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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 en A-team
- Nel Majoor
06 816 83 011 / 010 470 43 30
B-team t/m E-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 2019/2020
KangoeroeKlup
€ 25,00 per jaar
KanGoeroes
€ 70,00 per jaar
Pupil
€ 127,00 per jaar
Aspirant
€ 127,00 per jaar
Junior
€ 175,00 per jaar
Senior
€ 232,00 per jaar
Niet-spelend
€ 70,00 per jaar
Buitenlid
€ 30,00 per jaar
Banknummer

€ 6,25 per kwartaal
€ 17,50 per kwartaal
€ 31,75 per kwartaal
€ 31,75 per kwartaal
€ 43,75 per kwartaal
€ 58,00 per kwartaal
€ 17,50 per kwartaal
€ 7,50 per kwartaal

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.

SKV NEXUS

– SCHIEDAM

Redactie
: Wilfred Koppe en Greet Veer - redactie@skvnexus.nl
Kopij inleveren : donderdag 1 oktober voor 19.00 uur

7e jaargang no. 4 - 2020

Van de redactie
Er zijn al weer 3 weekenden gespeeld. Jammer genoeg wisten Nexus 1 en 2 dit weekend geen punten
te behalen.
Wederom hebben we niet van ieder team de uitslag. Een ideetje misschien om op zaterdag na de
wedstrijd een verslag van de wedstrijd met de uitslag naar de redactie te sturen?
In dit clubblad staan vermeld de bardiensten voor de vrijwilligers.
Kijk goed wanneer je aan de beurt bent…..
En de grote clubactie gaat weer van start. Renate, Sander en Ivar hopen dat we veel loten gaan
verkopen. Lees verder in dit clubblad.

Agenda
Maandag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag

21 september
25 september
26 september
27 september
3 oktober
10 oktober

Papier lopen
Klaverjassen
Wedstrijden Nexus 1, 2, 3, 4, A1, B1, C1, E1
Jeu de boules
Wedstrijden Nexus 1, 2, 3, 4, A1, B1, C1, E1, kangoeroes
Wedstrijden Nexus 1, 2, 3, A1, B1, C1, E1
Pup quiz

Veldwedstrijden senioren en jeugd
Zaterdag 26 september
Nexus 1

- Conventus 1

Aanvang 16.00/verzamelen 14.30
Scheidsrechter: W. Knops

Nexus 2

- Nikantes 2

Aanvang 14.30/verzamelen 13.30
Scheidsrechter: Bond (res.Nathaniël)

Valto 9

- Nexus 3

Aanvang 15.30/vertrek 14.30
Sportpark De Zwet, De Lier

Eureka 1

- Nexus 4

Gewijzigde wedstrijd
Aanvang 13.30/vertrek 12.30
Koninginneweg, Rotterdam-IJsselmonde

Twist A2

- Nexus A1

Aanvang 09.55/vertrek 9.00
Claudius Civilislaan, Vlaardingen

Trekvogels B1

- Nexus B1

Aanvang 09.30/vertrek 08.30
Folkert Elsingastraat Rotterdam-Alexanderpolder

Trekvogels C1

- Nexus C1

Aanvang 10.50/vertrek 09.50
Folkert Elsingastraat Rotterdam-Alexanderpolder

Nieuwerkerk E5

- Nexus E1

Aanvang 10.00/vertrek 09.00
Hoofdweg-noord, Nieuwerkerk a/d IJssel

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

Bardienst vrijwilligers:
Openen:
Suthes
14.00 – 16.00 Leo - Nel - Clemens
16.00 - 18.00 Marieke - Monica - Yvonne
Sluiten:
Noah

