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D E  K O U D S T E  E D I T I E
Buiten was het de afgelopen weken koud. IJSKOUD!

Met als gevolg een witte wereld en met ijs bedekte

plassen, sloten en meren. De winterpret was AAN

deze weken en natuurlijk besteden we daar in deze

editie aandacht aan.



In het seizoen 1988-1989

ging het NIO kamp niet

door vanwege te weinig

aanmeldingen... 

Hoe dan? 
Dat kunnen we ons in

deze tijd niet voorstellen,

of wel soms!?!

UIT DEN OUDEN DOOSCH
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Ieder NN van

'vroeger' had een

pagina vol met 

Wist U datjes 
er kwamen zelfs

klachten als dezec

een keer ontbraken

Mist U deze in het

Tweekbericht? 

Ik herken er

sowieso 1
op deze foto

u meer?



We hebben welgeteld 1 betaalde trainer, maar de rest doet het uit liefde voor de club

en de sport. 

De mannen en vrouwen achter de bar zijn weliswaar lastig te rekruteren, maar als ze

er staan krijg je hetgeen waarom je vroeg met een grote glimlach, ditto service en vaak

gepaard met een grap en een grol. 

Ons bestuur zit urenlang te vergaderen over het in goede banen leiden van NIO en

worden hiervoor beloond met een gezonde vereniging vol dankbare leden en een kopje

koffie.

Het lijkt erop dat we heden ten dagen de hele dag thuis met een oortje / headset – al dan

niet met (kinder)noise cancelling – zitten te vergaderen. Overdag voor de zaak en in de

vrije uren voor de goede zaak. Zo had ik vorige week een TEAMS met daarin de KTZ,

bestuur en sportclubcoach Dirk Sparidans (wie was dat ook alweer? zie Tweekbericht

52). Hier viel de term Nederland Verenigingsland vaak en dat zette me aan het denken…

 

Beetje speuren op het wereldwijde web leert ons dat Nederland schijnbaar behoort tot de

wereldtop wat betreft de kwaliteit van de civil society. Dat wil zeggen: Het domein tussen

de overheid, het bedrijfsleven en het gezin. Nederlandse volwassenen zijn gemiddeld lid

van ruim drie verenigingen of organisaties. Ruim vier op de tien Nederlandse volwassenen

zetten zich in georganiseerd verband in voor iets waar ze niet voor betaald worden (bron:

Sociaal en Cultureel Planbureau). Dit is in internationaal opzicht een

bewonderenswaardige statistiek.

 

Kijkend naar onze verenging zien we dat helemaal terugkomen:

 

Nu las ik recent een artikel dat de maatregelen om de pandemie te bestrijden de

doodsteek kunnen zijn voor veel verenigingen. Het is lastig voor een club om mensen te

binden in tijden van anderhalve meter en avondklok. Niet mogen samenkomen (sporten) in

groepen van meer dan 2 personen en gesloten kantines. 

 

I

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

NEDERLAND VERENIGINGSLAND

"Ruim vier op de tien Nederlandse
volwassenen zetten zich in georganiseerd

verband in voor iets waar ze niet voor
betaald worden"
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F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

In het artikel werd met name de nadruk gelegd op het 

financiële vlak (minder kantine omzet etc.), maar ik denk 

dat er in het artikel een belangrijk aspect wordt vergeten: 

De afstand tussen vereniging en leden.

Hetgeen de leden ‘verbind’ (korfballen, punniken, mikadoën, etc.) staat snoeihard op pauze en

hierdoor neemt de verbindende factor, de ledenplakkracht zo u wilt, af. Men ziet elkaar niet (in

ieder geval veel minder), het wordt stiller in de app groepen (slechts jarigen worden nog

gefeliciteerd) en mensen gaan anderzijds aan de slag om toch fit te blijven (tennissen, hardlopen,

spinfiets als anti corona pens aankoop of thuisworkouts via YouTube).

De kans bestaat dat men verslingert aan de nieuwe sport: Een begenadigd rebounder blijkt ineens

de nieuwe Nadal, de puntspeler blijkt Keniaanse voorouders te hebben of de irritant plakkerige

verdediger blijkt donderdijen te hebben als shorttracker. Andere doen het rustiger aan en vinden

de gedwongen vrij in te vullen zaterdagmiddag een verademing (of hun aanhang vindt dat voor

hen…).

