
 

 
 
Nummer 3 
Zondag 25-03-2018 
Seizoen 2017-2018 
 
 
Beste korfbal en Jeu de Boules leden, 
 
We maken ons weer op voor het resterende deel van dit seizoen. Inmiddels zijn de eerste oefenwedstrijden 
gespeeld en heeft Nikantes 1 ook al zijn eerste competitiewedstrijd gespeeld en nipt verloren van SKV 1 met 
16-14. We hopen natuurlijk dat ons vlaggenschip zich handhaaft op het veld in de derde klasse. 
 
Het is nog steeds koud buiten maar hopelijk gaat dat binnenkort veranderen. Inmiddels is ook de klok weer 
een uurtje vooruit gezet dus we zijn weer volop richting de zomer. 
 
De JC en Daffy’s Corner hebben op zaterdag 24-03-2018 een leuke avond georganiseerd. Het stampotten 
eten om 17.00 uur en de Spelletjesavond vanaf 18.30 uur was erg leuk en gezellig en werd ook goed 
bezocht door (jeugd)leden en ouders. Dat is toch waar de vrijwilligers het voor doen en het is dan ook mooi 
om te zien dat er goed gebruik van gemaakt wordt. 
 
Het eerste grote evenement is het ACW BV Schoolkorfbaltoernooi dat gepland staat op woensdag 11-04-
2018. Doet jou school niet mee? Vraag dan je ouders, leerkrachten of ze volgend jaar wel mee gaan doen. 
Zou toch leuk zijn? Als jou school niet meedoet, ben je toch van harte welkom op het Schoolkorfbaltoernooi. 
Er zijn namelijk heel veel leuke side events waar jij ook aan mee kan doen! Zoals: een luchtkussen, Jerry de 
Ballonnen heer komt speciaal langs om de meest ingewikkelde en spraakmakende ballonnen creaties voor 
jou te maken. Maar ook kun jij, als Nikantes jeugdlid, raden hoeveel knikkers er zitten in de knikkerpot. Je 
maakt dan kans op een Intertoys bon van € 20.00!! We geven er in totaal 5 weg, dus je maakt heel veel kans 
hierop! Neem ook een vriendje of vriendinnetje mee en ook hij/zij maakt kans op een Intertoys bon ter 
waarde van € 20.00. De prijswinnaars lichten we per mail of telefonisch in en kunnen deze donderdag na het 
toernooi ophalen om 18.15 uur in de kantine en natuurlijk ook gelijk meedoen bij 1 van de Nikantes 
jeugdteams. Ook gaan we leuke dingen doen voor de ouders die aanwezig zijn op het Schoolkorfbaltoernooi 
en ook voor de leraren en coaches die actief zijn. 
 
Naast het Schoolkorfbaltoernooi, staan er natuurlijk nog veel meer leuke dingen op het programma zoals het 
jaarlijkse kamp, maar ook de Pubquiz. Aangezien we nu een Beachcourt hebben, gaan we daar ook leuke 
dingen meedoen. De Jeu de Boulers houden een toernooi in augustus en de korfballers gaan in het 
weekend van vrijdag 6 juli en zaterdag 7 juli een Beach Event organiseren. Hou deze datum dus vrij want je 
kunt dan of zelf Beachen en natuurlijk hebben we ook veel vrijwilligers nodig. Op de vrijdagavond is er een 
Bedrijven Beach Event met Beach Volleybal, Beach voetbal en Beachkorfbal. Op de zaterdag kun je 
Beachkorfballen in de ochtend voor de jeugd en in de middag voor de A en senioren. De Beachcommissie 
van Nikantes heeft grote plannen, mede ook omdat er een Bewonersinitiatief is ingediend en is 
goedgekeurd. Zo zullen er minimaal 3 luchtkussens zijn op 6 en 7 juli, een grote tent met een podium. Er 
komt een zanger, een band, we hopen de Bar Container Food Truck dan in gebruik te kunnen nemen. Er 
komt een hele grote feestavond zaterdag 7 juli. Ouderen kunnen blijven slapen in een tentje en ’s ochtends 
is er een ontbijt. Kortom, het krijgt een hoog Festival gehalte. Op de Nikantes site rechts bovenin lees je 
meer over deze beide evenementen. We hopen dat dit een zeer geslaagd weekend gaat worden. 
 
