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Voorzitter  Jordy Majoor  06 248 54 643 voorzitter@skvnexus.nl 
Penningmeester Suthes Balasooriyan 06 104 16 238 penningmeester@skvnexus.nl 
Secretariaat  Sander van der Heide 06 111 78 299 secretaris@skvnexus.nl 
Postadres  Pieter Loopuytstraat 3 
   3117 ZC Schiedam 
Beheer   Vacant 
Acco   Ivar Pondaag  06 286 24 785 acco@skvnexus.nl 
PR & Werving  Ivar Pondaag  06 286 24 785 contact@skvnexus.nl 
Technische Zaken Noah Poppelier  06 131 27 002 TZ@skvnexus.nl 
Algemeen bestuurslid Dionne van Dijk  06 211 82 400 
 
VERTROUWENSPERSOON vertrouwenspersoon@skvnexus.nl 
 
WEDSTRIJDSECRETARIAAT AFSCHRIJVEN VIA EMAIL 
Afschrijven kan tot uiterlijk donderdag 20:00 per email naar: afschrijven@skvnexus.nl 
Vergeet niet je naam, team en reden van afschrijving te vermelden.  
Afschrijven na donderdag 20:00 kan alleen telefonisch: 
Senioren  - Afschrijven bij eigen trainer/aanvoerder 
A-team t/m F-team - Wilfred Koppe 06 464 95 157 
 
BEREIKBAARHEID TZ 
Een vraag of probleem? 
Stuur een mail naar TZ@skvnexus.nl. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen. 
 
TRAINER SELECTIE SENIOREN 
Mario Bernard  +32 476 87 14 29 
Jordy Majoor  06 248 54 643 
 
CONTRIBUTIE 2021/2022 
KangoeroeKlup   €   25,00 per jaar €   6,25 per kwartaal 
KanGoeroes   €   70,00 per jaar € 17,50 per kwartaal 
Pupil    € 127,00 per jaar € 31,75 per kwartaal 
Aspirant   € 127,00 per jaar € 31,75 per kwartaal 
Junior    € 175,00 per jaar € 43,75 per kwartaal 
Senior    € 232,00 per jaar € 58,00 per kwartaal 
Niet-spelend   €   70,00 per jaar € 17,50 per kwartaal 
Buitenlid   €   30,00 per jaar €   7,50 per kwartaal 
 
Banknummer   NL13RABO0146372530 t.n.v. skv Nexus – Schiedam 
 

Het lidmaatschap kan alleen beëindigd worden aan het eind van het verenigingsjaar met een 
opzegtermijn van 2 maanden (dus vóór 1 mei) bij het secretariaat. 

http://www.skvnexus.nl/
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SKV NEXUS – SCHIEDAM 
 

Redactie : Wilfred Koppe en Greet Veer - redactie@skvnexus.nl 
Kopij inleveren : donderdag 14 oktober voor 19.00 uur 
 
 

 8e jaargang no.  3 

Van de redactie 

 
De Grote Clubactie is weer begonnen. Doe allemaal mee dan halen we een mooi resultaat. 
Ook de actie van de Plusmarkt kan nog steeds geld opleveren. 
 
Dit clubblad is voor 3 weken t/m het programma voor 23 oktober. 
 
In dit clubblad het geboortekaartje van Jedidja. Bij het vorige clubblad was dit nog bij de drukker.  
Wij wensen Lenneke en Wilfred nogmaals veel geluk met hun dochter. 
 
Een wijziging van jeu de boules naar de zaterdag heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. 
Dus gaan we weer naar de zondag. Lees verder voor de data in dit clubblad. 
 
Er zijn heel veel foto’s gemaakt van Nexus 1 en het A-team. 
 
