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O P  N A A R  D E  K E R S T
Dit is alweer de laatste editie van het Tweekbericht in 2021.
Het jaar is voorbij gevlogen! De makers van het Tweekbericht
wensen u hele fijne feestdagen en hopen u volgend jaar weer
in het echt te zien op het korfbalveld!!!
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Bankhangen...
En toen lag de boel weer stil

Op het fietsje naar de Wilgenring reed ik langs
twee vaste NIO 2 supporters die de voorgevel
van hun woning weer zalig Christmasproof aan
het maken waren. HEERLIJK! 

Hierna was het tijd voor NIO F1 tegen Korbis F1.
Het werd een leuke wedstrijd met plezier, een
lach, een traan, een one-hander, dromerige
spelers en veel doelpunten. Helaas trok NIO aan
het kortste eind en mocht Korbis met de punten
naar Waddinxveen terug rijden. 

In de diverse media wordt al druk gespeculeerd over het woord van het jaar
2021. Van Dalen, die van de Dikke, organiseerd als vanouds een stemming
onder de Nederlandse taalgebruikers. Wordt het dit jaar ‘QR-samenleving’,
‘deltavariant’, ‘prikpolarisatie’ of toch het niet-coronagerelateerde zoals
‘finfluencer’ (een influencer op social media voor financiële zaken) of
‘memeaandeel’ (een aandeel dat in koers stijgt door een online hype, niet door
goede prestaties van een organisatie)?

Het is koffiedik kijken, maar aangezien 2021 nog altijd in het teken staat van
de coronacrisis, zijn coronagerelateerde woorden als ‘vaccinatievoordringer’
en ‘intimiteitsvacuüm’ vast ook deze editie volop vertegenwoordigd. Voor
korfbal kan er eigenlijk maar 1 woord voor 2021 gekozen
worden:'Livestreamwedstrijd'.

Was eerst alleen de Korfbal League voorzien van camera's langs de lijnen, nu
lijkt iedere korfbalwedstrijd ongeacht het niveau het publiek de kans te bieden
de activiteiten van de plaatselijke favorieten live via het beeld te
aanschouwen. Neem nou afgelopen zaterdag. Met een truc lukte mij het om
toch fysiek een korfbal wedstrijd bij te wonen. Welliswaar moest ik gehuld in
een korte boek en afwijkend kleur shirtje en gewapend met een fluit, een pen
en stopwatch binnen de lijnen gaan staan, máár ik was erbij!
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Vervolg: Bankhangen...

Terug naar het korfbal: Mijn persoonlijke favoriet Danny den Dunnen (HKC) tructe
weer wat af in z'n tights en toen ik overschakelde naar NIO 2 - Trekvogels was ik
verheugd en verbaasd tegelijk dat onze Baard in de basis stond ... bij Trekvogels. 

Een paar momenten daarvoor had ik al besloten dat ik Zoë een geel shirt veel beter
vind staan dan een wit exemplaar, maar een dokter-in-spé heeft denk ik per definitie
gewoon voorkeur voor wit. En toen de klok richting 17:00 uur ging zag ik dat HKC en
DSC haast moesten gaan maken, want om 16:57 uur moesten er nog 9 minuten
gespeeld worden... DCS zette nog wel een eindsprint in, maar HKC bleek standvastig
en speelde de minuten professioneel uit. 

Het is de redactie van het NIO Tweekbericht overigens onbekend of de BOA's uit
Hardinxveld Giesendam hebben opgetreden bij het overschrijden van de sluitingstijd.

Dat terug rijden deed ik ook, alleen niet naar Waddinxveen maar richting het
Kleiwegkwartier. En uiteraard zo spoedig mogelijk - want dat zijn de regels!
Eenmaal thuis ben ik via de socials YouTube en Facebook allerhanden
korfbal gaan zitten kijken: NIO 3 werd live uitgezonden vanuit Zwijndrecht, de
NIO selectie speelde in de Wilgenring met Trekvogels (met Zoë Keuning in
de basis) en het sterrenassamble van HKC oefende tegen het stugge DCS.
In de avonduren heb ik nog getwijfeld om te Eyecons aan te zetten voor een
League wedstrijd, maar ik was even korfbalkijkmoe...

