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Twee weken vliegen voorbij en daarom hier alweer een heel nieuw
Tweekbericht! In deze editie kijken we vooruit want er ligt veel leuks
in het verschiet. Wat dan allemaal? Lees vlug verder...
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De Schiebroekse thuisfavoriet en de gasten uit Langerak beleven tot op heden een matig zaalseizoen. In een poule
waarin iedereen van iedereen wint, vinden beide ploegen zich met eenzelfde puntenaantal terug op plek 6 van de
ranglijst. Dit samen met het Amerongse Hemur Enge, waardoor het druk is op de laatste plaats in klasse 3F van de
Nederlandse korfbalcompetitie. Maar welke toeschouwer dacht geconfronteerd te worden met een fijn staaltje
degradatie korfbal kwam van een koude kermis thuis…
 
NIO schoot uit de startblokken door in de eerste aanval direct een vrije bal te verzilveren. Maar dit bleek een valse
start… De in Rotterdams groenwit gehulde gasten schoten de eerste helft met scherp en kwamen in no-time op
voorsprong. Alle ballen vielen door de gele kunststof mand en de Schiebroekse inhaalrace moest ingezet worden.
Deze inhaalrace ging gepaard met een gezonde dosis zweet, maar ook met bloed en tranen. Want met behulp van
een Langerakse elleboog werd een geelblauwe dame vakkundig de wedstrijd uit gespeeld. Niet met opzet
overigens, maar dat maakte de bloedende hoofdwond er niet minder hevig om.
 
Gedurende de eerste 30 minuten was er door de thuisploeg al eens een achterstand van vijf doelpunten goed
gemaakt. Echter kreeg de Schiebroekse verdediging geen vat op 2 venijnig scherp schietende Triade spelers
(samen goed voor 75% van de Langerakse productie), waardoor de gasten de voorsprong weer konden opbouwen.
Met 10 – 15 werden beide ploegen de rust in gefloten door de uitstekend leidende scheidsrechter. Dit heerschap
had slechts 1 slippertje, maar hierover later meer…
 
In het kleedlokaal werd het strijdplan voor het tweede bedrijf gesmeed. Coach Kos hamerde er met een woorden-
stroom lustig op los en dit zorgde voor een waterdicht plan om de wedstrijd alsnog in Schiebroeks voordeel te
beslissen. Triade liet zich echter niet zomaar naar de slachtbank leiden en tekende direct met de eerste aanval na
rust de 10 – 16 aan. De geelblauwe gladiatoren lieten zich hierdoor niet van de wijs brengen en hiermee kreeg de
inhaalrace vorm.  
 
Stug doorwerkend, met hier en daar een stuiptrekking van de gasten, werd de strijd beloond met doelpunten en
kreeg de stand steeds meer een dragelijk karakter. Toen een minuut voor tijd de 20 – 20 binnenviel was er loon
naar werken, maar had Triade nog een minuut de tijd om voor de volle winst te gaan. Dit leek te gebeuren toen de
vrouwelijke variant van Kobe Bryant (basketbal grootheid van de Los Angeles Lakers) al dribbelend een doorbraak
forceerde. Het dribbelen ontging de scheidsrechter, de overtreding daarna echter niet, waardoor er in de
slotminuut een strafworp werd toegekend. En wat doe je dan als nemer?
 
Je sluit je zelf af, maakt je handen droog aan je shirt, zoekt het Mikasa logo op de bal, zet je schoen ruim achter
de zwarte tweeënhalve indicatie op de vloer, maar ook weer niet te ver, dus schuiveld nog wat terug… Je kijkt eens
naar de mand, staat íe recht? Vloekt inwendig op de sheidsrechter, die voor je gevoel veels te lang wacht met
fluiten. Je kijkt de beste man aan van ‘fluit dan!’ en probeert vooral niet aan de stand te denken…Die stand…
Twintig – twintig…

Een uur ploeteren, 20 goals maken en dat het dan toch op de laatste minuut aan moet komen. Zucht… Van de 100
wedstrijden in de derde klasse win je er 99 als je twintig doelpunten maakt. Waarom moet het dan nu juist mij
overkomen?!? Hart bonk in de keel… Doodse stilte in de hal, iedereen houdt zijn adem in. Een snerpend fluit-
signaal doorbreekt de stilte. Billen knijpen samen.  
 