Uiteraard hopen we natuurlijk ook dat al onze leden dit seizoen blijven en dat we gaan stabiliseren en toch 
weer gaan groeien. Er zijn zorgen bij de senioren teams. Het zou mooi zijn en een goede doelstelling dat we 
binnen nu een jaar toch weer uit zouden kunnen groeien naar 4 seniorenteams en bij elke jeugdteam 1 of 
liefst 2 teams zouden kunnen gaan hebben. De Nikantes ledenwervingscommissie is hier ook zeer druk 
mee. Tot ergens later op het veld. 
 

Groet, 
 
André van Veelen 
Voorzitter kv Nikantes 
 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
Ella is de Vertrouwenspersoon van Nikantes 
 
Sportplusvereniging Nikantes wil een (sociaal) veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier kan 
korfballen of Jeu de Boulen en zich ook echt thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de 
vereniging er alles aan moeten doen om zaken zoals treiteren en pesten, agressie en geweld, 
discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel als mogelijk moeten 
voorkomen. 
 
Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat 
voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste 
zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. 
Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan 
ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon 
terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. 
 
Als jij graag met iemand erover wilt praten, neem dan contact met mij op en wij gaan samen op zoek naar 
een oplossing. Komen wij er samen niet uit, dan ga ik in overleg met jou, verder kijken wat we eraan kunnen 
doen.  
 
Blijf er dus niet mee rondlopen en neem gerust contact op! 
 
Je kunt ook contact opnemen met een onafhankelijk persoon buiten Nikantes over onacceptabel gedrag 
binnen de sport (zoals pesten, machtsmisbruik, doping gebruik, omkoping en sexuele intimidatie etc) via het 
Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF via het telefoonnummer: 0900 – 202 55 90. 
 
Ook vragen we voor alle trainers een VOG-verklaring aan. De gemeente Rotterdam heeft dit inmiddels 
verplicht gesteld aan de Rotterdamse verenigingen. Het kan dus zo zijn dat ik jou en/of je ouders binnenkort 
benader voor het aanvragen van een VOG-verklaring als dat nog niet is gedaan, of als deze verlopen is om 
een nieuwe aan te vragen. 
 
  
Groetjes Ella Ameling 
Je kunt mij bereiken op: vertrouwenspersoon.nikantes@gmail.com  

mailto:vertrouwenspersoon.nikantes@gmail.com


 

 
U kunt de volgende afvalsoorten inleveren bij Afval Loont ten gunste van de vereniging: 

 
Meldt dat u het komt brengen voor Nikantes, dan scannen zij onze pas en verschijnt de naam: Enrico Stout 

 

 

NIKANTES VELDPROGRAMMA (versie 24-03-2018) 
Kijk altijd voor het meest recente overzicht in de Sportlink app, de wekelijkse Tussendoor of op de KNKV site 
 

