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KAMPIOENEN EDITIE
Of u dit nu leest op de telefoon, tablet,
laptop of PC, op uw beeldscherm prijkt
weer een nieuwe editie van het
et
Tweekbericht. Deze editie staat in het
teken van de KAMPIOENEN!
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Medaille-uitzoeker • P. 12
Zoek de verschillen • P. 15
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UIT DEN OUDEN DOOSCH
Zaalkampioensschappen uit 1989
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De redactie heeft voor u een
hele stapel NIO Nieuws'en
doorgespit en vond in de
edities 7 & 8 van de 29e
jaargang
de
volgende
succesverhalen:
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SORRY.
WAT.ZEI.JE?
VROUWEN.KUNNEN.NIET.
VOETBALLEN?
EUROPEES.KAMPIOEN.BITCHES!
RUMAG.
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DIGITALE
KAMPIOENENPARADE
HULDIGING VAN DE KAMPIOENEN
Niet tijdens de rust van het eerste of op een ander speciaal moment, maar toch
zijn alle jeugd kampioenen van het veldseizoen gehuldigd! Op dinsdag 10
november was het zo ver! De online huldiging van de kampioenen. Eerder in de
week ontvingen alle kampioenen al een mysterieus pakketje thuis. Een
enveloppe die niet opengemaakt mocht worden met enkel een data en (online)
locatie. Dinsdagavond op Ms Teams was het eindelijk zo ver.
5..4..3..2..1..Openmaken die enveloppe!

Een mooie en verdiende medaille voor alle 46 kampioenen. Ook een berichtje
vanuit Nio en een zak popcorn kwamen uit de enveloppe. Met een volle schaal
popcorn zat iedereen klaar voor de rest van de avond.
Het was de beurt aan de trainers van de kampioenen teams om te speechen.
"Het was niet makkelijk maar het is jullie gelukt", "we hebben hard gewerkt" ,
"We zijn heel erg trots op jullie!", "We zijn enorm gegroeid met elkaar" etcetera
etcetera.
Om de avond compleet te maken, deden we
met zijn alle mee aan de enige echte NIO-veldkampioenen-quiz, verzorgd door de RC.
Vragen zoals 'wie uit de D1 gooit er met links?'
en 'hoeveel doorlopers heeft de C1 gescoord?'
passeerde de revue. Op de tweede en derde
plek zijn geëindigd: Saskia en Florine. En als
ultieme winnaar van de NIO-kampioenenquiz:
Myrthe!!

Volledig onverwachts bleek ook de
voorzitter van NIO, Aad van der Lee,
in het gesprek te zitten. Ook hij
verblijde alle kampioenen met een
korte toespraak. Het was een
vreemd en bijzonder jaar en ook
voor de jeugd zeker niet altijd
gemakkelijk. Maar iedereen heeft
onwijs goed zijn best gedaan en met
verdiend resultaat. Namens Aad en
het hele bestuur van NIO,
Gefeliciteerd!!

TEAMS
NIO A1 is met één punt verschil
ongeslagen bovenaan geëindigd!
NIO C1 is met een doelsaldo van
+33 kampioen geworden!
NIO C2 heeft met maar liefst 5
punten verschil het
kampioenschap veroverd!
NIO D1 heeft met een beter
doelsaldo (+18!) gewonnen!
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R ECAP SELECTIE: NIO SELECTIE OP
WEG NAAR HET KAMPIOENSCHAP?
Door: Benno Snaphaan
18 Augustus, de eerste trainingen in deze rare Corona- tijd waarin we nu leven. Corona zorgt voor
onrustige tijden, we moeten ermee leven maar fijn is het niet. Corona gooit veel in de war maar daarover
meer lopende dit overzicht.

aanvallen werden niet afgerond en Sperwers kroop
tot 11-10 dichterbij. Gelukkig gelijk na die 10e goal
van Sperwers een stip mee en na die 12 minuten
werd het 12-10 en konden we nog 4 veld doelpunten
maken en scoorde Sperwers er nog maar 1. De
FOTO VAN MARTIN SMIT

einduitslag 16-12 was geflatteerd, naar mijn idee
hebben we wel 100 kansen gemist en dus verzaakt