De strafworpnemer ademt uit en zet een beweging in die hij al honderd keer heeft geoefend. Vloeiend, lichaam
helemaal uitgestrekt, wordt de bal naar de korf gebracht. Op het hoogste punt wordt de bal losgelaten en vergezeld
met een vluchtig gepreveld schietgebedje in een baan naar de korf gebracht. Ter-re-gent langzaam lijkt het met
lucht gevulde stuk kunststof zich richting de mand te bewegen. 
 
Terwijl de bal in slowmotion het kunststof raakt is de spanning te snijden. Waar rolt de bal heen? Even zweven
beide ploegen, coaches en het publiek tussen hoop en vrees. Maar de bal maakt zijn beslissing en rolt over de
mand heen. Geen doelpunt, NIO juicht, Triade is verdrietig, maar eerlijk is eerlijk: Deze wedstrijd verdiende geen
winnaar. Daarvoor waren beide ploegen teveel aan elkaar gewaagd.

UIT DEN OUDEN DOOSCH
20 - 20, laatste minuut...
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Mijn week was ouderwets gevuld met NIO. Het voelde vertrouwd, het maakte me blij, het gaf me

energie en het voelde zoals voor de Covid ellende – alleen dan zonder het moeten gevoel. Het

voelde zoals het hoort te voelen: LEUK! Maar genoeg over mij en mijn gevoel, want u denkt nu

vast: Heb je gekorfbald dan? Nee dat niet, dát had de kers op de taart geweest, maar we zijn

weer bezig, we gaan weer ergens heen, we kijken vooruit, weg van deze thuisgebonden sleur en

ik ga u nu meenemen waar we heen willen…
 

Op woensdag 17 februari word ik vanaf 2 kanten via Whatsapp bestookt over een prijsvraag

uitgeschreven door Rotterdam Sport Support voor Rotterdamse verenigingen. Ze willen ‘Het

Beste Idee van Rotterdam’ horen. Het leukste, gekste, creatiefste en origineelste idee van

Rotterdam, om zo het verenigingsleven in de coronaperiode een extra stukje glans te geven. Of ik

mee wil denken? Tuurlijk wil ik dat! Er vallen 1000 snoeiharde euro’s te verdienen te besteden

aan een activiteit voor de club. Daar gaan we voor strijden.

 

We spreken af afzonderlijk te broeden op een beste idee en vrijdag deze broedsels te pitchen in

een heuse brainstormsessie. Via teams – dus voldoen we aan alle corona richtlijnen. We pitchen

op het scherpst van de snede zoals in het ‘Beste idee van Nederland’. Afwegen hoe we impact

kunnen maken, naamsbekendheid kunnen vergroten, misschien wel leden werven. De uitvoering

wordt uitvoerig getoetst op Corona bestendigheid, hoe gaan we de promotie organiseren en

eigenlijk was alles snel in kannen en kruiken. 

 

Nu alleen de pitch richting Rotterdam Sport Support toe… Zullen we deze gaan tikken? De

restrictie is 400 woorden, de gedachte alleen al doet mij sidderen. Daar leent mijn schrijfstijl zich

niet voor! Gelukkig is het idee dat we onze pitch gaan opnemen! 400 woorden zijn omgerekend

4:00 minuten en je kan heel veel pitchen in 240 seconden…  

'n Ouderwetse 
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week

De inzending moet zondag 21 februari voor

middernacht binnen zijn. En hij moet gericht worden

aan Percy Isenia, jawel: dé Percy Isenia! Honkbal

eindbaas, chef eerste honk van het Nederlands team,

trainer van de Nederlandse honkbaldames en

werkzaam bij Rotterdam Sportsupport. 

Deze gigant gaat de inzendingen jureren en ons op

waarde schatten.



Onze prestaties zijn het best onder druk, dus we spreken af om 19:30uur

zondagavond. Met enige opstandige-kinderen-moeten-naar-bed

vertraging sluit ik aan in een nieuwe Teams vergadering. Oja, we zouden

in NIO shirt… Waar ligt dat ding in vredesnaam?!? 

Om het 3 maanden oude kroost niet te wekken uit zijn reeds comateuze

toestand  haal ik mijn kledingkast overhoop in het aardedonker. Uiteraard

zonder succes, dus telefoon erbij en in het zwakke schijnsel zag ik

ergens verfrommeld in de hoek gelukkig een glimpje geel…

Shirt aan, terug naar de kamer en take 1 van de pitch kon opgenomen

worden.

Helaas werd het geen one taker, maar de tweede poging was wel TOP!