Ik denk stiekem dat hierin een groter gevaar schuilt. Financieel redden veel verenigingen het wel

(al dan niet met steun van bonden, sponsoren, gemeente en overheid), maar wat gebeurt er met

de ledencijfers? Dat lijkt me interessant gegeven om in de gaten te houden.

Vervolg Nederland Verenigingsland
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Het aantal Sportverenigingen in Nederland is

35.582. Bijna één op de vijf Nederlandse

Sportverenigingen zijn gevestigd in Zuid-Holland

(16%). Op de tweede plaats staat Noord-Brabant

(16%). Ook in Noord-Holland (15%) zijn veel

Sportverenigingen te vinden. Samen zijn in deze

drie provincies bijna meer dan de helft (47%) van

alle Sportverenigingen in Nederland gevestigd

Mis je NIO nou héél erg en wil je er met
iemand over praten, neem dan contact op
met de Redactie van het Tweekbericht. 
We bieden graag een luisterend oor - 1/3
van ons heeft ervaring bij een hulplijn (voor
de echt schrijnende gevallen) en de rest
houdt wel van een praatje! We helpen je de
korfballoze Corona periode door!



DIT WEEKEND HEBBEN WE WELLICHT NIET SAMEN BINNEN DE
LIJNEN GESTAAN, MAAR WE STONDEN WEL ALLEMAAL IN EEN
WINTERWONDERLAND! #TOCHSAMEN
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NIO ON ICE



Mijn opa
Een vishengel
Mijn telefoon

Familieleden bij NIO:  Vesna Weultjes(moeder), Wijnand
Bakker(oom), Merel Weultjes(zusje), Yessamy bakker(nichtje), Tineke
Bakker(oma) en Dick Bakker(opa)

Werk/Studie/School: Ik zit op het Laurens Lyceum

Funfact: Ik wil later een gekko als huisdier.

Leukste (bord)spel: Kolonisten(van catan)

Serie/Film die je gezien moet hebben: Harry Potter

Het liefst eet ik: Taco's

Dit lust ik niet: Zuurkool

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen: Met mama naar Australië.

Volgende keer zou ik alles willen weten van: Dinie Hof

Familieleden bij NIO: 

Werk/Studie/School:

Funfact:  Ik speel piano en mondharmonica (ook tegelijk)

Leukste (bord)spel:

Serie/Film die je gezien moet hebben:  Serie: Peaky Blinders, La Casa di Papel
en Prison Break. Film: The Green Mile en alle Marvel Avengers films (stuk of 30)

Het liefst eet ik:  Sushi, tapas, spareribs of een echte goed gevulde hamburger.
Qua groente is spinazie de favoriet.

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

S A N D E R

D I E N K E  

I N  A C T I E

Muziekboxje of muziekinstrumenten
Telefoon voor contact met iedereen buiten het eiland
Vooruit, m'n vriendin mag ook mee

Dit lust in niet:  Spruitjes, Chili Con Carne en zo'n grote maïskolf

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Concerten van heel veel
goede artiesten bezoeken en een Citytrip buiten Europa maken.

Volgende keer zou ik alles willen weten van:  Jesse van Dam

Moeder bij de KombiFit
 
Ik volg nu de Master Supply Chain Management
(Logistiek) in Rotterdam
 
 
 
Ticket to Ride en dan vooral de uitbreidingen met
nieuwe borden
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Bingo voor de jeugd
Op zaterdag 13 februari hadden we een

online bingo bij nio! Alle kinderen
konden zich aanmelden en kregen de

teams link toegestuurd. Het was aan het
begin best even wennen om jullie niet
gezellig bij elkaar te zien in de kantine,

maar gelukkig was het erg leuk
geworden. Iedereen deed erg leuk mee

en zetten gelijk de camera aan. 
 

Natuurlijk hoort bij de bingo ook
cadeautjes, en ook al was deze bingo

anders dan anders, de cadeautjes
ontbraken zeker niet! We hadden 6

rondes over twee kaarten verspreid en
nog twee rondes met lootjes, de
cadeautjes gingen dus wel op! 

