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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. 
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SKV NEXUS – SCHIEDAM 
 

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

 8e jaargang no. 18  

Van de redactie 

 
Dit is het laatste clubblad van dit seizoen 2021 – 2022 met een afsluitend stukje van het bestuur.  
En op de valreep hebben we nog 5 nieuwe leden ‘’binnen gehaald’’. 
 
In een bloedstollend spannende wedstrijd heeft Nexus weten te winnen van Badhoevedorp. Kort 
voor tijd stond het 13-13, maar met het winnende doelpunt van Nick werd het 13-14.  
Nadat bekend werd dat Thor verloren had betekende het ook meteen dat we KAMPIOEN ZIJN!!! 
Door de nederlaag van Thor is ook Badhoevedorp gepromoveerd. 
 
Nu gaan we dus even vakantie houden.  
 
De redactie wenst ieder PRETTIGE EN ZONNIGE VAKANTIE en tot ziens ergens in augustus. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agenda 
 
Zondag    3 juli  Jeu de boules 
Zaterdag   6 augustus  1e training selectie 
Dinsdag 23 augustus 1e training overige teams   
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SEIZOEN 2021-2022 TEN EINDE 

 
Met dat de bus met kampgangers weer aan kwam op het Bachplein is het seizoen 2021-2022 toch 
echt ten einde gekomen. Wat hebben de kinderen zich vermaakt in en om het kamphuis in Austerlitz. 
Het kamp werd dit jaar mede mogelijk gemaakt door Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., wij zijn hun 
daar zeer erkentelijk voor. Zo kunnen we er voor zorgen dat het kamp voor iedereen betaalbaar 
blijft! 
 
Een ander hoogtepunt wat ons nog vers in het geheugen ligt is natuurlijk het kampioenschap van ons 
vlaggenschip. De manier waarop het kampioenschap werd binnengesleept werd kan met recht de 
geschiedenis boeken van Nexus in. Volgend seizoen dus “gewoon” in de 2e klasse. Ook vanaf deze 
plek de complimenten aan Mario en zijn team.  
Maar er waren meer kampioenen! Voor zowel Nexus A1 als Nexus 4 mocht de kampioensvlag in top. 
Klasse gedaan allemaal! 
 
Tijdens de laatste BAV zijn de notulen alsnog goedgekeurd, we kunnen nu dus de volgende stap 
nemen om er voor te zorgen dat de notulen ook daadwerkelijk notarieel worden vastgelegd. Ook 
moeten de aangepaste notulen bij de KVK ‘gedeponeerd’ worden. 
We kunnen nu gaan genieten van een welverdiende vakantie, we hopen iedereen na de vakantie 
weer op het veld te begroeten! 
 
Tot slot: houdt iedereen rekening met de aangepaste contributiebedragen?  
 

Categorie  2022/2023  

KangoeroeKlup     €          26    

KanGoeroe     €          72    

Pupil     €        130    

Aspirant     €        130    

Junior     €        180    

Senior     €        238    

Niet-spelend     €          72    

Buitenlid       €          31    

 

HET BESTUUR 
 
  



NEXUS KAMP 
 
Onze jeugd heeft een leuk weekend achter de rug, dat kun je wel zien al alle lachende gezichten.  
Op FB zijn diverse filmpjes te zien 

  



 SAMENSTELLING TEAMS 2022 /2023 
 
Nexus Selectie 
Dames:  Inden van Dijk, Emma de Vette, Daphne Poot, Merle van Dijk, Juliëtte van Schie, 

Laura Seip, Sabine van Grevenbroek, Lisa Stouten, Dionne van Dijk, Kim Majoor 
Heren:  Yannick van Otterloo, Rick Borgman, Sef de Hart, Sander Borgman, Jorg van Berkel,  

Noah Poppelier, Jochem Schuurman, Stefan Bohm, Suthes Balasooriyan,  
Wilfred Koppe, Nick Pak, Sander van der Heide 

Coaches: Mario Bernard, Jordy Majoor en Sven Pappers 
 
Nexus 3 
Dames: Jill Snelleman, Lotte Stouten, Sjoerdje Poppe, Claudia Romers, Renske de Vos, 

