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H E T  I S  A L W E E R  M E I
Mei was traditioneel de maand van het Hemelvaartstoernooi. Alleen
dit jaar niet en ook 2e Pinksterdag lijkt in het water te vallen... Dan
maar over een paar weken de PUBQUIZ spelen en korfballen voor
zover we mogen. En natuurlijk het Tweekbericht lezen. Veel plezier
met deze begin mei editie! 



Website NIO
Tijdens de bestuursvergadering van
29 april jl. was het belangrijkste punt
wel de benoeming van Niels Hordijk
en Arne Bezuijen als webmasters
van N.I.O.. Er wordt de laatste tijd
hard gewerkt om de website weer op
orde te krijgen en om aan te geven
dat het bestuur de website ook
belangrijk vindt, hebben we
besloten dat de webmasters dan ook
officieel moeten worden erkend.

Niels en Arne, heel veel succes met
deze belangrijke taak. Doordat de
site up to date moet worden en
blijven is het wel een taak die
continu activiteit vraagt, maar ik
denk dat het wel een leuke taak is.
ik heb mezelf in ieder geval
voorgenomen om nu eens wat vaker
de site te bezoeken. Nu maar hopen
dat meer mensen dat doen, dan
hebben jullie in ieder geval eer van
jullie werk.

Door alle regeltjes, voorwaarden en voorschriften is de NIO
kantine al bijna een jaar gesloten voor publiek. Je kan er langs
lopen, naar binnen gluren door het glas heen, bij hoge
uitzondering zijn er ook soms mensen binnen, maar je mag er niet
in. Daarom toch maar even een opfrisser hoe de boel er ook
alweer uit zag... 

De nieuwe NIO
website is in de
maak! Momenteel
word de laatste
hand gelegd aan
de content, dus
het duurt niet lang
meer voor nieuwe
www.ckvnio.nl 

UIT DEN OUDEN DOOSCH
Opfrisser NIO complex 
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zag er zo uit...

EN  DE

KLEEDKAMER

Gelezen in het NIO
nieuws van mei 2003:



F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

Sparta effect bij NIO
Geelblauw is onze glorie

Ik was vorige week met de familie er fijn een weekje
tussen uit. Lekker naar de Gelderse bossen in het zelf
gefabriceerde vakantiebedrijf. De Corona periode was
toch nog ergens goed voor, want ieder weekend waren
we bezig met ‘De hut’. Het heeft mij door de eerste
maanden van aan huis gekluisterd zijn heen geholpen en
het resultaat mag er zijn: Een familievakantiehuis op de
Veluwe. 

Het was wel matig weer, maar tussen de buien door zijn
we in het bos op zoek gegaan naar herten. Helaas
vonden we alleen zwerfkatten (die we allemaal vernoemd
hebben naar de ons bekende buurtkatten) en teken (wat
een nare beesten!). Maar goed, gelukkig was de
tekenpen mee en hebben we uiteindelijk toch nog 2
reeën gespot.

Daarnaast hebben we kennis mogen maken met de
nieuwe overburen. Met een heuse korf in de tuin was ik
benieuwd bij welke vereniging er gespeeld werd. Geen
was het antwoord de buurman met een imposante
krulsnor. Die korf was voor zijn kleinkinderen omdat met
voetballen de bal altijd zo hard en ver werd geschoten en
met een korf had hij daar zoveel minder last van. 

Prompt schoten mijn kinderen – naja, de enige korfballer
binnen het nageslacht – die dag 3x de bal over de
rododendron afscheiding. Karma! Nu we het toch over
voetballen hebben: Ik werd gedurende mijn meivakantie
van diverse kanten gewezen op de goede resultaten van
‘mijn’ roodwitte gladiatoren. 

Pakken eerst ff FC Groningen en aansluitend werd
verliezend KNVB Bekerfinalist Vitesse op het nummer
gezet. Zo goed is het is geen jaren, neen: decennia, niet
gegaan. We liggen gewoon op koers voor Europees
voetbal. En nu zit er gewoon GEEN publiek op de
tribune. Waarom nou? Hoe dan? 

Sparta gaat op voor de play-offs en dat zonder de
twaalfde man... Ik vraag me dan af of NIO 1 dit ook had
overkomen. 

Er kan best een vergelijk getrokken worden tussen
de oudste CKV van Rotterdam en de oudste BVO
van Nederland: Beide spelen al heel lang onderkant
middenmoot, hebben pech gedurende de
transferperiode, er hebben al vele trainers aan het
roer gestaan en de eigen jeugd komt maar lastig
door in de selectie. 

