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SKV NEXUS – SCHIEDAM 
 

Redactie : Wilfred Koppe en Greet Veer - redactie@skvnexus.nl 
Kopij inleveren : donderdag  2 februari 
 
 

 8e jaargang no. 10  

Van de redactie 

 
De goede vorm vanuit 2022 weet de Nexus selectie door te zetten, gisteren en vorige week werden 
er weer 4 overwinningen geboekt! Daarmee staan Nexus 1 en Nexus 2 nu beide bovenaan in de 
poule.  
Volgende week speelt Nexus 1 de kraker tegen mede koploper Movado 1. 
Zal er daar ook gewonnen gaan worden? Kom ook kijken en Nexus 1 aanmoedigen.  
Start 20.45 uur in de Oranje Wit hal!  
Nexus 2 speelt om 17.00 uur ook bij Movado, dat belooft ook weer een spannende wedstrijd te 
worden. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Agenda 
 
Vrijdag  27 januari Klaverjassen 
Zaterdag 28 januari Wedstrijden 1, 2, A1, B1, C1, E1 
Zondag  29 januari Jeu de boules 
Zaterdag   4 februari Wedstrijden Nexus 1, 2, A1, B1, E1, Kangoeroes, KanGoeroes 
Zaterdag  11 februari  Wedstrijden Nexus 1, 2, 3, A1, B1, C1, E1 
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ZAALWEDSTRIJDEN 
 
Zaterdag 28 januari 
 
 
Movado 1   - Nexus 1  Aanvang 20.45/verzamelen in overleg 
       Oranje Withal – Dordrecht 
 
 
Movado 4   - Nexus 2  Aanvang 17.00/verzamelen in overleg 
       Oranje Withal – Dordrecht 
 
 
Nexus 3 is vrij 
 
 
Fortuna A4   - Nexus A1  Aanvang 14.45/verzamelen 13.50 

Fortunahal - Delft 
 
 
KOAG B2   - Nexus B1  Aanvang 18.00/verzamelen 17.00 
       KWC-hal – Krimpen a/d IJssel 
 
 
Meervogels C3   - Nexus C1  Aanvang 14.30/verzamelen 13.30 
       De Veur – Zoetermeer 
 
 
DES E3    - Nexus E1  Aanvang 13.00/verzamelen 12.10 
       De Hoornbloem – Den Hoorn 
 
 

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

 



Zaterdag 4 februari  GROENOORDHAL 
 
 
Nexus 1   - Korbatjo 1  Aanvang 14.10/verzamelen 12.50 
      Groenoordhal – Schiedam 
      Scheidsrechter: Henk v.d. Nol 
      Zaalwacht: wordt nog aangewezen 
 
 
Nexus 2   - Twist 6  Aanvang 12.50/verzamelen 11.50  
      Groenoordhal – Schiedam 
      Scheidsrechter: Nathaniël 
      Zaalwacht: wordt nog aangewezen 
 
 
Nexus 3 is vrij 
 
 
Nexus A1   - KOAG A2  Aanvang 11.40/verzamelen 11.00 
      Groenoordhal – Schiedam 
      Scheidsrechter: Jorg 
      Zaalwacht: wordt nog aangewezen 
 
 
Nexus B1   - Valto B4  Aanvang 10.35/verzamelen 10.00 
      Groenoordhal – Schiedam 
      Scheidsrechter: Martin 
      Zaalwacht: wordt nog aangewezen 
 
 
Nexus C1 is vrij 
 
 
Nexus E1   - KCR E5  Aanvang 9.30/verzamelen 9.00 
      Groenoordhal – Schiedam 
      Scheidsrechter: Rick 
      Zaalwacht: wordt nog aangewezen 
 
 
Nexus Kangoeroes     Aanvang 9.30/verzamelen 9.20 
 
 
Nexus KanGoeroes     Aanvang 9.30/verzamelen 9.20 
 
 