Jolieke Verboom, Janneke Dekker 
Heren:  Declan van der Veer, Daniel Erkens, Daan Hekman, Sander van ’t Hof, Antoine Viotto, 

Martin den Hallander, Harmen Huiskens, Sven Pappers, Gerben Huiskens 
Coach: Ad Hekman 
 
Nexus A1 
Meisjes: Isabella Legerstee, Lieselotte Hekman, Lynn Brinkman, Merel van Zeijl,  

Esrah van Splunter, Jolie Pietersen 
Jongens: Nathan van Otterloo, Joris van Grootveld, Tobias Boerwinkel, Luc Haddeman,  

Ricard van Gulik, Marick van Gulik 
Coaches: Freya Majoor en Sander Borgman 
 
Nexus B1 
Meisjes: Julia Boerwinkel, Lieke Boontjes, Luna van Roosmalen 
Jongens: Karl Bohm, Timo Akkerman, Quint Griffioen, Thijs Boender, Tijn Langbroek,  

Tygo den Hollander, Maxim Pieket 
Coaches: Noah Poppelier en Stefan Bohm 
 
Nexus C1 
Meisjes: Jennifer van der Heide, Symcha Boerwinkel, Jaylin den Hollander, Sherine Leenders 
Jongens: Daan van Zeijl, Kanto Bohm, Ammar Aydemir, Neill Majoor, Milo Griffioen,  

Tijn Aloserij, Daniel Dijkshoorn, Daan van Aken 
Coaches: Juliëtte van Schie en Sef de Hart 
 
Nexus E1 
Meisjes: Saar Heggelman, Laeticia Bohm, Liv Meulstee, Nayobi Saez, Maelys Bohm 
Jongens: Said Dogan, Xem Majoor, Adriel Seip, Thijmen van den Heuvel 
Coaches: Hans Seip en Wilco van den Heuvel 
 
Nexus Kangoeroes 
Meisjes: Mila Pak, Noor Heggelman, Yazzlyn van der Winkel, Veerle van den Heuvel 
Jongens: Riff Majoor, Colin van Zanten, Moos Meulstee 
Coaches: Lynn Brinkman en ??? 
 
Nexus KanGoeroes 
Meisjes: Benthe van Riemsdijk 
Jongens: Sebastiaan v.d. Heide, Walid Lahlimi, Quint Ree, Cyprian Rudnik 
Coaches: Martje Boer, Sander van de Heide, Lisa Stouten, Lotte Stouten, Sjoerdje Poppe,  

Jill Snelleman, Renske de Vos 



The Masters 
Dames:  Ingrid Radema, Karin Snelleman, Karin van Riemsdijk 

Heren:  Matthias Bohm 

 
 
 
Gezocht, trainer voor de Kangoeroeklup! 
We zijn nog op zoek naar 1 of 2 extra trainers voor de kangoeroeklup. Onze jongste leden (3-6 jaar) 
die tijdens de thuiswedstrijden van de E (dus max 2x per maand) spelenderwijs kennismaken met 
korfbal. Lijkt het je leuk om deze jonge kinderen samen met Lynn te begeleiden en training te geven? 
Neem dan contact op met Noah Poppelier! 

 
 

 
  
 

 
Oud papier 

 
Mei 2022 - € 327,03 

  

 



NIEUWE LEDEN 
 
Nayobi Saez  - 16-2-2014 
Isabella Legerstee - 7-12-2006 
Riff Majoor  - 8-9-2019 
Antoine Viotto  - 14-4-1989 
Mila Pak   - 12-12-2018 
 

VEEL PLEZIER ALLEMAAL BIJ NEXUS !!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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



Klaverjassen 10 juni 2022 
 
De 5de avond alweer van de voorjaarscompetitie en gelukkig 
weer 3 tafels vol. Zoals te zien aan de uitslag waren de cracks 
weer goed op dreef door de eerste 3 plaatsen te bekleden. 
Besloten is een 6de avond als afsluiting te spelen op 24 juni, dus 
nu met een tussenpoos van slechts 2 weken. 
In de rechterkolom staat de totaalstand na 5 avonden en 
daarachter hoe vaak de bewuste speler heeft gepeeld. Het is de 
bedoeling dat de 4 beste avonden de einduitslag bepalen, dus 
alle 14 personen in de rechterkolom hebben in principe nog een 
kans!! 
 