En dat kon ook bijna niet anders, maar ik heb veel moois gezien! 

Wat te denken van een heuse schwalbe tijdens
een korfbalwedstrijd. De timing was perfect, maar
de uitvoering was bijzonder matig, zeker voor een
Albatros waar ik toch iets meer vliegtijd van had
verwacht... De VAR greep terecht niet in, sterker
nog: De arbiter van dienst moest hartelijk lachen
om het kunststukje van het niveau Neymar.
Beelden gaan overigens rond in de verschillende
NIO groepsapps.



December 1999 - Sinterklaas bezocht de NIO
kantine en nam kado's mee en dobbelstenen.
Een verslag van deze 
avond stond in het NIO 
Nieuws opgetekend:
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Sinterklaasfeest bij NIO 

Bij NIO werd weer
Sinterklaas gevierd. De
spanning was te snijden. Er
werd een spel gespeeld.

Als je zes gooide mocht je
een cadeautje uitkiezen.
Toen iedereen een
cadeautje had gingen we
weer met de dobbelsteen
gooien en als je twee gooide
moesten we onze
cadeautjes een plaats naar
links opschuiven. 

Gooide je vier dan moest je
de cadeautjes een plaats
naar rechts opschuiven. En
als je weer zes gooide
mocht je een cadeau van
een ander uitkiezen.

Dank je wel!
Annelieke van Veen

En in 2002 stond in het december nummer van het NN een
ooggetuige verslag opgetekend van de Sinterklaasviering.
Weer met dobbelstenen, een hoop schuiven en plezier... 

UIT DEN OUDEN DOOSCH

in 2018 namen 2 pieten de
training van NIO E1 en de
G over... 

dec 2017 - Pieten in de kantine
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De afgekondigde maatregelen maken van de start van het zaalseizoen '21/'22 een hele
valse... Binnen sporten mag, maar dan wel voor 17:00uur klaar zijn. Dit geldt voor de
jeugd en het breedte korfbal, want uit het wedstrijdkorfbal is de stekker getrokken en
wordt na de kerst bekeken of en in welke vorm de competitie toch hervat kan worden. In
deze stand in de mand ontbreken dus NIO 1 en 2, maar de rest van de NIO ploegen
heeft wel een positie op de ranglijst...

STAND IN DE MAND

NIO E1

NIO F1

NIO F1 komt langzaam op stoom in de zaal. Tegen Korbis
lukte het maar 1x om te scoren tijdens de wedstrijd, maar
tegen KCC een week laten lukte het al 5x ! Hou deze koers
vast en dan gaan jullie hoge ogen gooien in deze zware
poule!

De wedstrijden gaandan weliswaar verloren, maar qua rijtjes
schieten is NIO E1 onoverwinnelijk. Zelfs koploper Reeuwijk
werd hierin verslagen. Nu nog tijdens de wedstrijd NIO E1 en
het gaat helemaal goed komen!!

NIO D2

De D2 heeft nog niet mogen spelen dit indoor
jaargang, maar in de poule zijn al wedstrijden door
gegaan. Korbal League vereniging Fortuna staat
samen met Weidenvogels aan kop. Maar NIO D2
moet nog in actie komen, dus pas maar op!
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De volle buit uit 3 gespeelde wedstrijden. We zijn
eigenlijk niets anders gewend van NIO C1, alleen moet
er niet te licht gedacht gaan worden over wedstrijden... 

Afgelopen zaterdag stond de kraker met TOP C3 op
het programma en dit treffen met slechts minimaal
verschil gewonnen (7 - 8), terwijl op het veld deze
ploeg nog met 11 - 4 en 14 - 3 over de knie werd
gelegd.

