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H A P P Y  N E W  T W E E K B E R I C H T
EINDELIJK! Een nieuwe, verse, spiksplinternieuwe editie van
het Tweebericht is hier. En voor we écht beginnen: 

Wij wensen u alle goeds en
leesplezier voor het nieuwe jaar !  

 
 



TW E E K B E R I C H T
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Na de valse start van dit seizoen, lukte het de redactie van het TWKB
niet om een doorstart te maken. Het heeft dan ook een paar maanden
geduurd om deze editie te maken, maar we zijn terug! 

Een nieuw jaar, een frisse start en het is ons goede voornemen om
ook weer met vast tussenpozen het Tweekbericht uit te brengen.
Uiteraard als van ouds weer vol met nieuws over NIO, fresh gossip,
updates, columns en nog veel meer informatief vermaeck voor u als
NIO lid of sympathisant om te consumeren. 

Veel leesplezier!!



Ik heb (net als velen) angst voor de tandarts. Noem het jeugdtrauma, pech met

een matig gebit, ervaringsdeskundigheid of overdreven (want ik heb de laatste

jaren alleen tandsteen wegbikken), maar als ik weet dat ik bijna naar de tandarts

moet loop ik dagen met de zenuwen in mijn lijf. Niet van die fijne zenuwen, maar

die van het niveau’tje zeurende knoop in je buik.

 

Bestaan er dan ook fijne zenuwen vraagt u zich dan wellicht af? Ik vind van wel!

 

Afgelopen zaterdag nog werd ik er aangenaam door verrast op weg naar de

Wilgenring. Zenuwen in de vorm van wedstrijdkriebels. Op de fiets, ter hoogte

van het nog geheel in Kerstsfeer verkerende ouderlijk huis van Brenda (en

Harrold) van der Lee begonnen ze. Geheel onverwachts, driekwartier voor

aanvang van de wedstrijd NIO 5 – Nikantes 3.

 

Ik mocht mijn rentree maken in NIO 5. Mijn eerdere optreden – uit tegen Good

Luck 3, alweer vele seizoenen terug – was geen daverend succes geworden.

Nadien ben ik nimmer meer opgeroepen om de gelederen te versterken.

Begrijpelijk, want destijds presteerde ik ondermaats. In een vak met Johan

Baukema, Mariska (de moeder van Davey en Nikita) en een dame van wie ik

door de verstreken tijd de identiteit ben vergeten, kon ik niet het verschil maken.

Mijn schamele bijdrage aan het 12 – 10 eindresultaat was naar ik meen 1

doelpunt en een assist – overigens wel van het allereerste competitiedoelpunt

van Mariska.

 

Een vrij anoniem debuut kan ik mij dus heugen, welk NIO 5 niet direct

uitnodigde mij nogmaals op te roepen om de gelederen te versterken. Tot

afgelopen zaterdag!

In de groepsapp klonk een noodoproep van het wedstrijdsecretariaat: Spelers

gezocht voor de wedstrijd van NIO 5. Ik was er als de kippen bij om me voor

deze mini derby (Hoogvliet is immers Gemeente Rotterdam) aan te melden. 
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Zenuwen



Gelukkig kwam mijn aanmelding door de ballotagecommissie en dus begaf ik me

zo rond 14:30uur met de kriebels in mijn buik richting de NIO thuiszaal.

 

Daarbij dacht ik ook terug aan mijn laatste wedstrijdkriebels in 2022: Movado uit

in de Oranje Wit hal. Mooie ambiance, tweede klasse, oplopen, voorgesteld

worden en de krachten meten met een heer waarvan het uiterlijk sterk deed

vermoeden dat hij half zoveel levensjaren op de teller had staan dan ik.