Zaterdag 3 oktober
Thor 1

- Nexus 1

Aanvang 15.30/vertrek in overleg
Ellemare, Rotterdam

ODO 4

- Nexus 2

Aanvang 13.30/vertrek in overleg
De Commandeur, Maasland

Nexus 3

- Trekvogels 2

Aanvang 11.50/verzamelen 11.00
Scheidsrechter: Nathaniël

veld 1

Nexus 4

- Capproen 3

Aanvang 13.10/verzamelen 11.50
Scheidsrechter: Ivar

veld 1

Nexus A1

- Valto A3

Aanvang 10.30/verzamelen 09.45
Scheidsrechter: Bart
Bardienst A-ploeg 10.35 – 11.45
Ouder v. Jolie-Declan-Amisha

veld 1

Nexus B1

- Nieuwerkerk B4

Aanvang 10.30/verzamelen 09.45
Scheidsrechter: Gerben

veld 2

Nexus C1

- Dunas C3

Aanvang 09.30/verzamelen 09.00
Scheidsrechter: Jorg
Bardienst C-ploeg 09.25 – 10.35
Ouder v. Karl-Inaya-Timo

veld 2

Nexus E1

- OZC E1

Aanvang 09.30/verzamelen 09.00
Scheidsrechter: Ineke

veld 1

Nexus Kangoeroes

Aanvang 09.30/verzamelen 09.15

veld 1

Nexus KanGoeroes

Aanvang 09.30/verzamelen 09.15

veld 1

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

Bardienst vrijwilligers:
Openen:
Sander
11.45 – 13.15 Stefan – Noah
13.15 – 15.15 Sander – Suthes
Sluiten:
Suthes

Zaterdag 10 oktober
Sperwers 1

- Nexus 1

Aanvang 15.30/vertrek in overleg
Carnissedreef, Rotterdam

Twist 5

- Nexus 2

Aanvang 17.05/vertrek in overleg
Claudius Civilislaan, Vlaardingen

Fortuna 8

- Nexus 3

Aanvang 14.45/vertrek 13.45
Kruithuisweg, Delft

Meervogels A3

- Nexus A1

Aanvang 14.00/vertrek 12.45
Vernedespark, Zoetermeer

Nexus B1

- ONDO B3

Aanvang 10.30/verzamelen 09.45
Scheidsrechter: Ivar
Bardienst B-ploeg 10.35 – 11.45
Ouder van. Lieselot-Nathan-Joris

Nexus C1

- KVS C3

Aanvang 09.30/verzamelen 09.00
Scheidsrechter: Noah
Bardienst C-ploeg 10.00 – 10.35
Ouder van Evi - Tijn

Nexus 4 is vrij

Nexus E1

- Avanti E4

Aanvang 09.30/verzamelen 09.00
Scheidsrechter: Ineke
Bardienst E-ploeg 09.25 – 10.00
Ouder van Daniël - Symcha

====================
Bardienst vrijwilligers
Openen:
Noah
11.45 – 13.15 Stefan – Dionne – Gerard
Sluiten:
Noah

veld 1

veld 2

veld 1

SAMENSTELLING TEAMS
Nexus selectie
Dames:
Manon van Deelen, Inden van Dijk, Merle van Dijk, Sabine van Grevenbroek,
Elaine van Leeuwen, Kim Majoor, Daphne Poot, Juliette van Schie, Laura Seip,
Lisa Stouten, Emma de Vette
Heren:
Jorg van Berkel, Stefan Bohm, Rick Borgman, Sander Borgman, Sef de Hart,
Sander van der Heide, Wilfred Koppe, Nick Pak, Noah Poppelier, Jochem Schuurman
Coaches:
Mario Bernard, Jordy Majoor
Nexus 3
Dames:
Heren:

Nexus 4
Dames:
Heren:

Sjoerdje Poppe, Claudia Romers, Jill Snelleman, Lotte Stouten, Kim Zwaan
Jesper van Heijningen, Daan Hekman, Martin den Hollander, Sven Pappers,
Ivar Pondaag

Janneke Dekker, Faith Nehizena, Channa van Splunter, Jolieke Verboom,
Renske de Vos
Gerben Huiskens, Harmen Huiskens, Sander van ‘t Hof, Daan van Oudenaarden,
Raymond van Pelt, Robin Teijgeler