Het is een pittig poule'tje waar NIO C2 in
speelt. Drie gespeeld en 0 punten. Maar wel
de koplopers al gehad! Dus nu volgen de
ploegen die wel te pakken zijn en we gaan
het volgende Tweekbericht vast en zeker
punten gaan zien!

NIO C2

NIO C1

NIO D1
Op bezoek bij de Schollekoppen (KVS uit
Scheveningen) werd met 7 - 7 gelijk gespeeld,
maar de daarop volgende thuiswedstrijden
gingen helaas verloren. Wellicht is NIO D1 een
echte uitploeg, die pas weet te excelleren
wanneer het optreedt op vreemde bodem. Als
dit het geval is, dan gaan er vast en zeker nog
veel punten gehaald worden dit zaalseizoen!

Vervolg Stand in de mand

NIO A2
Het zwart wit van Achilles uit Den Haag bleek iets
doeltreffender dan het geel blauw uit Schiebroek. Met 9 - 4
dolf NIO A2 het onderspit en maakte hiermee een valse start.
Maar zoals in de Formule 1 kan het gewoon ook nog in de
laatste bocht gebeuren, het zaalseizoen is nog lang, dus
niets aan het handje...
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Vervolg Stand in de mand

Eén wedstrijd heeft NIO 3 erop zitten en deze
ging in de laatste 10 minuten verloren. De
wedstrijd tegen KCC mocht geen doorgang
vinden (20:45 uur aanvang) en ook aankomende
competitieronde zal het geplande treffen tegen
Merwede niet gespeeld worden (16:45 uur) of de
roodwitte brigrade uit Sliedrecht moet voor een
kwartiertje korfbal langs willen komen...

NIO 4 is gedeeld koploper! De eerste de beste
kans in de zaal werd met twee handen
aangegrepen en omgezet in 2 klinkende
punten. Het derby gevoel gaf NIO 4 vleugels en
van deze dadendrang werd Nikantes 3
slachtoffer. Helaas waren de wedstijden tegen
Valto en Avanti  na vijven, dus moet deze
vliegende start even wachten op het vervolg...

NIO 4

NIO 3

NIO A1

NIO's eerste A ploeg is het indoorseizoen goed
begonnen met een 14 - 17 overwinning op ONDO.
Gehuld in het reserveshirt maakte de ploeg van trainers
vd Lee & vd Kooij het onnodig spannend, maar de
voorsprong werd vastgehouden tot het laatste fluitsignaal
en hiermee werden de punten meegenomen vanuit 's
Gravenzande naar Rotterdam Schiebroek.
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Van 27 november tot 29 december 2021 kunnen alle korfbalteams in Nederland een
wedstrijd laten sponsoren voor 1 euro per drie doelpunten. De helft van de opbrengst
gaat naar Spieren voor Spieren, de andere helft naar de eigen vereniging. 
Meedoen aan de actie is eenvoudig. Ga snel naar scorenmet.nl/daan! 

KORFBALTEAMS SCOREN VOOR
SPIEREN VOOR SPIEREN ÉN HUN
VERENIGING

Krachtenbundeling met Spieren voor Spieren

Het KNKV wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal. Voor bewegen en
sporten zijn gezonde spieren nodig en daarom bundelt het KNKV de krachten met
Spieren voor Spieren, dat zich inzet om spierziekten bij kinderen te verslaan. 

Gezicht van de samenwerking is Daan Preuninger, speler van TeamNL Korfbal en
Fortuna/Delta Logistiek. Hij wordt bijgestaan door kind-ambassadeur Danique van der
Linden, die ondanks haar spierziekte met veel plezier korfbalt – en training geeft – bij
PSV/lifovragen.nl. 