 

Na het beginsignaal kende we destijds een hele sterke opening, kwamen ook op

voorsprong, maar helaas konden we deze niet vasthouden. Uiteindelijk trok

Movado de wedstrijd ruimschoots naar zich toe en bleven de punten in

Dordrecht. Dat gingen we vandaag dus even anders doen…

 

De eerste wedstrijd in 2023 was zoals gezegd dus thuis in onze eigen

Wilgenring: Ambiance was minder mooi, maar er zat familie op de tribune! Vijfde

klasse, maar wel een stadsderby! Oplopen deden we niet, maar wel - heel

ongebruikelijk voor NIO 5 - high-fiven na de yell! Namen werden niet

omgeroepen, maar we stelde ons wel netjes voor aan onze tegenstander! En

jawel, mijn directe tegenstander had weer minder levensjaren op de teller –

ditmaal niet de helft minder, maar hij was beduidend jonger.

 

We begonnen de wedstrijd niet heel sterk. Sterker nog, we kwamen al gauw op

achterstand en even leek Nikantes 3 een makkelijke middag te gaan beleven.

Dit bleek echter een illusie, een beproefde NIO 5 tactiek om de tegenstander op

het verkeerde been te zetten en zand in de ogen te strooien.

 

Met 20 minuten wedstrijd waren van alle geelblauwe gladiatoren de spieren

warm, het vizier aangescherpt en Ilja was weer uitgerust terug binnen de lijnen.

Tijd om orde op zaken te stellen! Over alle schijven werd er gescoord en met het

mes tussen de tanden verdedigd, met als gevolg dat de doelpunten en geblockte

schoten je om de oren vlogen.

 

Toen arbiter Stuurstraat na een uurtje korfballen de wedstrijd de boeken in blies

kon de balans worden opgemaakt: 21 doelpunten voor en 12 tegen. De valse

start was ons dus niet fataal geworden en daar werd op gedronken in de

kantine.

Ten tijden van het uitbrengen van dit Tweekbericht is nog niet bekend of ik nogmaals
opgeroepen wordt voor NIO 5 - ik houd u op de hoogte!
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vervolg: zenuwen...



Dat het precies na het warmlopen 

droog en zonnig wordt
De Cola Zero op is in de kantine en je Light moet drinken

Als je geen deuk in een pakje boter schiet 
(...maar je tegenstander wel)

je net de douche uitstapt en ontdekt dat je

handdoek zich niet in je sporttas bevind

Het hek van het veld op slot zit en je fiets nog binnen staat

Je veter die afbreekt tijdens het strikken

Blessures
Het gat bij je grote teen in je FAVO sok

Ploeggenoten die wekenlang parasiteren op je shampoo 

Je niet kunt meedoen met de NIO Pubkwizz

door de verjaardag van je tante

Afvallen Bij Een Selectie

een uitwedstrijd in TERNEUZEN
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Stom!



KORFBAL LEAGUE
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UITSLAGEN SPEELRONDE #8

xxxx



De regerend landskampioen moest het stellen zonder de geblesseerde Daan Preuninger, hij

zal naar alle waarschijnlijkheid de komende zes weken uit de roulatie zijn doordat hij eerder

deze week ongelukkig viel waarbij zijn schouder uit de kom raakte. Wouter Wildschut begon

daarom in de basis bij de Delftenaren. Voorafgaand aan het duel werd er één minuut stilte

gehouden vanwege het overlijden van de 81-jarige Theo van Zee, oud-trainer van Fortuna.

KZ begon goed en liep uit naar een 6-3 voorsprong, waar Fortuna een kwartiertje nodig had

om op stoom te komen. Daarna werd de achterstand omgezet naar een voorsprong, dankzij

goals van Celeste Split (haar derde van de avond was haar 900e goal in de Korfbal League)

en Joren van Nieuwenhuijzen die erg goed stond te schieten. Een time-out van KZ en een

tactische wisseling (Anouk Haars naar het andere vak) sorteerde effect: het momentum lang

bij de Koogers en met een run van vijf doelpunten slaagden zij erin nog voor rust weer op

voorsprong te komen (13-12). 

