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...oja, daar waren we al ! Normaal ontwaakt de Nederlandse
korfballers nu uit hun indoorseizoen en stappen ze het veld op.
Maar daar zijn we al! Geen muffe zaal geroken, geen wedstrijden in
iconische locaties als 'De Mammoet' of 'De Wielewaal' gespeeld,
maar wel een finale in Ahoy gezien! Dus: De tweede helft veld kan
nu écht beginnen!! 

E E N  O U D  B E G R I P  I N  E E N  D I G I T A A L  J A S J E
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Door de seizoenen heen zijn er vele kinderen van de wedstrijd
geweest. De één kreeg een bal, de ander een foto en slecht
enkelen kreeg de doorloper in de mand. Maar ze kregen allemaal
applaus van publiek en spelers! Een prachtige ervaring voor de
kinderen, maar wie herkent u nog van de foto's??

We vonden nog wat plaatjes
van de oude kantine in
aanbouw. De kleedkamers
staan er al - de huidige
gastenkleedkamers en van
de Meeuwen.

UIT DEN OUDEN DOOSCH
Kinderen van de wedstrijd
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Ik moet bekennen dat ik eerst ultiem sceptisch was - misschien zelfs wel anti - omdat ik het

stukje corona solidariteit richting de mede-korfballers en Nederlandse samenleving miste

vanuit de Bond. Maar ik kan toch niet zonder korfbal en ben toch gaan kijken. En wat bleek?

De beelden waren echt top en het commentaar hilarisch.

De Korfballeague clubs waren verantwoordelijk voor het verslaan van de eigen

thuiswedstrijden. Camera's, regie, voorbeschouwing, rust evaluatie, napraatje én commentaar

van de wedstrijd zelf. Veel vrijwilligers dus en dat maakte dat het commentaar ook redelijk

gekleurd was...

Bij landskampioen PKC zat een piepstem die bij iedere actie van Olaf van Wijngaarde

oversloeg op zoek naar superlatieven om zijn held verbaal eer te bewijzen. Fortuna had een

duo ala Woldorf and Statler die lekker zaten te keuvelen. Bij DOS zat meneer met dialect

achter de mic en DVO haalde standaard icoon Jos Roseboom (met woeste baard!) in de rust

achter een desk voor een analyse. Heerlijk! Ik genoot soms meer van het commentaar en de

plaatselijke weetjes dan van het korfbal.

Alleen toen de finale... De NOS deed live verslag. TOP! dacht ik nog, waarna ik aansluitend

lekker flauw bedacht dat PKC en Fortuna speelden. Inleidende woorden van Jeroen

Stomphorst waren veel belovend: Ahoy kreeg een pluim, de Ziggo een sneer, korfbal is leuk

en geniet daarom van de finale! Spot on, vlot en soepeltjes, en BAM! gelijk was er bewegend

beeld ondersteund door duo commentaar.
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Waar was Frank Stout?
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Dit korfballoze zaalseizoen hebben we kennis

gemaakt met het fenomeen Eyecons. Een

initiatief van het KNKV. Omdat 97% van de

Nederlandse korfballers geen competitie

mochten spelen werd er een platform

geboden waar de Korfballeague ploegen de

wedstrijden konden (lees: moesten)

uitzenden.



Ik herkende een stem uit de Eyecons streams. Het was niet de PKCpiepstem maar zijn co-

host met het diepe stemgeluid. Daarnaast herkende ik een vaste NOS stem die waarschijnlijk

aan zijn contracturen moest komen en daarom maar korfbal ging doen. En daar waar de co-

commentator logische korfbaltaal sprak, sprak de NOS meneer over de lay-up van Fleur Hoek,

strafballen en las hij overduidelijk namen op van een blaadje aan de hand van rugnummers in

het veld. Laten we stellen dat ik enige affiniteit miste. Waar was FRANK STOUT? 

Dé korfbalstem van Nederland. Hét ONDOicoon. Dé drijvende kracht achter het NK 1 tegen 1

in het Pinksterweekeind. Dé man die meer feitjes en roddels uit korfballand kent dan wie ook.

Mocht hij niet van Rijnmond? Had hij een andere snabbel? Was hij neusverkouden? Ik weet

het niet, maar ik miste hem!

