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W E E R  E E N  T W E E K  
We zijn alweer twee weken verder en 3 weken het nieuwe jaar in.
Dan is het tijd voor een nieuw Tweekbericht!! We hebben ons best
gedaan om in deze barre tijden van lockdown en korfbalonthouding
u toch weer te kunnen opvrolijken met leuke nieuwtjes en feitjes!
Veel leesplezier!



Korfbal 100

jaar geleden
We kunnen al een tijd geen korfbal kijken, terwijl er genoeg bewegend

materiaal voor handen is. Daarom een editie van 'Uit den ouden

doosch' waarin we op zoek gaan naar beelden van vroeger... 

klik op de televisie voor de beelden (via YouTube).

De Korfbal

League is weer

AAN en op

speeldagen te

bekijken via

EYECONS.nl

UIT DEN OUDEN DOOSCH
Korfbal kijken van lang geleden
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Zaalfinale 1987-1988
De zaalfinale van toen ging tussen Oost Arnhem
(momenteel door het LOT de KL ingeloot) en
korfbalgrootmacht PKC. Niet in Ahoy, maar de
Frieslandhal in Leeuwarden. Geniet van de
nostalgie.

Veldfinale 1990-1991
Wederom heerlijke beelden, maar ditmaal van de
apotheose van de buitencompetitie. We zien 3
vakken, geen gras maar gravel en een jonge Victor
Deconinck in de aankondiging. De wedstrijd is
tussen ROHDA uit Amsterdam en Deetos uit
Dordrecht. 

Halve finale KL 2005-2006
Eerste jaar Korfbal League en in de halve finale
stonden Fortuna en DOS'46. West tegen Oost, een
piep jonge Barry Schep, een net zo jonge maar
toen al langere Mirjam Maltha en een DOS'46 die in
die tijd tot de top van Nederland behoorde. 

Korfbal League potje 2009-2010
PKC tegen KZ in actie tijdens de eerste ronde van
het KL seizoen 2009-2010. Veel oude bekende in
deze wedstrijd waarin we het bekende tollen
veelvuldig zien terugkomen.

Zaalfinale 1983 - 1984
De hoofdklasse finale in 1984 vond plaats in
Sportpaleis Ahoy. In de strijd om de landstitel zien
we 'losse' palen in het veld staan in een wedstrijd
tussen een echte zaalploeg Allen Weerbaar
(degradeerde op het veld uit de hoofdklasse) en
Fortuna uit Delft. Heerlijke beelden, met ditto
kapsels van de spelers...

Korfbal is een van oorsprong

Nederlandse sport, bedacht

door de Amsterdamse

onderwijzer Nico

Broekhuysen in 1902. 

Korfbal kenmerkt zich door

het feit dat het een van de

weinige teamsporten is die

niet is voorbehouden aan

dames en heren apart:

korfbal wordt van oudsher

gemengd gespeeld.

Hier de oudst gevonden

beelden:

https://youtu.be/OG_q8KKaK3E
https://youtu.be/OG_q8KKaK3E
https://youtu.be/TOWjm70YuOA
https://youtu.be/TOWjm70YuOA
https://youtu.be/uH1pobHrlrI
https://youtu.be/25UnkKfsOfc
https://youtu.be/hJnA5AUbMTg
https://youtu.be/hJnA5AUbMTg
https://youtu.be/uH1pobHrlrI
https://youtu.be/25UnkKfsOfc
https://youtu.be/WYefommsbH8
https://youtu.be/WYefommsbH8
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"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Sed sollicitudin ante felis,

a egestas libero accumsan vitae "

Het was een gewone zaterdagmorgen. Nou ja, gewoon… De lucht was blauw met hier

en daar een verdwaalde stapelwolk. De klok gaf 08:39 uur aan toen ik mezelf in de

derde laag kleding aan het hijsen was. En ik had zin in het rondje hardlopen! Lekker

weer, wel koud, maar daar wapen je jezelf tegen met laagjes.