 
 
 

 
 

  Resultaat 10 juni:       Tussenstand 5 avonden: 
Aantal 

gespeeld 
                

1 Aad v.d. Reijden 5047   1 Jan van Grootveld 23438 5 

2 Jan van Grootveld 4993   2 Joke Tax 22769 5 

3 Nel Winkelman 4888   3 Tiny van Vliet 22605 5 

4 Tiny van Vliet 4843   4 Nancy van Nielen 22190 5 

5 Franz van der Linden 4615   5 Franz Teichmann 22092 5 

6 Franz Teichmann 4591   6 Frans Majoor 21463 5 

7 Joke Tax 4585   7 Annie Teichmann 20833 5 

8 Gerard Majoor 4516   8 Aad v.d. Reijden 20018 4 

9 Frans Majoor 4303   9 Nel Winkelman 19617 4 

10 Annie Teichmann 4130   10 Franz van der Linden 18065 4 

11 Nancy van Nielen 3968   11 Gerard Majoor 17011 4 

12 Anja Pranger 3861   12 Coen van Konijnenburg 13612 3 

      13 Ineke v.d. Reijden 13154 3 

        14 Anja Pranger 12934 3 

 
We hopen op een goede opkomst op deze laatste avond; door het afbreken van de vorige 
najaarscompetitie is er ruimte voor wat leuke prijsjes! 
  



Klaverjassen 24 juni 2022 (vervolg) 
 
De laatste avond van de voorjaarssessie kon weer gespeeld worden met 12 aanwezigen, dus 3 tafels 
zonder “jokers”. 
Het was de laatste mogelijkheid voor iedereen om de totaalscore wat op te krikken. 
Mede door het feit dat de einduitslag bepaald wordt door de beste 4 avond-resultaten van de 
deelnemers was er nog weinig te voorspellen wie er in de prijzen zouden vallen. 
 

 

  
   

Uitslag 24 juni:   
 Resultaat 4 beste avonden: 

      
1 Nancy van Nielen 5566 1 Aad v.d. Reijden 20018 

2 Jan van Grootveld 4841 2 Nel Winkelman 19617 

3 Anja Pranger 4811 3 Nancy van Nielen 19584 

4 Joke Tax 4788 4 Jan van Grootveld 19583 

5 Franz van der Linden 4735 5 Joke Tax 19082 

6 Nel Winkelman 4594 6 Franz van der Linden 18560 

7 Annie Teichmann 4561 7 Tiny van Vliet 18489 

8 Gerard Majoor 4156 8 Franz Teichmann 17849 

9 Franz Teichmann 4128 9 Gerard Majoor 17813 

10 Tiny van Vliet 3979 10 Anja Pranger 17745 

11 Aad v.d. Reijden 3913 11 Frans Majoor 17671 

12 Frans Majoor 3824 12 Annie Teichmann 17299 

 
Ondanks het zeer matige resultaat van deze laatste avond bleek het totaalresultaat van Aad van der 
Reijden door de anderen niet in te halen en ging hij dus met de eerste prijs aan de haal. Nel 
Winkelman heeft een zeer constante reeks gespeeld en kwam daardoor op de 2de plaats, zodat ze 
zichzelf ook een VVV-bon kon uitreiken. 
Nancy van Nielen had een wel zeer voorspoedige avond en dit uitstekende resultaat bracht haar 1 vol 
punt (!!!) boven Jan van Grootveld, die dus de 3de prijs aan zijn neus voorbij zag gaan.  
Door het afbreken van de vorige najaars competitie was er nog een leuk bedrag in kas en had Nel 
voor alle deelnemers een leuk pakketje met een flesje wijn en enige versnaperingen samengesteld, 
hetgeen in dank aanvaard werd! 
Ondanks het feit dat de opkomst duidelijk minder was dan gedurende voorgaande seizoenen, zijn er 
toch 12 tot 15 personen die regelmatig aanwezig zijn. Deze groep heeft aangegeven om ook het 
volgend seizoen weer graag mee te doen, dus in september (juiste datum volgt nog) zal er weer een 
najaars ronde gedraaid worden. 
  