Helder, duidelijk en welgeteld precies (doch onbedoeld) 4:00 minuten

lang! Nu nog even appen richting Percy en in spanning afwachten…

Een kleine 24 uur later klonk het vanaf de bank ‘Ga je nu alweer

vergaderen?’. Deze hoeveelheid korfbal gerelateerde activiteiten was dit

huishouden geheel vreemd geworden door de afgelopen periode van

opgelegde korfbal geheel onthouding. ‘Jawel, maar ik zal zo opruimen,

beloofd!’ was mijn antwoord. 

Ik zat weer aan de eettafel, weer in een Teams meeting, mijn Airpods in

de oren ( 9% batterij – stom, vergeten op te laden…) en aan de andere

kant van het scherm de rest van de Tweekbericht redactie online present.

In welgeteld 8% batterij hebben we de plannen voor de komende

maanden uiteengezet. Edities benoemd, nieuw content verzonnen, alles

voor onze lezers. Uiteraard werd er nog even gekeuveld over ditjes en

datjes én de hoop uitgesproken dat Percy ons spoedig zou laten weten

wat hij van ons beste idee vond. Hiervoor moesten we toch even geduld

hebben, want de uitslag zou donderdag bekend gemaakt worden.

Donderdag STIPT om 14:00 uur ontvangen we via de aangemaakte

groepsapp een haastig ingesproken voicebericht: WE HEBBEN

GEWONNEN! De app ontplofte! Een greep uit de reacties:

‘Waaaaaajoooooo!’, ‘Wiiiihooeeeeee!’, ‘L#L niet!’, ‘WAAAAJJJOOO!’ en

‘YEAASSSS!’ . Euforie ten top!!

We pakte de cup: Het beste idee van Rotterdam en daarmee € 1000,-

voor een activiteit! En die activiteit moest verder uitgewerkt worden.

Zondag avond werd geprikt als nieuwe brainstorm en de uitkomst hiervan

lees je verderop in dit Tweekbericht!
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vervolg 'n ouderwetse NIO week

Donderdag
STIPT om
14:00 uur

ontvangen
we via de

aangemaakte
groepsapp

een haastig
ingesproken

voicebericht: 
 

WE HEBBEN
GEWONNEN



Natuurlijk gaat NIO zo'n mooie

uitdaging niet uit de weg. Dit

resulteerde in een

brainstormsessie van vier

enthousiastelingen. Het idee

was al snel bekokstoofd en een

paar dagen later werd de pitch

online opgenomen en

ingezonden. 

Enkele dagen later was daar het

telefoontje van Rotterdam

Sportsupport aan onze manager

sportplus. Het goede nieuws

was daar, NIO heeft gewonnen!

Dit betekent dat we het idee niet

alleen uit zullen voeren maar

ook alles uit de kast zullen

halen om dit groots aan te

pakken.

Wat staat jullie te wachten?

Deelnemers leggen al spelend

en wandelend een

uitgestippelde route af dwars

door Schiebroek. Er zijn lange

en korte routes en hierbij geldt:

hoe langer de routes, hoe meer

punten er verdiend kunnen

worden.

En alles natuurlijk helemaal

corona-proof!

Dit mooie evenement stond bij

menig al in de agenda. Helaas

mogen alle georganiseerde

wandelingen geen doorgang

vinden waardoor jullie de datum

nog van ons tegoed houden!

Nog eventjes geduld!

Afgelopen weken werden alle

Rotterdamse sportverenigingen

uitgedaagd door Rotterdam

Sportsupport om het beste idee

van Rotterdam aan te leveren.

Over het beste idee:

Met ‘Het Beste Idee van

Rotterdam’ dagen we jouw

vereniging uit om met het

leukste, gekste, creatiefste of

origineelste idee van Rotterdam

te komen. Dit kan zijn om

nieuwe leden te werven,

huidige leden (meer) te binden

of om de clubkas lekker te

spekken. Laat je niet remmen

door beperkingen, denk vooral

in kansen. Maar let wel: het

idee moet wel uitvoerbaar zijn.

Dit is dé kans om het

verenigingsleven in de

coronaperiode dat extra stukje

glans te geven. En er zijn

mooie geldprijzen te verdienen!

HET BESTE IDEE VAN
ROTTERDAM - GEWONNEN!