18 Augustus de eerste training nadat we in Juni al 9
trainingen en 2 oefenwedstrijden aan elkaar hebben
kunnen “snuffelen”. Opkomst 100%, vervolg op het
“nieuwe “spelletje waar we met de selectie naartoe willen
werken. Scoren over 4 schakels, iedereen aanspeelbaar
blijven en dynamisch rebounden, maar ook gecontroleerd
en georganiseerd verdedigen. De maand Augustus gaf
een zeer goede voorbereiding en goede
oefenwedstrijden waaruit we moed trokken voor de
competitie ..
5 September, Vriendenschaar op bezoek bij NIO 2
waarvan we van te voren wisten dat het een zware pot
zou worden. Echter NIO 2 nam de voorsprongen, wist
deze ook te behouden tot 10 minuten na de rust waar er

te scoren, maar de eerste punten zijn voor NIO 1
binnen.
Op de verjaardag van Benno (12 September)
stonden er 2 uitwedstrijden op het programma, DVS
voor het 2e en Nexus voor het 1e. De voltallige
selectie reisde af naar Hendrik ido Ambacht om daar
een zeer sterk (door mensen uit DVS 1 aangevuld)
team aan te treffen waar nooit van gewonnen kon
worden, DVS schoot met scherp en liep snel uit
waardoor de onzen nooit de kans hebben gehad om
de wedstrijd te winnen. Een sterke 2e helft waar we
het verdedigend goed hadden staan zorgde er wel
voor dat ze maar tot de 18-13 kwamen.

even een moment van 12 minuten was dat we niet
scoorde en Vriendenschaar daar dankbaar profijt van
nam. Vriendenschaar bleef wel scoren en het verschil
van 3 voorspong voor de onzen werd door hen
omgebogen naar een achterstand van 2. We kwamen
terug in de wedstrijd echter was dit te laat om nog punten
te pakken. Een prima wedstrijd waar we onszelf tekort
hebben gedaan en 11-14 uitslag.
Voor NIO 1 kwam Sperwers op bezoek. Sperwers van
Cees Blok is niet de favoriet in deze poule maar ook
zeker niet te onderschatten. NIO schiet uit de
startblokken en binnen 47 seconden staat het 2-0 door
een fraaie snelle goal van Kim en een omdraaibal van
Sander. Uitlopend naar 11-4 met rust leek er geen vuiltje
aan de lucht, echter waar NIO 2 een 12 minuten van niet
scoren had heeft NIO 1 dat direct na rust; de prima

NIO 1 reisde af naar Schiedam, Nexus (vooraf door
Benno ingeschat als titel kandidaat) op het programma,
vooraf goed bestudeerd en besproken gingen we van
start. Een scheidsrechter die pas 7 minuten voor de
wedstrijd aanwezig was, te strakke steunkousen aanhad
en zijn gehoorapparaatje niet op hoog volume had staan
kreeg geen vat op het harde spel van Nexus waardoor
de thuisploeg een ruime voorsprong had in de rust.
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Goed overleg in de rust en wat wisselingen in aanval en

echter weet u nog wedstrijd 1 op 5 September?? Het

verdediging, zorgde ervoor dat NIO 1 de tweede helft liet

herhaalde zich, 12 minuten na rust niet scoren was

zien waartoe het toe in staat is. Onder druk spelen,

dodelijk en Albatros deed hetzelfde als

snelle aanvallen, strak verdedigen zorgde dat we 20

Vriendenschaar op 5 September, waar wij niet

seconden voor tijd een 11-12 stand hebben. Een smerig

scoorden bleef Albatros dat wel doen en zo raakte

uitgelokte wissel (een gefakete blessure) waarbij Nexus

we de grip kwijt en verloor het 2e wederom. 12-15 op

hun 9e wissel kreeg en een schutter binnen de lijnen

het scorebord nog steeds 0 punten.

bracht, een smerig uitgelokte spelhervatting onder de

NIO 1 trad aan tegen het tot nu toe verrassend hoog

korf …… affijn het werd 12-12 en NIO 1 verliest een punt.