Nexus 1 - Fluks 1: https://photos.app.goo.gl/rkUM8Qm32oGeJvrC6 
 
Nexus A1 - SKV (Zu) A1: https://photos.app.goo.gl/bfKbDGRpM4upQUd67 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
 
Zaterdag   2 oktober Wedstrijden Nexus 1, 2, 3, 4, A1, C1, D1, F1, Kangoeroes, KanGoeroes 
Maandag   4 oktober Dierendag 
Zaterdag   9 oktober Wedstrijden Nexus 1, 2, 3, 4, A1, C1, D1, F1, KanGoeroes 
Vrijdag  15 oktober Klaverjassen     
Zaterdag 16 oktober Wedstrijden Nexus 1, 2, 3, 4, A1, C1, D1, F1, Kangoeroes, KanGoeroes 
    Spelletjesavond 
Zondag  17 oktober  Jeu de boules 
Maandag 18 oktober Papier ophalen 
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Veldwedstrijden 
 
 
Zaterdag 2 oktober 
 
Nexus 1  - Paal Centraal 1 Aanvang 15.30/verzamelen 14.00 
      Scheidsrechter: Bond 
 
Nexus 2  - Paal Centraal 2 Aanvang 14.00/verzamelen 13.00 
      Scheidsrechter: Nathaniël 
 
Nexus 3  - Nieuwerkerk 8 Aanvang 12.35/verzamelen 11.50 
      Scheidsrechter: Noah 
 
Dijkvogels 5  - Nexus 4  Aanvang 14.10/verzamelen 13.10 
      Sportveld Dijkvogels – Maasdijk 
 
DVS ’69 A2  - Nexus A1  Aanvang 10.30/verzamelen 9.20 
      Sportpark Schildman – Hendrik-Ido-Ambacht 
 
Nexus C1  - ONDO (G) C6  Aanvang 11.30/verzamelen 10.50 
      Scheidsrechter: Martin 
      Bardienst: ouders van Lieke en Luna 
 
KOAG D3  - Nexus D1  Aanvang 11.30/verzamelen 10.25 
      Groene Wetering – Krimpen a/d IJssel 
 
Nexus F1  - Maassluis F2  Aanvang 10.30/verzamelen 10.00 
      Scheidsrechter: Ineke 
      Bardienst: ouders van Adriël en Esra 
 
 
Nexus Kangoeroes    Aanvang 10.30/verzamelen 10.20 
 
 
Nexus KanGoeroes    Aanvang 10.30/verzamelen 10.20 
 
 
Bardiensten 
 
2/10   Openen Nel W, tel 010 4261287  

10.30-11.30 F1: Nel W en ouders van Adriël en Esra 
 11.30-12.30 C1: Nel W en ouders van Lieke en Luna 
 12.30-13.30 Nel W 
 13.30-15.30 Nel M en Clemens 
 15.30-18.00 Stefan en Yvonne 
 
 

==================== 
  



Zaterdag 9 oktober 

 
 
Oosterkwartier 1 - Nexus 1  Aanvang 15.30/verzamelen in overleg 
      Oosterkwartier, Haarlem 
 
Dunas 3  - Nexus 2  Aanvang 11.00/verzamelen in overleg 
      Stokroosveld, s‘-Gravenhage 
 
RWA 6   - Nexus 3  Aanvang 15.30/verzamelen 14.30 

Sportcomplex Landweg-Poortugaal 
 
Nexus 4   - Korbis 4  Aanvang 12.30/verzamelen 11.45 
      Scheidsrechter: Martin 
 
Nexus A1  - ’t Capproen A1 Aanvang 11.00/verzamelen 10.15 
      Scheidsrechter: Ivar 
      Bardienst: ouders van Tobias en Nathan 
 
Olympia (S) C2  - Nexus C1  Aanvang 10.15/verzamelen 9.15 
      Sportpark De Brug – Spijkenisse 
 
Nexus D1  - ‘t Capproen D1 Aanvang 10.00/verzamelen 9.30 
      Scheidsrechter: Gerben 
      Bardienst: ouders van Daniel en Kanto 
 
Olympia (S) F1  - Nexus F1  Aanvang 9.00/verzamelen 8.00 
      Sportpark De Brug – Spijkenisse 
 
Nexus KanGoeroes    Aanvang 11.00/verzamelen 10.50 
 
 
 
 
Bardiensten 
 
9/10   Openen Nel W, tel 010 4261287 
 10.00-11.00 D1: Nel W en ouders van Daniel en Kanto 
 11.00-12.00 A1: Nel M, Suzanne en ouders van Tobias en Nathan 
 12.00-14.00 Nel M en Suzanne 
 
 