Nexus A-team
Meisjes:
Amisha Bhagirathie, Jolie Pietersen, Fleur Jong, Lynn Brinkman
Jongens:
Luuk Oskam, Yannick van Otterloo, Declan v.d. Veer, Nick Pietersen, Daniel Erkens,
Kevin Bloot
Coaches:
Sander Borgman, Freya Majoor
Nexus B-team
Meisjes:
Merel van Zeijl, Lieselotte Hekman, Lieke Boontjes, Luna van Roosmalen,
Julia Boerwinkel
Jongens:
Tobias Boerwinkel, Nathan van Otterloo, Luc Haddeman, Joris van Grootveld,
Thomas Erkens, Ricard van Gulik, Marick van Gulik
Coaches:
Jorg van Berkel, Noah Poppelier
Nexus C-team
Meisjes:
Dani de Ruijter, Evi van Wingerden, Inaya Douhdouh, Gabriella Moreira
Jongens:
Maxim Pieket, Tygo den Hollander, Tijn Langbroek, Max Veenstra, Quint Griffioen,
Karl Bohm, Thijs Boender, Timo Akkerman
Coaches:
Juliette van Schie, Jill Snelleman
Nexus E-team
Meisjes:
Symcha Boerwinkel, Jaylin den Hollander, Jennifer v.d. Heide,
Jongens:
Daan van Zeijl, Milo Griffioen, Neill Majoor, Daniel Dijkshoorn, Kanto Bohm,
Ammar Aydemir
Coaches:
Renate Erkens, Daniel Erkens, Luuk Oskam
Nexus Kangoeroes
Meisjes:
Maelys Bohm, Esra van Riemsdijk, Leaticia Bohm, Saar Heggelman, Tess van Aalst
Jongens:
Lars Pondaag, Adriël Seip, Xem Majoor
Coaches:
Manon, Laura, Inden

Nexus KanGoeroes
Meisjes:
Benthe van Riemsdijk
Jongens:
Sebastiaan v.d. Heide, Walid Lahlimi, Quint Ree, Cyprian Rudnik, Said Dogan,
Mohammed Ismael
Coaches:
Renate, Lisa, Martje, Sander, Lotte Stouten
The Masters
Dames:
Heren:

Renate Erkens, Alida Bohm, Ester Grava, Ingrid Radema, Karin Snelleman,
Iris van Zeijl
Hans Erkens, Matthias Bohm

DE EERSTE RONDE VAN ‘t GOKJE
Zaterdag was het weer de eerste keer dat men mee
kon doen met het raden van de uitslag van het
eerste.
Gelukkig was het goed weer en na afloop gezellig
eten met elkaar, zodat er aardig wat publiek was.
Dat scheelt met het aantal mensen die meedoen.
Dit keer waren het er 32, er waren ook mensen die
klaagden dat ze niet meer mee konden doen.
Maar dan moet je maar op tijd komen en niet als de wedstrijd al tien minuten bezig is nog willen
invullen want ook hier zijn regels.
Invullen voor dat de wedstrijd is begonnen. Dus als je niet teleurgesteld wil worden vul dan op tijd in,
ik ben er dinsdag bij de trainingen en donderdag ligt hij achter de bar, dan vraag je hem aan Gerard.
Na dat we een goede wedstrijd van het tweede hadden gezien (16-14) konden we gaan kijken naar
het vlaggenschip van Nexus onder het toezicht oog van onze sponsor ZORG HAVEN woonzorg groep.
De uitslag was (12-12) dus er zit een stijgende lijn in.
Gelukkig voor de jeugd had niemand dit voorspeld zodat er al weer een bedrag voor hun
gereserveerd is.
De volgende keer dat jullie mee kunnen doen is 26 september.
De jeugd hoopt dat er nog meer deelnemers zullen zijn, stel ze niet teleur.
JAN VAN GROOTVELD

