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L A A T S T E  L O O D J E S
wat een prachtige laatste competitierondes hebben we achter
de rug. Het is heerlijk weer, zonnebrand is niet aan te slepen
en voor de eigenwijzen onder ons: De aftersun ook niet! We
hebben weer heel wat te vertellen, dus :

 

+1

 



Terwijl ik dit tik merk ik toch dat ik een redelijk moe lijf heb. Gisteren in de

zinderende hitte een blast to the past mogen meemaken en dat gaat je niet in de

koude kleren zitten. Maar ik neem u eerst graag even mee naar een paar dagen

eerder.

Ik kreeg een appje van het Wedstrijdsecretariaat en stiekem moet ik dan nog

steeds denken aan de vrijdagavond van weleer... Als de telefoon ging dan wist

je het: Aly Louwer belt! Dat was gewoon zo. En of je nu zin had of niet, je kon

geen NEE zeggen tegen Aly. Liet ze domweg niet toe. 

Ik zei overigens nooit nee, want of het nu in de J1 (voor de jongere korfballers: J

was de prehistorische benaming voor de A en staat voor Junioren) was of in NIO

8, het maakte mij niet uit want voor het spelen van een wedstrijd ben ik eigenlijk

altijd wel te porren.

Maar tegenwoordig gaat het dus anders. Geen Aly aan de lijst maar een appje

van het Nio Wedstrijdsecretariaat -  met als omschrijving in WhatsApp : 

Wij behandelen al uw afzeggingen En benaderen u voor reservebeurten. 

Prachtig!

De vraag was simpel: De selectie heeft personele problemen, kun en wil je mee

zaterdag? Nu was mijn eigen wedstrijd net verplaatst naar later die week, dus er

was ruimte in de agenda, en net als jaren terug vind ik het nog steeds leuk om

het korfbalstrijdperk te betreden, dus het antwoord was volmondig ja.
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What's my age again??



Tegenstander van de NIO selectie was een oude bekende: Ventura Sport uit Strijen. Een
vereniging vol met Buitendijken in en rond het veld. En altijd lastig om tegen te spelen.
De Hoekse Waarders schuwen de duels niet en hebben een aantal goede schutters in de
gelederen waardoor het vaak tot de laatste minuut spannend blijft. 

Zaterdag werd ik wakker met toch enige zenuwen in mijn lijf. Vrijdagmorgen had Benno
een aantal scenario's doorgezonden en het kwam erop neer dat er sowieso gespeeld
ging worden. 

Eenmaal in de auto richting het mooie complex van de Strijenaren voor de zekerheid toch
even de navigatie aangezet. Brienenoord over, richting Barendrecht, de Heinenoord
tunnel door en bij Oud Beijerland eraf. Daar naar rechts en een aantal rotondes en flitsers
later verschijnt de skyline van Strijen aan de horizon.

Auto parkeren bij de tennis en het laatste stukje wandelen naar het veld. Daar stond al
een groot deel van NIO 2 te wachten en kon de voorbereiding op de dubbele confrontatie
aanvangen. Wedstrijdbespreking, inschieten en daarna in een dugout plaatsnemen om te 

 
over een goede afloop. Benno dropte de bom: Jij start in 1 straks! Oké...

Inschieten, warmlopen, tussendoor nog even een voetbal van het korfbalveld afplukken
en terugwerpen naar de andere kant van de sloot en toen begon de wedstrijd. Sander
moest naar aanvoerder Siebe en ik kreeg de andere heer. Dit bleek baltovenaar Arnold te
zijn en ja, ik ken ze allemaal nog bij naam. In mijn eerste seizoen in de NIO selectie
speelde wel al tegen Ventura Sport en gaande de jaren ga je elkaar kennen.

De wedstrijd begon niet helemaal lekker: Vierde pass na het beginsignaal was naar de
baltovenaar die in mijn rug was weggeslopen. Soepel werd de bal verwerkt tot schot ...
nee, het zal toch niet ... ja hoor, BOEM! 1 - 0  achter! Gedverdemme... Welkom terug!
Komaan zeg, even scherp zijn nu, want dit was totaal onnodig. Echter was er weinig tijd
om lang te treuren, want de tweede aanval moest alweer onschadelijk gemaakt worden. 