 
 
 
 

JEU DE BOULES 
 
De laatste wedstrijd van de competitie. 
Robin was de enige die 6 punten behaalde. 
En de enige die 0 punten behaalde was 
Freek Veer. 
Een dieptepunt in zijn jeu de boules carrière! 
 

 

SKV NEXUS  -     JEU DE BOULES 

UITSLAG d.d. 12 juni 2022 

NAAM 1e spel 2e spel 3e spel PUNTEN SALDO 

  voor tegen voor tegen voor tegen     

1 Robin Teijgeler 13 1 13 2 13 2 6 34 

2 Hein van Gils 8 13 13 2 13 4 4 15 

3 Franz Teichmann 13 1 13 1 2 13 4 13 

4 Annie Teichmann 13 8 10 13 13 7 4 8 

5 Joop Meijer 13 6 13 4 4 13 4 7 

6 Nancy van Nielen 13 6 2 13 13 2 4 7 

7 Greet Veer 1 13 14 3 13 7 4 5 

8 Nel Majoor 1 13 13 10 13 4 4 0 

9 Frans Majoor 8 13 4 13 13 1 2 -2 

10 Nel Winkelman 1 13 10 13 13 1 2 -3 

11 Anja Pranger 6 13 13 1 1 13 2 -7 

12 Joke Tax 13 8 4 13 4 13 2 -13 

13 Gre Meijer 6 13 13 10 2 13 2 -15 

14 Freek Veer 1 13 2 13 1 13 0 -35 

 
 

Na afloop gingen er stemmen op om de komende zomerperiode door te gaan met jeu de 
boulen. 
Afgesproken is om per keer te bekijken wanneer de volgende wedstrijd zal zijn. 
De eerstvolgende is zondag 3 juli. 
 
Greet 
  



Wedstrijdverslagen 
 

Nexus in extremis kampioen 

Badhoevedorp 1 – Nexus 1 13-14  (7-7)  18-6-2022   
 
https://photos.app.goo.gl/sKb71ErWZ4xmZWTY6 
  
BADHOEVEDORP – De Schiedamse rekenmeesters hadden de afgelopen dagen al overuren gemaakt 
om alle scenario's in de 3e klasse G van het veldkorfbal door te rekenen, aangezien de 
competitieplanner van het KNKV juist de top 4 uit deze poule tegen elkaar had gepland deze laatste 
competitieronde en er voor elk van deze clubs wat te halen viel. Zo kon er op de Ellemare in 
Rotterdam een kampioen gehuldigd worden of promotie binnen gesleept worden, maar datzelfde 
gold ook in Badhoevedorp! Voor Nexus telde vandaag alleen de winst, alleen dan was men zeker van 
promotie (en eventueel zelfs een kampioenschap). Genoeg ingrediënten voor een spannende 
wedstrijd. En spannend werd het! Nooit werd het verschil tussen de 2 teams meer dan 1 doelpunt. 
De rust ving aan met een 7-7 stand en met nog een minuut op de klok was de stand opgelopen 
naar 13-13. Met nog 30 seconden speeltijd wist routinier Nick Pak de bevrijdende 13-14 op het 
scorebord te zetten. Badhoevedorp kreeg nog 1 aanval maar wist daaruit niet te scoren, waardoor de 
promotie voor Nexus een feit was. Nadat bekend werd dat Thor 'dik aan de kont' gekregen had van 
Oosterkwartier werd de euforie alleen maar groter, want nadat Nexus nu kampioen geworden was 
kon het feest aan Badhoevedorpse kant ook losbarsten. Zij hadden namelijk met deze uitslag de 
2e plek veiliggesteld, welke ook recht geeft op promotie naar de 2e klas. 
  
