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TWEEKBERICHT

De laatste editie van het Tweekbericht voor dit jaar. Een bewogen
jaar, met weinig korfbal en een hoop aanpassingsvermogen. Maar
2020 heeft er wel voor gezorgd dat het 't Weekbericht weer nieuw
leven in is geblazen! Geniet van de kerst, van elkaar en de familie
(voor zover die over de vloer mogen komen...) en niet te vergeten:
Geniet van deze kersteditie van het Tweekbericht!

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

F I J N E  K E R S T ! !
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In deze editie van het Tweekbericht gaan we terug naar de december editie van
het NIO Nieuws uit 1980. Hierin werd naast de bestuursvergadering en de
prestaties van de diverse NIO ploegen uitgebreid stil gestaan bij kerst.

T E R U G  N A A R  1 9 8 0

En verderop in het NIO Nieuws
vinden we een 2 pagina lange
column met de kerstgedachte als
uitgangspunt afgespiegeld op het
hedendaagse nieuws. 

Hierin krijgt onder andere het
Nederlands voetbalelftal een
veeg uit de pan omdat ze
afreisde naar Uruguay voor een
toernooi, terwijl het Uruguay van
de jaren 80 geregeld in het
nieuws kwam vanwege het
schenden van de
mensenrechten.  

Op pagina 2 vinden we de start van het
kerstverhaal zoals staat opgetekend in de Bijbel.  

UIT DEN OUDEN DOOSCH
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Pagina 4 verteld het kerstverhaal
uit de Kinderbijbel.



Na twee weken in spanning de uitslag van de toetsing af

gewacht te hebben kreeg NIO officieel bevestigd dat de

komende 2 jaar we weer het predicaat SportPLUS

vereniging mogen voeren.

Tijdens een Zoom meeting met de toetsingscommissie -

geheel conform Corona voorschriften - hebben voorzitter

Aad en manager Sportplus Tim NIO's plannen voor de

komende jaren uit een gezet. 

Samenwerking met de nieuw te bouwen school naast het

sportcomplex, uitbreiding van het G-korfbal, een nog

gezelligere Kombifit en het aanbieden van de sport korfbal

(zo genaamde "beweegprogramma's" in de SportPLUS taal)

aan jong en oud binnen de deelgemeente Hillegersberg-

Schiebroek en daarbuiten, alles werd besproken.

De commissie heeft hier enkele kritische vragen over

gesteld, er moest natuurlijk wel getoetst worden, maar

waren gelijk bijzonder enthousiast over de

toekomstplannen. De commissieleden gaven gedurende het

gesprek ook allerlei bruikbare tips en adviezen om de

plannen een grotere kans van slagen te geven.

Met deze positieve toetsing mag NIO zich

Sportplusvereniging blijven noemen. Een resultaat om trots

op te zijn!! Een resultaat waar we allemaal trots op te zijn,

want iedereen draagt een steentje bij. NIO zijn we samen!!

NIO WEER 2 JAAR EEN
SPORTPLUSVERENIGING!!

Een Sportplusvereniging

wordt regelmatig

getoetst door een

onafhankelijke

commissie. Deze heeft

veel kennis over sport 

en maatschappelijke

betrokkenheid. 

Bij een goed doorlopen

toetsingstraject ontvangt

de vereniging een

predicaat met een

geldigheidsduur van één,

twee of vier jaar.

De toetsingscommissie

bestaat uit

afgevaardigden van:

- Kenniscentrum Sport

- Rabobank

- NLActief

- Gemeente Rotterdam

- Thuis op Straat (TOS)
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Hoe blijf je een
Sportplus vereniging?



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

Het is zoals het gezegde luidt: Belofte maakt schuld... Daarom heeft

de redactie van het NIO Tweekbericht de volgende kaart meegeven

aan de postbode.

UITGAANDE POST
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Fijne feestdagen!! 



De jeugd van NIO heeft de afgelopen tijd heerlijk getraind in de Wilgenring. De
doordeweekse trainingen werden verzorgd door de eigen trainers en op de
zatedagen was er steeds een ander programma. Van een 3-kamp en
schottraining tot een pietentraining met echt pieten! Op de laatste zaterdag van
dit kalenderjaar (12 december) mocht de C-lichting samen met de A1 nog één
keer knallen. Als afsluiter van het korfbaljaar 2020 moest er natuurlijk wel iets
speciaals gedaan worden.... en dat is gelukt! Een oude bekende van NIO wilde
maar al te graag weer eens tussen de NIO'ers in de Wilgenring staan. 