"En de winnaar

van ‘Het Beste

Idee van

Rotterdam’ is……

ckv NIO! Met de

actie ‘Ticket to

Ride’ brengt de

kleurrijke

korfbalvereniging

Schiebroek in

beweging"
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SCHIEBROEK



Voetbal
Telefoon
Een pak Taco's

Familieleden bij NIO:  Evie en Suze

Werk/Studie/School: Melanchthon Berschenhoek

Funfact: Dat ik Nooit rustig ben 😝

Leukste (bord)spel:  Backgammon

Serie/Film die je gezien moet hebben: JW kamp krijttastisch

Het liefst eet ik: Taco’s

Dit lust ik niet: Tomaat

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Naar nieuw zeeland reizen en
daar gaan wonen

Volgende keer zou ik alles willen weten van:  Benno Snaphaan

Familieleden bij NIO: 

Werk/Studie/School:

Funfact:   Vraag aan mij bij de wedstrijd hoe de stand is, en ik weet het.

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

D I N I E

J E S S E  

I N  A C T I E

Dik boek
Kleinzoon Bram
Nordic walking stokken voor een rondje eiland.
En Nico mag ook wel mee (met ukelele)..

Dit lust in niet:  Spruitjes

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Paar dagen Wenen en ooit
nog weer eens Kombifitten.

Volgende keer zou ik alles willen weten van: Dana Louwer

Nico, Martin en Nelleke
 
Met pensioen
 
 

 
 
Molka
 

Geen serie maar Twee voor 12 en
De slimste mens
 

 Hutspot (alleen ik, Nico niet)



Schottraining

Defense training

Bootcamp

Clinic van selectiespelers

3-kamp

Onderlinge wedstrijden

De jeugd van NIO is alweer een aantal weken heerlijk

op ons eigen complex aan het trainen, natuurlijk wel in

de buitenlucht. En wat hadden we geluk met het weer

de afgelopen tijd: met een zonnetje in onze rug trainen

en trainen geven, ouderwets genieten! Ook de puppies

zijn afgelopen zaterdag begonnen, wat was er veel

plezier!

De trainerscoördinatoren van NIO hebben hun best

gedaan om voor de jeugd, ondanks dat er nog geen

competitie gespeeld mag worden, toch een leuk

programma neer te zetten. Elke dinsdag wordt er

getraind met het eigen team en iedere zaterdag is het

programma anders:

Kortom, de jeugd blijft lekker bezig! heerlijk!

WAAR IS HET
FEESTJE? HIER IS HET
FEESTJE!

Vandaag is het nationale complimentendag. Er is niets leukers om de week te beginnen met complimenten, toch?

Deze feestdag wordt niet over heel de wereld gevierd, maar alleen in Nederland, wat zijn we een postitief land!

Complimentje voor ons eigen vaderland! De 'Nationale Complimentendag' draait om het geven van oprechte

aandacht en het tonen van persoonlijke waardering. Twee 'zaken' die niet te koop zijn, maar de mens (juist

daarom) wel het diepst raken. Complimenteren gaat niet iedereen altijd even gemakkelijk af. Het belangrijkste is

dat je ervoor zorgt dat een compliment persoonlijk en oprecht is. Weet je wat, oefen het vandaag is! Spread the

compliments!

Timo de Vos
Hans Rutteman
Anne van der Lee
Piet van de Ree
Ingeborg Prins
Majid Siami

NIO JEUGD EN SELECTIE 
WEER AAN HET TRAINEN!

Onze senioren onder de 28 jaar sprongen vorige week

een gat in de lucht! Ook zij mogen weer 'echt' gaan

trainen! De selectiestaf was er als de kippen bij! Er werd

direct een bericht (en ja zoals we van onze hoofdtrainer

kennen, een zeer lang bericht :)) in de app geplaatst en

de selectie gaat de donderdagen en de zaterdagen weer

knallen!

De eerste training was afgelopen zaterdag, rustig

schieten en kort wat conditie. Een rustige binnenkomer

zodat de selectie donderdag kan gaan partijen!
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Deze Tweek vieren
deze NIO'ers FEEST:

GEFELICITEERD!Maandag 1 maart
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Poule A