BILLIEBALLIE 
Ken jij het al? 
Het is een hobbyproject/initiatief (“voortgekomen uit
borrelpraat en uit de hand gelopen”) waarmee je punten
kunt verdienen door de einduitslagen van de Korfbal
League te voorspellen. Daarvoor hebben de twaalf
deelnemende clubs een rating gekregen gebaseerd op
analyse van alle data (uitslagen) in de historie van de
Korfbal League. Deze rating wijzigt ook weer door
uitslagen gedurende de competitie en hoe
onwaarschijnlijker de uitslag die je correct hebt
voorspeld, hoe meer punten je verdient! Bijvoorbeeld
een gedoodverfde degradatiekandidaat die een
titelfavoriet van het veld veegt.
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De Rijksoverheid maakte bekend dat er in ieder geval tot 19 december 2021 niet na
17.00 uur gesport mag worden. Daaropvolgend heeft het KNKV gekeken hoe het z’n
leden zoveel mogelijk mogelijkheden kan bieden om te kunnen blijven sporten.

Het uitgangspunt bij onderstaande besluiten ten aanzien van de zaalcompetitie is dat het
KNKV de verenigingen in deze zware tijd maximale flexibiliteit wil bieden en daarmee zo
goed mogelijk wil ondersteunen. Sport is onderdeel van de oplossing in de coronacrisis.
Samen sporten en voldoende bewegen is essentieel om de weerbaarheid tegen het
coronavirus te vergroten. Het KNKV wil daarom zoveel mogelijk mensen op verantwoorde
wijze laten sporten binnen de mogelijkheden die er zijn.

Daarnaast heeft het KNKV gekeken naar mogelijkheden om een alternatieve competitie
op te zetten met de mogelijkheid om deze uit kunnen spelen. Dit voor de teams voor wie
in de komende weken trainen en/of spelen onhaalbaar blijkt. Op deze manier wil het
KNKV recht doen aan de uitgangspunten van de verschillende sporters in het breedte-,
wedstrijd- en topkorfbal.

HOE ZIT HET NU PRECIES MET DE
ZAALCOMPETITIE? 

Bij NIO spelen alle jeugdteams, het
3de en het 4de breedtekorfbal. 

Het KNKV heeft daarom besloten dat
de huidige breedtekorfbalcompetitie
doorgang vindt waar mogelijk, conform
de huidige competitieopzet en binnen
de gestelde regelgeving. De
verenigingen krijgen alle ruimte om de
niet gespeelde wedstrijden in
onderling overleg op nieuw in te
plannen.

Bij NIO speel te selectie (NIO 1 en 2) wedstrijdkorfbal. 

Het KNKV komt voor het wedstrijdkorfbal met een alternatieve opzet van de
zaalcompetitie, die uitgespeeld kan worden en die begint op de eerst mogelijke
startdatum. Deze competitie is volgens een hybride model met combinaties van poules
met zes en vier ploegen, eventueel in combinatie met kruiswedstrijden. Voor aanvang
van de nieuwe alternatieve competitie komt het KNKV met een nadere uitwerking van de
promotie/degradatieregeling. Tot die tijd kunnen de betreffende teams de wedstrijden
zoals momenteel gepland spelen, als de betreffende verenigingen dit mogelijk en
wenselijk achten. Voor deze duels in de huidige competitie geldt dat ze qua resultaat
worden beschouwd als niet gespeeld.

BREEDTEKORFBAL

WEDSTRIJDKORFBAL

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/26/avond-lockdown-en-strengere-maatregelen-overdag


Ook dit jaar wisten de pieten van Sinterklaas NIO te vinden! De
allerjongsten van NIO (lees de kangoeroes) werden tijdens de training
verrast door de pieten. Chaos, gelach en heel veel plezier was het
resultaat! 

Waar de pieten ook graag de nodige chaos bij de oudere NIO'ers
wilde bezorgen kon dit door de nieuwe maatregelen helaas niet
doorgaan. Maar uiteraard verblijdde piet alle leden wel met een
persoonlijke videoboodschap!
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P I E T E N  B I J  N I O !