Gewoon even in een langdurende PKC aanval laten vallen welke gage de coach van PKC

opstrijkt per seizoen. En passant de nieuwe baan van Thomas Reijgersberg droppen vlak voor

het rustsignaal. De reden dat de sokken van Fleur Hoek afzakken - hij weet dat! Met wie

Jelmer Jonker hokt - hij deelt dat met de kijker. Het merk tandpasta waarmee Laurens

Leeuwenhoek zijn ivoor laat blinken - hij heeft dat uitgezocht. 

Voor de NOS vond ik het een gemiste kans, voor mijzelf én ook Frank vond ik het vooral

jammer. Zijn stem verdiend een plek op de Nationale televisie en had voor mij het verloop van

de finale een stuk dragelijker kunnen maken...
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NIO heeft een groep enthousiaste met G korfballers. Deze
korfballers hebben een verstandelijke en/of lichamelijke
beperkingen voor hen staat sportief bezig zijn voorop. Winnen
is niet belangrijk! 

Deze groep is binnen NIO groeiende en met de komst van de
nieuwe school naast het complex is de verwachting dat dit in
de nabije toekomst meer nog verder groeit. 

Voor de begeleiding van deze toppers zijn we op zoek naar
versterking. Korfbal ervaring is geen vereiste, maar humor,
geduld en een glimlach zeker wel.
 
Ben (of ken!) je iemand die voldoet aan dat profiel en kun je
een uurtje op woendagavond missen? Mail dan naar 
g-korfbal@ckvnio.nl. 
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vervolg: Waar was Frank Stout?

trainers
gezocht
voor de
NIO G
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Twaalf van Europa's toonaangevende korfbalclubs zijn vandaag samengekomen om aan te

kondigen dat ze hebben ingestemd met het opzetten van een nieuwe midweekcompetitie, de

Super Korfbal League, die wordt bestuurd door de Founding Clubs.

ckv NIO, PKC Papendrecht, KC De Pein, Koog Zaandijk, Kwik KC, Boeckenberg KC,   

Colchester Wildcats, Nomads Korfball, Korfbal club Barcelona, Real Madrid KC, Grün-Weiss

en de studenten van Paal Centraal Delft hebben zich allemaal aangesloten als Founding
Clubs. Verwacht wordt dat er nog drie clubs zullen toetreden voorafgaand aan het

openingsseizoen, dat zo snel mogelijk van start zal gaan.

In de toekomst kijken de Founding Clubs uit naar discussies met de  IKF en het KNKV om

samen te werken om de beste resultaten te behalen voor de nieuwe League en voor het

mondiale korfbal als geheel. 

Verder hebben de Founding Clubs al een aantal jaren de doelstelling gehad om de kwaliteit

en intensiteit van bestaande reguliere en Europese competities gedurende elk seizoen te

verbeteren, en om een   format te creëren voor topclubs en spelers om op regelmatige basis te

concurreren.

Voorzitter Aad vd Lee van ckv NIO spreekt over het aanbreken van een nieuwe opwindende

fase voor het Schiebroekse korfbal en kijkt uit naar de start van deze nieuwe competitie.

Daarnaast wijst hij de tegenstanders erop dat er na iedere wedstrijd de mogelijkheid bestaat

om pizza's te blijven eten op het Cees Dekkerplein voor de NIO kantine. 
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KORFBALCLUBS
KONDIGEN NIEUWE
SUPER LEAGUE
COMPETITIE AAN

ckv NIO treedt toe tot de nieuw opgerichte
SUPER KORFBAL LEAGUE

op zoek naar een nieuwe sportieve
uitdaging
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Wij stellen graag aan u voor: Anne Nurra

Zoals jullie een aantal Tweekberichten terug
hebben kunnen lezen zijn we gestart met het
verbeteren (professionaliseren, maar dat klinkt
weer zo gewichtig…) van de begeleiding van de
NIO trainers. Hierin worden we ondersteund
door volleybal eindbaas Dirk van Rotterdam
Sportsupport. Alleen kan ‘worden’ in de vorige
zin vervangen worden door ‘werden’, want Dirk
wordt ook echt eindbaas als trainer/coach van
Eredivisieclub Active Living Orion en dat is een
fulltimebaan.

Hierdoor heeft hij zijn dienstverband bij
Rotterdam Sportsupport moeten opzeggen en
ook de Zwitserse Volleybalbond kreeg een
bedankbrief. In ons laatste gesprek met Dirk
was hij zaken aan het afronden voor Rotterdam
Sportsupport, zijn koffer aan het pakken omdat
hij nog naar Zwitserland moest om daar de
nationale vrouwenploeg moest gaan leren
volleyballen én was hij drukdoende zijn ploeg
voor volgend jaar samen te stellen. Het
sollicitatiegesprek met een smashend Fins top
talent was maar net afgesloten toen hij met ons
ging bellen.