geklasseerde, hele wedstrijden achter verdedigende

Ondanks dat ik vooraf zou tekenen voor dat punt, zijn we

Thor, een ploeg waar we goed naartoe hebben

hier bestolen. Twee gespeeld en 3 punten is niet slecht.

gewerkt en waar we heel snel op 1-0 kwamen.
Echter waar we afspraken geen vrije ballen weg te
geven in de paalzone gaven we de eerste helft er
hier 4 van weg waar ook 4 x uit gescoord werd. Het

"goed overleg in de rust
F O T O V A N M Aen
R T Iwat
N SM
IT
wisselingen

in

spelbeeld gaf wel 100 kansen die we niet afmaakte,
een voorsprong werd door Thor omgebogen naar

aanval en verdediging,

een achterstand en NIO1 beloonde zichzelf niet voor

zorgde ervoor dat NIO 1

het goede spel, liet Thor het idee hebben dat er wat

liet zien waartoe het
instaat is"

te halen was aan de Abeelweg en kwam zelfs 15
minuten voor tijd op achterstand 10-14. De aan haar
vinger geblesseerde Anne (snijwond met hechtingen)
die tot die tijd werd vervangen door de uitstekend

19 September, NIO 2 ontvangt het KCR 5 uit Ridderkerk.

spelende Sara kwam binnen de lijnen en scoorde

Vooraf is dit wel een team waar we punten op moeten

binnen 5 minuut 2x en het was met nog 5 te spelen

pakken maar het liep anders, geheel anders, want NIO 2

12-14. Met een op dreef zijnde Hanneke die met een

kreeg geen vat op de tegenstander. NIO 2 speelde onder

doorloper en wegtrekbal scoorde pakte we nog een

haar kunnen en gaf de punten weg aan de Ridderkerkers

met beetje geluk een punt, 14-14. Vier gespeeld en 6

9-11.

punten en we staan gedeeld 2e.

NIO 1 ontvangt het uit Nieuwpoort afkomstige Triade.
Een goed plan werd vooraf opgesteld en winst is

Op 3 Oktober worden de wedstrijden tegen

noodzakelijk om aan te sluiten bij de kop. NIO 1

Conventus 1 en 2 afgezegd wegens wat Covid

denderde over Triade heen, perfecte aanvallen, snel spel

dingetjes. De wedstrijden waar Benno naartoe leefde

en goed gecontroleerd en georganiseerd verdedigen

en waar we de eerste plaats konden pakken met

maakte van NIO een niet te verslaan team. Met Mark in

NIO1 en we de eerste winstpunten voor NIO 2

de basis kreeg de tegenstander geen kans en liepen we

hadden kunnen bijschrijven, Corona testen gooide

in prachtig zonnig weer uit naar een duidelijke 23-17

roet in het eten …… en door. Door naar ADO 1 en 2

overwinning. Prachtig ook om te zien dat het langs de lijn

op 10 Oktober.

ook steeds drukker wordt, het positieve mooie korfbal
gaat opvallen en doordat het 1e ook de punten haalt en
meedraait bovenin wordt het uiteraard steeds leuker om
te komen bekijken. Drie gespeeld 5 punten, waar gaat dit
naartoe?
De 26e September, uit Zwijndrecht en uit Rotterdam
komen de tegenstanders van vandaag. Het 2e trapt af
tegen het sterke Albatros echter dat lieten de
Zwijndrechters niet zien, NIO 2 speelde goed
gecontroleerd en wist een goede voorsprong te pakken,
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In de tijd dat we geen publiek meer mogen hebben
en we gelukkig in een tijdperk leven dat live
streamen mogelijk is gaan we richting ’s-Gravendeel.
Livestream voor alle thuisblijvers op een zeer
regenachtige dag. NIO 2, wat gebeurde daar
mee???? Alles liep perfect, alle aanvallen werden

"November:

afgemaakt, prima spel (wat we al weken spelen)

aanvoersters, KTZ en

werd beloond. NIO 2 gaf ADO geen kans en

staf komen bijeen om te

overklaste de ’s-Gravendelers, prachtig om te zien

bekijken hoe nu verder

hoe de 2 punten goed deden aan staf en spelers

richting zaal"

want eindelijk viel alles goed en dan zie je wat een
klassebakken de NIO 2-ers zijn. Uitslag 10-15, de
eerste punten zijn binnen.
Inmiddels houd het op met zacht regenen en klapt
het met bakken naar beneden, koud, nat en wind,

Wederom een persconferentie en het is klaar, einde

het doet het spel van de 2 hoofdmachten geen goed.