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



Zaterdag 11 februari 
 
 
ACKC 1    - Nexus 1  Aanvang 16.45/verzamelen in overleg 
       De Jager – Giessen 
 
 
Vitesse 6   - Nexus 2  Aanvang 20.20/verzamelen in oveleg 
       Bongerdhal – Barendrecht 
 
 
KCR 10    - Nexus 3  Aanvang 13.00/verzamelen 12.00 
       De Wissel – Ridderkerk 
 
 
Reeuwijk A1   - Nexus A1  Aanvang 14.00/verzamelen 13.00 
       De Meerkoet - Reeuwijk 
 
 
KVS B3    - Nexus B1  Aanvang 11.00/verzamelen 10.00 
       De Blinkerd – ’s-Gravenhage 
 
 
NIO C1    - Nexus C1  Aanvang 14.10/verzamelen 13.15 
       Wilgenring – Rotterdam 
 
 
Nieuwerkerk E9  - Nexus E1  Aanvang 10.00/verzamelen 9.00 
       De Kleine Vink – Nieuwerkerk a/d IJssel 
 
 

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

SAMENSTELLING TEAMS 
 
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, 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 Hollander, Harmen Huiskens, Sven Pappers, Gerben Huiskens,  
Maurice van Wagtendonk 

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: Laeticia Bohm, Liv Meulstee, Nayobi Saez, Maelys Bohm 
Jongens: 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: Said Dogan, Riff Majoor, Colin van Zanten, Moos Meulstee 
Coaches: Lynn Brinkman en Nick Pack 
 
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 

  



 

 

 

 

 

 

 

UITSLAGEN 
14-1-2023 

Nexus 1 - NIO 1 19-14 

Nexus 2 - PKC 7 25-10 

21-1-2023 

Nexus 1 - OZC 1 23-19 

Nexus 2 - Good Luck 2  19-14 

Nexus 3 - Avanti 8  10-13 

Nexus B1 - ZKV B1  4-5 

Nexus C1 - Excelsior C3  4-5 

Nexus E1 - Korbis E7  9-9 

 

 

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



WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

6e Overwinning op rij voor Nexus 
NEXUS 1 – OZC 1  23-19 (13-11)   21-1-2023 
  
SCHIEDAM – Afgelopen zaterdag speelde Nexus haar 2e thuiswedstrijd van het kalenderjaar, maar 
wederom was deze niet in de vertrouwde Margriethal. Wegens ditmaal een groot 
tafeltennistoernooi werd er uitgeweken naar de naastgelegen Groenoordhal. Hier moest de lastige 
wedstrijd tegen OZC gewonnen worden. Na de moeilijk gewonnen wedstrijd van vorige week tegen 
NIO was extra scherpte deze week van belang. In het verleden heeft Nexus het altijd lastig gehad 
tegen OZC en werd er vaker verloren dan gewonnen. De laatste jaren heeft OZC echter aan kwaliteit 
moeten inleveren waardoor de beste papieren nu voor Nexus waren. Kijkend naar de stand in de 
competitie kon het gat met OZC bij winst worden vergroot naar 6 punten. 
  
Geheel in lijn met de uitgesproken wens van trainer Mario Bernard om zeer scherp aan de wedstrijd 
te beginnen wist Nexus na 3 aanvallen al op 2-0 te komen. Hierbij toonde Nick Pack zijn goede vorm 
door van ruime afstand beide doelpunten binnen te schieten. Na ook de 3-0 uit een doorbraak van 
Juliette van Schie wist OZC voor het eerst wat terug te doen 3-1. Na deze pikstart liepen de 
schotpercentages aan beide kanten wat terug. Gedurende deze fase bleef Nexus wel de 
bovenliggende partij, vooral de dames aan Nexus zijde kwamen steeds beter in het spel. Nexus 
profiteerde hiervan door zeer statisch de dames ook op te zoeken wat uiteindelijk voor het eerst tot 
een gaatje van 4 doelpunten leidde, door tweemaal Juliette van Schie via een doorbraakactie. De 
stand was inmiddels 9-5. Gedurende deze fase leek het er even op dat Nexus hiermee het definitieve 
gat had geslagen en dit verder kon gaan uitbouwen. Tegen het spelbeeld in wist OZC echter in twee 
aanvallen achter elkaar direct te scoren waardoor het toch weer terug wist te komen tot 9-7. In de 
laatste periode tot de rust bleven de heren van OZC gedwongen tot het nemen van schoten van 
grote afstand, met name door het zeer scherpe voor verdedigen van de Nexus dames. Uiteindelijk 
werd de rust ingegaan met een 13-11 voorsprong voor Nexus. 
  