Gedurende dat bellen werden wij voorgesteld
aan zijn opvolgster en deze willen we daarom
ook gelijk maar aan jullie voorstellen: 

Naam - Anne Nurra
Leeftijd - 49
Woonplaats - Rotterdam

Geboren met een bal aan de voet en
opgegroeid op de Noord Hollandse
voetbalpleintjes. Haar talent: Straatvoetbal,
panna knockout (liefst bij de jongens!) en het 

SCHEIDS, WISSEL! 
·

levende bewijs dat meiden al goed konden
voetballen voordat we kennismaakte met
Oranje Leeuwinnen Lieke, Shanice, Sharon en
Sanne.

Opleidingen: 
- HBO Sportpsychologie 
- Trainer/coach KNVB DIPLOMA UEFA jeugd C
- Rene Meulensteen Academy coach techniek
training voetbal (technisch, tactisch, mentaal,
fysiek)

En de staat van dienst van Anne is ook zeer
indrukwekkend. Ze heeft haar bureaubaan
kunnen opzeggen om te doen wat ze het liefste
doet: Bezig zijn met voetbal. Een droom
verwezenlijkt dus! 

Haar meest in het oog springende wapenfeit:
Het damesvoetbal (of meidenvoetbal zoals ze
het zelf liefkozend noemt) opgezet bij Excelsior.
Daarmee hebben de Kralingers de eerste
vrouwelijke Rotterdamse BVO en hebben Zuid
en West mooi het nakijken! 

Anne is overigens nog steeds verbonden aan
Excelsior in de rol van trainersbegeleider en
daarnaast is zij bij Rotterdam Sportsupport
Verenigingsconsulent en Trainerbegeleider
team pedagoog op de club. Vanuit deze rol
gaat zij ons ondersteunen in het verder
uitbouwen van de trainersbegeleiding en ons
helpen dit een blijvend karakter te geven in de
vorm van een meerjarenplan. 

Jullie gaan haar zien langs het veld en merken
dat haar enthousiasme zeer aanstekelijk werkt! 

Met dank aan
Anne ging
Excelsior in 3 jaar
tijd van niets naar
voetballen in de
vrouwen
Eredivisie. 
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Anne Nurra



Een bordspel
Mijn Ipad
Nintendo Switch

Familieleden bij NIO:  Alleen ik

Werk/Studie/School:  Fatimaschool, groep 2

Funfact:  Ik hou van gamen

Leukste (bord)spel:  La Cucaracha

Serie/Film die je gezien moet hebben:  Huize Herrie

Het liefst eet ik:  Pasta

Dit lust ik niet:  Pindakaas

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Naar grandma en grandad in
Engeland.

Volgende keer zou ik alles willen weten van: Rixt Baukema

Familieleden bij NIO: 

Werk/Studie/School:

Funfact:   dat ik in mijn eerste korfbalwedstrijd een doelpunt scoorde

Leukste (bord)spel:

Serie/Film die je gezien moet hebben:

Het liefst eet ik:

Mijn vrienden/familie
Zonnebrandcrème
Een boot

Dit lust ik niet:  Champignons

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Reizen naar Antartica

Volgende keer zou ik alles willen weten van: Pip van Dijk

Jasper
 
Bedrijfskunde aan de EUR
 
 
 
 
 
Keezen
 

Preservation

Sushi

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

J E R E M Y

I N  A C T I E



MIXTOERNOOI ACHTKAMP

Alle NIO jeugd, van de F tot en met de A, mochten om 11.30 verzamelen voor een heus mixtoernooi. Heel de
week werd geheim gehouden wat we precies gingen doen, zelfs de trainers hadden geen idee. Pas aan het eind
van de trainersbijeenkomst kregen zij een korte briefing. Acht verschillende opdrachten verspreid over het NIO-
veld, het gras en de parkeerplaats. Nog een leuk switch.... elk team kreeg een ander trainerskoppel! Kortom,
een heerlijk sportieve dag op NIO én de jeugd heeft weer nieuwe trainers leren kennen!