Voor Sparta zijn de prestaties nu boven gemiddeld
zonder publiek langs de lijn. Maar zou dat voor NIO
1 ook gelden?? Stel dat er geen publiek zou zitten,
zou dat dan beter gaan? Verkrampen de spelers van
NIO 1 als er naar hen gekeken wordt? Als er geklapt
wordt en gejuicht bij doelpunten!? De scheidsrechter
wordt gecorrigeerd van achter het hek en
tegenstanders tot de orde geroepen van rond een
picknick tafel?! Zeker niet! 

Geelblauwe korfballers genieten van publiek, zijn
publiekspelers en groeien naar mate het gejuich
aanzwelt. Alleen mag er niet gekorfbald worden en
ligt de competitie stil vanwege de welbekende C
pandemie.

Trekken we de vergelijking echter door dan zien we
dit seizoen zowaar eigen jeugd in Sparta 1 acteren:
Mijnans en Emegha. Is er slim ingekocht met Okoye,
Thy en Pinto. En trainer Fraser zit gewoon nog aan
het roer. Voor NIO is dit seizoen een complete A-
ploeg doorgestoomd en daarmee is de selectie
verjongt. Op de transfermarkt roert de Schiebroekse
vereniging zich ook, want voor volgend seizoen zijn
er al 3 nieuwe spelers gecontracteerd en de KTZ
aast nog op andere buitenkansjes om de groep te
versterken. Daarnaast hebben de trainers van zowel
1 als 2 bijgetekend voor 2 seizoen, waarmee de
continuïteit gewaarborgd blijft. 

Daarom kan ik serieus niet wachten tot volgend
seizoen om het Sparta effect bij NIO langs de lijn te
aanschouwen. Wellicht dat ik een wedstrijdje moet
missen omdat ik samen met Rob Gilhuis en andere
Spartanen in een bus zijn gestapt richting San Siro
voor de eerste ronde Europa Cup voetbal van onze
Roodwitte helden.
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Mijn zus
Mijn broer
Spullen die ik nodig heb

Familieleden bij NIO:  Ik heb geen familie bij NIO

Werk/Studie/School:  Wolfert Lansing

Funfact:  Ik hou heel veel van dieren

Leukste (bord)spel: 30 seconds

Serie/Film die je gezien moet hebben:  After

Het liefst eet ik:  Sushi

Dit lust ik niet: Champignons, witlof, banaan

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

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

Volgende keer zou ik alles willen weten van: 

Familieleden bij NIO: 

Werk/Studie/School:

Funfact: Ik heb mijn vriendje ontmoet toen wij met de selectie tegen zijn team
moesten spelen. Later bleek het ook nog dat onze ouders vriendinnen waren en
zelfs hebben samengewoond.

Leukste (bord)spel:

Serie/Film die je gezien moet hebben:

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

R I X T

P I P  

I N  A C T I E

Bo (mijn hond)
Puzzelboekje
Dekentje

Het liefst eet ik:  Pasta pesto

Dit lust ik niet:  Mosselen

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Skydiven

Volgende keer zou ik alles willen weten van:  Boaz Pouwer

Ongeveer mijn hele familie doet wel iets bij Nio. Hanneke
(mijn zus) zit in de selectie, Aisha mijn zusje zit in de C1.
Mijn moeder, Geeske, is de verzorgster van de selectie. Mijn
vader (Johan) traint de G. Ten slotte is mijn broer
materiaalman en oud speler van Nio.
 
Ik studeer nog, PABO op de Hogeschool Rotterdam.
 
 
 

 
Kolonisten van Katan
 

Grey's Anatomy



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

"Lorem ipsum
dolor sit amet,

consectetur
adipiscing elit.
Sed sollicitudin

ante felis, a
egestas libero

accumsan vitae
"

De inschrijving is geopend, dus formeer een team (of trommel de oude teamleden weer

op…) en verzin een leuke teamnaam (of stof de oude af…) en geef je op via

nio.pubquiz@gmail.com. 

De quiz is weer hysterisch online, dus zorg ook voor de nodige apparatuur. Laptoppie voor

de quiz (de vragen, geluid, bewegend beeld van de andere teams en uiteraard een live

feed van uw quizmasters op locatie) en een ander device (= moeilijk woord voor andere

laptop, mobiel, tablet of iets anders waarmee je de antwoorden op een Google form kan

krijgen).

Wij hopen jullie zaterdag 29 mei online te mogen ontvangen! Wij hebben er in ieder geval

weer heel veel zin in en gaan de komende weken nog druk in de weer om de quiz ook dit

jaar tot een succes te maken.

Tot dan!  Tim & Laurens

De voorbereidingen voor de 8e NIO Pubquiz op zaterdag 29 mei 2021 zijn in volle gang!!