De tweede helft ging lang gelijk op, maar daarna kwam er zand in de motor bij Fortuna. De

energie leek uit de ploeg te vloeien en waar KZ geduldig bleef spelen en de goede kansen

zocht, kwam de landskampioen er niet meer uit. Nog slechts twee doelpunten in het laatste

kwartier bleek niet genoeg te zijn tegen een KZ dat over alle schijven scoorde. Een opsteker

voor KZ, dat zo de aansluiting bij de top vier weer te pakken heeft. (Uitslag: 25-19)

KENONZ KORFBAL LEAGUE IN DE MEDIA #8
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Op zaterdagavond verraste KZ door koploper Fortuna met 25-19 te verslaan. Verder
pakte DOS’46 belangrijke punten in Capelle aan den IJssel en had LDODK geen moeite
met Unitas, al doet de eindstand wellicht anders geloven. Tenslotte moest Blauw-Wit
een heel ruime nederlaag tegen DVO slikken.

KZ/THERMO4U – FORTUNA/DELTA LOGISTIEK



NIO E2

NIO D2

NIO C1

STAND IN DE MAND
NIO E1

NIO D1

NIO B2
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NIO B1 NIO 3

NIO SELECTIE
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NIO 4 NIO 5
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Schrijf de volgende data vast groot in je agenda! 

DATA VOOR IN DE AGENDA

01
02
03
04
05
06

28 jan 17.25u: NIO 2 - DeetosSnel 4

7 Feb: Feestje voor de jeugd!

28 jan 18.45u: NIO 1 - Atlas 1

24 jan 19.00u: NIO B1 - Vriendenschaar B1

28 jan 14.00u: NIO B1 - Weidevogels B1

Hou de socials in de gaten voor meer..



NIO SELECTIE
NIO Selectie veldseizoen 2022-2023. Door Benno Snaphaan

Na een lange goede voorbereiding zijn we op 10 September gestart met de eerste competitie
wedstijd van dit veld seizoen.

*NIO 1 startte thuis tegen Conventus 1, een wedstrijd waarin we wisten dat Conventus enkele
selectie leden kwijt was geraakt en dus was de tegenstander erg verjongd.

Na veel geel en blauwe rookpluimen en een hoop geknal ter nagedachtenis aan Edwin begonnen
we met het vingertje omhoog in nieuwe sponsorshirts van PPPL aan deze wedstrijd.

Na een snelle 22-0 voorsprong kwam het 2e aanval vak niet gemakkelijk tot scoren, enorm veel
goede aanvallen werden helaas niet afgerond waardoor Conventus weer kon aanhaken tot 2-2
echter hierna ging het los en bereikte we een ruststand van 13-6.

13 doelpunten in de 1e helft is prima dus vooral zo doorgaan en goede kansen blijven uitspelen.
Via het 9e doelpunt van Anne werd het uiteindelijk 25-15 en dat was een prima begin van de
competitie.

*NIO 2 tevens met wat geknal startte tegen KCR 6, een ploeg waarvan we vooraf niets wisten dus
moeilijk voorbereiden, de opening was voor NIO en we kwamen netjes 2-0 voor echter daarna
stokte het scoren en we liepen achter de feiten aan en eindigde de wedstrijd in 7-13. Ondanks dat
we positief bleven behaalde we toch niet het gewenste resultaat.

17 September NIO 2 uit naar Korbis in Waddinxveen, een wedstrijd die we niet te lang gaan
bespreken hier.
*NIO 2 ver onder niveau en werd weggespeeld door het ervaren Korbis 3 en een verlies van 19-6
gaat de boeken in.
*NIO 1 ging uit naar Delft om het duel aan te gaan tegen het bekende Paal Centraal 1.
Mark op de plek van de afwezige Sander en daardoor wat wennen aan elkaar

We kregen het erg moeilijk tegen de studenten van PC 1 en haalde de eerste helft echt ons niveau
niet en daar stond een achterstand van 7-6 op het scorebord.
Na rust de eerste 10 minuten hetzelfde beeld en we kwamen achter op 9-6 en 10-7.
Na wat wisselingen in de vakken en Mark wisselend met Asjer en Ruben pakte we een ander spel
op waardoor we meer grip kregen op de tegenstanders.
Op 13-13 kantelde het onze kant op en werd het uiteindelijk 16-18.
Goede 2e helft en uiteindelijk verdiend gewonnen en op 22 gespeeld 4 punten.

Op 24 September komt de selectie van mijn goede vriend Enno op bezoek aan de Abeelweg,
DSO uit Klundert doet het wisselend de eerste 2 weken en dus heeft NIO 2 als eerste de opdracht
om te zorgen dat de punten in Rotterdam blijven.