==================== 
  



Zaterdag 16 oktober 
 
 
Thor (R) 1  - Nexus 1  Aanvang 15.30/verzamelen in overleg 
      Sportveld Ellemare – Rotterdam 
 
Twist 5   - Nexus 2  Aanvang 12.45/Verzamelen in overleg 
      Claudius Civilislaan – Vlaardingen 
 
Nexus 3  - IJsselvogels 5  Aanvang 12.00/verzamelen 11.15 
      Scheidsrechter: Noah 
 
Nexus 4  - Nikantes 4  Aanvang 13.30/verzamelen 12.00 
      Scheidsrechter: Ad 
 
ZKV (Z) A1  - Nexus A1  Aanvang 11.00/verzamelen 09.50 
      Sportcomplex Groot Nibbeland – Zuidland 
 
Nexus C1  - DES (D) C1  Aanvang 11.00/verzamelen 10.20 
      Scheidsrechter: Gerben 
      Bardienst: ouders van Thomas en Thijs 
 
ODO D3  - Nexus D1  Aanvang 11.00/verzamelen 10.00 
      Sportpark De Commandeur – Maasland 
 
Nexus F1  - ODO F3  Aanvang 10.00/verzamelen 9.30 
      Scheidsrechter: Ineke 
      Bardienst: ouder Maleys 
 
Nexus Kangoeroes    Aanvang 10.00/verzamelen 9.50 
 
Nexus KanGoeroes    Aanvang 10.00/verzamelen 9.50 
 
 
Bardiensten 
 
16/10   Openen Nel W, tel 010 4261287 
 10.00-11.00 F1:Nel W en ouder Maleys 
 11.00-12.00 C1: Nel W en ouders Thomas en Thijs 
 13.00-15.30 3e en 4e team, bezetting zelf regelen 
   Sluiten Ivar 
 
 

==================== 
  



Zaterdag 23 oktober 
 
Nexus 1  -  Badhoevedorp 1 Aanvang 15.30/verzamelen 14.00 
      Scheidsrechter: Bond 
 
Nexus 2  - Vitesse (B) 5  Aanvang 14.00/verzamelen 13.00 
      Scheidsrechter: Nathaniël  
 
23/10   Openen Nel M 
 13.00-15.30 Nel M en Marieke 
 15.30-18.00 Leo en Suthes 
 
 

==================== 
 
 

SAMENSTELLING TEAMS 
 
 
Nexus selectie 
Dames: Dionne van Dijk, Inden van Dijk, Merle van Dijk, Sabine van Grevenbroek,  

Kim Majoor, Daphne Poot, Juliette van Schie, Laura Seip, Lisa Stouten,  
Emma de Vette 

Heren: Jorg van Berkel, Stefan Bohm, Sander Borgman, Sef de Hart, Sander van der Heide, 
Wilfred Koppe, Nick Pak, Noah Poppelier, Yannick van Otterloo, Jochem Schuurman 

Coaches: Mario Bernard, Jordy Majoor 
 
Nexus 3 en 4 
Dames: Janneke Dekker, Faith Nehizena, Sjoerdje Poppe, Claudia Romers, Jill Snelleman,  

Lotte Stouten, Jolieke Verboom, Renske de Vos 
Heren: Kevin Bloot, Daniel Erkens, Jesper van Heijningen, Daan Hekman, Sander van ‘t Hof, 

Martin den Hollander, Gerben Huiskens, Harmen Huiskens, Sven Pappers,  
Ivar Pondaag, Robin Teijgeler, Declan v.d. Veer, Nick van Nielen 

 
Nexus A-team 
Meisjes: Lynn Brinkman, Lieselotte Hekman, Jolie Pietersen, Merel van Zeijl 
Jongens: Tobias Boerwinkel, Joris van Grootveld, Ricard van Gulik, Marick van Gulik,  

Luc Haddeman, Nathan van Otterloo, Yannick van Otterloo  
Coaches: Sander Borgman, Freya Majoor 
 
Nexus C-team 
Meisjes: Julia Boerwinkel, Lieke Boontjes, Luna van Roosmalen 
Jongens: Timo Akkerman, Thijs Boender, Karl Bohm, Thomas Erkens, Quint Griffioen,  

Tygo den Hollander, Tijn Langbroek, Maxim Pieket, Max Veenstra 
Coaches: Jorg van Berkel, Noah Poppelier 
 
