van reguliere speeltijd gecontroleerd balbezit had
In verlenging opstelling en speelrichting zoals aan einde van reguliere speeltijd
Bij gelijke stand na verlenging golden goal, maximaal vijf minuten
In golden goalperiode opstelling en speelrichting zoals aan einde van reguliere verlenging
Eerste doelpunt in golden goalperiode is direct beslissend (geen herkansing)
Wordt er in de golden goalperiode niet gescoord, dan strafworpen
Strafworpen volgens sudden deathprincipe.

Bepalingen verlenging, golden goal en strafworpen
Wat gebeurt er als dinsdag of zaterdag de wedstrijd na reguliere speeltijd gelijk eindigt?

https://www.korfballeague.nl/play-offs/


BEACH-KORFBAL NIO

Het paasweekend stond toen nog voor de deur en ja wat doen je dan op de
zaterdag? Beachkorfballen! Duh! De NIO-jeugdtrainers hadden hier nog wel een
aantal vraagtekens bij. Komt er dan heel veel zand op het veld? En wanneer
dan? Nee, nee, nee bij NIO doen we beachkorfbal zonder zand maar wel met
alle Fluks-beachkorfbal regels! 

Z A T E R D A G  3  A P R I L

WINNAARS
C/B/A
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1E PLEK

2E PLEK

3E PLEK

NIELS, MIRJAM,
WIEKE,
LARS/RUBEN

JESSEY, DANA,
BENNO, DAVEY

NINA, SASKIA,
NYNKE, THOMAS

Hoe gaat dat dan? Dat Beachkorbal?
1. Speelveld
De afmetingen van het veld zijn 20 x 20 m. In ieder van de vier hoeken is een
virtuele driehoek met gelijke hoeken en zijden van 3 meter lang.
2. Markeringen
Het gehele speelveld is gemarkeerd door middel van duidelijk zichtbare lijnen.
De virtuele diagonale lijnen die de driehoeken markeren worden aangegeven
d.m.v. een duidelijk zichtbaar lint dat aan de lijnen van het speelveld wordt
bevestigd.
Een strafworpstip is onmogelijk te markeren, de scheidsrechter geeft de juiste
locatie aan wanneer dit nodig is. Deze locatie is een afstand van 2.50 m op een
willekeurige plaats rondom de paal.



3. Palen
De paal staat in het midden van het veld. De paal is ± 0.20 m ingegraven om
letsel aan voeten te voorkomen. Hierdoor ligt het hoogste punt van de paal op ±
3.30 m.
4. Spelers
A Teams. Ieder team bestaat uit 4 personen, waarvan er 2 van het vrouwelijke
geslacht zijn en 2 van het mannelijke geslacht.
B Wisselen. De vier spelers in het veld mogen altijd worden gewisseld voor een
andere speler. Gewisselde spelers mogen altijd terug gewisseld worden en weer
deelnemen aan het spel. Wisselen is op ieder moment toegestaan en gebeurt
vanuit een wisselzone gemarkeerd met een pion. Er is 1 wisselzone voor beide
teams. Voor de wedstrijd wordt de wisselzone door de scheidsrechter, in overleg
met de aanvoerders, vastgesteld.
5. Tijdsaanduiding
Tijdens het gehele toernooi zal de wedstrijdleiding aangeven wanneer de
wedstrijden aanvangen en eindigen. Als bij aanvang de teams niet gereed zijn,
wordt de speeltijd van de betreffende wedstrijd ingekort.
6. Speelduur
De wedstrijden duren 15 minuten, zonder onderbreking. Tussen de wedstrijden
wordt rekening gehouden met 3 minuten opsteltijd.
7. Doelpunten
Een doelpunt is gescoord als de bal geheel door de mand gevallen is en telt
voor 1 punt. Wordt de bal vanuit één van de vier virtuele driehoeken geschoten,
dan telt de score voor 2 punten, maar alleen als aanvaller bij het schot met
beide voeten binnen de aangegeven driehoek stond. Het team dat de meeste
doelpunten scoort is de winnaar van de wedstrijd.
8. Recht van aanval behalen
Als de verdedigende ploeg de bal onderschept moet zij het recht van aanval
behalen in één van de vier virtuele driehoeken, alvorens zij proberen te scoren.
Hierbij moet een aanvaller geheel of minimaal met één voet of ander
lichaamsdeel binnen één van de driehoeken zijn geweest. Wordt een doelpoging
gedaan voordat de bal in één van de driehoeken is geweest, wordt dit bestraft
met een spelhervatting voor de tegenpartij. Als een ploeg de bal krijgt
toegewezen nadat deze buiten de lijnen geweest is, of bij een spelhervatting
voor de verdedigende ploeg, is het niet nodig eerst het recht van aanval te
behalen en mag direct met aanvallen worden begonnen.
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KIDS CORNERKIDS CORNERKIDS CORNER
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Kruiswoordpuzzel
Kun jij deze korfbal- kruiswoordpuzzel

oplosen?



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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