Nikantes Tussendoortje
Seizoen 2017-2018
Maandag 05-02-2018

Reserveer alvast zaterdag 17-03-2018 in je agenda. Er zijn dan thuis oefenwedstrijden
op het veld.
WE STAAN MOMENTEEL 2E EN DE 1E PLEK IS HAALBAAR. BLIJF STEMMEN!!!
Help ETC, Nikantes en YUM aan € 5.000,00 voor een Bar Container (Food Truck) op het
Beachcourt op het sportcomplex Botreep te Hoogvliet!!
De Stichting Beachsporten in Hoogvliet (die ETC, Nikantes en YUM hebben opgericht) is
door het ING Nederland Fonds geselecteerd om mee te doen aan de actie Help Nederland
Vooruit. Nederland is verdeeld in 52 regio’s. In elke regio strijden 5 Stichtingen om de 1e
plaats in hun regio. Als de Stichting minimaal 50 stemmen haalt, is de Stichting gegarandeerd
van de 5e plaats die € 1.000,00 oplevert. De 4e plaats levert € 1.500,00 op. De 3e plaats €
2.000,00. De 2e plaats € 3.000,00 en de 1e plaats levert maar liefst € 5.000,00 op als de
Stichting de meeste stemmen binnenhaalt. Dat zou natuurlijk erg gaaf zijn! De Stichting
Beachsporten in Hoogvliet zou graag een Bar Container willen realiseren op het Beachcourt
waar iedereen vanaf deze zomer dan gebruik van kan gaan maken.
Stemmen is heel eenvoudig via de onderstaande link.
Je kunt stemmen tot en met 11-02-2018. Je kunt 1x met 1 e-mail adres stemmen. Je kunt 20x
stemmen per 1 IP adres.
Iedereen heeft wel meerdere emailadressen. Stem dus met al je emailadressen. De Stichting
met de meeste stemmen eindigt op de 1e plaats en wint dus € 5.000,00. Vergeet niet je stem
te bevestigen via je emailadres, anders telt je stem niet mee. Vraag ook aan ouders, opa’s,
oma’s, ooms, tantes, vrienden en collega’s of zij ook willen stemmen.
Er volgen geen dagelijkse tussenstanden, dus het blijft heel erg spannend. Op zaterdag 1003-2018 is de prijsuitreiking op het ING kantoor te Hoogvliet. Dan zal bekend gemaakt
worden op welke plaats de Stichting geëindigd is. Als we de 1e plaats hebben bereikt, is de
realisering van een Bar Container op het Beachcourt zo goed als zeker een feit!
Dit is de rechtstreekse link om te stemmen op de Stichting Beachsporten in Hoogvliet
https://www.helpnederlandvooruit.nl/doel/stichting-beachsporten-in-hoogvliet
Namens ETC, Nikantes en YUM (en de Stichting Beachsporten in Hoogvliet) willen wij
iedereen nu alvast enorm bedanken voor je stem.

Van 5 tot 11 maart staat het sportplezier van kinderen centraal in de Week van het
Sportplezier. Wij vinden dit als vereniging een mooie gelegenheid om alle jeugdteams eens
in het zonnetje te zetten!
Ter gelegenheid van deze week hebben wij als bestuur het volgende bedacht.
Elk jeugdteam mag één sport gerelateerde wens indienen en deze gaan we in
bovenstaande week proberen te realiseren.
Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld, een partijtje tegen de ouders of tegen een ander
team, een gast training van een speler uit de selectie, oplopen voor je eigen wedstrijd, ouderkind training, muziek tijdens het inschieten of een schutterstoernooitje ouder-kind, een
wedstrijd bezoeken uit de korfbal league enz enz.
Verzin met je team en coaches een leuke wens waar jullie heel veel plezier aan gaan beleven
en geef deze zo snel mogelijk aan mij door, dan ga ik ermee aan de slag.
Namens het bestuur,
Naomi Meijboom
naomi.vankralingen@gmail.com of 06-26701163

Uitslagen zaterdag 03-02-2018

Trainingen in de aankomende week:

Wedstrijden zaterdag 10-02-2018
19:05

DKV Victoria 1

Nikantes 1

17:00

IJsselvogels 4

Nikantes 2

14:00

DES (D) B3

Nikantes B1

14:00

Nikantes G1

Dijkvogels G2

13:10

ZKV (Zu) 3

Nikantes 3

13:00

Eureka C1

Nikantes C1

13:00

Thor (R) G1

Nikantes G1

12:10

IJsselvogels D3

Nikantes D1

09:00

Merwede/Multiplaat E5

Nikantes E2

09:00

KCR F2

Nikantes F1

Beste allen,
Als je iets bestelt bij Bol.com kun je natuurlijk eerst even langs de Nikantes site gaan als je
wilt. Nikantes krijgt dan nl commissie. Het kost je zelf niets extra’s. Over heel 2017 hebben
we € 263.85 aan commissie ontvangen!!
Het Bol.com logo waar je op moet klikken, staat ook op de nieuwe website.
Ga naar www.nikantes.nl
Ga naar Sponsoring en dan Sponsors overzicht
Je ziet dan de Sponsoren en bovenaan staat Bol.com
Als je daar op klikt en je gaat vervolgens een bestelling doen bij Bol.com, krijgt Nikantes dus
commissie hierover.
We hopen dat iedereen weer veel besteld in 2018 bij Bol.com en eerst dus even langs de
website gaat om te klikken op het Bol.com logo.
Groeten,
Enrico

Als je pasje bij het Fietsenhok het niet doet, moet je deze even updaten bij de grote
toegangsdeur door je pasje tegen de opener te houden. Hij knippert dan even oranje en
daarna heeft je pasje de laatste update. De pasjes moeten sowieso om de 60 dagen even
geupdate worden. Dus als je pasje het niet doet, moet je hem even updaten. Sinds vrijdag
17-11-2017 zou alles weer moeten werken.

HEB JIJ DE VERJAARDAGSKALENDER AL BESTELD??
Vergeet niet om de nieuwe Nikantes verjaardagskalender te bestellen! Ieder team heeft een
mooie plaats op de kalender gekregen.
Kosten zijn 10 euro per stuk en bestellen kan via jeugdcommissienikantes@gmail.com

Nikantes Kleding shop
Wil jij een nieuw shirt bestellen? Wellicht een nieuwe zwarte broek of rokje? Of een mooi
Nikantes trainingspak? Dan kan dit sinds kort online via:
http://shop.bluesportenworkwear.nl/nikantes/
Je treft de link ook aan op de website van Nikantes.
Voor meer informatie kun je terecht bij Naomi of Ella.

Aan alle Senioren, A-, B-, en C-jeugd;
Binnenkort voert het KNKV het verplicht spelregelbewijs in. Dat wil zeggen dat je geslaagd
moet zijn voor de korfbalmasterz eindtoets als je een wedstrijd wilt spelen.
En gelijk hebben ze, als je een sport beoefend is het natuurlijk handig om de spelregels te
weten. Zie het als autorijden en het beheersen van de verkeersregels.
Maar wees gerust, gelukkig heb je nog even de tijd om op je gemak de regels te leren.
Vanaf september 2018 is het spelregelbewijs verplicht voor alle Senioren.
Vanaf september 2019 is het spelregelbewijs verplicht voor alle A-jeugd.
Vanaf september 2020 is het spelregelbewijs verplicht voor alle Aspiranten (B/C).
Inmiddels is er naar iedereen een korfbalmasterz activatiebrief gemaild. In deze mail staan de
gegevens die je nodig hebt om in te loggen op https://korfbalmasterz.nl
Op deze website kan je direct beginnen met oefenen. Wanneer je denkt voldoende te weten
kan je beginnen aan de toetsen.
Het zijn 5 levels, elke steeds een beetje lastiger. Als je ze allemaal behaald hebt, dan ben je
geslaagd en ontvang je een officieel spelregel-certificaat.
Mocht er iets niet goed gaan, zoals het inloggen op de website, of vragen over bepaalde
spelregels. Aarzel dan niet om contact op te nemen.
Je kan dit doen bij Jordi Holleman of Corné van der Sluijs (of Coby Hekhuis voor spelregels).
Veel succes!
Namens de scheidsrechterscommissie,
Jordi Holleman

Ben je van plan om binnenkort nieuwe schoenen te gaan kopen? Let dan goed op de
onderstaande aanbieding.