Beste leden,
Onderstaand vinden jullie meer informatie over de Grote Clubactie. Op de training van afgelopen
donderdag is deze informatie al gedeeld aan de meesten, mocht je dit gemist hebben: kijk dan dus
even verderop.
Zaterdagochtend rond 10.35 uur zijn de verkoop-links naar iedereen verstuurd. Heb je onverhoopt
niets ontvangen: laat het dan even weten, dan sturen wij je alsnog de link toe!
Inmiddels zijn de eerste loten alweer verkocht. Dat er nog maar veel mogen volgen!
We hopen dat iedereen zijn beste beentje weer voor zet!
Renate, Ivar en Sander

Beste leden,
Op zaterdag 19 september a.s. begint de Grote Clubactie en Nexus doet ook dit jaar weer mee. In
deze onzekere Corona tijden staan de financiën onder druk, de opbrengst van de Grote Clubactie is
dus een waardevolle aanvulling voor de clubkas. Helaas kon het kamp dit jaar niet doorgaan maar we
hopen dat we in juni 2021 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. Vorig jaar hebben we
ook al een eerste duit in het zakje kunnen doen voor een Nexus lounge set. De planning is om deze
aan te schaffen zodra we weer gezellig knus kunnen ‘loungen’, op iets minder dan 1,5m.
Wij gaan er van uit dat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt door 3 loten per persoon te verkopen (je
mag ze uiteraard ook zelf kopen ). Dus ook de senioren, niet-spelende leden, buitenleden,
kangoeroes en kanGoeroes.
Natuurlijk mogen jullie ook meer dan 3 loten verkopen. Iedereen dingt namelijk mee naar een mooie
prijs, te weten: 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.

Vorig jaar heeft de actie dankzij jullie inzet €958,90 opgebracht. Het lijkt ons een mooi doel als we dit
jaar de €1.000,- halen! 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 kunnen we eenvoudig deze actie
Coronaproof doen. Niemand hoeft dus meer langs de deuren, maar het mag uiteraard wel. Er zijn
namelijk nog steeds verkoop boekjes, zoals we die van eerdere edities gewend zijn. Ook dit kan
Coronaproof; er kan namelijk een QR-code gescand worden.
Zaterdag 19 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 jou 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 korfballid 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 19 september geen mail
ontvangen, laat het dan even weten aan Sander (vorig jaar bleken er een aantal mails niet
uitgestuurd).
Je kunt de loten verkopen van 19 september t/m zaterdag 14 november. Eventuele verkoopboekjes
moeten dan ook 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. 9 December is de trekking en op 10 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)

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

Wist je dat…..
- De Kleine Ambassade afgelopen donderdag
langs geweest is om een aantal kinderen te
interviewen?
- Zij een 'eropuit' boekje maken die in de
herfstvakantie onder alle Schiedamse
basisschoolleerlingen van de groepen 5, 6 en 7
wordt uitgedeeld?
- Er 2 pagina's aan Nexus worden gewijd?
https://www.dekleineambassade.nl/

Oud papier
Augustus 2020 - € 45,00

UITSLAGEN
5-9-2020
Nexus 3

- Valto 9

5-8

Nexus 4

- Avanti 9

6-8

Nexus A1

- Twist A2

8-10

Nexus B1

- Trekvogels B1

8-2

Nexus C1

- Trekvogels C1

6-0

12-9-2020
Nexus 1

- NIO 1

12-12

Nexus 2

- Olympia 2

16-14

Trekvogels 2

- Nexus 3

20-12

KVS 8

- Nexus 4

11-11

Valto A3

- Nexus A1

8-6

OZC E1

- Nexus E1

5-6

19-9-2020
OZC 1

- Nexus 1

12-11

Weidevogels 5

- Nexus 2

20-4

Nexus 3

- Fortuna 8

15-12

Nexus 4

- Excelsior 7

12-12

Nexus A1

- Meervogels A3

8-10

ONDO B3

- Nexus B1

5-3

KVS C3

- Nexus C1

7-2

Avanti E4

- Nexus E1

1-5

We hebben niet alle standen kunnen achterhalen.
De sites van het KNKV en Antilopen zijn nog steeds niet up-to-date.