GAANDE OP DE CLUB

Helaas kon de wedstrijd van NIO D2
afgelopen zaterdag (11 december)
niet doorgaan. 

Maar deze fanatieke trainers en
spelers wilden natuurlijk wel
korfballen op de zaterdag, dus werd
er een buitentraining voorgesteld?!
Hoe leuk! 

NIO D2 IN DECEMBER EEN BUITENTRAINING?!
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Gezien de Coronabeperkingen is het op basis van huidige regels niet mogelijk en
verantwoord om een volledig fysieke vergadering te houden. Op basis van de statuten
van ckv NIO moet de jaarlijkse vergadering worden gehouden uiterlijk 6 maanden na
afloop van het boekjaar. Gegeven deze omstandigheden heeft het bestuur besloten om
de jaarlijkse Algemene Vergadering deels digital te houden op vrijdag 17 december
2021, waarbij het bestuur vanuit de NIO kantine de vergadering zal leiden en alle overige
leden en donateurs de mogelijkheid krijgen om d.m.v. ZOOM deel te nemen aan de
vergadering. Indien er leden zijn die bezwaar hebben tegen deze manier van vergaderen
of wel willen deelnemen maar geen gebruik kunnen maken van ZOOM dan worden deze
verzocht om contact op te nemen met het bestuur zodat we gezamenlijk naar een
oplossing kunnen zoeken.

Alleen leden en donateurs kunnen deelnemen d.m.v. bijgaande Zoom Meeting link:
https://us02web.zoom.us/j/82729593413?pwd=V1JuY2paakR1TlpsK2ZFaWxRR0ZtZz09

Bij aanvang van de vergadering zal het bestuur inventariseren wie er digitaal aanwezig
zijn. Deelnemers worden gevraagd om microfoon uit te zetten en deze aan te zetten op
het moment dat het bestuur hier om vraagt. Indien deelnemers vragen en/of
opmerkingen hebben kan dit worden aangegeven door tijdens de vergadering je hand
virtueel omhoog te houden, zie reactiepictogram in de besturingselementen van de
vergadering rechtsboven in het scherm.

Als er moet worden gestemd dan zal het bestuur tijdens de vergadering het agenda punt
en het advies van het bestuur formuleren. Deelnemers die tegen dit advies zijn geven dit
aan door het fysiek opsteken van de hand. Zonder melding van de overige deelnemers
gaat het bestuur ervan uit dat deelnemers die hun hand niet opsteken het eens zijn met
het advies van het bestuur.

De agenda (zie bijlage) en de op de vergadering te bespreken stukken zijn beschikbaar
via het besloten ledendeel op de site van NIO.

Het bestuur van Ckv NIO
10 december 2021

JAARLIJKE ALGEMENE LEDEN
VERGADERING

17 december 2021 om 20:00 uur online
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Oda den Boon

Paul Hogetoorn

Levien Kempers

Aly louwer + Thomas van Dijk
Wim Harteveld

Dienke Weultjes
Nynke Geerders

Martin Hof

Cees Dekker

Peter Boekhout



R E C R E S T A R S
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In de regio Rotterdam is er in
september en oktober een pilot
RecreStars gehouden gericht op
korfbalaanbod voor de doelgroep
dertig plussers, die onlangs of al wat
langer geleden gestopt zijn met actief
korfballen. Arenda Heemskerk,
speelster van de Vlaardingse
korfbalvereniging SC Twist, deed mee
aan de pilot en is enthousiast: “Ik heb
weer eens genoten van het
korfbalspelletje met en tegen oude
bekenden."

Voor verenigingen zijn korfballers die net
gestopt zijn met de competitie of al wat
langer niet actief zijn een belangrijke
doelgroep om te behouden of weer terug
te krijgen op de vereniging. Voor deze
doelgroep is RecreStars bedacht, een
aanbod dat past bij de levensfase van en
goed aan kan sluiten bij de behoefte en
wensen van die doelgroep.