De eerste helft verloopt goed en met 1 punt voorsprong gaan we rusten. Deel 2 van de wedstrijd
een goed spelend NIO 2 dat uiteindelijk de wedstrijd naar zich toetrekt en wint met 13-11
Een goede “herstel” teamprestatie waar het team trots op mag zijn.
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NIO SELECTIE
 NIO 1 met al 2 gewonnen wedstrijden start erg goed aan de wedstrijd en al binnen 10 minuten
staat er 6-2 op het scorebord. De rust wordt bereikt met 9-6 voorsprong.
Ook de 2e helft loopt prima en met nog 14 minuten op de klok staan we op voorsprong 12-7. Op
dat moment leek er geen vuiltje aan de lucht en leek de wedstrijd gespeeld echter kantelde er wat,
DSO ging verdedigend anders staan en aanvallend meer druk zetten op onze verdediging.
Dit resulteerde in een ongecontroleerde laatste deel van de 2e helft en NIO 1 verloor echt heel
onnodig met 14-17.

Zaterdag 1 Oktober, joepie we mogen weer op het fantastische natuurgras bij Gemini gaan spelen.
Nog geen slechte ervaringen daar afgelopen seizoenen maar toch is het altijd afwachten hoe hoog
staat het gras, gaat het regenen etc. etc.
Het is daar altijd de opdracht; 1 meer maken dan Gemini en heel blijven.

NIO 2 lukte dat goed, bij Gemini was het fysieke meer als anders wat ook resulteerde in een gele
kaart aan Gemini kant. Maar uiteindelijk trok het team van John de overwinning over de streep en
wonnen we met 9-11, complimenten hier voor scheidsrechter Meijer (van Gemini zelf) dat hij een
gele kaart durfde te geven aan een eigen spelend lid. Het was terecht maar hoe vaak zien we niet
dat men dat dan niet doet omdat het een club scheidsrechter is.

NIO 1 kon nadat het veld was verlegd naar weer een ander deel op het cricket gras aantreden
tegen Gemini 1. Een harde wedstrijd volgde ook hier, heel veel kansen en weinig doelpunten
zorgde voor een eigenlijk trieste 2-4 ruststand, niet klagen dan maar want we zijn nog steeds heel,
de tweede helft scoorde we snel en maakte we het verschil waardoor we met 7-12 wonnen. Snel
weg daar en op naar NIO voor een drankje en een hapje.

 
De week erna, het is alweer 8 Oktober, vorig seizoen was het nu al billenknijpen of we wel verder
mochten met de corona en nu lijkt iedereen dat vergeten te zijn en horen we nog steeds goede
berichten over de besmettingen waardoor ik zelfs al stiekem vooruit droom naar de zaal, stop!
Eerst 8 Oktober.

NIO 2 – Twist 3….. eigenlijk snel vergeten deze wedstrijd, een achterstand van 6 doelpunten
liepen we op in 20 minuten welke we niet meer konden inhalen. Enige plus is dat NIO 2 positief
blijft korfballen en dat ook uitstralen, er staat een team wat voor elkaar wil werken en dat siert de
ploeg.

NIO 1 kreeg het favoriete Thor uit rotterdam op bezoek, hard, fysiek, onsportief zeurend en achter
verdedigend als altijd een wedstrijd om naar uit te kijken. In de zaal wonnen we met 29-10 en
zouden we dit op het veld over kunnen doen? Snelle voorsprong en geen enkel moment had ik het
idee dat we gingen verliezen, goede aanvallen, snel korfbal en mooie goals zorgde voor de 25-16
overwinning.

Wat al weken voorspeld wordt…. Regen of blijft het droog als we de toppers tegen IJsselvogels en
Trekvogels moeten gaan spelen. Het blijft een raar gezicht, dames met een rood broekje aan,
IJsselvogels heeft de eer dat ze als enige korfbalvereniging vrijstelling van rokjes hebben,
nogmaals het blijft een raar gezicht.
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NIO SELECTIE
Neemt niet weg dat NIO 2 ertegen aan moet en bij winst boven de vogels vliegt in de stand.
En wat een wedstrijd werd het, zeer fraai goed gecontroleerd korfbal, goed verdedigen deed de
harten van elke NIO-supporter harder kloppen. Met mooie doelpunten werd IJsselvogels met de
spreekwoordelijke veren staart terug naar Moordrecht gestuurd, 16-7 stond er op het scorebord te
lezen. Een topprestatie van John en het team.