20 februari 

GG/Ijskoud de Beste 26 - 15 LDODK/Rinsma Modeplein

KZ/Thermo4U 38 - 24 Oost- Arnhem

Blauw-Wit (A) 16 - 18 PKC/Vertom

27 februari  

Oost- Arnhem 28 - 27 GG/Ijskoud de Beste

PKC/Vertom 32 - 19 KZ/Thermo4U

Poule B

20 februari 

DVO/Accountor 25 - 17 Dalto/Klaverblad Verzekeringen

DOS '46 18 - 21 Fortuna/Delta Logistiek

KCC/CK Kozijnen 16 - 17 TOP/LITTA

27 februari  

Fortuna/Delta Logistiek 33 - 18 KCC/CK Kozijnen

TOP/LITTA 39 - 18 DVO/Accountor

Dalto/Klaverblad Verzekeringen 20 - 21 DOS '46

STANDEN POULE A & B 

RECAP: KORFBAL LEAGUE

SPEELRONDE 6 EN 7 

W E E K  0 9 -  2 0 2 1 W W W . C K V N I O . N L



W E E K  0 9 -  2 0 2 1 W W W . C K V N I O . N L

WEDSTRIJD UITGELICHT:

Met beide benen weer op de grond. Nipte, maar terechte, verliespartij in Arnhem

(Oost Arnhem – Groen Geel/IJskoud de Beste 28-27).

Door Marcel de Leeuw (Groen-Geel)

“Ik denk dat het een hele lastige partij wordt in Valkenhuizen. Misschien wel lastiger dan LDODK thuis. Oost Arnhem kennende wil

deze ploeg niet het slechtste jongetje van de klas blijven. Wees gewaarschuwd!”. Dit waren de laatste zinnen van het verslag van

vorige week. Het valt soms niet mee om gelijk te krijgen, zeker als het punten kost. Tegen een gedreven Oost Arnhem kwam GG in

de slotfase net iets te kort om daar een punt, of misschien wel twee punten, mee naar huis te nemen. Zou diefstal van een punt of

punten gerechtvaardigd zijn? Geenszins. Er was maar 1 ploeg die recht had op de overwinning en dat was Oost Arnhem. Einduitslag

28-27 na een zinderende slotfase. Goed om eens terug te blikken op deze wedstrijd. 

Coach Harmzen verwoordde het goed aan het einde van het interview voorafgaand aan deze partij. “De grote valkuil vandaag is

onderschatting. GG verdient het niet om nu al ploegen te gaan onderschatten. Sowieso kun je in de Korfballeague geen ploegen

onderschatten.” Verstandige en terechte woorden. Afgelopen week werd er dus veel geïnvesteerd om de duivel in de kooi te houden.

En toch weet je dat het ergens in het onderbewustzijn wordt opgeslagen om vervolgens weer ergens naar buiten te komen, met veelal

vervelende gevolgen. Groen Geel werd sterker geacht dan OA, zeker over de dames. De dames van GG hadden in de heenwedstrijd

de dames van OA behoorlijk pijn gedaan. “Verder zijn we fysiek gegroeid en hopen we nu minder last te hebben van het fysieke van

OA”, aldus de hoofdcoach. Maar OA had vanzelfsprekend ook niet stil gestaan. De ploeg kreeg een KL-ticket van 2 jaar (geen

degradatie dit jaar door COVID-19) op een presenteerblaadje en maakt daar dankbaar gebruik van. En elke week een KL partij

spelen, daar begin je aan te wennen en langzamerhand word je daar sterker van. De laatste drie partijen werden er door OA meer

dan 20 goals gescoord en daar werd coach Steenbergen best wel een beetje blij van. “Al moet het verdedigen beter”, waren de

woorden van een coach die in de vorige eeuw bij Oost Arnhem als speler met Bandi Csupor een weergaloos duo vormde. En eerlijk

gezegd waren 38 tegengoals tegen Koog Zaandijk ook wel een beetje teveel van het goede. 

Oost Arnhem zou starten met een enigszins gewijzigde opstelling. Anna van Mölken zou naast Nynke Lokhorst de steun gaan

verzorgen voor de spitsen Bas Broenink en Rick Verdouw. De mannen dus veel in de punt en de dames in de (aan)steun. Van Mölken

kon terugkijken op een goede wedstrijd want 9 rebounds pakken is niet niks. In het andere vak Jasper en Thijs Broenink, samen met

de aanvallend ingestelde dames Noa Kapteyn en Willemien Kragt. Groen Geel startte ook in een gewijzigde samenstelling. Carlo en

Terrenc speelde nu met Elise en Fenna in de verdediging, terwijl Kevin en Thomas samen met Lindsy en Lisanne in de aanval werden

geposteerd. Geen Martin dus? De spits die de afgelopen weken indruk had gemaakt mocht beginnen op de bank. Een luxe probleem

van een sterke herenselectie en schijnbaar kreeg het opwerken van een van blessure terugkerende, Kevin, in deze wedstrijd een

hogere prioriteit. 