De training in woorden van een van de spelers:

"We hadden zaterdag training van Niels. Met De C1, 2 en de A. Als eerst stelde
hij zichzelf voor want nog niet iedereen kende hem. Toen verdeelde we ons in
groepjes en ging per groepje naar een paar daar moest je een bepaald aantal
keer moest scoren en moest er iemand op het matje naast te paal opdrukken of
een ander oefening doen. Toen kregen we een hele creatieve opdracht. We
mochten met ons groepje een zo gek mogelijke doorloper scoren. De eerste van
het groepje moest de bal naar de tweede gooien en zo door. De laatste moest
hem dan proberen te scoren. Sommige groepjes hadden koprollen erin gedaan
en andere radslagen! Daarna werden werden we in 2 groepen verdeeld en
gingen partijen in hele kleine velden. Je had een vast tweetal en als je een
doelpunt tegen kreeg moest je wisselen met het tweetal langs de kant. En toen
gingen we als laatste nog met iedereen partijen. Tussendoor gaf Niels allemaal
tips en aanwijzingen. Het was erg leuk!". 

NIO C2, C1 EN DE A1
KREGEN TRAINEN VAN
EEN OUDE BEKENDE

Aantal jaar bij NIO:
12 jaar, van de F tot de A

Huidige club/team:
Ckv Nieuwerkerk 1 

NIO in 1 zin:
"Een vereniging waar fanatisme
binnen, en gezelligheid buiten de
lijnen altijd duidelijk aanwezig is"

Wanneer kom je terug bij NIO? 
"Durf wel te zeggen dat ik ooit
nog terug kom bij NIO. Voorlopig
heb ik het goed naar mijn zin bij
Nieuwerkerk, en wil ik eerst nog
even in de Korfbal League spelen
;)."

NIELS
STUURSTRAAT 
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Het oliebollen toernooi – de derde in de

historie van de NIO selectie en A-

junioren – gaat dit jaar niet door (in ieder

geval niet in de vorm van de voorgaande

jaren). 

De kantine blijft gesloten, de Wilgenring

blijft sporadisch gevuld volgens het

opgestelde KTZ rooster en uitsluitsel

over wanneer een eventuele competitie

gestart kan worden (en in welke vorm)

hoeven we voor deze kerst ook niet meer

verwachten.

 

Voor de after-Christmas-days

helaas ook geen Korfbal Challenge in de

Topsport hal. Niet speuren op de stream

of Edwin Louwer paraat staat rondom het

veld of op zoek naar korfbalbekende

tussen het publiek. Wellicht doet Team

NL nog wel een onderling YouTube

oefenpartij’tje met wat nieuwe stagiaires. 

Maar ook de vaderlandse toppers

snakken zichtbaar naar weer normaal. De

scherpte is weg, misschien ook wel een

stukje drive en motivatie – zelfs bij het

Nederlands team.

 

Af en toe pik ik zo’n wedstrijdje mee,

gewoon op de achtergrond. ’t Is toch

zaterdag, normaliter gevuld met

allerhande korfbalvertier.

 

Wedstrijdje fluiten, beetje korfbal kijken,

selectie aanmoedigen, zelf trachten de

gele mand te doorklieven – bij voorkeur

1x meer dan de opponent. 

Na afloop een drankje, om maar niet te

spreken over het gemis van de

kleedkamerrituelen, want die moeten

bijna opnieuw ontwikkeld worden na

2020.

Welke liederen werden er ook alweer

aangeheven? Wat was überhaupt het

repertoire? Welke douche had nou de

beste straal? En wie had het laatste

rondje versnaperingen bekostigd? Neen,

dit gaat hopelijk de eerste en laatste

korfballoze kerst worden!

Volgend jaar gaan we virusvrij

gevaccineerd weer aan de korfbalslag. De

arbiter keurt voor de wedstrijd de

spelerskaarten en daarna de

vaccinatieboekjes. 

Gewoon weer schouder aan schouder op

de reservebank, fijn hijgend (sommige

schuimbekkend) tegenover een

tegenstander, de bidons van hand tot

hand en daarover gesproken: Geen

spastische ellebogen meer met

partijgenoten en de tegenstander!

Ik kan niet wachten, maar

tot dan: Een hele fijne korfballoze kerst

gewenst!  

KORFBALLOZE KERST…
De eerste en hopelijk de laatste...

"Volgend jaar gaan we virusvrij

gevaccineerd weer aan de

korfbalslag."
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Telefoon
Boek
Een korfbal

Familieleden bij NIO:  Geen

Werk/Studie/School:   Ik zit op de Emmaschool in groep 7

Funfact:  Ik ben linkshandig

Leukste (bord)spel: Monopoly!