Datum Tijd Thuis Uit 

24-3-2018 15:30 SKV 1 Nikantes 1 

31-3-2018 16:00 Nikantes 1 SDO (H) 1 

31-3-2018 14:30 Nikantes 2 Valto 5 

31-3-2018 17:00 RWA 8 Nikantes 3 

31-3-2018 14:30 Oranje Wit (D) A4 Nikantes A1 

31-3-2018 10:00 PKC/SWKGroep B7 Nikantes B1 

31-3-2018 10:30 Vitesse (Ba) C4 Nikantes C1 

31-3-2018 09:00 NIO E2 Nikantes E1 

31-3-2018 12:00 KCR E5 Nikantes E2 

31-3-2018 09:00 RWA F2 Nikantes F1 

7-4-2018 13:00 Nikantes 3 Nieuwerkerk 8 

7-4-2018 09:00 Nikantes A1 Gemini A1 

7-4-2018 10:00 DeetosSnel B3 Nikantes B1 

7-4-2018 10:00 OZC D1 Nikantes D1 

7-4-2018 10:00 Nikantes E1 Maassluis E1 

7-4-2018 10:15 Nikantes E2 Twist E3 

14-4-2018 16:00 Nikantes 1 ADO 1 

14-4-2018 14:30 Nikantes 2 De Meervogels 4 

14-4-2018 17:30 Nikantes 3 ADO 5 

14-4-2018 13:00 Nikantes A1 Merwede/Multiplaat A3 

14-4-2018 11:45 Nikantes B1 DeetosSnel B3 

14-4-2018 10:45 Nikantes C1 KOAG C3 

14-4-2018 10:45 Nikantes D1 KCR D3 

14-4-2018 09:45 Nikantes E1 KCR E3 

14-4-2018 09:45 Nikantes E2 RWA E3 

14-4-2018 09:45 Nikantes F1 Nexus F1 

14-4-2018 10:00 Korbatjo G1 Nikantes G1 

14-4-2018 11:30 Nikantes G1 Dijkvogels G2 

21-4-2018 15:30 Thor (R) 1 Nikantes 1 

21-4-2018 14:00 Thor (R) 2 Nikantes 2 

21-4-2018 13:00 Nieuwerkerk 8 Nikantes 3 

21-4-2018 12:20 Gemini A1 Nikantes A1 



 