 

Terwijl ik mijn muts pak merk ik dat de in de gang geposteerde geurstokjes van de Zara

Home verdraaid lekker ruiken! Met die lucht nog in de neusgaten trek ik de deur achter

me dicht en besef ik me dat een wedstrijddag normaliter toch anders begint.

 

Een gemiddelde herenkleedkamer ruikt, neen: riekt, heel anders dan onze gang. Dan

wordt de deur dichtgetrokken met een odeur met een onevenredige verdeling van

mannenzweet, dampende kunstgrasschoenen en een vleugje darmflora&fauna. Terwijl

ik de Nike runningapp start besluit ik dat de Zara Home bloemetjes lucht wellicht

onstoer is, maar wel beduidend lekkerder ruikt en aansluitend start ik de slalom naar

het fietspad op de Ringdijk.

Een slalom vergelijkbaar aan de route van kleedkamer naar de gelbblaue Arena aan de

Abeelweg 233. Via sporttassen, langs spelende kinders, manoeuvrerend door materiaal

uitgestald voor het materiaalhok en een weg banend tussen de loungende personen

door richting de entree van het kunstgrasveld.

 

Toen ik me eenmaal op het asfalt bevond bewandelde ik de route de edelsteenbuurt uit

richting de Schiebroekse bomenwegen en lanen. Met gras aan weerszijde passeerde ik

een familie Nijlgans mét kleintjes en dwaalde mijn gedachte weer af naar een reguliere

zaterdag van voor de pandemie.

Zaterdag is Wedstrijddag
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F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

Warmlopen op het veld, in een rij, achter elkaar, omdat op beide velden een wedstrijd

gaande was... Ja, de run was nog niet op gang, ik was nog niet helemaal op stoom, de

spieren moesten nog even wennen aan de kou, bewegen en de snelheid die het hoofd

had ingesteld om van start mee te gaan.

Net als een wedstrijd eigenlijk. Beetje aftasten alvorens de wedstrijd écht ontbrand: Hoe

is de vorm van de dag? Hoe is de tegenstand? Is de arbiter een beetje bij de les?

Natuurlijk zijn er geen scheidsrechters bij het hardlopen en je bent je eigen tegenstander,

maar de vorm van de dag was er wel!

Toen ik me op het snijvlak van 110-morgen en oud Hillegersberg bevind voelde ik me

goed. Tempo zat er lekker in, geen pijntjes, van die lekker brandende longen door de

koude lucht en ik was onthutsend blij dat ik handschoenen aan had gedaan met een

gevoelstemperatuur van welgeteld 0 graden Celsius… 

 

Mijn doel: Door naar de Rotte en lekker langs het water terug op huis aan. 
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VERVOLG

Met het sluisje in zicht was ik halverwege mijn

geplande loopje. Rust! Alleen tijdens het hardlopen

geen kleedkamer in met een slap bakkie thee of

toespraak van coach of player-manager. Voor een

hardloper alleen het besef dat je weer op huis aan mag

en dat de wedstrijd nu echt aan gaat!

Op basis van de eerste 2 kwarten, had ik vertrouwen in de tweede helft, alleen bleek die

vandaag misplaatst… Op het snelle asfalt langs de Rotte deed een groep échte

hardlopers – niet een korfballer met ander model Asics aan de voeten – een fijn stukje

training. 

En waar ik me de eerste 20 minuten in een standaard breedtekorfbal wedstrijd waande -

tegen een laten we zeggen KCR 11 of Phoenix 5 - stapte ik nu de hoofdklasse binnen en

mocht ik met het opnemen tegen Nieuwerkerk 1. 

Zaterdag is wedstrijddag vervolg



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

De heren en 2 dames (hardlopen is ook gemengde sport!) lieten

er geen gras over groeien en pakten direct een straf tempo

richting de Prinsenmolen. Dit voelde als een wissel van je

directe tegenstander in een wedstrijd waarin het allemaal ultiem

lekker loopt. 