Serie/Film die je gezien moet hebben:   Kamp van Koningsbrugge

Het liefst eet ik: Lasagne

Dit lust ik niet: Gekookte witlof

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:   Snowboarden

Volgende keer zou ik alles willen weten van: Lars van Abkoude

Familieleden bij NIO:    Mijn man John (we spelen samen in het gezelligste team 
     van NIO), mijn dochter Sara (NIO 2), mijn dochter Kim

(NIO 1), mijn moeder (Kombifit), mijn zwager Aad (ook één van de uitverkorenen),
mijn nichtje Anne (NIO 1), mijn nichtje Brenda (NIO 2) en eigenlijk ook wel een
beetje haar vriend Sander (NIO 1). En natuurlijk mijn nichtje Florance die in
noodgevallen oproepbaar is voor NIO 3, 4 of 5.

Werk/Studie/School:

Funfact:

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

E S T H E R

T I M O

I N  A C T I E

Het boek De Ontdekking van de Hemel van Harry Mulish (ruim 30 jaar
geleden voor mijn verjaardag gehad, maar nog nooit gelezen),
puzzelboekjes (het liefst sudoku en dan inclusief pennen)
natuurlijk John (wat moet ik zonder hem?).

Dit lust in niet:  Tuinbonen

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Een vierde carrièreswitch en dan
eindelijk een keer als juf voor de klas!

Volgende keer zou ik alles willen weten van:  Frederik Schreven

Ik werk vier dagen per week in de Zorgapotheek in
Bleiswijk en volg daarnaast een opleiding via de LOI voor
apothekersassistent.

Sinds 2 jaar geef ik mijn moeder trainen (sowieso het leukste
vrijwilligerswerk binnen NIO: trainen geven aan de Kombifitters)

Leukste spel: Ik ben niet zo’n spelletjesmens, maar Stressen vind ik een erg leuk kaartspel (ook al win ik nooit).

Serie/Film die je gezien moet hebben:  Captain Philips met Tom Hanks in de hoofdrol

Het liefst eet ik: Pasta met zalm en spinazie (https://www.leukerecepten.nl/recepten/pasta-met-zalm-en-spinazie/).



Dit moet wel het meest uitbundig kerst versierde huis zijn die NIO rijk is! Ieder jaar maakt het

trouwe NIO 2 supportersechtpaar en helft van het NIO pubkwizz team "The Mamma's & the

Pappa's" vd Lee er weer een feest van!

Hohoho boven de voordeur, de kerstman zwaaiend op de gevel, een vallende kerstster, een

kerstmanhoofd als vlag en de nieuwe lichtsnoeren (die van vorig jaar hebben de geest

gegeven - red.) maken het prachtig af. 

Heb je nu ook zo'n prachtige versiering hangen? Stuur ons een foto'tje en we plaatsen deze

in het volgende Tweekbericht!

VOOR U GESP      T...
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Sint Thomas (Katholieken - overal in de wereld)

Pancha Ganapati (Hindoes - overal in de wereld)

Dag van de leraar (Israël)

Dag van de Strijdkrachten (Filipijnen)

Día de São Tomé (Sao Tomé en Principe)

Saturnalia (wereld - ter ere van Saturnus en de

zonnewende)

Alweer twee weken geleden hebben we kennis genomen van

het zogenoemde Klausjagen, hét feestje in Zwitserland op 5

december. In dichtvorm werden jullie meegenomen in de

oude traditie vanuit een processie met ruim 1500 mannen en

vrouwen. Jullie herinneren je vast nog wel de plaatjes van de

kleurrijke hoge papieren hoeden. Ook wel iffelen genoemd,

dat waren jullie natuurlijk nog niet vergeten. 

In deze nieuwe lockdown hebben we maar al te veel zin in

een feestje en in een handjevol landen is het vandaag ook

een heuse feestdag! Al zal deze vast en zeker dit jaar op een

alternatieve manier gevierd worden. 

Feesten op maandag 21 december over de hele wereld:

Dan is het natuurlijk weer de vraag welk feest dit keer

uitgelicht zal gaan worden. Duiken we het heelal in? Of

pakken we een religieus feest dat over de hele wereld

gevierd wordt? Nee, dit keer pakken we een beetje

Nederlandse historie mee. Ga er maar weer lekker voor

zitten, want jullie krijgen weer de nodige informatie over: Día

de São Tomé

Jaarlijks wordt in de Democratische Republiek

Sao Tomé en Principe op 21 december de 'Dag

van Sao Tomé' (Dia de São Tomé) gevierd ter

herinnering aan de ontdekking van het eiland.

Op de feestdag van Sint Thomas werd Sao

Tomé in ca. 1470 ontdekt door de Portugese

ontdekkingsreizigers Pêro Escobar en João de

Santarém. Door hen werd het eiland naar de

heilige Thomas ("São Tomé") vernoemd.