1e deel veld competitie en alle wedstrijden worden

Echter NIO 1 heerst over ADO 1 en geeft ADO geen

eruit gehaald. De staf en KTZ komen bij elkaar en

kans om in de wedstrijd te komen. Vooraf wederom

het bestuur van NIO besluit de club iig voor 2 weken

een goed uitgedacht plan maken schijnt vruchten af

op slot te gooien, een logisch en weloverwogen

te gaan werpen maar de steeds hardere regen, een

besluit. Balen, balen en nog eens balen want we

blessure bij Hanneke en de kou zijn een extra

gingen zo goed, en er waren nog veel punten te

tegenstander in de laatste minuten van de wedstrijd.

halen.
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Daar heeft ADO toch ook last van zult u denken,
echter die gasten hadden bijna allemaal een lange

November, aanvoersters, KTZ en staf komen bijeen

mouwen shirt onder het wedstrijd shirt aan en dat

om te bekijken hoe nu verder richting zaal, en we

zorgde ervoor dat ze net iets scherper bleven en de

besluiten om een challenge te verzinnen zodat we in

schoten iets beter konden afdrukken. Laatste

deze Corona tijd toch bewegende beelden van

minuten …… ADO scoort en we spelen (weer)

elkaar zien om zo de teamspirit erin te houden.

gelijk, weer en punt verloren 12-12. Vijf gespeeld 7

Bedoeling…. Elke speler en speelster wordt

punten…….

uitgedaagd voor een oefening, uitleg…. De eerste
speler begint met een oefening en geeft deze

Voorbereiden dan op OZC en de doordeweekse

oefening door middel van een opgenomen

wedstrijden tegen Conventus om in te halen van 3

whatssapp groeps filmpje door aan de volgend een

Oktober. Nu was het niet het weer maar onze

daagt die dus uit de oefening na te doen (ook op

“vriend “Rutte die ons korfbal verpeste……. Dinsdag

beeld) en een volgende challenge te verzinnen en

persconferentie ….. 2 weken trainen volgen met 4

weer een ander selectielid uit te dagen etc etc.

tallen per vak in verschillende gekleurde shirts en
hesjes en geen competitie en onderlinge

Zo houden we leven in de groepsapp en ook een

wedstrijden.

beetje de binding met elkaar. Er volgen veel
uiteenlopende filmpjes en het doet goed dat
we elkaar iig zo zien. Ook door de trainerts (Benno
en Peter) een opgesteld conditie duurloop/interval
trainingsschema wat gevolgd kan worden om zo toch
op conditie te blijven. Het besluit is verder dat we
Donderdag 19 November weer beginnen met trainen
met 4 tallen, lekker warm en knus de zaal in …. Ik
hou ervan!
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Ik schrijf dit stukje terwijl we de eerste training gisteren hebben gehad, een pittige zware training van een uur
maar wat is er scherp en goed getraind, natuurlijk is nooit iedereen tevreden over de trainingen en zal er
morgen (we trainen ook op zaterdag) een (nadat we al een Asjer regeling
hebben) een extra Asjer dingetje bijkomen en zullen we iig 10 minuten rustig wat gaan schieten. We trainen
door tot 17 November waarna de Wilgenring dichtgaat en we weer starten op 5 Januari.... Laten we hopen dat
FOTO VAN MARTIN SMIT