Ondanks het feit dat coach Harmzen de kijkers beloofd had dat GG vlijmscherp zou beginnen was het eerste vuurwerk toch aan

Arnhemse zijde te bewonderen. Terrenc had weinig grip op de eerste doorbraak van Bas Broenink en een overname situatie bracht

Rick Verdouw in een mooie doorloopbalsituatie, 1-0. Het zou een start betekenen van, het later genoemde, “mannen-korfbal”, aldus

de commentatoren, waarbij gezegd moest worden dat de Wormerse mannen toch wel wat te stellen hadden met de Arnhemse

mannen. De 1-1 lag er al weer snel in (Thomas afstand) maar de 100% reeks kreeg een vervolg door de goal van Fenna de Jong.

Hey, geen Noa Kapteyn ? Nee gewisseld in de eerste minuut en teruggewisseld in de derde minuut. Begrijpt u het nog ? Ik in ieder

geval niet. De 2-3, tweede afstandsploffer van Thomas en de 2-4 van Lindsy waren het begin van een fase waarin GG enigszins de

bovenliggende partij werd. De 3-5 van Ter van afstand werd gevolgd door de 3-6 van Thomas. Zijn derde al en een percentage van

50%, waarvan acte. Af en toe wat rommeligheden in het vak van Kevin. Een vrije bal die drie maal werd afgelegd en een schot van 8

meter als eindactie had, communicatiefouten wat balverlies opleverde, om zo maar wat te noemen. Na de 4-6 van Bas Broenink een

schotklok overtreding van GG door goede druk van OA. 
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WEDSTRIJD UITGELICHT:
Een vrije bal van Carlo en een strafworp van Thomas betekende 5-8. In het vak Verdouw / Broenink veel kaatsen met elkaar van

beide heren en vanuit de rebound veelal de tweede kans gezocht. Ter en Carlo, een week eerder zeer sterk spelend tegen LDODK,

hadden hier toch de nodige moeite mee, zeker met de acties naar binnen toe. Thomas wilde graag een strafworp na zijn doorbraak.

Mogelijk toch een beetje doordringen dus aanvallende fout, maar, het bij vlagen warrig fluitende, duo gaf GG een vrije bal. Vrije bal

mis, geen 5-9 maar wel snel 6-8  door een goal van Verdouw. Los kwamen we dus niet ondanks, op dat moment, prima cijfers:

schotpercentage GG 33% (OA 21%), aanvalspercentage GG 44% (OA 32%). De 7-9 (strafworp Carlo, zijn derde treffer) na een

typerende aanval. Veel aanvalsdruk van Carlo met de aansteun onder de korf. Fenna in de schaduw, weinig betrokken bij het spel,

stond erbij en keek ernaar. Wat meer combinatiespel in de breedte en wat betere breedte/diepte verhouding zou mijns inziens het

rendement doen verhogen. De 8-10 van Lisanne, doorbraak, was er één om in te lijsten. Ondanks het feit dat het vak van Ter en

Carlo in deze fase veel steals hadden, maakte GG het zich moeilijk door een steeds meer haperend vak van Kevin. De lange bal naar

achter werd niet zelden onderschept, inpass fouten en kleine slordigheidjes kwamen steeds meer naar boven. Met nog 9 minuten te

gaan werd de voorsprong teniet gedaan (11-11) en zag men dat OA steeds meer terrein begon te winnen en met een hoger

percentage begon te schieten. De 13-13 betekende het vijfde doelpunt van Rick Verdouw en luidde een sterke periode van OA in.

Vier OA herengoals betekende een 17-13 stand. Thomas werd vlak voor rust gewisseld voor Martin en Terrenc bepaalde via een

strafworp de ruststand, 17-14. 