Na dit geweld was het de beurt aan NIO 1 om Trekvogels onder zich de spelen, weer een
tegenstander met vogels in de naam maar verder geheel geen vergelijking. Met Peter langs de lijn
en Benno als supporter (geel red.) begon NIO erg sterk aan de wedstrijd en speelde eigenlijk de
eerste helft een gewonnen wedstrijd.
Met een 9-6 voorsprong was er geen vuiltje aan de lucht en had men de wedstrijd rustig, net als de
eerste helft met goede uitgespeelde aanvallen uit moeten spelen.
11-7, 12-8 en nog 14 minuut te spelen, wat er toen gebeurde weten we eigenlijk nog steeds niet,
waar we rustig de wedstrijd uit hadden moeten spelen gingen we gehaast naar kansen zoeken en
kreeg Trekvogels meer vat op de wedstrijd.12-9, 12-10, 12-11, 12-12, 12-13, 12-14 en weg was de
wedstrijd, je gaat dan sneller zoeken naar een schot om weer gelijk te komen echter het lukte niet
meer.
Veel kansen, veel schoten en alles net niet. We verliezen deze kraker met 14-15 en wat een
domper is dat. Niet dat het nou iets onoverkomelijks is maar het had niet gehoeven.

Volgende week ADO en hopen dat we dan de koppies weer goed hebben staan.

Even kort ADO:
NIO 2 speelt goed, veel kansen en heeft de controle over de wedstrijd echter weet dat niet uit te
drukken in de score. 11-11 staat na 60 minuten op het scorebord. Punt gewonnen of verloren? Ik
weet het niet zeker en als ik langer nadenk denk ik verloren punt want we waren beter echter als
ze niet vallen wordt het moeilijk.

NIO 1 mag dan, na het onnodige verlies tegen Trekvogels, tegen het vlaggenschip van de
Sgravendelers aantreden.
ADO 1 staat dan nog boven ons en we komen niet lekker op gang, we gaan de rust in met een 8-6
achterstand, goede afspraken worden gemaakt en het lukt om de neuzen de goede kant op te
krijgen. Na een 9-9 tussenstand neemt NIO de controle over de wedstrijd over en loopt via 9-12
langzaam uit naar 10-16 en laat dan wat los waardoor ADO nog 3 kan scoren maar de wedstrijd
niet meer in gevaar kon komen. Belangrijke punten die we meenemen terug naar Schiebroek.

29 Oktober. De laatste op het veld.
KCR uit voor NIO 2. Wat een topwedstrijd echter we trokken net aan het kortste eind en verloren
nipt. Mooi korfbal echter net wat meer geluk bij KCR deed dat we helaas verloren met NIO 2
Conventus 1 op het programma voor NIO 1. In Zwijndrecht kunnen we goede zakendoen, echter
de Zwijndrechters zijn groeiende en we kregen het niet makkelijk, eigenlijk scoorden we prima en
genoeg en wisten 24 2 de korf te vinden echter 20 doorlaten was onnodig.
Maar ach, 2 punten in de pocket en we kunnen terugkijken op een prima 1e deel veld seizoen
prima 4e en staan met NIO 1 gedeeld op de eerste plaats, NIO 2 een 4e plaats en dat geeft moed
voor de zaal. 

Komen jullie de zaal ook bekijken, NIO 1 in de 2e klasse met een zware indeling en ook NIO 2
heeft een pittige poule. Zien we jullie daar?
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VERBORGEN TALENTEN

W E E K  2  -  2 0 2 3 W W W . C K V N I O . N L

Een nieuwe rubriek in het Tweekbericht over de
verborgen talenten van onze leden. Vind je dat je een
groot talent hebt, onderkend of niet, meldt je dan bij
de redactie. 