Nexus D-team 
Meisjes: Symcha Boerwinkel, Jennifer v.d. Heide, Jaylin den Hollander 
Jongens: Daan van Aken, Tijn Aloserij, Ammar Aydemir, Kanto Bohm, Daniel Dijkshoorn,  

Milo Griffioen, Neill Majoor, Daan van Zeijl 
Coaches: Daphne Poot, Jolie Pietersen, Juliette van Schie 



Nexus F-team 
Meisjes:  Leaticia Bohm, Maelys Bohm, Saar Heggelman, Liv Meulstee, Esra van Riemsdijk 
Jongens: Xem Majoor, Adriël Seip, Thijmen v.d. Heuvel 
Coaches: Sef de Hart, Jill Snelleman 
 
Nexus Kangoeroes 
Meisjes: Noor Heggelman, Yazzlyn v.d. Winkel 
Jongens: Moos Meulstee, Colin van Zanten 
Coaches: Lynn Brinkman, Laura Seip 
 
Nexus KanGoeroes 
Meisjes: Benthe van Riemsdijk 
Jongens: Said Dogan, Sebastiaan v.d. Heide, Walid Lahlimi, Omar Mel-luli, Quint Ree,  

Cyprian Rudnik 
Coaches: Martje Boer, Sander van de Heide, Lisa Stouten, Lotte Stouten, Sjoerdje Poppe,  

Jill Snelleman, Sef de Hart 
 

The Masters 

Dames:  Renate Erkens, Ingrid Radema, Karin Snelleman, Iris van Zeijl, Karin van Riemsdijk 

Heren:  Hans Erkens, Matthias Bohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BROODJE VAN DE WEEK 
 
Vanaf het veldseizoen 2021 zal er op 
thuiswedstrijden van de selectie een broodje van 
de week worden verkocht.  
Op 2 oktober serveren we een broodje frisse kip 
voor €2.50.  
Een heerlijk broodje met roomkaas, kip, 
komkommer en sla. 
 
Aanmelden kan t/m donderdag 30 september via: 
Emma: 06-18147395 
  



 
 
 
 
 

Oud papier 
 
 

Augustus 2021 - € 278,80 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEU DE BOULES 
 
We hebben geprobeerd om (als proef) op 
zaterdag wat meer boulers te strikken.  
Echter dit is niet gelukt.  
Daarom gaan we voortaan op verzoek weer 
op zondag boulen. 
De 4 resterende data voor najaar 2021 zijn: 
Zondag 17 oktober 
Zondag   7 november 
Zondag 28 november 
Zondag 19 december.  

  



 
 
 
BEDANKJE 
 
Frieda heeft een ongelukje gehad.  
Voor de belangstelling en bloemen wil zij iedereen 
hartelijk bedanken. 
Het gaat inmiddels weer beter met Frieda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 Elk lid van NEXUS krijgt 10% korting op korfbal 
gerelateerde spullen bij Sima Sport. 



 
   



UITSLAGEN 
18-9-2021 

Sperwers 1 - Nexus 1 10-17 

KCR 8 - Nexus 2 7-11 

Nexus 3 - RWA 6 7-10 

Korbis 4 - Nexus 4 6-11 

t Capproen A1 - Nexus A1 8-5 

Nexus C1 - Olympia C2 4-3 

Capproen D1 - Nexus D1 1-3 

Nexus F1 - Olympia F1 3-8 

25-9-2021 

Nexus 1 - Fluks 1 15-10 

Nexus 2 - Dijkvogels 4 12-17 

IJsselvogels 5 - Nexus 3 11-13 

Nexus A1 - ZKV A1 3-8 

DES C1 - Nexus C1 8-3 

Nexus D1 - ODO D3 4-3 

ODO F3 - Nexus F1 2-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Doe je online aankopen via SponsorKliks en geef Nexus gratis geld! 
 

http://www.sponsorkliks.com/partners.php?club=4611 

 



         
 
 
Beste leden, 
 
Op zaterdag 18 september a.s. begint de Grote Clubactie en Nexus doet ook dit jaar weer mee. Vorig 
jaar was door jullie inzet het beste jaar ooit, een mooi streven om dat dit jaar minstens te evenaren! 
Helaas kon het kamp ook dit jaar niet doorgaan maar we hopen dat we in juni 2022 weer met z’n 
allen op kamp kunnen. Met een mooie opbrengst van de Grote Clubactie kunnen we de kosten voor 
het kamp zo laag mogelijk houden. We kunnen inmiddels ook genieten van onze mooie lounge set en 
om het geheel mooi af te maken willen we graag een mooie grote parasol aanschaffen. Genoeg 
reden dus om goed je best te doen! 
 