Gelukkig bleek het eerste sprintje al teveel van het goede en bleven we nu onder de paal
staan. Vanuit daar kon ik mooi meekijken met Sander in zijn pogingen heertje Siebe van
score af te houden. Helaas schoot hij ook met scherp waardoor we met een 2 - 0 
 achterstand de bal uit mochten nemen in de aanval.
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starten met bankzitten. De zon scheen uit 
 volle kracht en het doorzichtige plexiglas
fungeerde als een kas. Zo verhit als op de
bank, zo verliep ook de strijd binnen de lijnen.

Beide ploegen deden weinig voor elkaar onder
en mutaties op het scorebord waren schaars.
Met rust bedroeg de voorsprong van NIO drie
doelpunten en was er nog geen zekerheid 



Ik had besloten om gewoon te gaan bewegen en waar ik kon 
mijn vakgenoten in stelling te brengen. Dit leek aardig te werken 
en zo nu en dan waagde ik zelf ook een poging. Daarbij moet 
ik wel stellen dat de nieuwste technologische vondst van Erima 
nog niet mijn favoriete attribuut is om mee te korfballen. 

Terwijl ik dit tik voel ik me heel erg Dick Bakker en John Aarts. Die schieten iedere
woensdagavond stoïcijns met de voorloper van de geelblauwe bal en iedere woensdag
maken we daar grappen over. Ik ben geworden zoals zij, verknocht aan de oude bal van
een generatie eerder - aan de andere kant kan het ook gewoon even wennen zijn...

Maar terug naar de wedstrijd, waarbij we in de eerste helft achter de feiten aanlopen,
maar gaande het rustsignaal nadert we de rollen omdraaien. De numerieke verhouding
op het digitale scorebord word omgedraaid en met goede moed word de schaduw
opgezocht voor de tactische aanwijzingen van de hoofdtrainer.

Het tweede bedrijf was pittig. De temperatuur en de stralende zon zorgde voor een
zinderend stukje kunstgras en de spelers maakten maar al te graag gebruik van de
ingelaste extra drinkpauzes. Het vele rennen maakte plaats voor gewoon rennen en ik
merkte dat Arnold niet meer zoveel kwebbelde als de eerste 30 minuten. 

Mooi! Die werd dus ook moe en toen hij ook nog eens kramp kreeg speelde ik een
gewonnen wedstrijd. NIO 1 als ploeg trouwens ook, want hoewel Ventura nog aandrong,
kwam de opgebouwde voorsprong niet meer in gevaar. 

Op de vraag van langs de kant halverwege de tweede helft of het nog ging antwoorde ik
optimistisch euforisch: Wat denk je zelf, tuurlijk! Nu speel ik m uit ook!! Dat optimisme
voel ik nu in mijn lome benen. De vaste hardloop afspraak met de korfballende buurman
heb ik even laten schieten. Hij deed 17 km over 2 van Rotterdams mooiste bruggen, ik
deed een aantal potjes Toren van Pisa en vond dat even sportieve inspanning genoeg. 

En terwijl ik neerstreek in de tuin met een kopje koffie dacht ik aan het moment dat ik in
mijn auto stapte en mijn iPhone verbinding zocht met de bluetooth van mijn blauwe Ford.
Eerst het thuisfront laten weten dat we gewonnen hadden, ik de hitte en de wedstrijd had
overleefd en ik onderweg was naar huis. 

Terwijl ik ophang neemt de playlist het over. En alsof het zo moest zijn hoor ik de eerste
gitaarklanten van één van mijn favoriete punkbandjes: Blink-182 (uitgesproken als "blink
one-eighty-two") met hun klassieker What's 
my age again?. 

In mijn hoofd beantwoord ik die vraag met 
44, maar ik voelde me die middag voelde ik 
me een stuk jonger...  
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FAMILIETOERNOOI

Opgaveformulier: Te downloaden op de website of in te vullen via:
https://forms.gle/8NwKTVMVr5PfM4bo9

Je kan je ook alleen opgeven
voor de BBQ! Dat wil je toch niet
missen? 

Opgeven kan tot 15 juni!

https://forms.gle/8NwKTVMVr5PfM4bo9
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Na het spectaculair vloeren van de lijstaanvoerder Avanti moesten
beide quizmasters zich opnieuw opladen. Ditmaal voor een
groteskere opgave. Het geven van de jaarlijkse NIO Pubquiz gaat je
niet in de koude kleren zitten. 