Wedstrijdverslagen
OZC 1 – NEXUS 1
12-11 (5-8)
Nexus krijgt deksel op de neus

19-9-2020

ROTTERDAM - Op de dag van het honderdjarige bestaan van OZC mocht SKV Nexus aantreden tegen
het Rotterdamse OZC, op alweer de 3e speeldag van het veldseizoen. Na een verlies en een gelijkspel
in de voorgaande speelronden wilde Nexus nu eens de zaterdag met een winstpartij afsluiten. De
Schiedammers kwamen daarbij bedrogen uit, want net als in de voorgaande 2 wedstrijden bleek de
2e helft de 'bottleneck', want na een degelijke eerste helft (5-8) werd ook nu in de 2 e helft de winst
uit handen gegeven (12-11).
De eerste helft begon Nexus meteen voortvarend, na 10 minuten stond er al een 1-3 voorsprong op
het scorebord. Deze twee punten voorsprong werden in het verdere verloop van de eerste helft
vastgehouden en voor rust zelfs nog uitgebreid naar een 8-5 voorsprong. Er leek dus geen vuiltje aan
de lucht voor het octet van Belgisch hoofdtrainer Mario Bernard.
Na de rust begon OZC echter meteen scherp en wist de achterstand binnen enkele aanvallen weg te
werken. Vanaf de 10-10 stand ging de wedstrijd erg op en neer, waarbij beide ploegen geen goed
spel lieten zien en doelpunten erg schaars waren. Het matige spel resulteerde wel in een uitermate
spannende wedstrijd waarbij de laatste minuut werd ingegaan met een 11-11 stand. Beide ploegen
hadden meerdere kansen op het winnende doelpunt maar het was uiteindelijk OZC dat met een
scherp afstandsschot de wedstrijd naar zich toe trok.
Wederom speelde Nexus een erg sterke eerste helft maar wist het dit goede spel niet door te
trekken over de gehele wedstrijd. Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen Conventus uit
Zwijndrecht op het programma. Voor de Schiedammers, die vorige week hoofdsponsor Zorghaven
voor nog eens 3 jaar zagen bijtekenen, weer een nieuwe kans op de eerste winstpartij van het
seizoen.

WEIDEVOGELS 5 – NEXUS 2

20 – 4 (8 – 2)

19-09-2020

In competitieronde 3 ontmoet Nexus 2 een van de titelkandidaten; Weidevogels 5.
De ploeg o.l.v. Jordy Majoor won vorige week met mooie statistieken van Olympia. Deze speelronde
wordt de krachtmeting beoordeeld tot simpelweg een domper, een debacle.
Van een derving geen sprake. Het team van Weidevogels laat zien wat nodig is om de naam van
titelkandidaat te dragen.
Het eerste kwartier bleek er nog geen man overboord. Sander van der Heide is trefzeker in deze fase.
Hij trekt een achterstand van drie punten terug naar een (3-2).
Hierna staakt het scoren van Nexus. Zij komen niet onder de hoge druk van Weidevogels uit. Ook
aanvallend blijkt weidevogels een maatje te groot. Zo slagen zij er in een ruime voorsprong op te
lopen.
In de rust blijkt de hoop nog niet verloren. Het tweede team van Nexus wordt opgepept door zowel
Majoor als hoofdtrainer Bernard. Zo werden nog eens goed de afspraken en de taken
doorgenomen. De taken in kwestie bleken te bestaan uit ijzer met handen breken.
Nexus slaagt er niet in onder de verdedigende druk uit te komen. Door het stelen van afvallende
ballen maakt Weidevogels het de ploeg van Majoor benard. Weidevogels gaat rustig door met scoren
en weet de schrijver te inspireren met een mooi spreekwoord: uit het oog, door de mand.
Rick Borgman en Emma de Vette brengen het totaal van Nexus op 4.
Werk aan de winkel voor het tweede team van Nexus. Volgende speelronde treffen zij Nikantes 2 op
eigen terrein. Met 2 maal goed trainen zou Nexus in staat moeten zijn deze pot te winnen.
Wordt vervolgd...