Wij hopen dat iedereen zijn/haar beste beentje weer voor zet door 3 loten per persoon te verkopen 
(je mag ze uiteraard ook zelf kopen ).  
 
Natuurlijk mogen jullie ook meer dan 3 loten verkopen. Iedereen dingt namelijk mee naar een mooie 
prijs voor de persoon die de meeste loten weet te verkopen (voor de jeugd t/m A-team): 

1. €15,- contant 
2. €10,- contant 
3. €5,- contant 

 
Voor iedereen die 20 (of meer) loten verkoopt is er vanuit de Grote Clubactie een waardebon 
beschikbaar. De volwassene die de meeste loten verkoopt krijgt de eer en een mooie bos bloemen. 
 
Op de schermen in de kantine zullen we de tussenstanden van de verkochte loten bijhouden, houd 
deze dus in de gaten.  
 
We gaan ook dit jaar weer voor de online verkoop. Op deze manier hoeft niemand meer langs de 
deuren, maar het mag uiteraard wel. Ook scheelt het ons een hoop werk met het invoeren van de 
loten. Er zijn nog steeds verkoop boekjes beschikbaar, zoals we die van eerdere edities gewend zijn.  
 
Zaterdag 18 september krijgen jullie een mail van ons toegestuurd over de clubactie, met hierin een 
link. Als je op deze link drukt, kom je op je eigen actiepagina. Die staat op jouw naam. Vanaf dat 
moment kan jouw actiepagina gedeeld worden via de mail, Whats-App, Twitter, Facebook, etc. om 
zoveel mogelijk mensen bereid te vinden jou, en de club, te steunen door via jouw actiepagina een 
lot te kopen. 
 
Zijn er meerdere leden in 1 gezin lid, dan krijgt iedereen een eigen mail met link voor een eigen 
actiepagina, zodat ieder korfbal lid van het gezin zelf 3 loten (of meer) kan verkopen. Deze mail 
wordt verstuurd naar het emailadres zoals bij het secretariaat bekend is. Mocht je op 19 september 
geen mail ontvangen hebben, laat het dan even weten aan Sander (vorig jaar bleken er een aantal 
mails niet uitgestuurd). 
 
Je kunt de loten verkopen van 18 september t/m 23 november. Eventuele verkoopboekjes kunnen 
tot 16 november worden ingeleverd!  
  



Let op! Bij zowel de online verkoop als de machtigingsboekjes wordt er gevraagd om je gegevens in 
te vullen voor een eenmalige machtiging. Op je bankrekeningafschrift staat dan je lotnummer. De 
Grote Clubactie keert gewonnen bedragen automatisch uit op je bankrekening en indien mogelijk 
nemen ze contact met je op. 8 december is de trekking en op 9 december worden de winnende 
lotnummers bekend gemaakt. Succes allemaal! 
 
Mochten er vragen zijn, schroom dan niet om die te stellen! 
 
Renate Erkens (renate.erkens@gmail.com / 06-81116272) 
Sander van der Heide (secretaris@skvnexus.nl / 06-11178299) 
Ivar Pondaag (ivarpondaag@hotmail.com / 06-28624785) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JARIG IN OKTOBER 
 
  2 oktober  Monica Schrumpf 
  5 oktober  Rick Borgman  *20*  
  7 oktober  Emma de Vette 
  8 oktober  Jennifer v.d. Heide 
  9 oktober  Juliëtte van Schie 
12 oktober  Benthe van Riemsdijk 
16 oktober  Els Ruseler  *70* 
18 oktober  Said Dogan  *10* 
29 oktober  Jan van Otterloo *80* 
30 oktober  Nel Winkelman 
31 oktober  Timo Akkerman 
 

GEFELICITEERD !!! 
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Doe je boodschappen bij de Plus? Spaar dan voor Nexus! 
 