Maar liefst 13 teams hadden zich opgegeven voor de 'Het mag
weer' editie en nog beter voorbereid dan de voorgaande 8 edities.
Er werd nagedacht over gaten in de kennis waarop de
teamsamenstelling werd aangepast. Men probeerde in de hoofden
van de quizmasters te kruipen om zo eventuele onderwerpen voor
te bereiden. Maar tevergeefs...

Niemand zag de WC rollen hamsteren ronde aankomen. De
politieke supermarkten en automobiles kwamen uit het niets.
Therese May herkende slechts een enkeling en de Pokémon
Magmar hand niemand goed.

Gedenkwaardig momenten deze editie waren de perfecte score van
het Oh Oh Cherso team in ronde 6, de slinkse wijze waarom team
Paardehoofd dacht de quizmasters in de luren te leggen bij de WC
rollen meeting en het bedanken van vader Van Marsbergen door
zoon Van Marsbergen tijdens de overwinningsspeech.

Team 'Goede naam komt nog' won deze editie van de quiz en
hiermee is het team de jongste winnaar (gemiddelde leeftijd) ooit in
het bestaan van de NIO Pubquiz.

Dank voor jullie enthousiasme en deelname! Volgend jaar beloofd
een extra feestelijke editie te worden met de 10e quiz op het
programma! Tot dan!

Tim & Laurens



Weten jullie eigenlijk nog de tegenstanders waartegen Nederlandse
ploegen in eerdere Europese finales stonden?

Antwoorden week 21:
1.

Jaar           Soort              Wedstrijd
1968/1969 EC1 Finale     AC Milan     - Ajax 
1969/1970 EC1 Finale     Feijenoord - Celtic 
1970/1971 EC1 Finale     Ajax - Panathinaikos 
1971/1972 EC1 Finale     Ajax - Internazionale 
1972/1973 EC1 Finale     Ajax - Juventus 
1973/1974 UEFA Finale  Tottenham Hotspur - Feyenoord 
1974/1975 UEFA Finale  Borussia Mönchengladbach - FC Twente
1977/1978 UEFA Finale  SC Bastia - PSV 
1980/1981 UEFA Finale  Ipswich Town - AZ '67 
1986/1987 EC2 Finale     Ajax - 1. FC Lokomotive Leipzig 
1987/1988 EC2 Finale     KV Mechelen - Ajax 
                  EC1 Finale     PSV - SL Benfica 
1991/1992 UEFA Finale  Torino - Ajax
1994/1995 UCL Finale     Ajax - AC Milan
1995/1996 UCL Finale    Juventus - Ajax
2001/2002 UEFA Finale  Feyenoord - Borussia Dortmund
2016/2017 UEL Finale     Ajax - Manchester United
2021/2022 UECL Finale  AS Roma - Feyenoord
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  2.Voetballiederen om de voetballers tot grote hoogte te stuwen.
   Hoeveel van dit soort liederen weten jullie op te noemen?

Hier zijn heel veel antwoorden mogelijk, maar denk vooral aan 'You'll
never walk alone', 'Hand in Hand', De Spartamarsch,
BoerenBoerenBoeren, oe-ah EddeGoeij say oe-ah EddeGoeij...

De antwoorden krijg je in het volgende Tweekbericht



NIO F1

NIO D2

NIO C2

STAND IN DE MAND
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Nog maar één speelronde voor de boeg en we hebben leuk nieuws! We hebben namelijk
al 4 teams die KAMPIOEN zijn! NIO C2, NIO C1, NIO A2 en NIO 4 gefeliciteerd!
Voor NIO A1 en NIO 3 blijft het nog even spannend... het kampioenschap kan nog wel
maar ze hebben het niet meer in eigen hand....We duimen voor jullie!

NIO E1

NIO D1

NIO C1



W E E K  2 4  -  2 0 2 2 W W W . C K V N I O . N L

NIO A2 NIO A1

NIO 3 & 4

NIO SELECTIE
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NIO SELECTIE
SUPER ZATERDAG VOOR DE NIO SELECTIE

Brenda heeft mij gevraagd voor jullie allen deze super Zaterdag in kaart te brengen omdat zoals
Brenda zei "ik alle scenarios in me hoofd heb zitten" :-p

In zowel de 3e als reserve 3e klasse kan het komend weekend nog alle kanten op voor NIO 1 en
NIO 2. Ik ga het proberen zo duidelijk mogelijk uit te leggen maar ook ik heb zelfs de gedachte
"wat een zaterdag wordt dit". Ik heb dit in de 3e klasse en res 3e klasse nog nooit zo mee gemaakt
dat er zoveel mogelijkheden zijn.

voor NIO 2 ligt het wat moeilijker dan voor NIO 1. 
NIO 2 moet sowieso winnen van Conventus 2 en is
dan afhankelijk van enkele factoren.