21-4-2018 12:15 ACKC B3 Nikantes B1 

21-4-2018 09:30 Twist C1 Nikantes C1 

21-4-2018 09:00 NIO D1 Nikantes D1 

21-4-2018 09:00 Maassluis E1 Nikantes E1 

21-4-2018 10:00 Twist E3 Nikantes E2 

21-4-2018 09:00 Sperwers F1 Nikantes F1 

28-4-2018 12:30 OZC 3 Nikantes 2 

12-5-2018 15:30 Sporting Badhoevedorp 1 Nikantes 1 

12-5-2018 16:00 KCC/SO natural 6 Nikantes 2 

12-5-2018 13:15 Nikantes B1 ACKC B3 

12-5-2018 11:15 Nikantes D1 NIO D1 

26-5-2018 16:00 Nikantes 1 Triade 1 

26-5-2018 14:30 Nikantes 2 Twist 5 

26-5-2018 17:30 Nikantes 3 RWA 8 

26-5-2018 13:00 Nikantes A1 Oranje Wit (D) A4 

26-5-2018 11:45 Nikantes B1 PKC/SWKGroep B7 

26-5-2018 10:45 Nikantes C1 Vitesse (Ba) C4 

26-5-2018 09:45 Nikantes D1 OZC D1 

26-5-2018 10:45 Nikantes E1 NIO E2 

26-5-2018 09:45 Nikantes E2 KCR E5 

26-5-2018 09:45 Nikantes F1 RWA F2 

26-5-2018 11:30 Nikantes G1 KOAG G1 

26-5-2018 12:45 Movado G1 Nikantes G1 

2-6-2018 15:30 Vlug & Vaardig/KCN 1 Nikantes 1 

2-6-2018 14:00 Erasmus 2 Nikantes 2 

2-6-2018 14:00 ADO 5 Nikantes 3 

2-6-2018 11:00 Merwede/Multiplaat A3 Nikantes A1 

2-6-2018 09:45 KOAG C3 Nikantes C1 

2-6-2018 10:00 KCR D3 Nikantes D1 

2-6-2018 09:00 KCR E3 Nikantes E1 

2-6-2018 10:30 RWA E3 Nikantes E2 

2-6-2018 10:00 Nexus F1 Nikantes F1 

9-6-2018 11:00 Nikantes C1 Twist C1 

9-6-2018 10:00 Nikantes F1 Sperwers F1 

    Wedstrijden van 12 mei zijn / worden nog verplaatst 
  

Kangoeroe Klup dagen 
De Kangoeroe Klup dagen zijn dit veldseizoen: 
Za 07-04-2018 van 10.30 tot 11.30 uur 
Wo 11-04-2018 van 13.15 tot 14.45 uur (met luchtkussen en Jerry de Ballonenheer) 
Za 14-04-2018 van 10.30 tot 11.30 uur 
Za 26-05-2018 van 10.30 tot 11.30 uur 
Za 09-06-2018 van 10.30 tot 11.30 uur 
 
De Kangoeroe Klup is bedoeld voor kinderen van 3-6 jaar. Er worden allerlei leuke 
spelletjes gedaan met en zonder bal. De Klup staat onder leiding van Mirjam en Saskia. 
 
 



 

 
 
 
 
A.C.W.  SCHOOLKORFBALTOERNOOI 2018 
Op woensdag 11 april wordt op ons veld weer het 
welbekende schoolkorfbaltoernooi gehouden. Er doen 5 
scholen mee. 4 uit Hoogvliet 1 uit Pernis in totaal 21 
teams en 13 Kangoeroes. 
Natuurlijk zijn we net als elk jaar weer op zoek naar 
mensen die een paar wedstrijdjes willen fluiten. Het toernooi begint rond 13.00 uur en duurt tot ongeveer 
16.30 uur. Mocht je wel willen fluiten maar kun je niet de hele middag aanwezig zijn. Geen probleem dan 
houd ik er rekening mee bij het indelen van de wedstrijden. Ook mensen die willen helpen met het 
opbouwen van het toernooi zijn van harte welkom. We hebben alweer aardig wat mensen gevonden die 
willen fluiten. Maar er kunnen er nog meer bij!!! 
Op woensdag 28 maart en 4 april worden er trainingen gehouden voor de kinderen die meedoen aan het 
schoolkorfbaltoernooi. De trainingen zijn van 18.30 uur tot 19.30 uur. En ook hier zijn we op zoek naar 
mensen die willen helpen. Je hoeft zelf geen trainingen te verzinnen. Daar wordt voor gezorgd.  Ook hier 
hebben we al wat mensen gevonden die willen helpen. Maar ook hier kunnen er nog een paar bij. 
Mocht je nog vragen hebben over het toernooi of over de trainingen dan hoor ik het natuurlijk graag. Dus 
mocht je willen fluiten of helpen met de trainingen laat het mij weten. mirjamvanhamburg@hetnet.nl 
Dank alvast!!!! Mirjam 
 
 
Side Events bij het Schoolkorfbaltoernooi: 
We zijn van plan om dit jaar groots uit te pakken 
met het Schoolkorfbaltoernooi. Zo komt er onder 
andere een luchtkussen. Voor het eerst doen we nu 
ook iets voor de groepen 1 en 2, er is een 
Kangoeroe Klup Circuit. Ook onze eigen 
Kangoeroes kunnen daar natuurlijk aan meedoen. 
Speciaal voor alle kinderen komt Jerry de Ballonnen 
Heer zijn ballonnen kunsten vertonen en uiteraard 
weer de mooiste creaties maken. 
 
Voor de ouders is er een leuk Korfbalcircuit en gaan we kijken welke ouder het 
meest sportief is en zo mee kan gaan doen bij de Recreanten. Ook gaan we 
op zoek naar de leukste en sportiefste juffrouw of meester! Ze maken allemaal 
kans op een leuke prijs. 
 
De kinderen kunnen ook nog knikkers gaan raden. Degenen die er het dichtste 
bijzit, maakt kans op 1 van de 5 Intertoys bonnen ter waarde van € 20.00. De 
prijswinnaars maken we ’s avonds bekend via Facebook en per mail. De 
prijswinnaars nodigen we uit om donderdag 12-04-2018 om 18.15 uur de prijs 
op te komen halen op de Botreep. De prijswinnaars kunnen dan gelijk 
meetrainen met 1 van de echte Nikantes korfbal teams! 
 