Flitsend 
De start van de wedstrijd was aan beide kanten flitsend. De thuisclub scoorde uit de eerste aanval de 
1-0, maar ook Nexus liet zich niet onbetuigd middels een fraai afstandsschot van Dionne van Dijk. 
Badhoevedorp scoorde meteen daarna de 2-1, waarna Noah Poppelier een klein kansje tot doelpunt 
wist te promoveren (2-2). Van eventuele spanning was dus weinig te merken, maar in het vervolg van 
de 1e helft vielen de doelpunten niet zo snel meer. Toch viel er veel te genieten, zeker toen Noah 
Poppelier zijn tegenstander kwijt was maar dit knap wist te herstellen door de doorgebroken speler 
van achter te blokken. 
  
Stuivertje wisselen 
Zowel Nexus als Badhoevedorp hielden elkaar perfect in evenwicht en raakten elkaar niet uit het 
oog. Al stuivertje wisselend werd zo een 7-7 ruststand bereikt. Aan Nexus kant waren met name Lisa 
Stouten en Nick Pak die met elk 2 doelpunten een belangrijk aandeel in de score hadden. Het 
7e doelpunt van Nexus werd gescoord door Dionne van Dijk. 
  
Haperen 
Het eerste aanvalsvak van Nexus had het in aanvallend opzicht lastig. Junior Yannick van Otterloo 
was in de 1e helft al eens ingewisseld om zo voor wat meer dynamiek te zorgen, het bood echter nog 
geen soelaas voor de equipe van hoofdtrainer Mario Bernard. Het plan van Bernard om nog wat om 
te zetten in de vak samenstelling werd verstoord door een verdiende strafworp van Dionne van Dijk. 
Om Wilfred Koppe achter de stip te krijgen voor de strafworp werd Dionne van Dijk gewisseld voor 
Daphne Poot, zodat Nexus mocht kiezen wie de strafworp ging nemen. Het benutte buitenkansje 
(nadat er eerder al 2 strafworpen gemist waren) betekende de 9-9. 
  
Rentree 
Badhoevedorp bleef de gehele wedstrijd steeds voor staan, zodat Nexus continu in de achtervolging 
moest. De 10-10 van Nick Pak -alweer zijn 2e van de 2e helft- bracht de beide ploegen weer in 
evenwicht. Op deze stand bracht Mario Bernard Suthes Balasooriyan binnen de lijnen, die daarmee 

https://photos.app.goo.gl/sKb71ErWZ4xmZWTY6


na lang blessureleed (2 maal een kruisband operatie), zijn rentree maakte in het vlaggenschip van 
Nexus. Een gedurfde wissel, maar het leverde wel een vrije bal op die vakkundig afgerond werd door 
Wilfred Koppe (11-11). 
  
Spanning 
De tijd tikte langzaam weg en de spanning werd alsmaar groter. Badhoevedorp bleef steeds als 
eerste de voorsprong pakken en zij leken daarmee toch de beste papieren te hebben voor een goed 
eindresultaat. Via de 12-12, wederom van Nick Pak, was het toch weer Badhoevedorp met de 
voorsprong: 13-12. Met nog maar 1,5 minuut op de klok scoorde Lisa Stouten met haar 
3e afstandstreffer een uitermate belangrijk doelpunt. De stand was weer in evenwicht en het was 
niet te voorspellen wie er zou gaan winnen. Het in groten getale opgekomen Nexus publiek ontplofte 
toen Nick Pak zijn 6e doelpunt liet aantekenen. Voor het eerst in de 2e helft stond Nexus op 
voorsprong. 
  
Apotheose 
Met nog 30 seconden op de klok kreeg Badhoevedorp nog 1 aanval. Toen deze zonder doelpunt 
strandde volgde een prachtige apotheose. Nexus speelde de slotseconden uit, waarna de prima 
leidende scheidsrechter voor het einde floot. De winst voor Nexus betekende dat promotie naar de 
2e klasse was veiliggesteld. Voor Badhoevedorp was het nog even billen knijpen, maar nadat bleek 
dat concurrent Thor verloren had, kon ook bij hun het feest beginnen. Voor Nexus betekende dit een 
kampioenschap en met een 2e plek voor Badhoevedorp mogen ook zij volgend jaar in de 2e klasse 
acteren. 
  