Nexus doet bij de beide Plus Supermarkten in Schiedam mee met de sponsoractie.  
Je kunt Nexus heel eenvoudig steunen: bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je een voucher. 
Via de website van de plus kun je die voucher vervolgens aan Nexus koppelen. 
Hoe meer punten Nexus op die manier krijgt, hoe meer geld Nexus kan ontvangen! 
 
Bij Plus van der Meer (Nolenslaan) is een pot van EUR 6,250 beschikbaar, die verdeeld wordt over 4 
verenigingen.  
Bij Plus Waardenburg (Geuzenplein) is een pot van EUR 10,000 beschikbaar, die verdeeld wordt over 
16 verenigingen.  
 
LET OP: aangezien het bedrag per punt bij Plus van der Meer hoger is willen we iedereen vragen 
om de punten zoveel als mogelijk aan Nexus te koppelen bij Plus van der Meer, dat kan ook met de 
punten die je bij een andere Plus gekregen hebt! Het invoeren van de punten kan 
hier: https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/verzilveren?id=669 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De tussenstanden: 
Plus van der Meer: https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/dashboard&id=318 
Plus Waardenburg: https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/dashboard&id=530 
 
Het levert Nexus dus het meeste op als we de punten verzilveren bij Plus Van der Meer!  
Op de 17e was de tussenstand 1,992 + 237 = 2,229!  
De actie loopt nog tot en met zaterdag 13 november 2021. 
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Wedstrijdverslagen 
 

NEXUS 1 – FLUKS 1  15-10 (8-6)    25-9-2021 
 
Nexus blijft ongeslagen 
 
 SCHEIDAM – Onder ideale weersomstandigheden stond voor de Schiedamse korfballers de tweede 
thuiswedstrijd op het programma tegen het onbekende Fluks uit Noordwijk. Het zou een pittig potje 
worden, met het nodige duw- en trekwerk. Toen de kruitdampen eenmaal waren opgetrokken stond 
er een verdiende 15-10 overwinning op de borden.  
Nexus startte vandaag zonder de afwezige Lisa Stouten en Juliette van Schie, maar met routinier Kim 
Majoor weer terug in de basis. In tegenstelling tot Nexus schoot Fluks uit de startblokken, waardoor 
de ploeg uit Noordwijk een voorsprong wist de bereiken van 1-4. Vele kansen werden gemist door 
Nexus en het begon een fysieke wedstrijd te worden. Nexus hoofdtrainer Mario Bernard nam een 
time-out en dat bleek een kantelpunt in de wedstrijd. De Schiedamse ploeg wist de achterstand om 
te buigen in een voorsprong van 8-6 bij rust, mede door doelpunten van Jochem Schuurman en Noah 
Poppelier. Diezelfde Schuurman werd halverwege de 1e helft nog getrakteerd op een gele kaart door 
scheidsrechter Knoester, die soms ogen en oren te kort kwam in het fysieke duel maar zich verder 
prima staande hield.  
Nexus kwam de tweede helft goed uit de startblokken en wist de voorsprong uit te breiden naar  
13-9. Die Schiedamse doelpunten werden onder andere gemaakt door de goed ingevallen Sander 
Borgman. De Schiedamse ploeg wist de rust te bewaren en gaf de voorsprong dan ook niet meer uit 
handen. Uiteindelijk werd het slotakkoord gegeven door Nexus en werd er gewonnen met 15-10.  
Een zeer belangrijke overwinning in de bovenste regionen van de poule. Die bestaat inmiddels uit 4 
teams die allen 6 punten hebben behaald. 
Coach Bernard over de wedstrijd: "we moesten vandaag hard werken en hebben ook veel opgelegde 
kansen gemist, ons schotpercentage moet dus zeker nog omhoog. Desondanks ben ik tevreden over 
de uitslag". Volgende week zaterdag speelt Nexus wederom thuis, nu tegen het welbekende Paal 
Centraal uit Delft, 15:30 uur). 
 