Als het 2e wint worden ze sowieso 2e in de poule,
zelfs als Fortuna verliest en wij op gelijke punten
komen dan wordt Fortuna 1e in de poule en wij
gedeeld 1e. Maar toch weer 2e omdat onderling
resultaat dan in het voordeel is van Fortuna.
Momenteel ben ik met de KTZ druk in contact met het
KNKV om alles glas helder te krijgen.
Andere factor is dat als Fortuna wint en wij ook we dus
2e worden op 20 punten en Fortuna heeft er dan 22.

Bij het 2e is het zo dat alle nr's 1 automatisch promoveren en dat de beste 8 ploegen/clubs uit
geheel Nederland die 2e worden in de poule ook doorgaan naar de res 2e klasse.
Daar komt het: op dit moment zijn er 6 clubs in andere regio's in de res 3e klasse die meer dan 20
punten hebben, wij kunnen maximaal op 20 komen dus aan die 6 kunnen we niet meer aankomen.
Voor de overige 2 promo plekken gaat het om Mid Frylan 4 en OVVO 4 waarvan beide al op 20
punten staan.

Die 2 ploegen ver weg in andere poules en regio's moeten dus komende Zaterdag verliezen om
op 20 punten te blijven staan.
Dan zijn NIO 2 met OVVO 4 en MID FRYSLAN 4 dus 3 clubs die op 20 staan.
Hoe de KNKV daar weer mee omgaat is momenteel ook 1 van de vragen die ik samen met de
KTZ aan het uitzoeken ben want 3 clubs en 2 plekken wat beslist KNKV dan want onderling
resultaat kan niet de overweging zijn aangezien we niet bij elkaar in de poule zitten.

Snapt u het nog ;-) 

Stel NIO 2 speelt gelijk, dan komt het op 19 punten gelijk met ADO 2, nog steeds nr 2 in de poule
maar dan 19 punten en 100% zeker geen promotie kansen meer
Er is dus maar 1 optie : WINNEN en afwachten wat het KNKV aan ons mededeelt.
Gelukkig is het 2e Zaterdag geheel compleet en fit dus ready to rumble.
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NIO SELECTIE
Voor NIO 1 is het een wat simpeler verhaal ;-p
NIO 1 moet winnen van Conventus. Gelijkspel of verlies geeft géén recht op promotie naar de 2e
klasse. Echter er zit een klein addertje onder het gras.
Het 1e speelt om 15.30 uur thuis tegen Conventus terwijl in Nieuwpoort om 16.00 uur de wedstrijd
Triade-Dijkvogels aanvangt. NIO 1 is bij winst nog niet direct gepromoveert. Triade (wat speelt
voor lijfsbehoud in de 3e klasse) moet gelijkspelen of winnen van Dijkvogels.

Mocht NIO 1 verliezen en Dijkvogels verliest ook dan is het Conventus dat promoveert .
Snapt u het nog hahaha?

Veel rekenen en bedenken hoe en wat.
Ik snap het in ieder geval nog wel en dus weten we zaterdag om 17.30 uur wat en hoe het veld
seizoen afloopt. Ook NIO 1 is Zaterdag weer geheel compleet en op oorlogsterkte dus laat die
Zwijndrechters maar komen ;-p .

Hoe dan ook hebben we, ondanks dat het Zaterdag misschien niet zo loopt als we hopen, een
pracht seizoen gedraaid met NIO 1 en NIO 2.
Promotie in de zaal van het 1e naar de 2e klasse en handhaving van het 2e in res 3.
Daardoor hebben we komend zaalseizoen welliswaar een zware indelingen met o.a ACKC,
Movado en Atlas maar wel op 1 club na gekoppeld met elkaar.
Het veldseizoen hebben we top gedraaid. Helaas 2 cruciale wedstrijden bij NIO 2 en NIO 1 die
verloren gingen waardoor we nu met bovenstaande worden geconfronteerd. Maar wat hebben we
een progressie met elkaar gemaakt, 1 selectie, 1 taak, 1 missie !!!!! 