Feest 
Dubbel feest dus in Badhoevedorp. Coach Bernard was euforisch: "het is fantastisch wat we als groep 
en wat Nexus als vereniging heeft neergezet. We begonnen de 2e helft van de competitie als 4e op 
de ranglijst, het is ontzettend knap dat we nu als kampioen van het veld af mogen stappen. We gaan 
nu zowel op het veld als in de zaal in de 2e klasse spelen, daar mogen we ontzettend trots op zijn". 
 
 
Vitesse 5 - Nexus 2  (8-13)  17-7    18-6-2022 
Op deze zeer warme en zonnige zaterdag speelden wij onze laatste wedstrijd van het seizoen. We 
gingen op bezoek bij de kampioen van onze poule. Vitesse had al allerlei festiviteiten georganiseerd 
om na de laatste wedstrijd het kampioenschap te vieren. Hoe leuk zou het zijn als we dan toch de 
laatste wedstrijd nog zouden winnen. De thuiswedstrijd hadden we maar met één punt verschil 
verloren. Het beloofde dus spannend wedstrijd te worden.  
We begonnen 20 minuten later omdat er geen scheidsrechter was. Dit terwijl de wedstrijd juist 
vervroegd was om met de bus mee te kunnen naar het eerste. In overleg werd de wedstrijd ingekort 
naar twee keer 25 minuten.  
Nexus opende de score met een afstandsschot van Laura. Vitesse had hierna snel een antwoord op. 
Al gauw had Vitesse de korf gevonden en bouwde de score uit naar 4-2. Inden had een mooi 
afstandsschot en maakte de 4-3. Nexus had de kans om weer gelijk te komen. Met Lynn in het veld 
voor Inden kwam er meer snelheid in de ploeg. Helaas was Vitesse zeer zuiver en ging Nexus met een 
stand van 8-3 de rust in. 
Na de rust wist Nexus de korf nog vier keer te raken, waaronder een goede toverbal van Jorg. Ivar 
Pondaag stopt na dit seizoen helaas zijn lange korfbalcarrière. Hij mocht zijn laatste wedstrijd 
afsluiten met een invalbeurt in het tweede. Met een typische doelpuntpoging probeerde Ivar ook zijn 
doelpuntje mee te pakken. Helaas ging deze mis. De scheids floot af bij een eindstand van 17-7.  
 
 



Dit was het seizoen 2021-2022. Het tweede is dit seizoen erg gegroeid in hun spel en maakte ook 
echt kans op het kampioenschap. Helaas werden er toch nog te veel wedstrijden verloren. Op naar 
het nieuwe seizoen met nog meer kansen. 
Na de wedstrijd gingen we met zijn alle de bus in om Nexus 1 het kampioenschap aan te moedigen 
en met succes!! Nexus 1 KAMPIOEN! 
 
 
Nexus doet weer helemaal mee! 
NEXUS 1 – THOR 1  9-7 (4-2)    11-6-2022 
  
SCHIEDAM – De competitie nadert zijn einde en het belooft een waar spektakel te worden. 
Voorafgaand aan deze speelronde was Sporting Badhoevedorp nog steeds de lijstaanvoerder gevolgd 
door Thor met één punt achterstand. Nexus en Oosterkwartier volgden op de ranglijst met een 
achterstand van vier punten op Sporting Badhoevedorp. De één-na-laatste speelronde stond in het 
teken van twee onderlinge confrontaties tussen de ploegen uit de top vier. Op voorhand was bekend 
dat Nexus beide wedstrijden moest winnen om kans te blijven houden op promotie of eventueel zelfs 
het kampioenschap. De uitwedstrijd tegen Thor was een fysieke wedstrijd waar de ploeg van Mario 
Bernard er (onterecht) niet in slaagde om de punten mee te nemen uit Rotterdam-Zuid. Nexus was er 
dus op gebrand om het een en ander recht te zetten. 
  