 
Ook hadden we tussen de kaarten in
een kleine danspauze waar we veel

kinderen hebben zien schitteren in hun
eigen huisje. Fleur en Kim waren achter
de schermen goed bezig om alle vragen
te beantwoorden en de nummers door
te geven in de chat. Marshanti en Rixt

waren de presentatoren van de avond.
Samen hebben ze er een online feestje

van gemaakt.
 

Ookal zien we jullie de volgende bingo
liever weer in het echt, was het een zeer

geslaagde online bingo!



Carnaval (over de hele wereld)

Precidents' Day (Verenigde Staten)

Dood van Boeddha (Parinirvana) (Japan)

Family Day (Canada)

Nationale Dag (Servië)

Mönlam (Tibet)

Dag van de vlag (Canada)

Bevrijdingsdag (Afghanistan)

John Frum Day (Vanuatu)

Nova Scotia Heritage Day (Canada)

Islander Day (Canada)

Dia de los Próceres Puertorriquenos (Puerto Rico)

Louis Riel Day (Canada)

In de vorige editie van het Tweekbericht hebben we, zo na de

inauguratie van Joe Biden, gelezen over National Freedom

Day in Amerika. Tijdens dit feest zouden er 'normaal'

gesproken festivals over het gehele land zijn, maar zoals we

nu al langere tijd weten: corona gooit een hoop roet in het

eten. Zo ook bij een feest hier in ons eigen Nederland: het

Carnaval! Door de coronacrisis wordt Carnaval dit jaar

anders gevierd dan voorgaande jaren: geen optochten, geen

publiek en geen grote feesten in tenten en kroegen. Maar

alternatieven zijn er zeker wel! Maar eerst een opsomming

van de feesten op maandag 15 februari over de hele wereld:

Gèèfste gevel van Strienestad! Wie maakt

de mooist versierde gevel?!

In Ostrechts liepen alle mensen op straat

een bucketlist-fotozoektocht door eht dorp!

Men ging op zoek naar verloren foto's van

de Prins.

Het leukste huis van De Straot! De Prins

ging langs bij de drie leutigst verklede

huizen! En er waren mooie prijzen te

winnen!

Ook was er een ultra gezonde Prins die

fruitmandjes uit ging delen aan de oudere

bewoners!

Natuurlijk mochten de carnavalswagens

niet worden vergeten. Men werd gevraagd

de wagen in de voortuin te zetten!

Alternatief Carnaval 2021! Het kan! De

zuidelijke kranten staan er vol mee, de meest

creatieve ideeën om toch nog een beetje het

Carnaval gevoel te hebben! Wij als

Rotterdammers doen graag mee met deze

traditie van onze zuidelijke provincie buren.

Hieronder een kleine sfeerimpressie!

Een ander Carnaval dan de jaren hiervoor,

maar toch ook wel weer heel speciaal! Men

wordt creatief! En dat is ook leuk!

Ook zijn er weer NIO'ers jarig! Twijfel niet,

zoek het adres op en stuur een kaartje! 

WAAR IS HET
FEESTJE? HIER IS HET
FEESTJE!
Maandag 15 februari 
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Hans Bram
Annemiek Scheer
Ruud Pleijsier
Sander vd Kooij
Corrie de Visser
Rowan vd Vaart
Casper Belterman
Corrie vd Wacht

Deze Tweek vieren
deze NIO'ers FEEST:

GEFELICITEERD!



Geen monsteruitslagen in speelronde vier, maar wel vijf mooie wedstrijden. Groen-Geel kon lang partij bieden tegen

PKC, DVO boekt een belangrijke eerste zege op DOS’46. Het sleutelwoord van dit weekend was ‘verdedigende druk’

bij veel ploegen.

Terwijl heel Nederland in de ban is van het natuurijs, werd speelronde vijf gewoon gespeeld in de Korfbal League.

Geen grote verrassingen in de uitslagen, wel een heel spannende derby in Koog aan de Zaan. Voor aanstaande

dinsdag staat het inhaalduel uit de vorige ronde, tussen Fortuna en TOP, op het programma.