"Heerlijk weer alle NIO jeugd op het veld"
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Zaterdag 24 april

Elke zaterdag: puppy's van 11.00 tot 12.00

Volgende week (1 mei): spelletjesuur voor de F/E/D en schutterstoernooi E t/m A

Over 2 weken (8 mei): verschillende wedstrijden



Koningsdag (Nederland)
Boeddhistisch Nieuwjaar (Theravada)(Wereld)
Vrijheidsdag (Zuid-afrika)
Wereld Tapir dag (Wereld)
Dag van Verzet (Slovenie)
Geboortedag Imam Hassan (Islam)
Veteranendag (Finland)
Onafhankelijkheidsdag (Sierra Leone)
Onafhankelijkheidsdag (Togo)
Ramadan (Islam, 13 april t/m 12 mei)

Voor een keertje in de rubriek: waar is het feestje? Hier is het
feestje, slaan we de maandag over. En dat heeft een reden,
namelijk een van onze eigen Nationale feestdagen:
Koningsdag! Maar natuurlijk is het niet alleen in Nederland
feest, dinsdag 27 april is een dag met weer veel feesten
over de hele wereld!

Terug naar KONINGSDAG! Koning Willem-Alexander, zijn
gezin en andere leden van de koninklijke familie vieren
Koningsdag op 27 april 2021 in Eindhoven. Met design en
technologie presenteert 'Brainport Eindhoven' een
programma voor een breed publiek dat past binnen de op dat
moment geldende maatregelen ter bestrijding van het
coronavirus. Fysieke aanwezigheid wordt gecombineerd met
digitale beleving.

Elk jaar  bezoekt de koninklijke familie op Koningsdag één
gemeente met een centrumfunctie. Die gemeente gaat zich
aan het land presenteren. Hoe de presentatie eruit gaat zien
kan een gemeente zelf bepalen.

WAAR IS HET
FEESTJE? HIER IS HET
FEESTJE!
Dinsdag 27 april

Koningsdag wordt jaarlijks gevierd op 27 april
- de verjaardag van koning Willem-Alexander.
Als dit op een zondag valt, dan verschuift het
naar de zaterdag ervoor - zoals in 2014 het
geval was. Op de vrijdag voorafgaand aan
Koningsdag vinden de Koningsspelen plaats,
een jaarlijkse sportdag voor kinderen in
Nederland.

Van oorsprong is Koningsdag de geboortedag
(30 april 1909) van Juliana, koningin van 1948
tot 1980. Toen heette Koningsdag natuurlijk
Koninginnedag. Ook Beatrix, koningin van
1980 tot 2013, vierde Koninginnedag op 30
april. Sinds 2014 wordt Koningsdag gevierd op
27 april, de verjaardag van koning Willem-
Alexander (1967).

"Sorry, wij zitten even aan de
oranjetompoezen"
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Franziska Schreven
Dana Louwer
Bas Holleman
Laurens Pouwer

Deze Tweek vieren
deze NIO'ers FEEST:

GEFELICITEERD!

https://www.beleven.org/feest/koningsspelen


Het was lang spannend, maar de ultieme
eindsprint van PKC/Vertom was
Fortuna/Delta Logistiek te machtig. In RTM
Stage in Rotterdam Ahoy versloegen de
Papendrechters Fortuna met 22-18, en
mochten ze zich voor de tiende keer tot
kampioen van Nederland laten kronen.

Na een spannend duel, waarin de
eindsprint van PKC uiteindelijk de doorslag
gaf, konden de Papendrechters voor het
eerst in lange tijd weer een
landskampioenschap vieren. Het was de
derde keer dat beide ploegen tegenover
elkaar stonden in de Korfbal Leaguefinale,
in 2013 was PKC ook de sterkste, in 2019
won Fortuna.

Fortuna-coaches Ard Korporaal en Damien
Folkerts hielden Thomas Reijgersberg in
eerste instantie aan de kant, maar na de
1-1 van Julie Caluwé (0-1 door Nik van der
Steen) werd hij ingebracht op de plek van
Van der Steen. Het eerste initiatief was bij
Fortuna, dat na tien minuten spelen een
voorsprong van drie punten had (1-4). 

De Delftenaren konden door veel
reboundkracht lange aanvallen spelen en
veel herhalen. Beide ploegen maakten het
elkaar verdedigend erg moeilijk. Er werd
veel energie gelegd in de duels, wat het
scoren niet ten goede kwam. Sanne van
der Werff (PKC) en Fleur Hoek (Fortuna)
stonden na de eerste helft beide op drie
goals en Fortuna had bij rust een minieme
voorsprong (8-9).