we 16 januari weer het elastiek erop kunnen zetten, dat we weer competitie kunnen spelen, zei het dan dat
we een halve competitie zullen spelen want op de 16e starten lukt het nooit op 14 wedstrijden weg te zetten
want half April zullen we toch het veld weer op moeten om het 1e deel veld nog af te maken en het 2e deel
veld te spelen.
Aangepaste promotie en degradatie regelingen zullen dan door KNV worden gemaakt, echter zover is het nog
niet, eerst maar eens afwachten wat meneer Rutte en De Jonge ons te vertellen hebben half December. Eerst
de kerst en oud en nieuw. Het nieuwe jaar brengt ons hopelijk wat licht in deze bizarre tijd en laten we vooral
in gedachte houden, het is maar en spelletje ….. maar een zo verdomd leuk spelletje en ik mis het.
Voor alle NIO leden, sponsoren en familie……. Stay save en hou je aan de regels, alleen samen zorgen we
ervoor dat we in het nieuwe jaar weer net iets meer mogen dan we nu mogen en laten we gezamenlijk zorgen
dat we weer ons mooie spelletje mogen gaan spelen.
Groet van de NIO selectie en staf.
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PEPIJN

WIST JE DAT VAN ...
Familieleden bij NIO: Ik ben nu de enige van de fam op Nio, maar ik
heb heel lang met m’n zus in het team gezeten en mijn jongere zusje
zat een tijdje bij de puppy’s
Werk/Studie/School: Ik zit nu in de 5e en wil graag medicijnen gaan
studeren
Funfact: Toen ik jong was wilde ik graag kunstenaar en cowboy
worden haha
Leukste (bord)spel: Kolonisten van Catan doen we vaak met de fam :)
Serie/Film die je gezien moet hebben: Euphoria is echt heel erg goed
en er komen binnenkort nieuwe afleveringen!!
Het liefst eet ik: Sushi is elite!
Dit lust ik niet: Ehmmm ik denk witlof, dat is echt niet te eten!
Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:
M'n telefoon
Een oplader
Een zonnecel haha
Dit zou ik ooit nog eens willen doen: In een regenwoud in Brazilië
slapen!

IN ACTIE

Volgende keer zou ik alles willen weten van: Asjer Montagne

JORRIT

Familieleden bij NIO:

Natal en Wieke (C1) en Marin (A1)

Werk/Studie/School:

Ik studeer logistics Engineering en Logistics
Management in Breda

Funfact:

Naast korfbal ben ik vaak op de racefiets te vinden of ben ik
sinds kort op zoek naar geocache! Liggen overal #aanrader

Leukste (bord)spel:

Rummikub is mijn favoriet

Serie/Film die je gezien moet hebben:
Het liefst eet ik:

Black mirror is een aanrader

Afrikaanse bobotie

Dit lust in niet: Er zijn niet veel dingen die ik niet lust, maar
Zuurkool is niet mijn favoriet (eet het met veel moeite)
Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:
Vrienden voor de gezelligheid
Een mes om van alles mee te maken en voor eten te zorgen
Een telefoon voor noodgevallen.
Dit zou ik ooit nog eens willen doen: Een wereldreis maken
Volgende keer zou ik alles willen weten van:

Nina Slegt

IN ACTIE
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" Het is een dag om elkaar te
bedanken voor het werk dat er
door het jaar heen is gedaan
en de resultaten die dat
opleverde. "
Voor de oorsprong van deze feestdag moeten
we ver terug in de tijd. Deze is namelijk
afgeleid van een ritueel dat rond november
altijd gehouden werd. De oudste vermelding

WAAR IS HET
FEESTJE? HIER IS HET
FEESTJE!

van het ritueel in het oudste Japanse
geschiedenisboek (

) dateert van 660

voor Christus. Letterlijk vertaald betekend het
ritueel: "het proeven van de eerste rijst".
Men wat dankbaar voor de goede oogst in 660
voor Christus, het werd toen alleen op 1

Maandag 23 november

bepaalde plek gevierd. Pas in 480 na Christus

Twee weken geleden hebben we kennis genomen van een

van dat in heel Japan gevierd werd. Later, in

feestdag in Azerbeidzjan, het niet te vergeten: Dövlət

het Meiji tijdperk (1868-1912) werd de vaste

Bayrağı Günü. Dat waren jullie natuurlijk nog niet vergeten!