Elke vereniging gastheer
Op vier vrijdagavonden in het najaar is er
tussen vier verschillende verenigingen –
KCC/CK Kozijnen, CKC Maassluis,
Weidevogels en SC Twist- onderling in
toernooivorm tegen elkaar gespeeld.
Korte wedstrijdjes in een 4-4 vorm in één
vak leverden leuke avonden op en de
avonden werden uiteraard afgesloten met
een gezellige derde helft. De vier
vrijdagavonden werden wisselend
georganiseerd bij de vier deelnemende
verenigingen. Heemskerk: “De
thuisvereniging maakte er echt wat leuks
van, met wat lekkers na afloop erbij, die
derde helft is tenslotte een belangrijk
onderdeel van RecreStars.”

'De derde helft is een belangrijk
onderdeel van RecreStars'
Tijdens de vier avonden is er ook met de
spelregels geëxperimenteerd.
Heemskerk: “De eerste avond hebben we
met de superspeler bij een verschil van
drie doelpunten gespeeld en mocht je
iedereen verdedigen. Uiteindelijk merk je
toch wel bij de meeste spelers dat de
voorkeur er is om gewoon met twee heren
en twee dames te spelen. Wat wel echt
door iedereen als positief punt werd
genoemd is, vreemd genoeg, de
afwezigheid van een scheidsrechter. Met
elkaar werd het opgelost en dat gaf geen
enkele discussie, echt heel fijn.”

De Vlaardingse sluit af: “Ik had al een
aantal jaren niet meer gekorfbald, maar
dit soort initiatieven spreken mij wel aan.
Al snel hadden we een groep van zo’n
vijftien geïnteresseerden, dus je merkt dat
er echt wel vraag naar is om op een
laagdrempelige manier weer te gaan
korfballen met elkaar. Ook bij de
tegenstanders van de andere drie
verenigingen zag je dezelfde soort teams.
Een mix van recent en wat langer
afgehaakte spelers. Wij staan zeker open
voor een vervolg straks in het voorjaar.”

Meer informatie over RecreStars kan je vinden
op de website van de knkv:
https://www.knkv.nl/kennisbank/recrestars/

Ook iets voor NIO?



KORFBAL LEAGUE
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Dankzij een prachtige overwinning op PKC/Vertom onderstreepte DVO/Accountor
zaterdagavond de ambitie om aansluiting bij de top te vinden. De Bennekommers
hadden het voortouw in zowel de hoogstaande eerste helft als de zenuwslopende
tweede. Pas op 23-24 genoten de bezoekers voor het eerst een voorsprong, maar
in tegenstelling tot in de play-offs van het vorige seizoen, maakte DVO het goede
voorbereidende werk nu wel zelfverzekerd af: 28-26.

12 DEC 2021 - VERSLAG DVO

xxxx

DVO ZET AMBITIES KRACHT BIJ MET
ZEGE OP PKC

DVO trad (natuurlijk) met de vaste basisacht aan tegen de titelhouder, die dit keer

Jelmer Jonker en Julie Caluwé op de bank hield. Gertjan Meerkerk kwam tegenover

Richard Kunst te staan, een geduchte tegenstander die hem in het recente verleden

al enkele vervelende wedstrijden had bezorgd. Deze keer kwam de rappe aanvaller

beter uit de verf en de eerste goal uit zijn handen viel al na een tiental seconden.



KORFBAL LEAGUE
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xxxx

PKC-captain en aanjager Laurens Leeuwenhoek deed direct wat terug, waarna ook

het eerste schot Chris van Haren binnen viel. Niet heel verwonderlijk: bijna één op

de twee pogingen die de DVO’er neemt, gaat er dit seizoen in. Menno van der Neut

sloeg daarna zelfs het eerste gaatje: 3-1.