Poule A

6 februari 

KZ/Thermo4U 20 - 22 Blauw-Wit (A)

Oost- Arnhem 21 - 27 LDODK/Rinsma Modeplein

PKC/Vertom 24 - 16 GG/Ijskoud de Beste

13 en 14 februari  

LDODK/Rinsma Modeplein 22 - 33 PKC/Vertom

KZ/Thermo4U 27 - 28 GG/Ijskoud de Beste

Blauw-Wit (A) 27 - 21 Oost-Arnhem 

RECAP: KORFBAL LEAGUE

STANDEN POULE A & B 
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SPEELRONDE 4 EN 5 

Poule B

6 en 7 februari 

Dalto/Klaverblad Verzekeringen 22 - 18 KCC/CK Kozijnen

DOS '46 21 - 25 DVO/Accountor

Fortuna/Delta Logistiek - TOP/LITTA = afgelast

13 februari  

TOP/LITTA 39 - 22 Dalto/Klaverblad Verzekeringen

DVO/Accountor 18 - 21 Fortuna/Delta Logistiek

KCC/CK Kozijnen 14 - 22 DOS '46



Samenvatting: Groen Geel schiet met scherp en

verslaat KZ in Zaanse korfbalderby

13 februari 2021, 18.27 uur · Aangepast 14 februari

2021, 06.09 uur · Door Frank van der Meijden

KOOG AAN DE ZAAN - De korfballers van Groen Geel uit

Wormer hebben zaterdag in de Korfbal League gewonnen van

provinciegenoot Koog-Zaandijk. In Topsportcentrum De Koog

werd het 27-28 voor de bezoekers.

Groen Geel schoot in de openingsfase uit de startblokken en liep

direct uit naar een riante 2-6 voorsprong. De bezoekers uit

Wormer schoten in de eerste helft 37 procent van hun pogingen

raak tegenover twintig procent van KZ. Mede hierdoor ging Groen

Geel uiteindelijk met een 13-19 voorsprong de rust in.

Beslissende strafworpAan het begin van de tweede helft bracht

KZ dankzij vijf opeenvolgende doelpunten gelijk de spanning

terug in de wedstrijd en daarmee de stand naar 18-19. KZ kwam

in het tweede bedrijf tot tweemaal toe op gelijke hoogte, maar

een voorsprong wist ploeg uit Koog aan de Zaan nooit te pakken.

In de laatste minuut van de wedstrijd, bij een stand van 27-27,

mocht Martin Coevert aanleggen voor een strafworp. Met zijn

achtste doelpunt van de wedstrijd besliste Coevert uiteindelijk het

duel in het voordeel van Groen Geel: 27-28.

TOPSCOORDERS KORFBAL LEAGUE
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WEDSTRIJD UITGELICHT:

Toch maakte Groen Geel het zichzelf dus in de tweede helft nog

knap lastig. Trainer Daniel Harmzen was over dat deel van de

wedstrijd zeker niet tevreden, maar kon niet ontkennen dat het

daardoor voor de kijkers tot het einde toe een boeiende derby

bleef.

Voor KZ waren de druiven zuur. De Koogers poetsten een

achterstand van zes punten weg, maar gingen uiteindelijk -mede

door drie gemiste strafworpen- tóch nog onderuit."De eerste helft

zijn we door het ijs gezakt", vertelde een teleurgestelde Lars

Hoorn na afloop. Hij tekende bij KZ voor zeven doelpunten, maar

dat was niet genoeg. Door de overwinning hebben zowel Groen

Geel als KZ nu vier punten uit vijf wedstrijden en staan daarmee

respectievelijk vierde en vijfde in de stand. Het Amsterdamse

Blauw-Wit staat derde op de ranglijst en komt zondag nog in actie

tegen promovendus Oost-Arnhem.



KIDS CORNERKIDS CORNERKIDS CORNER
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Zweeds-NIO-Spel

1         2         3        4        5

Waar 
we 

mee 
gooien

Antwoord:

Als je
 scoort 
roep 
je dit

Hier
blaast

de 
scheids

op

De 
aller

gaafste
tofste,
leukste

club

1

2

3 4

5

Kun jij het woord raden? 
Vul de woorden in de blauwe vakken in. Vul daarna de
letters in de witte vakken in om het antwoord te zien!



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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