 
NEXUS 2 - DIJKVOGELS 4      25-9-2021 
 
Op een zonnige zaterdagmiddag mag Nexus 2 haar plekje in de top 3 van de reserve 4e klasse L 
verdedigen. Het team van Jordy Majoor is in volle strijd voor het kampioenschap. Na 2 keer winst 
tegen respectievelijk ODO 4 en KCR 8 mogen zij het vandaag opnemen tegen de geroutineerde 
Dijkvogels 4. 
Het eerste aanvalsvak: Sander H, Jorg, Laura, Sabine. 
Het eerste verdedigingsvak: Yannick, Sander B, Inden, Merle. 
De ploeg uit Maasdijk opent sterk en zet een 0-3 voorsprong in gang. Nexus is in deze fase zoekend 
naar de juiste kansen. Deze worden onder hoge druk van Dijkvogels genomen. Met veel moeite, 
maar dus ook de juiste inspanning, weet Nexus 2 tot 3-4 terug te komen. Tot 6-8 blijft het spannend, 
maar Nexus weet de stand nooit meer gelijk te trekken. De genadeklap is een gaatje van zes bij een 
stand van 7-13.  
Nexus 2 blijft wel knokken. Elke aanval wordt serieus benut en uit het samenspel ontstaan mooie 
kansen. En zoals men weet: samen spelen, samen delen. Dit heeft als resultaat dat er over veel 
schijven gescoord wordt. Bijna iedereen staat op het scoreformulier, zo ook invaller Nathan van de 
A1.  
  



Voor het neutrale publiek een leuke wedstrijd om naar te kijken. Voor het Nexus publiek, en de 
spelers, een zure nederlaag waar genoeg kansen waren om niet te verliezen.  
Dijkvogels pakt met een eindstand van 12-17 haar eerste 2 punten. Nexus gaat het weekend in met 
een leermoment.  
 
 
SPERWERS 1 – NEXUS 1 10-17 (5-11)    18-9-2021 
 
Nexus winnaar in streekderby 
 
Afgelopen zaterdag stond voor Nexus de wedstrijd tegen Sperwers op het programma in de  
3e klasse G van het veldkorfbal. In de eerste competitieronde wist Sperwers niet voorbij Thor te komen 
in de Rotterdamse confrontatie. Nexus daarentegen kwam, zonder geweldig te spelen, niet in de 
problemen tegen Aurora. Gezien de verwachte onderlinge krachtsverhoudingen zou Nexus met niets 
minder dan een winstpartij tevreden moeten zijn. Die winstpartij kwam er ook, maar naar de 
tevredenheid was het -zeker in de 2e helft- soms ver te zoeken. Uiteindelijk zegevierde Nexus met een 
10-17 eindstand.  
Ondanks de wegwerkzaamheden waren alle partijen, inclusief de uit Delft afkomstige scheidsrechter, 
op tijd in het Rotterdamse Zuiderpark aanwezig om te beginnen met de wedstrijd. Nexus startte fris 
van de lever. De ploeg van Mario Bernard wist met goede en snelle aanvallen gemakkelijk tot scoren 
te komen. Dit zorgde halverwege de 1e helft voor een voorsprong van maar liefst 1-9. Door de iets wat 
verzwakte concentratie en wat onzorgvuldigheden wist Sperwers de achterstand een beetje in te 
lopen. Tot zover leek er nog niet zoveel aan de hand voor Nexus. Tot aan de rust wist Nexus de 
voordelige marge ook te behouden.  
In de tweede helft kreeg Nexus minder vat op de wedstrijd. Getriggerd door een aantal zeer 
discutabele vrije ballen en strafworpen ging Nexus steeds meer tegen zichzelf spelen, waardoor aan 
Schiedamse kant de doelpunten productie nagenoeg stilviel. Sperwers trok zich hier weinig van aan en 
naderde Nexus tot op 3 punten. Na een time-out en een aantal wissels wist Nexus het tij weer te keren, 
waardoor het niet meer in de problemen kwam. In de laatste 3 minuten wist de Bernard-equipe nog 
een aantal keer gemakkelijk de korf te vinden, waardoor de Schiedammers met een 10-17 overwinning 
haar ongeslagen status wist te behouden. 
  