Na de pauze leek Fortuna de voorsprong
te consolideren (via 8-10 naar 9-11) en bij
PKC werd Arjen van Houwelingen
ingebracht op de plek van Jelmer Jonker.
Dat kantelde de wedstrijd in het voordeel
van PKC en de buzzerbeater van Van der
Werff betekende de eerste Papendrechtse
voorsprong (13-12). 

Fortuna kon via Fleur Hoek counteren,
maar opnieuw twee doelpunten van Van
der Werff zette PKC op 16-14. Korporaal
en Folkerts namen een time-out om
Fortuna bij elkaar te roepen, maar dat
sorteerde niet het gewenste effect. PKC
rook bloed en kon doordrukken. Via 17-15
liep de ploeg van Wim Scholtmeijer en
Jennifer Tromp uit naar een 22-18
overwinning. 

Al vlak voor het laatste fluitsignaal van
arbiters Peter van der Terp en Stan de
Groot barstte het Papendrechtse feest los,
waarna PKC de beker ontving van
NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen en
KNKV-voorzitter Irene van Rijsewijk.

Topscorer Sanne van der Werff (acht
doelpunten) werd uitgeroepen tot de
‘Bemmel & Kroon AEG Player of the
Match’. Met dit kampioenschap komt de
teller van PKC op tien zaaltitels, de laatste
titel werd behaald in het seizoen 2014-
2015.

 

PKC ONTTROONT FORTUNA 
Korfballeague finale
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De
korfbalfinale

is terug in
Ahoy, daar

waar hij
hoort!

 
Jeroen Stomphorst

NOS



VERSLAG VAN EEN ZONNIGE
TRAINERSBIJEENKOMST
Zaterdag 24 april verzamelden alle NIO jeugdtrainers zich bij de NIO kantine
voor een trainersbijeenkomst. Weer eens een fysieke bijeenkomst. De vorige
versie was online vanuit de eigen woon- of slaapkamer, maar gelukkig mochten
we van Hugo en Mark weer een samenkomst organiseren waarbij we niet tegen
een beeldscherm zaten te praten.

Alle trainers waren aanwezig en hadden er zin in! De zon begon te schijnen toen
de trainers met elkaar coronaproof mochten speeddate. Niets geen first-dates
tafereel met tafeltjes, kaarslicht, haute-cuisine en een cocktailshakende barman,
maar een kleine en een grote cirkel waarin de trainers op dopjes mochten
plaatsnemen en 10 vragen voor de kiezen kregen.

Deze vragen gingen over energie krijgen en verliezen, drivers als trainer en
doelen voor de rest van het seizoen. Een speeddate met een medejeugdtrainer
van een minuut waarin de antwoorden werden uitgewisseld en interessante
antwoorden mochten na deze minuut gedeeld worden met de rest van de groep.

Tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van het restant van dit
seizoen. De laatste persco trok een dikke rode streep door een eventuele
competitie gedurende 2e helft veld, dus alles blijft zoals het is. Alle pijlen worden
gericht op volgend seizoen, maar waar ga je met je ploeg aan werken?

In 2 groepen werd van klein (F’jes) naar groot (A junioren) besproken waar de
verschillende trainers samen met de spelers aan wilde gaan werken. Feedback
van de andere trainers zorgde voor nieuwe inzichten en briljante concepten. De
heilige lijn (holy line zo u wilt) deed zijn intrede, de pizza-punt bleek nog steeds
een begrip, differentieel trainen de opdracht en uiteraard werd alles gerelateerd
naar de 8 korfbalacties.

Na deze uitwisseling van doelen en elkaar helpen deze vorm te geven kwamen
alweer de eerste kinderen het complex oplopen voor de achtkamp en konden de
opgedane ideeën en energie omgezet worden in daden. 

De trainers kunnen ze
dromen, maar wat zijn de 8

korfbalacties eigenlijk?

Vanuit de korfbalacties
worden thema's bepaald en
vervolgens aandachtspunten
waar de trainer zijn trainingen
mee gaat maken. Ieder thema

kan weer verder uitgewerkt
worden.

Bijvoorbeeld: 
Vanuit de korfbalactie

Schieten kan het thema
ruimte vergroten gekozen

worden. Het aandachtspunt
kan dan schijnbewegingen

zijn (bewust ruimte creëren). 

DE ACHT
KORFBALACTIES

W E E K  1 7 -  2 0 2 1 W W W . C K V N I O . N L



W E E K  1 7  -  2 0 2 1 W W W . C K V N I O . N L

Koningsdag spel!
Stap 1:
Maak je

eigen
kroon!

Stap 2: Speel het koningsdagspel!



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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