datum 23 november aangehouden.

maakte Keizer Seinsei er een jaarlijks ritueel

Toen kwam er na de 2de wereld oorlog nog
Maar vandaag hebben we weer een nieuwe feestdag en dat

een verandering.... Vanaf 1948 werd 23 nov.

betekent nieuwe kansen om te dansen! Drieëntwintig

de dankdag voor de arbeid én een feestdag

november is wereldwijd maar een feestdag in een handjevol

voor de vrede en mensenrechten. Keizer

landen. Maaaaar het tweekbericht zou het tweekbericht niet

Hirohito werkte na de oorlog hard samen met

zijn als we niet even in één zo'n feestdag zouden duiken.

de Amerikanen aan een nieuwe grondwet die
de arbeiders beschermde tegen onveilige

Feesten op maandag 23 november over de hele wereld:

werkomstandigheden en ziektes.

Dankdag voor de Arbeid (Japan)
Giorgoba (Georgië)

Het verschil met Kinro Kansha no Hi en

Dag van de Strijdkrachten (Litouwen)

andere feestdagen in Japan is dat het niet te

Dag van Rudolf Maister (Slovenië)

zien valt p straat. Geen parades, geen

Día de la Soberanía Nacional (Argentinië)

slingers of andere versieringen. Het wordt
gevierd binnen met familie en vrienden. De

Wij, als korfballers, weten maar al te goed dat er behoorlijk

japanners bedanken elkaar voor het harde

wat arbeid nodig is om kampioen te worden! Nu zijn wij,

werk dat ze hebben gedaan; op school thuis of

hardwerkende korfballers, natuurlijk enorm benieuwd wat de

op het werk.

dankdag voor de arbeid inhoud én beter gezegd, waarom wij
niet in Nederland zo'n feestdag hebben. Werken de
Japanners dan nóg harder dan wij Nederlanders?
Dat is toch niet voor te stellen ;) Ga er maar weer lekker
voor zitten, want jullie worden weer overspoeld met kennis
over het

feest (voor de echt fanatiekelingen uit

te spreken als: Kinro kansha no hi)

Zo, weer wat rijker in onze kennis!
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SPONSORKLIKS
Met SponsorKliks kan je nu zelf een
financiële bijdrage leveren aan NIO,
zonder dat het jou een cent extra kost!
Hoe werkt het?

Black-friday, cyber

Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke

monday, 5 december en

bestelling die via SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% van

de kerstdagen komen

deze commissie storten zij op de bankrekening van NIO. Of je
nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via
SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, je betaalt
hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com

eraan. Ultieme
gelegenheden om NIO ook

Spondorkliks een commissie uit en profiteert NIO hier direct

wat extra's toe te stoppen

van! Sponsorkliks heeft een samenwerking met enorm veel

toch?

webwinkels, denk aan Mediamarkt, Booking, About you, Nike,
Plutosport, Bol.com, Coolblue en nog veel meer!!

Momenteel staat de
SponsorKliks geldpot op
€335,35! Al een hele hoop,
maar dat kan hoger!!
Op naar de €500,JIJ helpt toch ook mee?
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"Daarnaast
heb ik laatst weer
een van de leukste
dingen gedaan die bij
mijn taak hoort……. het
bestellen van de
medailles!!"

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND ÉN
Als voorzitter van het wedstrijdsecretariaat heb ik
TEVENS KAMPIOEN
een paar extra taken, zo af en toe lastige knopen
De medaille-uitzoeker én ktz-lid

doorhakken zoals welk team we er helaas
uit moeten gooien zodat we de rest van de teams
wel door kunnen laten gaan. Daarnaast zit ik ook

Zal mij toch nog even kort voorstellen, ik ben Asjer.

bij de KTZ vergaderingen om mee te denken over

Speel al vanaf dat ik 8 jaar oud ben bij NIO maar dat

hoe we bepaalde situaties oplossen, wat de

is al wat jaartjes geleden. Inmiddels al aardig wat

plannen zijn voor de komende jaren enz. Dat zijn

jaartjes in de selectie. Maar naast spelen en trainen

vaak niet de makkelijkste dingen, maar wel heel

geven doe ik nog meer op NIO. Sinds 2 jaar zit ik in

leuk om daar in mee te kunnen beslissen.

de KTZ, als voorzitter van het Wedstrijdsecretariaat.