Opgaves tot nu toe (25-03-2018) 
De volgende scholen hebben zich per heden ingeschreven: 
  
Het Middelpunt 7 teams 
De Plevier 6 teams en 11 kangoeroes 
De Notenkraker 2 teams 
De Plataan 3 teams en 2 Kangoeroes 
De Schakel met 3 teams 
  

http://www.stolkspringkussenverhuur.nl/c-2917093/springkussens/
http://www.acwbv.nl/
mailto:mirjamvanhamburg@hetnet.nl


 

 
 
 

 
 

Van 9 t/m 13 mei is het weer tijd voor het jaarlijkse Nikantes kamp. Op woensdag zullen 
we rond een uur of 18.00 vertrekken richting het noorden. Op zondag komen we rond 
14.30 uur weer terug op de Botreep. Dit jaar staat het kamp in het teken van Kerst. Lekker 
eten, spelletjes spelen en met gezellige mensen… Maar ja dan moet JIJ wel mee 
natuurlijk! 
Geef je dus snel op!!!  
Stuur een mailtje naar korfbalkampnikantes@outlook.com en geef je op. Laat ook even 
weten of je allergieën hebt of medicijnen gebruikt. 
De kosten dit jaar zijn € 75,-. Graag overmaken uiterlijk voor 4 mei op 
NL04RABO0122074386. Uiteraard mag het ook dit jaar weer in delen.  
Mocht je vragen hebben, kom dan naar een van de hoofdleiding(Naomi, Joop en Ilse). 
 
De kerstgroetjes, 
Naomi, Joop & Ilse 
Volg al het nieuws over kamp op facebook: @nikanteskamp 
 

mailto:korfbalkampnikantes@outlook.com


 

 
 
 
DE TECHNISCHE COMMISSIE VAN NIKANTES IN HET SEIZOEN 2017-2018: 
 

Ilse van Schouwen (Senioren teams) 
Dit jaar ben ik coördinator van de senioren, voorzitter van de TC en trainer/coach van 
de C1. Zelf speel ik in de selectie.  
 
Mocht je vragen hebben of gewoon even je hart willen luchten, spreek me gerust aan 
op het veld. Anders kun je me bereiken via: 
ilse.tc.nikantes@gmail.com of 06-14532191 
 

 
Giny Roeters (Senioren teams) 
Ik ben samen met Ilse coördinator van de senioren. Zelf speel ik in het 3e. 
 
Je kunt me telefonisch bereiken op 06-271 86 149, per mail: 
giny.tc.nikantes@gmail.com of schiet me gewoon even aan op het veld of in de zaal. 
 
 
 

 
Chantal van Engelen - van Marion (A- en B-teams) 
Komend seizoen zal ik zelf niet meer in actie komen als speelster. Ik ben wel 
trainer/coach van de E1 en de gehandicapten waar ik weer enorm naar uitkijk en 
ontzettend veel zin in heb! Ik zit ook in de JC en organiseer daar leuke en gezellige 
activiteiten voor jong&oud! Voor het komende seizoen zal ik de coördinator zijn voor de 
A&B. Mochten er vragen of opmerkingen zijn ben ik bereikbaar via: 
chantal.nikantestc@gmail.com of 06-24215356. 
 
Corné van der Sluijs (C en D-teams) 
Voor degen die mij nog niet kennen: Ik ben Corné van der Sluijs en selectiespeler 
binnen Nikantes. Verder ben ik dit jaar trainer/coach van de A1 en verantwoordelijk 
voor de indeling van de scheidsrechters binnen Nikantes. Binnen de TC ben ik het 
aanspreekpunt betreffende scheidsrechterzaken en ben ik coördinator van de D en C 
teams. Heb je vragen dan kun je mij altijd aanschieten op het veld of in de zaal. Verder 
ben ik te bereiken op het volgende mailadres: 
corne.nikantestc@gmail.com of telefonisch via 06-57586284. 