Deze week een knap stukje zwierig kwast zwaaien
van de coach van NIO 5 

Ik was in maart 2020 op advies van m'n artsen al voor
de 1e harde lockdown in isolatie. Precies in die 
 periode werd ik 50, maar alle (surprise)party en
dergelijke gingen niet door natuurlijk. 

Ingrid De Groot

Wel had ik m'n kado al binnen, een grote schildersezel. Op de dag dat 't nieuws
doorsijpelde dat de dag erna alle winkels dicht gingen, is Gert-Jan (man van, red.)
nog even naar Action gegaan voor paar schilderdoeken.

Ik had a) nog nooit zo groot gewerkt (50x70) en b) nog nooit mensen geschilderd.
Maar in die periode waarin alles stil viel en de angst regeerde, vond ik troost in het
werk van Rafael. Dit schilderij is naar zijn "Madonna en kind".

Ik ben er maanden mee bezig geweest, maar ben blij met 't resultaat.

Iemand vd kerk (moeder van Petra Dekker) die ik wel eens tegenkom bij schilder
workshops, vond het heel troostrijk en vroeg of 't een aantal weken in de Open Hof
kerk mag hangen in de grote ontmoetingsruimte. Met als doel dat mensen iets
hebben om naar te kijken of over te praten.

IK BARST VAN DE VERBORGEN
TALENTEN! MAAR JA, DAS
NOU NET DE ELLENDE... ZE
ZIJN VERBORGEN.

 



PPPL TROTSE HOOFDSPONSOR NIO
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P P P L  |  G E W O O N  L E K K E R ,  O U D E R W E T S  G E Z E L L I G !

PEPPEL is niet alleen een plek om lekker te eten, maar ook een plek om elkaar te
ontmoeten. Gezellig samen aan tafel of gewoon ouderwets aan de bar.

U kunt bij ons elk moment van de dag binnen lopen. U hoeft vooraf niet te
reserveren, wij regelen altijd een mooi tafeltje op het moment zelf voor u. Bent u
met meer dan 6 personen, neem contact met ons op.

JARIG? PPPL TRAKTEERT!

Nodig je familie en vrienden uit om gezellig een hapje te komen eten bij PPPL voor jouw
verjaardag. 
Stuur een appje naar de sponsor-commissie van NIO | 06 18 61 63 26 | En jouw persoonlijke
coupon wordt gemaakt. 
Laat de persoonlijke coupon zien aan de bediening bij PPPL en je krijgt jouw diner cadeau van
PPPL.
Eet smakelijk!

Jouw verjaardag laat PPPL niet zomaar voorbij gaan! Gewoon ouderwets gezellig, daar staat PPPL
voor en daar volgens PPPL hoort daarbij dat zij jou trakteren. Dat is nog eens een leuk cadeautje voor
onze NIO leden!

Hoe werkt het? 



NIO 2 op roadtrip!
Zaterdag 14 januari mocht het tweede team van NIO op tour door Nederland. Vanaf de
wilgenring begon de reis naar Oost-Souburg. Ongeveer 135 kilometer (1,5 uur) later arriveerde
de ploeg bij Fortis in Zeeland. Na een moeilijke wedstrijd in een veel te krappe zaal klonk het
eindsignaal van de wedstrijd en daarmee ook het startsignaal van de ploeg om weer richting de
auto's te keren. Vanaf Zeeland vervolgde de reis zich weer 130 kilometer naar Nexus in
Vlaardingen. Voor één auto nog even een tussenstop maken bij huize ouders-van-Yari in Goes
(wie aan het huis te zien ook een blauw-geel hart hebben, zie foto). Na de wedstrijd van NIO 1
keerde de ploeg weer huiswaarts naar het toch altijd mooie Rotterdam. 
Het hoogtepunt van de dag en van de reis was met uitstek de goodie-bags die John voor alle
spelers en staf van het 2e had gemaakt. Een tasje gevuld met vitaminewater, een chocolaatje,
suikerwafel, mentos en de 
nostalgische Smoeltjes. 
Speciaal bedacht, 
samengesteld  en gevuld door 
John voor de terugreis. 
Het team heeft ervan genoten!
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GAANDE OP DE CLUB

VACATURE
HOOFDTRAINER

Bekijk de hele vacature
op onze website en onze
socials!