Daarnaast heb ik laatst weer een van de leukste

Dan word je in eens gevraagd om te vertellen wat je

dingen gedaan die bij mij taak hoort……. het

eigenlijk allemaal doet. Goeie vraag want iedereen op

bestellen van de medailles!! Ik krijg dan altijd een

NIO heeft te maken met het wedstrijdsecretariaat of je

mooi lijstje van Hanneke (voorzitter KTZ) met

nu ouder, speler of coach bent. Het doel van ons als

welke teams er kampioen zijn geworden en

wedstrijdsecretariaat is ervoor zorgen dat alle teams

hoeveel spelers en trainers elk team heeft. Dan

compleet hun wedstrijden kunnen spelen. Als jij op

stuur ik een mailtje naar Spoca Sportprijzen met

zaterdagochtend moet verzamelen hebben wij bedacht

wat er precies op de medailles moet, welke

hoe laat dat is, bij de jeugd hebben we dan ook

kleur en hoeveel. We bestellen al jaren bij hun en

geregeld dat je in een auto kan stappen die jouw

ze weten precies wat we willen, wat het altijd erg

netjes naar je wedstrijd brengt. Mocht er tijdens de

makkelijk maakt! Vervolgens krijg je een paar

wedstrijd iemand uitvallen, dan zit er ook nog zo’n

dagen later een doos met medailles thuis

prachtige reserve uit een ander team op de bank klaar

gestuurd. Wat het dit jaar extra bijzonder maakten

om je team uit de brand te helpen. En mocht het

dat mijn eigen team, de D1, ook kampioen is

voorkomen dat wedstrijden niet doorgaan, ingehaald

geworden, dus ik had

moeten worden of moeten worden verplaats, dan

mijn eigen medaille als

zorgen wij voor een nieuwe tijdstip zodat jullie lekker

aller eerste! Super trots

je wedstrijd kunnen spelen. Gelukkig hoef ik dat niet

op de kids wat ze

allemaal alleen te doen, Petra Dekker en Esther van

allemaal geleerd hebben

der Lee regelen dat allemaal voor de Senioren.

en hoe hard ze af en toe

Hetzelfde moet natuurlijk voor de jeugd gebeuren en

gestreden hebben in het

dat doe ik samen met de zusjes, Sara en Kim van der

veld. Hopelijk kunnen

Lee. Het is af en toe best pittig om dat allemaal te

we in de zaal er mee

regelen dus houd daar een beetje rekening mee als je

verder en misschien

je afmeld. Liever niet natuurlijk maar als het dan echt

zelfs nog een keer

moet, hoe eerder hoe beter! Kloppen we een keer bij

kampioen worden….

je aan om ergens in te vallen bedenk dan ook dat je

Natuurlijk ook spelers en trainers van de C1, C2

ervoor zorgt dat dat team ook gewoon lekker zijn

en A1 van harte gefeliciteerd met het

Naam: Asjer Montagne

wedstijd kan spelen. Want daar doen we het voor,

kampioenschap!! Hoop dat de medailles een mooi

lekker met z’n allen korfballen.

plekje krijgen.
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SCHOTTRAININGEN
AAN DE GEHELE JEUGD
JA! WEER TRAINEN!!
Vanaf donderdag 19 november is NIO weer heerlijk aan het trainen in de
Wilgenring. De materialen zijn weer verplaatst van de Abeelweg richting de
Melanchtonweg en de Olijflaan, de sleutels zijn weer bij de juiste personen, dus
dat betekent: zaalperiode kan van start gaan!
Alle teams van NIO trainen in deze gekke periode 1x doordeweeks en daarnaast
is er een afwisselt programma op de zaterdag. Voor de jeugd stond er afgelopen
zaterdag (21 november) een schottraining op het programma. Om 12 uur
stonden de F1, E1, E2 en D1 in grote getalen hard te werken aan hun schot. De
trainers, tevens selectiespelers of oud-selectiespelers, liepen rond om hun
kennis over het schot aan de toekomst van NIO over te dragen én met succes!
De doelpunten vlogen ons om de oren!
Er werd feestelijk afgesloten met een traktatie van de jarige Tobias (F1):
nogmaals Gefeliciteerd!!