Na de rust bleven de verhoudingen in het veld gelijk. Nexus was gevoelsmatig de bovenliggende 
partij maar OZC bleef op het vinkentouw. Het gat van 2 doelpunten werd een enkele keer zelfs tot 
één doelpunt teruggebracht maar ook hier wist Nexus zich, dankzij een klassieke omdraaibal van 
Suthes Balasooriyan, onderuit te spelen: 16-14. Gedurende de tweede helft begon de wedstrijd ook 
wat fysieker te worden van beide kanten. Scheidsrechter Auwerda uit Delft wist dit goed onder 
controle te houden waardoor de wedstrijd zonder al te veel onderbrekingen door kon gaan. Het 
statisch spelen op de dames waarmee Nexus in de eerste helft erg succesvol was leverde minder 
doelpunten op waardoor Nexus gedwongen was het meer dynamisch uit te spelen. Hierin werd het 
meer standaard spel van Nexus -met sterke rebound heren- gespeeld en kwamen de doelpunten uit 
afstandsschoten van Nick Pak, Suthes Balasooriyan en wederom Juliette van Schie: 19-17. In de 
laatste fase van de wedstrijd werden Jochem Schuurman en Stefan Bohm nog ingebracht om iets 
meer dynamiek in de aanval en druk in de verdediging te leveren. Deze wissels pakten beide zeer 
goed uit waardoor OZC gedurende deze laatste fase van de wedstrijd niet meer in haar spel kwam. 
Hierin wist Nexus nog haar kenmerkende eindsprint in te zetten en nog uit te lopen tot 23-19 
waarmee er toch weer een overtuigende overwinning behaald werd. 
  
Door deze zesde overwinning op rij komt Nexus op 12 punten en is hiermee samen met Movado 
koploper. Volgende week staat de absolute kraker tussen deze twee koplopers in Dordrecht op het 
programma. Door de verdere uitslagen in de poule staat de nummer 3 nu reeds op een achterstand 
van 6 wedstrijdpunten, wat Nexus een heel mooi uitganspunt geeft voor het 
restant  van de competitie. 
  



NEXUS 2 - GOOD LUCK 2  19-14   21-1-2023   
Met dank aan de Crewleden van de selectie: Iris, Marieke en Sjaak.  

 
Vitamine D pillen slikken is voor sommige mensen (vrouwen) niet voldoende en dus wordt eigen land 
ingeruild voor een land met zon. Vakantiegangers Lisa en Emma maken plaats voor aankomend 
talent Lynn & Jolie. Met een lager leeftijdsgemiddelde dan normaal gaat het bloeiende tweede team 
van Nexus de krachtmeting, waarvan de uitkomst bepaalt wie koploper wordt in de reserve vierde 
klasse P, aan. Tot de laatste 8 minuten bleef het spannend in de Groenoordhal. 