Je krijg fijn de ruimte om je ding te doen, pakt je goals mee, kan

ongehinderd afvangen en dan komt de tegenstander ineens op

de proppen met een buitensporig talentvolle A-junior die even je

zaterdagmiddag komt vergallen…

Dan is er maar 1 ding wat je te doen staat: De knop om, op de

tanden bijten én in dit geval: Aanhaken! Zo gezegd, zo gedaan.

Twee kilometer lang gestreden voor wat ik waard was,

gesmeten met energie, telkenmale vastklampend aan de laatste

loper! 

Eerlijkheidshalve moet gezegd worden: De voorste lopers waren

natuurlijk reeds lang en breed uit het zicht verdwenen, maar de

achterblijvers had ik in het vizier. Dit voelde als een inhaalrace,

nee: Dit wás een heuse inhaalrace!

Niet doelpuntje voor doelpuntje, maar loper voor loper. Niet op

een scorebord, maar meter voor meter, noeste arbeid omgezet

in zichtbare voortgang. Voelde goed! Bij de Hoge Brug sloegen

de hoofdklasser spelers allen af om de Rotte in

tegenovergestelde richting weer te vervolgen en dat was maar

goed ook, want ik was bek af! .

De koek was op, alsmede ook de energie. Tijd voor een

wisseltje of het striemde geluid van een fluitje die bedoeld was

als eindsignaal van de wedstrijd. De wedstrijd was klaar,

gespeeld. Niet gewonnen, maar het voelde niet als verliezen. Al

uitlopend richting de voordeur voelde het goed. Moe, maar een

geslaagd stukje lichaamsbeweging.

Even voelde het als op een korfbal zaterdag en was ik klaar

voor de derde helft. Eenmaal thuisgekomen was het nog wat

vroeg voor de bitterballen, maar een derde helft was er wel. 

Niet met biertjes en cola’s zero en zonder picknicktafel, maar op

de bank met troggen siroop met een rietje, een mok thee,

moedermelk en een bakkie koffie. 

Die had ik wel verdiend – dat bakkie koffie wel te verstaan! 
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VERVOLG

Zaterdag is wedstrijddag vervolg



Maar in al dat negatieve nieuws

moeten we blijven kijken naar

wat WEL mag. We mogen wel

met de jeugd buiten trainen. We

mogen wel met de jeugd

onderlinge competities spelen.

De senioren mogen wel in

tweetallen trainen (op 1.5 meter

van elkaar). 

POSITIEF BLIJVEN DENKEN

De KTZ is het unaniem eens we

als NIO creatief moeten zijn met

wat we allemaal wel kunnen

doen. Zo is de RC druk bezig

met het organiseren van een

online activiteit. Zo zijn de KTZ

en het bestuur druk aan het

vergaderen in MS Teams en

worden er verschillende clinics

voor de jeugd voorbereid. 

Op 12 januari kwam de KNKV

met het langverwachte besluit:

een streep door de

zaalcompetitie in alle klassen

onder de Korfbal League.

Reden hiervoor was de

verlenging van de huidige

lockdown. De KNKV had nog

lange tijd de hoop om een halve

competitie te starten op 6

februari, het laatst mogelijke

moment in de door de KNKV

opgestelde routekaart. Maar

helaas is dat nu niet meer

mogelijk.... 

De KTZ'ers en waarschijnlijk

heel korfballend Nederland

kreeg zo'n gezicht als onze

eigen redacteur Laurens op de

foto hieronder 

HET HOGE WOORD ERUIT: 
OOK EEN STREEP DOOR
ZAALCOMPETITIE VOOR DE JEUGD 

De KTZ van NIO

kreeg 12 januari een

mail van de KNKV,

dat overigens een

geheel nieuwe

huisstijl heeft (zie

hierboven het nieuwe

logo), dat de

zaalcompetitie voor

alle klassen onder de

Korfbal League niet

meer doorgaat. 