Op een zonovergoten en drukbezocht Beatrix sportpark begon Nexus goed aan de wedstrijd. Vanaf de 
eerste minuut was duidelijk dat Thor dezelfde tactiek hanteerde als in de voorgaande onderlinge 
confrontaties, namelijk achter verdedigen om hiermee het tempo uit de wedstrijd te halen. In het 
begin van de wedstrijd was te merken dat de druk er goed op zat bij de ploeg uit Rotterdam. Thor 
begon rommelig aan de wedstrijd met veel fouten in de plaatsing tijdens het rondspelen. Nexus 
daarentegen begon geconcentreerd aan de wedstrijd en kwam op voorsprong door een afstandsschot 
van Kim Majoor-van Dijk. Kort hierna wist Thor de gelijkmaker te scoren. Na het wisselen van vak en 
functie wist Nexus de voorsprong uit te breiden naar 3-1 door twee vrije ballen van Wilfred Koppe. 
Thor reageerde op haar beurt hierop en wist ook nog een doelpunt op het scorebord te zetten. Namens 
Nexus wist Juliette van Schie de korf nog te vinden namens de Schiedamse formatie. Met een 
tussenstand van 4-2 zochten de teams de kleedkamers op. 
  
Door het achter verdedigen en het beperkte aantal doelpunten was al snel duidelijk dat het geen 
doelpuntrijke wedstrijd zou gaan worden. Nexus wist verdedigend de boel goed bij elkaar te houden, 
waardoor het in het eerste kwartier van de tweede helft geen tegendoelpunt hoefde weg te geven. 
Daarentegen wist Nexus wel veel kansen te creëren uit mooie combinaties, maar vergat het zichzelf te 
belonen. Na een aantal minuten wist Daphne Poot een afstandsschot te verzilveren, waardoor Nexus 
op 5-3 voorsprong kwam. Vervolgens wist Thor door twee snelle afstandsschoten de score gelijk te 
trekken. In het vervolg van de tweede helft hielden de ploegen elkaar in evenwicht voor wat betreft 
de stand. Met nog elf minuten te spelen wist Kim Majoor-van Dijk de korf weer te vinden en Nexus op 
7-7 te brengen. Hiervoor had de ploeg van Mario Bernard kort één doelpunt achtergestaan. Tegen het 
einde van de wedstrijd werd duidelijk dat de wedstrijd niet gewonnen zou gaan worden met een groot 
verschil in de score. Wilfred Koppe wist de wedstrijd in het voordeel van Nexus te beslissen door te 
tekenen voor de 8-7 en de 9-7. 
  
Volgende week gaat Nexus op bezoek bij de huidige lijstaanvoerder Sporting Badhoevedorp. Bij winst 
is het verzekerd van promotie naar de 2e klasse op het veld. Afhankelijk van de uitslag bij de wedstrijd 
Thor – Oosterkwartier kan Nexus ook nog kans maken op het kampioenschap. Het belooft een 
spannende ontknoping te worden van de veldcompetitie. 
  



UITSLAGEN 
9-6-2022 

Nexus 2 - Twist 5 12-10 

11-6-2022 

Nexus 1 - Thor 1 9-7 

Nexus 3 - GKV 3 8-9 

Nexus 4 - ONDO 6 9-8 

Nexus A1 - Capproen A1 13-7 

Nexus C1 - Phoenix 5-13 

Nexus D1 - OZC D1 6-12 

Nexus F1 - KVS F1 6-9 

13-6-2022 

KCC 9 - Nexus 4   

18-6-2022 

Sp.Badhoevdorp 1 - Nexus 1 13-14 

Vitesse 5 - Nexus 2 17-7 

Avanti 10 - Nexus 3 10-4 

Olympia A2 - Nexus A1 6-14 

KOAG C1 - Nexus C1 12-7 

NIO D1 - Nexus D1 9-7 

Die Haghe F2 - Nexus F1 6-15 

 