  
Coaches Sven Pappers en Jordy Majoor benadrukken het in de kleedkamer alvorens aan de 
wedstrijd: "het moet vandaag met zijn allen". Er hing een combinatie van gezonde spanning en 
motivatie in de lucht. De beginopstelling:   
Yanick, Jochem, Jolie, Merle 
Stefan, Sander H, Inden, Lynn  
Op de bank: Sander B, Rick B, Claudia Romers  

 
Nadat scheidsrechter Nathaniel Eybrecht, berucht vuurwerk liefhebber, het beginsignaal afgeeft 
duurt het niet lang voordat de bezoekers de eerste score op het bord zetten. Jochem Schuurman, die 
vorige week goed was voor 6 goals, zet daar de eerste van Nexus tegenover (1-1). Hij zou in de eerste 
helft nog drie keer scoren. Het eerste kwartier gaat de stand gelijk op. Niet alleen Jochem maar ook 
Jolie en Sander H weten van afstand te scoren. Bij een stand van 4-4 is er nog ruim een kwartier te 
spelen. Nexus neemt initiatief om uit te lopen. Er wordt vanuit het collectief gezocht naar de beste 
kansen. Merle en Yannick zetten zichzelf ook op het score formulier. Met nog 2 minuten voor rust is 
er een gat van 4 geslagen (9-5). De ploeg uit Middelharnis, die tot dusver koploper is geweest in de 
poule, geeft niet zomaar gewonnen. Zij peppen elkaar op en wensen elkaar nog eens veel voorspoed 
toe in het Engels. De laatste minuten worden dan ook zakelijk benut om het gat terug te brengen tot 
2 verschil (9-7). 

 
Nexus voelt en proeft dat het beter is. Stefan Bohm snoept al een half uur de afvallende ballen weg 
in de aanval van Good Luck. Door goede verdedigende druk van alle spelers worden de Zeelanders 
(Zuid-Hollanders, red.) tot verre geschoten gedwongen. Maar ook vanaf de zij- en middellijn wordt er 
gescoord. Hoe lang houden ze dit vol en welke ploeg heeft in de tweede helft de overhand? 
Nexus komt sterk uit de kleedkamers. Je kan je afvragen of de tactiek die Pappers en Majoor 
meegegeven hebben berust op het uitspelen van de dames. Jolie Pietersen laat zich in ieder geval 
gelden voor nog een doelpunt en zet direct het verschil weer op 3 (10-7). Er wordt het eerste 
kwartier 6 maal over en weer gescoord. Inden, de jongste in de van Dijk serie, scoort er maar liefst 3 
achter elkaar en zet de stand op 13-10. Sander H en Yannick hebben na hun harde werk het veld 
ingeruild voor bank en worden vervangen voor de gebroeders Borgman, die per persoon nog 2 keer 
zouden scoren. Ook Claudia Romers, normaal spelend in het 3e team, mag minuten gaan maken. Zij 
bekroont haar invalbeurt met een belangrijk doelpunt (15-12). Het gat zal hierna nooit minder dan 3 
worden in het voordeel van de thuisploeg. De twee punten, die Nexus koplopers zouden maken, 
worden langzaam maar zeker binnen geharkt. De tijd tikt weg en met scores van Rick, Sander B en 
natuurlijk die trefzekere Schuurman wordt er zelfs uitgelopen naar een verschil van vijf (19-14). 
  
Langs de lijnen wordt gesproken over een goede wedstrijd die leuk was om naar te kijken. Nexus 2 is 
nu voor minimaal zes dagen koploper in de poule. Maar zoals Rick Borgman beaamt: "De competitie 
is uiteindelijk een marathon en geen sprint". Volgende week wordt er uit gespeeld bij Movado in 
Dordrecht en is de competitie voor de helft gespeeld. Hoe lang kan Nexus 2 de koppositie houden in 
de race (lees; marathon) naar promotie/ kampioenschap? 

  
Wordt vervolgd... 



Voormalig landskampioen PeeKaCee geen partij voor Nexus twee. 
NEXUS 2 – PKC 7  25-10 (11-6)    14-1-2023 
  
Het kan hard gaan in de korfballerij, zo speel je op een druilerige zaterdag tegen KC Ons Clubje 5 om 
des keizers baard en zo komt voormalig landskampioen PKC op bezoek in het pittoreske Vlaardingen. 
Overeenkomst: het was ook nu druilerig. Sterker nog: het regende... Het regende doelpunten! Het 
leidend voorwerp in dit verhaal: PKC. 
  