De op 13 oktober
aangekondigde maatregelen
gelden in ieder geval tot half
december, het kabinet
beoordeelt wat er daarna nodig
is. Voor de sport betekent dit
dat iedereen vanaf achttien jaar
alleen mag sporten op
anderhalve meter afstand en
alleen individueel of in groepjes
van maximaal vier personen.
Wedstrijden zijn niet
toegestaan, kantines, douches
en kleedkamers (met
uitzondering van die in
zwembaden) zijn gesloten.
Er zijn uitzonderingen voor de
jeugd:
Kinderen en jeugd die qua
leeftijd vallen onder
juniorencompetitie hoeven zich
tijdens het sporten niet aan de
groepjes van maximaal vier en
maximaal 30 personen te
houden. Het is daarbij
toegestaan dat er een of meer
volwassen trainers aanwezig
zijn.

Na een uur hard werken mochten de C1, C2, B1 en A1 aan de bak! Veel schotspellen en partijvormen zorgden ervoor dat
de 'oudere' jeugd ook hard aan hun schot konden werken. Gemengde groepjes zorgde ervoor dat de spelers ook veel van
elkaar konden leren! Na dit schotuurtje was de zaal voor de selectie die weer een 1.5 meter training kregen van Benno en
Peter.
Komende twee zaterdag hebben we weer een ander programma!
28 november: 3-kamp voor de F, E en D. Aansluitend een clinic van Benno aan de B en de A. Tot slot: training selectie.
5 december: pietentraining F, E en D. Aansluitend een 3-kamp voor de C en de B.
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SELECTIE BLIJFT IN
KAMPIOENSVORM
Zoals jullie allemaal hebben gelezen in de korte recap van Benno, is de
selectie de afgelopen dagen aan de slag gegaan met verschillende
challenges. Zie hieronder het prachtige resultaat: screenshots van filmpjes
waarin een selectiespeler een challenge uitvoert & natuurlijk ook de staf
van NIO selectie! Bekijk ze allemaal even goed, het zijn namelijk
prachtige beelden!
Het doel van de challenge was duidelijk: met elkaar in contact blijven nu
we even 2 weken niet gaan trainen.
De opdracht was ook duidelijk: maak een filmpje waarin je de challenge,
die jij een ander geeft, voordoet. Degene die de challenge krijgt heeft 24
uur om de opdracht te voltooien. Vervolgens geeft diegene een nieuwe
challenge door.
Nu willen jullie wel weten welke creatieve opdrachten verzonnen werden.
Er werd afgetrapt met een plank waarbij je high-fives geeft. Natuurlijk
kwamen de mountain climbers, scissors, burpees, sit-ups, plank, single-leg
V sits, jumps en een ringloos schiet oefening voorbij. Er werd afgesloten
met een squat challenge van Marshanti richting Peter (Trainer/Coach NIO

"Doen de trainers

2) en een side-plank challenge richting Geeske (verzorgster selectie)! Al

ook mee aan de

challenge-periode!

challenge?"
"Ehhh.... Jaa het is
een NIO Selectie
Challenge, die
bestaat uit 19
spelers en 4
stafleden... dus
ja..."
"Aha dan is de
keuze natuurlijk
makkelijk gemaakt..
Deze is voor
Benno!"

met al heeft iedereen van de selectie genoten van deze veertiendaagse
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KIDS CORNER
Zoek de verschillen
Kun jij alle 7 verschillen vinden???

In 2013 werd Tonio geboren,
rond dezelfde tijd als het
eerste NK G-korfbal bij NIO!
Tonio is dit jaar dus alweer 7
jaar oud!!
Kun jij de 7 verschillen vinden?
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