Samenvattend: verlies van controle in de slotfase van de eerste helft. 17 goals tegen, waarvan 16 heren goals, is natuurlijk veel te

veel. Te weinig controle op de heren van OA, zowel aan de buitenkant als de actie naar binnen toe. Verder een droog lopend vak van

Kevin en fysiek toch wat meer overwicht bij OA weer. Na de rust een scherpe actie van Fenna, 17-15. De 18-15 van Bas Broenink,

zijn vierde, werd gevolgd door de 18-16 van Martin (strafworp). Toch weer een “three-point-game” door een lepe actie van Jasper

Broenink onder de korf. In Wormer zagen wij deze bal ook, toen tegen Terrenc. Opwinding en schaterlachen bij de OA

commentatoren maar dat terzijde. Enig herstel van Groen Geel door degelijk aanvalsspel van het vak van Carlo. Veel herhalen door

een sterke rebound van de mannen en een mooie goal van Elise, 19-17. Onze stofzuiger is geen goalgetter maar weet er toch elke

wedstrijd weer 2-3 in te leggen. De wissel van Stijn voor Terrenc kon alleen verdedigend worden uitgelegd. Meer controle op het duo

Broenink / Verdouw was toch wel meer dan gewenst in deze fase. Bas Broenink was er schijnbaar niet van onder de indruk want hij

legde direct de 20-17 er in. De actie van Martin naar binnen toe werd onbegrijpelijk afgefloten (doordringen) waar een strafworp meer

op zijn plaats was. De 21-19 van Stijn, afstand, kwam tot stand door een prachtige combinatie tussen Carlo en Stijn. Meer dubbelen,

meer elkaar zoeken, het loont. De 22-19 van Bas Broenink betekende zijn 6e goal en het 21e herendoelpunt van OA, min of meer

eerlijk verdeeld over alle vier heren. Alleszeggende cijfers dus. Het blok tegen Martin typeerde de gedrevenheid van OA. Er viel wat

te halen voor de Arnhemmers en dat wilden zij ook laten zien! Dezelfde Martin kreeg kort daarna in dezelfde aanval een vrije bal en

wist wel de 22-20 te noteren, klasse Martin. Inmiddels werd Kevin ingebracht voor Stijn. Na de 24-21 werd een doorloopbal van

Lisanne, wederom onbegrijpelijk, voor snijden afgefloten. Na de 25-22 enige opwinding aan de achterlijn. Thijs Broenink moest er met

een groene kaart vanaf nadat hij te onstuimig een bal probeerde binnen te houden door middel van een actie waarbij er ogenschijnlijk

contact was met Lindsy.

De groene kaart was mijns inziens overtrokken; er was geen opzet in het spel en het contact was minimaal. De 25-23 van Fenna werd

gevolgd door een indraaibal van Rick Verdouw. Verdediger Carlo zat te laag bij deze actie en was misschien wel teveel bezig met de

mogelijke steal, 26-23 jammer. Dezelfde Verdouw kreeg als tweede heer een groene kaart wegens commentaar op de leiding.

Loopfout of niet, op de schoen staan of niet, Verdouw bewees zijn ploeg geen goede dienst door deze actie. “Oost Arnhem, wat doe

je je zelf aan...”, waren de woorden van de commentatoren, doelend op de spreekwoordelijke eigen glazen die mogelijk ingegooid

zouden gaan worden. De reserve heer moest nog in de schoenen worden gehesen en kon eventjes koud een slotfase spelen, een

fase waarin GG bloed rook. 27-24 Noa Kapteyn, tweede dames goal, 27-25 Kevin onder korf, 27-26 Martin afstand. Lisanne lekker

naar binnen en Lindsy als afmaker van deze actie, 27-27. In de slotfase koos OA opmerkelijk genoeg om met de boomlange Jasper

Broenink in de punt te spelen. Ik zou de speler, die in een reboundpercentage van meer dan 90% haalde in deze wedstrijd, meer in

de afvang posteren in het kader van “wet van behoud van aanval”. Veelvuldig balverlies van OA dus. Maar ook GG speelde de

slotfase niet slim. Klunzig balverlies (miscommunicatie) en een loopfout van Elise brachten dientengevolge twee aanvallen om zeep!

Het was in een zinderende slotfase Noa Kapteyn, tot die tijd nagenoeg onzichtbaar, die de gamewinner erin gooide. Mooie

schijnbeweging, rechts dreigen en links passeren. Met nog 6 seconden op de klok maakte zij haar tweede en meest belangrijke goal,

28-27. 

OA behaalde de eerste KL punten en dat werd terecht royaal gevierd in Valkenhuizen. Over het algemeen sterk gespeeld door met

name de OA heren en te weinig gebracht door de GG spelers. “Met beide benen op de grond” is natuurlijk iets te dramatisch gesteld

maar het is natuurlijk ontzettend jammer dat de stijgende lijn van GG in Arnhem geen vervolg kreeg. 

Volgende week Blauw Wit thuis. De Zebra’s speelde in een thriller gelijk tegen LDODK in Gorredijk (31-31). Mooie affiche. Ik heb er

nu al zin in. Jeroen, wat eten we? 