  

KCR 8 – Nexus 2   7-11 (4 – 5)    18-9-2021 
 
Zaterdag 18 september ’21 de tweede competitie wedstrijd kwam er al aan. Nadat we de punten 
hadden thuis gehouden tegen ODO 4, moesten wij ook deze punten meenemen naar huis. We gingen 
met een klein team naar Ridderkerk om deze punten te pakken.  
De sfeer zat er goed in en ook scheen de zon fel. In de aanval begonnen Merle, Sabine, Sander H en 
Jorg. In de verdediging stonden Laura, Inden en de gebroeders Rick en Sander B. Als reserve was 
Nathan mee. De wedstrijd begon goed met een mooi openingsschot van Nexus. Hierna volgde al snel 
nog meer doelpunten. Al kwam KCR wel dichtbij tegen de rust. De rust stand van 4-5 maar een klein 
verschil dus. 
Na een gesprek met onze trainers die bestond uit Jordy Majoor en Kim Majoor hadden we weer 
genoeg energie om de wedstijd te starten. We moesten en zouden ons eigen spel spelen en de 
punten meenemen naar Schiedam. We bleven gelijk oplopen totdat we echt los kwamen en een 
aantal doelpunten verschil maakten. Er waren vele mooie schoten van onder andere Sabine, Rick en 
Sander H.  
Het was een spannende wedstrijd op een hele warme zomerse dag. We hebben de punten 
meegenomen naar Schiedam met een uitslag van 7-11. Op naar de volgende wedstrijd tegen 
Dijkvolgels 4. Ook dan houden we de punten in Schiedam! 



NEXUS 1 – AURORA 1  18-6  (11-3)    11-9-2021 
 
Prima competitie ouverture voor Nexus 

 
  

SCHIEDAM - Hoofdtrainer Mario Bernard had zijn rekenmachine er nog maar eens op los gelaten; 335 
dagen zonder competitie. De laatste wedstrijd voor de Schiedamse korfballers was destijds tegen 
Sperwers, de tegenstander van deze zaterdag was het onbekende Aurora uit Haarlem. Op papier trof 
Nexus een mindere tegenstander en deze theorie werd al snel bewaarheid, getuige een 
comfortabele ruststand van 11-3. De 2e helft was van een ander kaliber, Aurora ging 
opportunistischer spelen en aan Nexus kant ebde de snelheid weg. De winst kwam echter geen 
moment in gevaar: 18-6. 
Bij Nexus debuteerde vandaag Sef de Hart, hij stond in de basis voor de kersverse vader Wilfred 
Koppe. Nexus startte scherp aan de wedstrijd en wist al snel tot scoren te komen, waardoor er 
binnen een mum van tijd een mooie voorsprong voor Nexus ontstond. Helaas wist Nexus dit scorend 
vermogen niet de gehele eerste helft vast te houden. Aurora was echter niet bij machte om van deze 
doelpuntloze periode aan Nexus zijde te profiteren. De 11-3 ruststand was dan ook veelzeggend over 
de krachtsverhoudingen binnen de lijnen.  
Wie op een 22-6 eindstand, en dus een kopie van de eerste helft, had ingezet kwam bedrogen uit. 
Aurora ging wat opportunistischer spelen en kwam daardoor wat langer in balbezit. Effectiever werd 
het echter allemaal niet aan Haarlemse zijde, want zij kwamen ook in de 2e helft niet verder dan 3 
schamele doelpunten. Nexus prikte er nog 7 binnen, maar helaas was daar nog niet alles mee gezegd 
over deze wedstrijd: smet op de wedstrijd was namelijk het uitvallen van de prima debuterende Sef 
de Hart, hij kwam ongelukkig ten val en liep -na later bleek- een scheurtje op in zijn arm. A-junior 
Yannick van Otterloo kwam hem vervangen, deze 'youngster' luisterde zijn competitiedebuut in het 
vlaggenschip van Nexus  op met een -luid bejubeld- doelpunt.  
Coach Mario Bernard, bezig aan zijn 2e seizoen bij Nexus, was uiteraard blij met de punten: "in de 
wedstrijd loze periode hebben we met zijn allen doorgetraind, naar het moment van deze eerste 
wedstrijd. Ik zie dat we sterker geworden zijn en dat betaalt zich vandaag uit in een klinkende 
overwinning." Volgende week speelt Nexus de streekderby tegen Sperwers uit Rotterdam.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