Yess, er is weer een nieuwe NIONIO-stand! Helaas heeft niemand de goede stand en
de juiste topscoorder van NIO 1 geraden (namelijk Hanneke!) waardoor de stand
redelijk gelijk blijft. Maar volgende volgende week zijn er 2 wedstrijden van de selectie
tegen Korbatjo en kan er dus nog van alles gebeuren...
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NIONIO



Altijd op de hoogte van alles!
De KNKV Wedstrijdzaken App is NIO's nieuwe communicatiemiddel. 

Met de app blijf je eenvoudig op de hoogte van alle updates rondom je eigen team en mis je niks
van al je andere favoriete teams en spelers. Doordat de uitslagen door de officials in de app
worden vastgelegd, ben je altijd direct op de hoogte van de uitslag. Of je nou speler bent, wel of
geen lid bent van een korfbalvereniging, het maakt niet uit. De app is er voor iedereen die van
korfbal houdt!

KNKV Wedstrijdzaken App, dé korfbal app voor korfballers,
toeschouwers, officials én de wedstrijdsecretaris

TO DO: 
Download de KNKV Wedstrijdzaken app in
de Appstore of in Google Play. 
Registreer je met hetzelfde e-mailadres die
bij NIO bekend is. 

Je programma inzien
De uitslagen van je wedstrijden bekijken
Alle teamleden kunnen het wedstrijdformulier
invullen en accorderen. Het akkoord wordt
altijd namens de aanvoerder van het team
geregistreerd.
Je eigen gegevens bewerken
Je eigen privacy niveau instellen

Als speler of ouder kan je nu:
Kom je er niet uit? 

We helpen je graag!
 

Jorrit Klein
06 - 15 50 39 16

jwklein1999@gmail.com

WEDSTRIJDZAKEN APP

KNKV APP

Zorg dat ook jij de app hebt!
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Werk/Studie/School: Melanchthon mavo schiebroek mh2b

Funfact: Ik dacht eerst altijd dat als ik naar Amerika zou verhuizen dat
ik dan wieke small genoemd zo worden

Mijn held of heldin: Mijn zus

Leukste (bord)spel: Cluedo

Serie/Film die je gezien moet hebben: Friends

Op zaterdagochtend/middag eet ik: Iets dat er nog in de kast ligt en
niet is opgeten door de anderen 

Ik ben verschrikkelijk slecht in: Ik ben niet de bestte in spelling 

Ik ben verschrikkelijk goed in: Schilderen

Mijn grootste (korfbal) blunder: Ik viel en brak mijn pols tijdens de
wedstrijd 

Dit staat op mijn bucketlist: Naar Amerika

Werk/Studie/School:    Werktuigbouwkunde op de Hogeschool Rotterdam

Funfact:    Ik breek relatief vaak botten

Leukste (bord)spel:    Carcasonne

Serie/Film die je gezien moet hebben:    Sense8

Op zaterdagochtend/middag eet ik:    Niks, te veel zenuwen

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

S E F

W I E K E

I N  A C T I E

Ik ben verschrikkelijk slecht in:   Serieus zijn/doen tijdens
training en trainen geven

Ik ben verschrikkelijk goed in:   Ongemakkelijk zijn

Mijn grootste (korfbal) blunder:  In de jeugd, heel lang geleden,
ben ik eens vol overtuiging in mijn onderbroek met wedstrijdshirt
de zaal in gerend voor een wedstrijd. Had ik zelf natuurlijk niet
door tot het te laat was.

Dit staat op mijn bucketlist:   Een concert van NF bijwonen
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Dubbelgangers

Jens Russell George van Abkoude 

Zie jij het verschil?

Sander en Simba Rafiki en de korfbal 

Ook een leuke dubbelganger ontdekt?
Stuur hem dan naar: 06 186 163 26



Sportieve groet
van de redactie!

 

Hier kan uw
advertentie
staan! 

Interesse?
Stuur een
bericht naar
sponsor@
ckvnio.nl

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
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