Voor de komst van de Portugezen was het

eiland onbewoond. Het eiland is een kolonie van

Nederland en Portugal geweest, maar sinds

1975 is het land Sao Tomé en Principe een

onafhankelijke republiek.

Het feest wordt gevierd in Sao Tomé en

Principe. Officieel bestaat deze republiek uit

meerdere eilanden, waarvan Sao Tomé

verreweg het grootst is. Daarna komt het eiland

Principe en vervolgens nog enkele niet of

nauwelijks bewoonde eilanden. In totaal kent

Sao Tomé en Principe 187.356 bewoners, dat is

gelijk aan het aantal inwoners van Breda.

Natuurlijk heeft dit land ook een president:

Evaristo Carvalho (zie afbeelding hieronder).

Toch wel een land voor op de bucketlist toch? 

WAAR IS HET
FEESTJE? HIER IS HET
FEESTJE!
maandag 21 december 
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Jaar



Als clubkadercoach volleybal ben ik werkzaam bij de clubs Volley

Zuid en Hou Stand. Alle trainers die op hun vrije avonden naar het

sportveld gaan, doen dit vanuit één belangrijke reden: passie!

Mogen werken met deze mensen, het aanreiken van handvatten om

een betere trainer te worden brengt niet alleen een glimlach op het

gezicht van de trainers, maar ook op dat van mij. 

Daar doe ik het voor. Ik ben van mening

 dat een traject als clubkadercoach pas 

geslaagd is als de club onze taken kan 

voortzetten met eigen vrijwilligers. 

Daarom ben ik er trots op dat bij mijn

twee clubs inmiddels al vijf toekomstige 

trainersbegeleiders in opleiding zijn!

BREAKING NEWS ALERT: 
NIO KRIJGT EEN CLUBKADERCOACH 
VOOR HET BEHOUDEN ÉN DE 
KWALITEIT VAN TRAINERS OP NIO

In november kregen wij van Rotterdam sportsupport een mail

met de volgende titel: Wil jouw club werk maken van het

behouden en de kwaliteit van trainers?

JA, was het antwoord dat bij de KTZ en het bestuur direct

omhoog kwam. Dus we gingen op onderzoek uit; wat is een

clubkadercoach? Hoe werkt dat precies? Hoe kunnen we ons

aanmelden? Wie moet dit gaan regelen?

Vanaf april 2019 heeft Rotterdam Sportsupport deelgenomen

aan het project: clubkadercoaching van NOCNSF. Acht

Rotterdamse clubs werden ondersteund door

clubkadercoaches van Rotterdam Sportsupport en zowel de

clubs als Sportsupport waren erg tevreden en enthousiast

over de resultaten. Om deze reden stuurde Rotterdam

Sportsupport een mail naar alle Rotterdamse

sportverenigingen met de bovengenoemde vraag. In 2021

komt er dus een tweede tranche clubkadercoaching. Hiervoor

waren zij opzoek naar enthousiaste Rotterdamse

sportverenigingen die gedreven zijn om structureel werk te

maken van het behouden en de kwaliteit van trainers op de

club. Rotterdam Sportsupport is ervan overtuigd dat

clubkadercoaching de sleutel is tot veilige en vitale 

sportverenigingen met een positieve sportcultuur"

Binnen NIO gingen sinds die ene mail in november

wat mailtjes heen en weer en al snel was het duidelijk,

NIO wil hier aan meedoen! We schreven ons in en

kregen in december een heus 'sollicitatiegesprek'...

Een afgevaardigde van het bestuur en één van de

KTZ mochten ervoor gaan zorgen dat ze voor NIO

gingen kiezen.

En dat is gelukt!!

Het komende jaar (2021) komt Dirk Sparidans NIO

ondersteunen in het verder uitwerken, uitvoeren en

borgen van trainersbegeleiding! Een jaar lang is er

een nauwe samenwerking tussen NIO, Rotterdam

Sportsupport, NOSNSF en de KNKV.

We hebben er zin in! Meer weten?

https://www.rotterdamsportsupport.nl/actueel/wil-jouw-

club-werk-maken-van-het-behouden-en-de-kwaliteit-

van-trainers
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Naam: Dirk Sparidans

Bestuur en KTZ



KIDS CORNERKIDS CORNERKIDS CORNER
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Kerstliedjes raden

Kun jij alle 11
kerstliedjes

raden?

Let op: alleen het eerste liedje heeft een
Nederlandse titel

Antwoorden: 1. Oh Denneboom oh Denneboom 2. All I want for christmas is you 3. Jingle bells 4.
Santaclaus is coming to town 5. I'll be home for Christmas 6. Silent night 7. Rudolf the rednose reindeer

8. I'm dreamig of a white Christmas 9. Driving home for Christmas 10. Joy to the world 11. Let it snow

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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