Door: de KTZ
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NIO - Nieuws
Welkom NIO-

   leden in-spé!
 

Voor u
gelezen op
de site van 
Rotterdam

Sport
support

Sven Jurre de Groot
12-1-2021

Marleen Diemer 
Klaas de Groot

Mik Pouwer
15-11-2020

Laurens Pouwer & Anne Romein
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Knuffel gemaakt 
door buurvrouw
Baukema

Heb jij ook een

leuk NIO-

nieuwtje? Laat

het ons weten!



Teken spullen
Candy mijn hamster
Mijn Ipad

Familieleden bij NIO:  Heb ik niet (geen)

Werk/Studie/School: Tarcisius school zit nu in groep 8

Funfact: Ik ben verslaafd aan tekenen en knutselen

Leukste (bord)spel: Ticket to Ride

Serie/Film die je gezien moet hebben: Serie Alexa en Katie gaat over     
kanker en vriendschap

Het liefst eet ik: Broodjes Rosbief met rucola en truffelmayonaise

Dit lust ik niet:  Wokgroente waar wortel in zit

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen: Uit een vliegtuig springen
(parachute springen)

Volgende keer zou ik alles willen weten van: Karin van Veen 

Familieleden bij NIO: 

Werk/Studie/School:

Funfact:   Ik heb eerst 9 jaar gekorfbald bij Olympia in Spijkenisse en nog tegen  
 ze gespeeld het was een oefen wedstrijd maar was daar aardig zenuwachtig voor
😅

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

M A R S H A N T I

T R A C Y

I N  A C T I E

Jordans
Mijn haarproducten
Alle kinderen van E2 voor de gezelligheid

Dit lust in niet:  Jam

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Voor een paar jaar in het
buitenland wonen. En het liefst Aruba lekker ver en warm

Volgende keer zou ik alles willen weten van: Puck de Rijke

Nee helaas niet
 
Ik werk als bezorger bij domino’s pizza Blijdorp en ik
doe de opleiding interieur adviseur op het HMC
 
 
 
 
 
Halli galli 
 

         Glee 

  Kip



Blue Monday (hele wereld)

Martin Luther King jr. Day (Amerika)

Stichtingsdag (Peru, Lima)

Dag van de Strijdkrachten (Thailand)

In de nieuwjaarseditie van het Tweekbericht hebben we een

feest gekozen die niets te maken had met het editienummer

of iets in die richting. Voor de lezers die nu denken, 'ja wat

was het feest ook al weer?'. Wereld braille dag! Over die

Louis Braille die door een ongeluk blind is geworden en toen

zelf een systeem had ontwikkeld om met de tastzin te kunnen

lezen en schrijven: het brailleschrift. 

Maar het is alweer een nieuwe week, een nieuwe maandag!

Feesten op maandag 4 januari over de hele wereld:

De redactie is zo op maandagochtend 18 januari bezig met

de laatste loodjes van dit tweekbericht en ja, als je dan de

keuze hebt uit een van de vier bovenstaande feesten. Tja,

dan kies je wel voor de eerste. Stiekem zijn we ook wel best

benieuwd wat er nu achter de Blue Monday zit.... 

Blue Monday is de naam, gegeven aan de datum

voor de deprimerendste dag van het jaar. In 2021

is dat maandag 18 janauri. Blue Monday valt

meestal op de derde maandag van januari, maar

soms ook op de maandag van de laatste volle

week van de eerste maand van het jaar. 

De term is afgeleid van het Engelse begrip:

feeling blue (neerslachtig, somber of depri zijn).

De kleur blauw had vroeger in de zeilscheepvaart

met rouw te maken. Als een schip zijn kapitein of

officier verloor, dan verfde de bemanning rondom

het schip een blauwe band. Deze band (en een

blauwe vlag) lieten bij thuiskomst duidelijk zien

dat men de 'blues' had, in de rouw was. 