Nexus 1 – NIO 1

12-12 (6-4)

12-09-2020

Nexus laat punt liggen tegen NIO

SCHIEDAM - Vandaag stond voor Nexus de eerste thuiswedstrijd op het programma. De
omstandigheden, lekker weer en veel publiek, waren ideaal om de eerste punten van het seizoen te
pakken. Met dezelfde opstelling als vorige week startte Nexus tegen CKV NIO uit Rotterdam.
De Schiedamse ploeg kwam goed uit de startblokken. Door het lengte overwicht konden de
aanvallen lang herhaald worden. Ook verdedigend wist Nexus haar lengteoverwicht goed te
gebruiken. Met niet al te goed spelen wist Nexus toch via een aantal schoten de voorsprong te
pakken en ging rusten met een voorsprong van 6-4.
Na rust ging Nexus door waar het voor rust mee geëindigd was. De voorsprong werd uitgebreid naar
10-5 en er leek dan ook geen vuiltje aan de lucht. Vanaf dat moment wist de Rotterdamse ploeg zich
echter te herpakken en de gasten kwamen langzaam maar zeker terug in de wedstrijd. Na de 11-11
lag de wedstrijd zelfs weer volledig open. Sterker nog, met nog een kleine 2 minuten op de klok
pakte NIO een voorsprong van 11-12. Verder dan dat liet de ploeg van Mario Bernard het gelukkig
niet komen. Met een spat zuivere afstandstreffer van de ingevallen Jochem Schuurman wist Nexus
nog een verdiend punt uit de wedstrijd te slepen. Voor Nexus voelde dit als een verliespunt.

Nexus 2 – Olympia 2

16 – 14 (7 – 9)

12-09-2020

De punten houden we thuis!
SCHIEDAM- De eerste thuiswedstrijd na een lange tijd. We moesten en zouden deze punten
thuishouden in het mooie zonnige Schiedam. Het openingsdoelpunt was helaas niet van ons en we
wisten dat dit een wedstrijd was waarvoor we moesten werken. Niet snel daarna maakte ook wij,
Nexus 2, ons eerste doelpunt dit was een mooi schot van Sander B en dat werd gevolgd door een
mooie doorloper van Laura. Het was een super spannende wedstrijd, dan scoorden zij en dan wij
weer. Uiteindelijk kreeg Olympia een kleine voorsprong en kwam de rust met een stand van 7-9.
Na het praatje van Jordy en Mario waren we volop gemotiveerd om deze wedstrijd te gaan winnen.
Helaas scoorde Olympia iets sneller en werd het al snel een stand van 7 - 11. Nexus gaf niet op en
bleef het spel spelen dat wat ze geleerd hebben. Rustig blijven, alles goed opzetten en de goede
acties nemen. Hier volgde mooie doelpunten uit van: Laura, Rick, Sander en Inden. Hierdoor kwamen
wij weer op een stand van 13-11. Eenmaal toen we de smaak weer te pakken hadden bleven we de
goede kansen nemen en gaven we volop druk. Uiteindelijk hebben Jochem en Rick de wedstrijd nog
mooi afgesloten en kwam het tot een eindstand van 16 – 12. We hebben de punten goed thuis
gehouden en op naar volgende week! We spelen dan om 12:00u in Bleiswijk tegen Weidevolgels 5 en
hopen deze punten mee te nemen naar het mooie Schiedam.