In het vervolg ontspon zich een heerlijke strijd, op en neer golvend, met heel veel

goals. DVO startte het scherpst, over veel schijven, terwijl PKC vooral moest

vertrouwen op het goede vak rondom reboundkoning Olav van Wijngaarden en de

zeer zuivere Leeuwenhoek. De 8-6 was zijn vierde uit vijf schoten.

Na een slim versierde strafworp van Van Wijngaarden voor 12-10 plaatste de

thuisploeg een tussensprint. Van Haren prikte vanaf de achterlijn binnen, Caitlin

Keller vond met een strakke pass binnendoor Daniëlle Boadi voor een doorloopbal

en Meerkerk schoot vanaf de zijlijn raak. Wim Scholtmeijer en Jennifer Tromp

hadden toen hun wissels al klaar staan. Na weer een kracht-uitspatting van Van

Wijngaarden (15-11) kwam Jonker erin voor Arjen van Houwelingen en toen hij voor

16-12 had gezorgd volgde Caluwé voor Sanne van der Werff.

De komst van Jonker zorgde voor vuur in het minder renderende vak van PKC en

binnen een vloek en een zucht had de landskampioen de aansluiting weer

gevonden. De tijdige goals van Van der Neut (17-15, handigheidje onder de korf) en

Meerkerk (18-16, van afstand) hielden DVO in deze fase nog op voorsprong. Jonker

tekende na een mislukte onderschepping van Meerkerk voor de 18-17 ruststand.

Van der Neut tilde het verschil weer naar 19-17 en na de gelijkmaker van de

actiever wordende Nienke Hintzbergen bracht Boadi die marge met twee schoten

weer terug: 21-19. De beste speelster onder 23 van vorig jaar was nog niet heel



trefzeker aan dit seizoen begonnen, maar tegen PKC speelde ze weer in de geest

van haar optreden aan het einde van vorig jaar.

Toen bij beide teams de doelpuntenproductie dan toch wat begon op te drogen,

bracht DVO Jeffrey van Huenen om Van der Neut wat rust te gunnen en stuurde

PKC Boadi’s tegenstrever van vorig jaar weer het veld in: Van der Werff. De beste

speelster van 2020-2021 kreeg direct een strafworp voor 22-21, maar verzuimde die

te verzilveren. Even later maakte Kunst alsnog die aansluitingstreffer en na een

Bennekomse time-out zorgde de routinier ook koelbloedig met een vrije bal voor de

gelijkmaker.

Hij schoot PKC bij 23-24 zelfs voor het eerst aan de leiding, maar met haar eerste

pass zette invalster Lois Bakker vanuit de ruimte Van Haren vrij onder de korf en

die faalde niet: 24-24. Twee goals aan beide kanten zetten de wedstrijd nog verder

op scherp en met een licht momentum bij PKC leek het opnieuw mis te kunnen

gaan voor DVO. Maar Meerkerk loodste zijn ploeg nu wel naar de zege door eerst

van afstand voor 27-26 te zorgen en na een reeks doelpuntloze aanvallen optimaal

te profiteren van het extreme risico dat PKC in de laatste veertig seconden nam om

nog aan de bal te komen. Geheel vrijstaand rondde hij gedecideerd af: 28-26.

Met de zwaarbevochten zege neemt DVO de koppositie over van PKC, maar

belangrijker: pakt het (zoals het er nu naar uitziet) twee belangrijke punten in de

strijd om de play-offs in fase twee van dit Korfbal League-seizoen. En wellicht nóg

belangrijker is wellicht het vertrouwen dat deze zege moet geven binnen het

overkoepelende proces van de club, die na jaren bouwen nu echt een serieuze

uitdager voor de gevestigde orde, die jarenlang het topkorfbal heeft gedomineerd,

lijkt te zijn geworden.

xxxx

KORFBAL LEAGUE
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S P O R T  P I E T

Hej Piet ! Hoe is het ermee?
Goed hoor, maar ik kan beter vragen hoe het met jullie is.