Vraag een niet-korfballer naar de naam van een korfbalclub en steevast is het antwoord: PKC. De 
meest bekende korfbalclub van de lage landen. Op nummer 2 staat ongetwijfeld het onlangs ter ziele 
gegane "De Paal Kwijt" uit Tilburg. En wat te denken van "De-bal-der-in" uit Wageningen, een goede 
nummer 3 op deze lijst. Maar we dwalen af; u was natuurlijk benieuwd naar de escapades van Nexus 
2 en daarvoor bent u hier op de juiste plaats. 
  
Plaats van handelen was dit keer de Holyhal in Vlaardingen. De hal in Vlaardingen die nog herinnert 
aan het ook ter ziele gegane KV Vlaardingen. De tegenstander: PKC 7. Bij zo'n 7e team weet je nooit 
wie je tegen het lijf loopt. Mochten ze wat 'toppers van toen' in de gelederen hebben, dan weet je bij 
voorbaat dat je kansloos bent. Gelukkig bleek de gemiddelde leeftijd tussen de 2 teams elkaar niet 
veel te ontlopen. Wellicht waren de Schiedammers zelfs wat geroutineerder dan de tegenstander, 
maar laten we hier verder niet op in gaan. 
  
Dan de wedstrijd. Binnen 20 tellen wist YvO het doelpunten bal te openen, een mooie pikstart voor 
het team van JM en SP. PKC pareerde meteen en tot 3-3 was dit steeds het geval. Daarna was het de 
beurt aan RB. Middels 2 doelpunten (en inmiddels zijn 3e) werd het 5-3 en was het eerste gaatje een 
feit. Het bleek een opmars naar meer. Via 6-3 en 6-4 werd het gaatje namelijk een gat: 9-4. Geen 
vuiltje aan de lucht hoor ik u denken en dat was ook zo! RB met zijn 5e en MvD met haar 2e zorgen 
voor een "lekkere" 11-6 voorsprong. 
  
Complimenten alom tijdens de rust van coaches JM en SP, maar ook: "we zijn er nog niet", "niet 
verslappen", "scherp blijven" en "het blijft zaalkorfbal". Het bleek niet aan dovemans oren gericht. 
Net als in de 1e helft was het YvO die ook de score in het 2e bedrijf wist te openen. PKC spartelde nog 
1maal tegen voordat Nexus de remmen volledig los gooide. Superlatieven schoten te kort, maar de 
schoten die Nexus loste waren niet te kort, met een 'streak' van 9 doelpunten op rij als gevolg. De 
score liep dus op naar een 21-7 tussenstand, met onder andere 2 mooie doelpunten van de zusjes 
vD, maar ook JS was in die fase bijzonder scherp aan het schieten met 3 wapenfeiten. Een ongekende 
weelde voor de Schiedammers, die hiermee op rozen zaten (al kan ik me niet echt voorstellen dat je 
lekker zit op een bosje rozen). Met nog 12 minuten op de klok was de wedstrijd gespeeld, maar het 
zou zonde zijn als die als een nachtkaars uit zou gaan. Ondanks dat er in het slot van deze wedstrijd 
minder vaak gescoord werd waren er nog wel een aantal noemenswaardige momenten. Zo schoot 
RB de 24-9 binnen, wat hem 8 turfjes achter zijn naam opleverde. Ook het slotdoelpunt was het 
benoemen waard; met nog enkele tellen op de digitale klok kreeg Nexus de bal uit, nadat PKC haar 
10e doelpunt had gemaakt. SB bedacht zich geen moment en schoot direct op de korf nadat de 
scheidsrechter van dienst op zijn fluit had geblazen. De PKCers waren enigszins verbouwereerd en 
maanden de scheids tot fluiten voor een overtreding, omdat er volgens hun niet geschoten mocht 
worden uit een uitbal. De scheids floot inderdaad en bedacht zich toen dat er van een overtreding 
pas sprake is als de bal door de korf zou zijn gegaan. Nu moeten we SB zijn schotkwaliteiten niet 
onderschatten, maar we moeten toch constateren dat er niet gescoord werd uit deze poging. Na al 
het tumult mocht Nexus de bal opnieuw uitnemen en deze belandde in de handen van SvdH die met 
een mooie "buzzerbeater" de eindstand op 25-10 bracht. 
 