Dat stralen we nu ook uit en daar ben ik trots op !!! Dat hebben we sowieso bereikt!
NIO 1 was zelfs 23 wedstrijden vanaf voor de zaal tot 2 weken geleden ongeslagen en niets
verloren of gelijk gespeeld tot we helaas onnodig bij ozc verloren 2 weken geleden.
Ook dat is sport, echter sport is NIO. Dus met trots zeg ik WIJ ZIJN NIO !

ZORGT U DAT U ER OOK BIJ BENT ZATERDAG WANT NA DE WEDSTRIJDEN BARST ER
EEN FEEST LOS , EN STEL DAT ...... STEL DAT NIO 1 promoveert ........ en stel dat het KNKV
met goed nieuws komt voor NIO 2 en die ook promoveren .......  dat wil je niet missen!
Groet Benno

Lukt ze dat dan is NIO 1 bij winst tegen Conventus
gedeeld 2e met Dijkvogels echter het onderling
resultaat is in het voordeel voor NIO 1. Dus zijn we dan
gepromoveerd naar de veld 2e klasse want in de 3e
klasse promoveert de nr 1en nr 2 rechtstreeks.

Na de wedstrijd van ons 1e zal het dus erom spannen
en wordt het afwachten wat de uitslag is in Nieuwpoort
die rond 17.15 uur bekend zal zijn.
Ik heb wat directe lijntjes daar en weet dit vrij snel na
de wedstrijd al en uiteraard zal ik op de hoogte blijven
van hun tussenstanden.
Mocht NIO 1 gelijk spelen of verliezen van Conventus
dan is bij gelijk spel in Nieuwpoort het weer Dijkvogels
dat promoveert.



                    TC Nieuwerkerk
                    JEUGDINTERNATIONAL 
                    BAS STUURSTRAAT 
                    KIEST VOOR NIEUWERKERK 
 
Met veel genoegen kan Nieuwerkerk bekend maken dat de 19-jarige Bas Stuurstraat volgend seizoen
aansluit bij de selectie van CKV Nieuwerkerk. Een dag na de aanstelling van de nieuwe hoofdcoach
Mady Tims dus al weer goed nieuws vanaf de Kleine Vink!

Bas is voor de meeste Nieuwerkerkers geen onbekende. Hij is het broertje van Nieuwerkerk 1-speler
Niels Stuurstraat. Net als zijn ouders is Bas de afgelopen jaren vaak bij Nieuwerkerk aanwezig
geweest om te kijken bij Niels. Oorspronkelijk komt de familie Stuurstraat van korfbalvereniging NIO.
En bij NIO zullen ze trots zijn op hun jeugdexponenten. Niels maakte de afgelopen jaren furore bij
CKV Nieuwerkerk. Bas deed dat in Capelle bij KCC. Daar waar Niels volgend seizoen de stap maakt
naar Blauw Wit, neemt Bas zijn plek over in het blauw-zwarte shirt van Nieuwerkerk.

In de B sloot Bas aan bij KCC en daar had hij veel succes zowel in de B1 als in de A1. Hij ontwikkelde
zich stormachtige in Capelle en speelde onder meer een prachtige kruisfinale in de B1. De afgelopen
jaren speelde Bas met KCC A1 in de top van de junioren hoofdklasse. Afgelopen week won hij nog de
beker van het district Zuid West. Ook maakt hij met zijn team nog kans op de Playoffs voor het
Nederlands kampioenschap junioren. Zijn laatste wedstrijd voor KCC speelt Bas op 11 juni in en tegen
Nieuwerkerk A1.

Bas werd het afgelopen seizoen geselecteerd voor Oranje u19 van bondscoach Leon Simons.

Volgend seizoen maakt de jeugdinternational de stap naar de senioren. Bij KCC staat een ijzersterke
en jonge selectie die in de Korfbal League speelt. Toch heeft Bas voor zichzelf een ander pad naar de
top uitgestippeld. Hij gaat, net als zijn broer, in de senioren debuteren in de Hoofdklasse met
Nieuwerkerk en hoopt natuurlijk net zo succesvol te zijn.