Hoe dat zo?
Ik maar de sporthallen bezoeken: Wilgenring, Noorderhavekade 
en voor de zekerheid heb ik ook de Melachtonhallen en de 
Olijflaan bezocht maar ik kon jullie niet vinden. 

Helaas mogen we niet trainen ivm Corona...
Maar jullie spelen wel wedstrijden toch? Dat las ik tenminste in Sportlink (...niets alles
staat in het boek van Sinterklaas...). Alleen toen ik de hal in wilde om te komen kijken
hield een meneer me tegen. Ik moest mijn QR en ID laten zien... Ik heb geen ID wat een
QR is en ik mag hopen dat ik me niet hoef te legitimeren. Maar ik had het te druk om
met die meneer in discussie te gaan.

Druk? Met schoenen vullen en pakjes bezorgen zeker? 
Ja en net als ieder jaar was er weer drama... Paardje Ozosnel was kwijt en er waren
geen pakjes omdat het pakjesruim op slot zat. En ik moest bijspringen als doventolk
tijdens de persco's van de Hoofdpiet. Heb je me niet gezien op TV ?

Zeker wel, je deed het bijna net zo goed als Irma!
Nu niet overdrijven vriend - maar het ging inderdaad best lekker...

Maar geen korfbal dus dit jaar?
Helaas niet. Mijn acrobatische korfbalskills moeten 
volgend jaar maar weer getoont worden. Ik kan niet 
wachten! 

Wij ook niet, dus tot volgend jaar maar weer!
Zeker! Tot volgend jaar... Dag hoor... 

G R O E T E N  U I T . . .
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Eten
Familie
Mijn huisdieren

Familieleden bij NIO: Levien Kempers

Werk/Studie/School: Wolfert Tweetalig

Funfact: Ik heb een sieradenbedrijfje

Leukste (bord)spel: Ticket to Ride New York

Serie/Film die je gezien moet hebben: La casa de papel

Het liefst eet ik: Pannenkoeken

Dit lust ik niet: Witlof

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen: Bungeejumpen

Volgende keer zou ik alles willen weten van:  Anne van der Lee

Familieleden bij NIO: 

Werk/Studie/School:

Funfact:    Bij mijn allereerste sollicitatie kreeg ik mijn navigatie niet uit. Mijn
Tomtom zat in mijn tas en midden in het gesprek zei de navigatie dat mijn
bestemming bereikt was en ik om moest keren!

Leukste (bord)spel:

Serie/Film die je gezien moet hebben:

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

K I M B E R L Y

F E N N A

I N  A C T I E

Mijn kinderen (Quinten en Lynn)
Een tablet om ze bezig te houden
Boeken voor mezelf!

Het liefst eet ik: Spinazie of Witlof

Dit lust ik niet:  Tomaten, ui, champignons en paprika.

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Een wereldreis maken

Volgende keer zou ik alles willen weten van:  Jessey Martha

Geen, mijn dochter traint mee met de kangoeroeklup.
 
Lerares NT2 op het voortgezet onderwijs. Kort
gezegd ik geef Nederlands aan leerlingen die uit het
buitenland komen.
 
 
 
 
 
Kolonisten van Catan!
 

Coyote Ugly, echt heel fout, maar
kijkt lekker weg!
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HET interactieve NIO - SPEL

Ga snel naar Instagram/CKVNIO en
reageer onder de post!

Kerstfilms 
Kun jij aan de hand van emoji's raden welke kerstfilms er

uitgebeeld worden?
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Namens NIO en de redactie
van het Tweekbericht:

 
 



Sportieve groet
van de redactie!

 

Hier kan uw
advertentie
staan! 

Interesse?
Stuur een
bericht naar
sponsor@
ckvnio.nl
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