 
 



Nexus bindt ook NIO aan de zegekar 
NEXUS 1 – NIO 1    19-15  (8-7)  14-1-2023 

  
VLAARDINGEN – Na het kerstreces stond voor Nexus de streekderby tegen het Rotterdamse NIO op 
het programma. Daar de wedstrijden tussen Nexus en NIO nooit vroeg in de wedstrijd beslist zijn, 
wist Nexus dat het een lange adem nodig zou hebben om vandaag te winnen. Dat bleek ook in deze 
editie want ondanks dat Nexus de gehele wedstrijd aan de goed kant van de score stond, duurde het 
tot ver in de 2e helft voordat Nexus de wedstrijd definitief wist te beslissen. 

  
Bij aanvang van de wedstrijd was Nexus direct scherp: het eerste schot van de wedstrijd, van Kim 
Majoor, was direct raak. NIO miste haar 1e strafworp en had het aanvallend lastig. Nexus profiteerde 
optimaal door de voorsprong uit te bouwen naar 3-0. Na een time-out van NIO wisten de 
Rotterdammers ook hun eerste doelpunt in deze wedstrijd te maken: 3-1. Ondanks de 3-2 wist Nexus 
de voorsprong verder uit te breiden dankzij een mooie actie van Kim Majoor en afstandsschoten van 
Suthes Balasooriyan en Daphne Poot. Met nog 10 minuten op de klok wisten beide ploegen 
meerdere doelpunten te maken, waarbij NIO herhaaldelijk een stapje dichterbij een gelijke stand 
zette. Mede dankzij sterk verdedigend werk van Nick Pak en meerdere verdedigende rebounds kon 
de verdediging van Nexus de doelpogingen van NIO controleren. Toch knokte NIO zich knap terug tot 
een 8-7 stand bij rust. 
  
Na de start van de tweede helft maakte NIO al snel de gelijkmaker: 8-8. Kort daarna lieten beide 
ploegen een matig spel zien waarbij veel één schots aanvallen kenmerkend waren. Na enige tijd was 
het Laura Seip die een mooi afstandsschot scoorde waardoor Nexus weer op voorsprong kwam. Nick 
Pak breidde deze uit naar 10-8 door middel van een netjes afgewerkte strafworp. Juliëtte van Schie 
wist hier nog een schepje bovenop te gooien met een schot, waarmee Nexus weer wat ademruimte 
had gecreëerd: 11-8. Hoewel NIO reageerde met een doelpunt, wist Nick Pak zowel een schot als een 
strafworp te maken. Vervolgens werden over een weer doelpunten gemaakt, waarbij een aanzienlijk 
aandeel van deze doelpunten voortkwamen uit strafworpen. Met nog een kwartier te spelen was de 
stand 14-12 en was er nog van alles mogelijk. De duels werden feller en het momentum lag op dat 
moment bij NIO, zeker toen de 14-13 viel. Nexus reageerde al snel door een zuiver afstandsschot van 
Noah Poppelier. Vervolgens maakte Juliëtte van Schie een mooie individuele actie waarna ze een 
vrije doorloopactie rustig af kon maken (16-13). NIO wist nog 1 keer te reageren, maar daarna was de 
Rotterdamse koek op. Nexus demarreerde naar een ietwat geflatteerde 19-14 eindstand, waarbij de 
laatste doelpunten uit handen kwamen van Suthes Balasooriyan en Nick Pak. 
  
Coach Bernard: "het was hard werken vandaag en het duurde even voordat we de wedstrijd 
definitief naar ons toe konden trekken. Al met al een terechte winst."  

 