Bas zegt zelf het volgende over zijn komst naar Nieuwerkerk: “Het was geen makkelijke keuze om
KCC te verlaten. Ik heb het daar altijd goed naar mijn zin gehad en heb erg veel geleerd van mijn
trainers in Capelle. Met mijn overstap naar de senioren heb ik verschillende dingen laten meewegen in
mijn keuze. Ik zie bij Nieuwerkerk veel perspectief om mijzelf in de senioren te ontwikkelen. Ik ken al
wel veel mensen bij Nieuwerkerk en wordt er altijd goed ontvangen. Met de mooie staf die
Nieuwerkerk nu heeft aangesteld heb ik er veel vertrouwen in dat er weer wat moois wordt neergezet
bij CKV Nieuwerkerk. Daar wil ik graag onderdeel van uitmaken. Ik heb er veel zin in! Eerst nog
proberen zo goed mogelijk af te sluiten met KCC A1 en dan vanaf augustus weer veel doelpunten in
het blauw-zwart, maar nu van een andere Stuurstraat.”.

We wensen Bas en zijn team KCC A1 nog veel succes met het einde van het seizoen. Ook heten we
Bas natuurlijk van harte welkom! We zijn heel blij met zijn komst en met het feit dat de familie
Stuurstraat haar verblijf in Nieuwerkerk verlengt. Wellicht een goed idee als Bas rugnummer 7 van zijn
broer overneemt volgend seizoen!
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NIO IN DE MEDIA 



BENNEKOM DVO is er zaterdag in Driebergen niet in geslaagd om landskampioen korfbal op
het veld te worden. Maar wat waren de Bennekommers dichtbij. In een bloedstollend duel was
PKC na verlenging net de gelukkigste: 23-24. - door Wim van Kessel

DVO stond voor het in eerst in haar 76-jarige historie in een finale tegen veelvuldig landskampioen
PKC. De ploeg uit Papendrecht was favoriet. DVO toonde zich meer dan gelijkwaardig. En had
achteraf gezien zeker haar kansen te winnen. Met nog minder dan drie minuten op de klok bracht
Koen van Roekel DVO op voorsprong: 19-18. De aanvoerder van DVO miste daarna nog een enorme
kans. Bij 19-19 had DVO de laatste aanval. De poging van Robbe de Wit ging er niet in.
,,Het was de fase dat wij de bovenliggende partij waren’’, keek Richard van Vloten terug. ,,PKC
speelde toen even alles of niets. Dat is makkelijker dan de wedstrijd definitief te beslissen. Het geluk
ontbrak even aan onze kant.’’ 

In de noodzakelijke verlenging, werd de eerste van de twee met een 22-21 voorsprong afgesloten.
DVO kwam nog door Chris van Haren op 23-22. De geroutineerde opponent wist het om te draaien
naar 23-24.De laatste bal van de uitblinkende Gertjan Meerkerk stuiterde uit de korf. . 
ZUUR De teleurstelling aan Bennekomse kant was enorm. ,,Heel zuur’’, luidde de eerste reactie van
Roos Scherrenburg. ,,Erger dan zo kun je niet verliezen. Achteraf hadden wij het in de laatste minuut
kunnen beslissen. Maar daar koop je niets meer voor. En in de verlenging hebben zij het uiteindelijk
goed uitgespeeld.’’

De verschillen waren op het complex van Dalto minimaal. PKC nam bij 4-6 en 7-9 twee punten
voorsprong, maar DVO wist het gat steeds te dichten. Bij rust stonden de Papendrechters op een 11-
12 voorsprong. Daarna leek PKC met 11-14 een gaatje te slaan. Een time-out en het inbrengen van
Robbe Wit zette DVO weer op het goede spoor. De Bennekommers waren met 18-16 even heel dicht
bij de titel. Net zoals dat in de verlenging was met een 23-22 voorsprong.

Uiteindelijk was het ‘we are the champions’ toch voor PKC. ,,Het geluk viel de kant van PKC op’’, vond
Annelie de Korte. ,,Wij hebben echt goed gespeeld.’’ ,,Als team hebben wij gestreden. Met de steun
van onze supporters, die ver in de meerderheid waren, hebben wij volle bak gespeeld. De beloning is
er helaas niet’’, constateerde Roos Scherrenburg. 