De vader van 'Blue Monday' is de Britse

psycholoog Cliff Arnall. Hij bedacht in 2005 een

(naar eigen zeggen) wetenschappelijk

verantwoorde formule waaruit zou blijken dat de

maandag van de laatste volle week van januari

de dag is waarop de meeste mensen zich treurig,

neerslachtig of weemoedig voelen. Dit zou te

maken hebben met het feit dat goede

voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg

lijken.

In Nederland wordt sinds 2016 op deze dag het

Depressiegala georganiseerd - een benefietgala

waarop door cabaretiers, auteurs en deskundigen

aandacht voor depressies wordt gevraagd.

Zo dat weten we ook weer! 

WAAR IS HET
FEESTJE? HIER IS HET
FEESTJE!
Maandag 18 januari 
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Jonas Mol
Rob Gilhuis
Monique de Jongh 
Karin van der Veen
Esther van Dijk

Deze Tweek vieren
deze NIO'ers FEEST:

GEFELICITEERD!



KORFBAL LEAGUE  VAN START! 
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Na lang wachten is de Korfbal League afgelopen zaterdag van start gegaan! De beste korfballers korfballen in twee

poules van zes ploegen, zonder degradatie, met acht play-offplekken richting de finale op 17 april in AHOY!

SPEELRONDE 
1

Speelronde één kende weinig verrassingen. In poule

A kon Blauw-Wit lang mee met PKC, maar wonnen

de Papendrechters uiteindelijk overtuigend. In poule

B maakten Dalto en DVO het erg spannend, maar

ging de promovendus er uiteindelijk met de punten

vandoor. 

EYECONS
Dit Korfbal Leagueseizoen zijn alle Korfbal

Leagueduels live te zien via een online

korfbalplatform, opgezet in samenwerking met

Eyecons. Dat hebben het KNKV en de Korfbal

Leagueverenigingen onlangs afgesproken met

Eyecons. 

Deze gezamenlijke samenwerking met Eyecons is tot

stand gekomen onder aanvoering van Rob Meijer

(voorzitter KNKV), Iwan van den Berg (voorzitter

DVO/Accountor) en Ed Hom (voorzitter Fortuna/Delta

Logistiek), die het interim-bestuur van de te vormen

cv vormen. Het proces wordt, in opdracht van het

KNKV, begeleid door Maarten van Vliet.

GOED VOOR ONZE SPORT

Rob Meijer, voorzitter KNKV: “Ik ben blij dat we

ondanks de coronacrisis van start kunnen gaan met

het gezamenlijke platform. Zichtbaarheid is immers

één van onze doelstellingen. Door dit platform, waar

ook de Internationale Korfbal Federatie aan zal

deelnemen, zullen we naar verwachting een breder

publiek trekken. Dat is goed voor onze sport.”

Na een livestreampilot in het seizoen 2013/2014 is de

populariteit van de Korfbal Leaguestreams jaarlijks

fors gestegen. Afgelopen seizoen trokken de streams

van de acht ‘YouTube-verenigingen’ ruim 15 miljoen

kijkminuten, een stijging van 25 procent ten opzichte

van het seizoen ervoor. De kijkcijfers van de

samenvattingen op Korfbal.nl groeiden ook met 33

procent.



KIDS CORNERKIDS CORNERKIDS CORNER

Het is geel, het vliegt en lacht?
 
 

Wat is blauw en slingert tussen de bomen door?
 
 

Wat gebeurt er als je een gele steen in het water gooit?
 
 

Wat is Blauw en niet zwaar?
 
 

Wat is geel met bruin en kruipt over de grond?

Raadsels
Weet jij alle NIO-kleur raadsels??

Ken jij nog leuke raadsels? 
Geef ze door aan de redactie!

1: Een kanahaharie. 2:Tarzan in de
winter. 3: Dan zinkt hij. 4: Lichtblauw.

5: Een giraf met hoogtevrees.
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Antwoorden:



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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