Thema is dit jaar Sport en hier een korte sneakpeak van het creatieve proces van de

quizmaster, uiteraard voorzien van de nodige censuur:

Voorbereidingen voor de
NIO Pubquiz in volle gang
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Heb jij je al opgegeven?

Iedereen mag mee doen: NIO leden, ouders van NIO leden, vrienden
van NIO leden, oud-leden, bijna leden, verre familie, vage kennissen,

toevallige voorbijgangers waarvan je vermoedt dat ze slim zijn...
Maakt niet uit! Dus: Schroom niet en schrijf je in!

mailto:nio.pubquiz@gmail.com?subject=YESSS!%20Wij%20doen%20mee!


Jom Jeroesjalajiem (Israel)
Moederdag (Mexico)
Aso ote Tala Lei (Gospel Day)(Tuvalu)
Dag van de grondwet (Micronesia)
Ramadan (wereld)

Zoals op de voorkant van dit tweekbericht staat: het is alweer
mei!! Tien mei om precies te zijn. De dag na een bekende
feestdag voor ons allemaal: moederdag. Maar ook vandaag,
10 mei, zijn er feestjes!

Feesten over de hele wereld op maandag 10 mei.

Dan is het altijd even twijfelen welke feestdag we kort gaan
uitlichten... Maar vandaag was het makkelijk: Aso ote Tala
Lei, dit maakte mij wel erg nieuwsgierig!

Aso ote Tala Lei wordt in Tuvalu jaarlijks op
de maandag na de tweede zondag in mei
gevierd en markeert de komst van het
christendom in de 19e eeuw op de
Polynesische archipel in de Grote Oceaan.

Tuvalu is een eilandstaat en ligt ten noorden
van Fiji en het is een van de meest afgelegen
landen ter wereld. Het land heeft na
Vaticaanstad en Nauru, het kleinste
inwoneraantal. Tuvalu is lid van The
commonwealth met het staatshoofd koningin
Elizabeth 2.

Tuvalu leefde naast de verkoop van
postzegels en de verhuur van visgebieden
vooral van ontwikkelingshulp.

Een bekende die is geboren in Tuvalu is
Tavevele Noa (20 april 1992). Hij is een
Tuvaluaanse atleet die is gespeciaseerd in de
sprint. Hij nam eenmaal deel aan de
Olympische Spelen, maar bleef ver verwijderd
van de medailles. 

WAAR IS HET
FEESTJE? HIER IS HET
FEESTJE!
Maandag 10 mei

" uvalu / tuːˈvɑːluː/ too-VAH-loo"
Total area = 26 km2 ; population =
11.646
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Micha Slegt
Joey Weeda
Anja Vreeswijk
Puck de Rijke
Wijnand Staal
Tom van de Poel
Heleen Vermeiden
Evelien van der Poort

Deze Tweek vieren
deze NIO'ers FEEST:

GEFELICITEERD!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Postzegel
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/English
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Pronunciation_respelling_key


MOOIE TRAININGSAVOND
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INCLUSIEF REGENBOOG



Zaterdag 1 mei begon met een drukbezochte
spelletjesochtend voor de F en E.

 
Vervolgens werden maar liefst 16 korfbalpalen

klaar gezet voor de start van het jaarlijkse
schutterstoernooi. 

Het zonnetje scheen, de lucht was blauw en het
korfballend plezier was er al gauw

In tweetallen werd er in overvloed gescoord en
veel gelachen. Zowel de teams van de D en E (op
een kleine paal) als de kinderen van de C, B en A

waren goed vertegenwoordigd. 
 

Na meerdere rondes en natuurlijk een pauze
werd er gestreden voor de 3e plek om te eindigen

met een knallende finale voor de 1e en 2e plek.
Aan de ene kant Jasper en Saskia uit de C2 en aan
de andere kant broer en zus Davey en Nikita uit

de A1. Een bloedstollende finale waarbij
doelpunten om de oren vlogen. 1-1, 2-1, 2-2, 2-3,

3-3. U snapt hoe het scoreverloop ging. De
spanning was zogezegd om te snijden. Tijdens het

gezamenlijke aftellen van 10 naar 0 werd het
laatste doelpunt gemaakt waarmee de finale

gespeeld was. Eindigend met een prijsuitreiking
was het een geslaagd toernooi.
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SCHUTTERSTOERNOOI WAS EEN SUCCES!



Kun jij raden wat hier staat?
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REBUS!

_ _ _ _ _

_ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _



Sportieve groet
van de redactie!

 

Hier kan uw
advertentie
staan! 

Interesse?
Stuur een
bericht naar
sponsor@
ckvnio.nl
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