W E E K  2 4  -  2 0 2 2 W W W . C K V N I O . N L

VAN GENT FINALEWEKEN:
TELEURSTELLING MAAKT AL SNEL
PLAATS VOOR TROTS BIJ DVO



[VERDIEND] ,,Het kon echt twee kanten op. Voor mijn gevoel hadden wij wel verdiend te winnen.
Maar ik ben eerlijk gezegd niet helemaal objectief’’, kon Richard van Vloten al weer lachen.
,,Al met al is het wel een topseizoen geweest’’, vatte Annelie de Korte samen. ,,De halve finale in de
zaal en de finale op het veld. DVO is nog nooit zover gekomen. Daar kunnen wij zeker trots op zijn.’’
,,Bij mij zal dat denk ik vanavond of morgen nog wel komen. Misschien als ik een paar biertjes op
heb’’, merkte Roos Scherrenburg op. Die ook (voorlopig) haar laatste wedstrijd speelde. ,,Ik ga nu
even een jaartje rustig aan doen, hoewel zo’n wedstrijd als van vanavond mij wel aan het twijfelen
brengt. Misschien mis ik het wel heel erg.’’ 

,,Wij hebben een fantastische geleverd. Niet alleen vandaag, maar het hele seizoen’’, vatte Richard
van Vloten samen. ,,Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar ook heel trots. Wij hebben ons geschaard bij
de beste ploegen van Nederland. Hadden niet verwacht nu al voor de titel te spelen. Complimenten
naar de club en het team. Nu lekker naar de kantine. En na een biertje of vijf zal het wel goed komen
met de stemming’’, sluit Richard van Vloten af.
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N I O N I O  C O M P E T I T I E  I N  V O L L E  G A N G !

GAANDE OP DE CLUB

Nog maar 1 wedstrijd te gaan!
Met de standaard 30 punten die volgende week te behalen zijn door de
juiste winnaar en stand te raden en daarnaast nog de 32 punten die te
halen zijn met de juiste topscoorder van NIO 1, de plek in de poule van

NIO 1 en 2 en de totale doelsaldo van NIO 1. Kan zelfs Sara nog
winnen....

Wat een spanning!
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NIO KAMP
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KALENDER
J U N I / J U L I  2 0 2 1
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M A D I W O D O V Z A Z O
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NIO Familietoernooi + BBQ

 
Laatste competitiewedstrijden

Eten en feesten!
J U N I

J U N I

J U N I
J U L I



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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Na de wedstrijden van de
selectie hebben we weer
een leuk eet-event! 

Jij komt toch ook? 

Opgeven kan weer via
google-forms! Link
hiernaast, of te vinden op
de Socials en in de
groepsapps!
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E T E N  E N  
F E E S T E N

GAANDE OP DE CLUB

HEB JIJ JE AL
AANGEMELD?

S P E L L E T J E S  A V O N D  
V O O R  D E  J E U G D !



Mijn gezin, daar horen onze katten ook bij
Kleren
Eten

Familieleden bij NIO: Mijn opa en oma, Dick en Tineke Bakker, mijn
moeder (Vesna), mijn broer en zus (Tommy en Dienke) en mijn oom en
nicht (Wijnand en Yessamy)

Werk/Studie/School: Ik zit op de Roncalli mavo.

Funfact: Ik heb een keer mijn voorhoofd verbrand... Ik wilde mijn haar
krullen, maar dat ging niet goed...

Leukste (bord)spel: Keezen, maar ik win er nooit mee...

Serie/Film die je gezien moet hebben: Harry Potter

Het liefst eet ik: Mc Donalds

Dit lust ik niet: Spruitjes (en nog veel meer)

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen: Duiken in de zee

Volgende keer zou ik alles willen weten van: Paul Hogetoorn

Familieleden bij NIO: 

Werk/Studie/School:

Funfact:    Ik kan buikdansen

Leukste (bord)spel:

Serie/Film die je gezien moet hebben:   De Vlaamse versie van De Mol

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

T I M

M E R E L

I N  A C T I E

Insuline
een radio
jacht om weer luxe terug te varen

Het liefst eet ik:   Lasagne en andijvie-stamppot

Dit lust ik niet:  Roomkaas en bloemkool

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Met mijn gezin naar
Canada en Japan

Volgende keer zou ik alles willen weten van:  Jalvinio Linz

Geen. Mijn zusje Tessa heeft hier vroeger wel
gespeeld

Ik maak Serious Games. Dat zijn spellen
(bordspellen, escaperooms, computer games) om te
leren!
 
 

 
           Dominion. En als ander soort spel uiteraard de NIO
           Pubquiz!
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HET interactieve NIO - SPEL

NIO doolhof



Sportieve groet
van de redactie!

 

Hier kan uw
advertentie
staan! 

Interesse?
Stuur een
bericht naar
sponsor@
ckvnio.nl
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