Marcel de Leeuw



Dirk Sparidans is onze sport clubkader coach en hij komt niet uit de
korfbalwereld. Hij is een volleyballer en was er zowaar ook écht goed in. Hij
werd prof, speelde in het buitenland heeft het zelfs gemept tot international bij
het Nederlands team (114 caps).

Toen hij zeven jaar was leerde hij de kunsten van het volleyballen kennen bij VC
Sarto uit Tilburg en via het bier&bitterballen studentenvolleybal bij Hajraa
belandde hij bij Sliedrecht Sport. Dit bleek een tussenstation, want niet veel later
werd hij ingelijfd bij het grote Piet Zoomers Dynamo. Hier speelde hij eredivisie,
won prijzen (3x de beker, 2x de supercup en 1x landskampioen).  

Hierna was het tijd voor het grote avontuur: Eerst in België (Asse Lennik; beker
en supercup), Tsjechië (VK Kladno; beker) en daarna in Frankrijk (Nantes).
Deze imposante carrière had een vervolg kunnen krijgen in Frankrijk, ware het
niet dat Dirk het zat was om te leven vanuit een hotelkamer. 

Het was tijd voor nieuwe uitdagingen en input. Tijd voor een maatschappelijke
carrière en deze heeft hij (deels) gevonden bij Rotterdam Sportsupport als
clubkadercoach. Kan hij helemaal zonder volleybal? Neen, want hij is nu
assistent trainer van Zwitserland en volgend seizoen bij volleybal landskampioen
Orion – de herenploeg wel te verstaan.

Dirk speelde op de libero
positie. Heel oneerbiedig
gezegd: Das die speler in een
ander shirtje dan de rest die
continue op de grond ligt te
dweilen tijdens de wedstrijd.

Maar daarmee doe je deze
belangrijke schakel in een
volleybalploeg  echt te kort...

De libero is bij volleybal een
speler die gespecialiseerd is in
verdediging. Deze speler is
verplicht een contrasterend
outfit te dragen, omdat er voor
hem/haar andere regels
gelden.

- Hij/Zij mag op elk moment
gewisseld worden (meestal
voor de middenman)
- Hij/Zij moet een achterspeler
zijn
- Hij/Zij mag niet serveren
- Hij/Zij mag geen
bovenhandse set-up geven
vanuit het voorvak, indien een
aanvaller daarop een
aanvalsslag uitvoert

Libero's zijn meestal kleiner
van gestalte, zodat ze dichter
bij de grond staan en dus
gemakkelijker kunnen
verdedigen. 

Sinds april 2019 neemt Rotterdam Sportsupport deel aan het project ‘proeftuinen
clubkadercoaching’ van NOC*NSF. Een clubkadercoach helpt verenigingen met
het opzetten, uitvoeren en borgen van trainersbegeleiding. 

Dit draagt bij aan een positieve sportcultuur bij verenigingen waarin trainers en
coaches naast sporttechnisch ook in pedagogisch en didactisch opzicht
bekwaam zijn. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat jeugdleden én trainers meer
sportplezier ervaren en zich nóg beter kunnen ontwikkelen.

Nu doen we bij NIO al veel aan trainersbegeleiding, maar met de hulp van Dirk
gaan we dit nog verder uitbreiden!

WIE IS DIRK SPARIDANS?
O N Z E  C L U B K A D E R  C O A C H

LIBERO 
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CLUBKADERCOACH?



Familieleden bij NIO:  Die moet ik nog ontmoeten ;)

Werk/Studie/School: 

Clubkadercoach  |  assistent bondscoach Zwitserland | eigen bedrijf

Funfact:  Dat in Nederland wonen nog altijd als vakantie voelt!

Leukste (bord)spel:   Schaken
  
Serie/Film die je gezien moet hebben: 

A beautiful mind  |  Estonia  |  Peaky Blinders

Het liefst eet ik :    Barbecue!

Dit lust ik niet:   Mensen die negatief zijn

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Een pen en papier om me voor altijd te herinneren hoe dat voelt

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  

Een motor-trip door de Andes
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D I R K

I N  A C T I E

wist je dat van ...
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Sudoku!
Kun jij alle sudoku's oplossen?



Sportieve groet
van de redactie!

 

Hier kan uw

advertentie

staan! 

Interesse?

Stuur een
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ckvnio.nl

p @

ckvnio.nl
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