 
Bernadette Kusters (E- en F-teams) 
In het komende seizoen zal ik de D1 trainen gaan geven en coachen en ben ik 
speelster van de selectie.  Vorig seizoen was mijn eerste seizoen als tc-lid en dit is me 
prima bevallen. Aankomend seizoen ga ik hier dus mee door en zal ik het organiseren 
van de oefenwedstrijden weer op me nemen. Daarnaast ben ik de coördinator van de E 
en F. Als er vragen of opmerkingen zijn kun je me bereiken op 06-42959659 
of Bernadette.nikantestc@gmail.com, of even aanspreken op het veld. 
 
Naomi Meijboom-van Kralingen  
Komend seizoen ben ik trainer/coach van de A1 en speelster van de selectie. Ik ben 
bestuurslid met TC zaken in mijn portefeuille, ik ben de schakel tussen de TC en het 
bestuur en ondersteun de TC daar waar nodig is. Bij vragen of opmerkingen ben ik 
bereikbaar via: 
naomi.vankralingen@gmail.com of 06-26701163. Uiteraard mag je me ook altijd even 
op het veld aanspreken. 
  

mailto:ilse.tc.nikantes@gmail.com
mailto:giny.tc.nikantes@gmail.com
mailto:chantal.nikantestc@gmail.com
mailto:corne.nikantestc@gmail.com
mailto:Bernadette.nikantestc@gmail.com
mailto:naomi.vankralingen@gmail.com


 

 
 
Ouders let op!!! 
Je kunt de Sportlink app downloaden in de Playstore (iphone en Android). Met het lidnummer van uw kind en 
met het emailadres waarmee u zich hebt aangemeld bij inschrijving, kunt u inloggen. 
Je ziet dan gelijk de wedstrijden van uw kind. Je kan dan ook heel makkelijk klikken op het adres van de 
vereniging en vio Google Maps krijg je ook gelijk de route naar de vereniging. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wij zijn Joop, Marjolein, Wesley, Chantal, Daphne en Cathy en wij zijn de JC. 
 
Wij organiseren dit seizoen een hoop leuke en sportieve activiteiten organiseren voor jong en oud! Soms 
ontkomen we er niet aan om bij een activiteit een kleine bijdrage te vragen.  
 
Heeft u vragen, tips of ideeën schroom niet schiet ons aan of mail ons op: 
jeugdcommissienikantes@gmail.com  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cathy 
 
 
 



 

 
 
 
REKEN JE BARBON ELKE WEEK AF ALSTUBLIEFT 
We zijn alweer 2 weken bezig op het veld, en de ouwe gewoonte van opschrijven op een barbon is ook al 
weer aardig aan het groeien. Even een op frisser en a.u.b. willen jullie je hier aanhouden, de barbon dient 
elke week afgerekend te worden. 
 
Doe dat bij voorkeur aan het eind van je thuisdag of op een trainingsavond, en doe dat dan direct bij 
binnenkomst want op trainingsavonden ga ik altijd nadat de jeugd weg is ook naar huis met de kas uiteraard. 
Houdt er ook rekening mee dat we de ene week thuisspelen en dan een weekend allemaal uit. 
 
Het is soms bijna ondoenlijk om als de bonnen langer blijven staan iedereen via mail aan te schrijven, soms 
heb ik daar een hele avond voor nodig, bonnetje tellen, mailadres opzoeken, mail maken enz. Ik hoop dat 
jullie mij verrassen. 
 
Groeten Nel. 
 
 

TRAININGSTIJDEN VELD 

 
 
 
De actuele trainingstijden staan altijd op de site en in de wekelijkse Tussendoor. 
 
 

 
 
 
Wil jij of ken je een bedrijf die ook een sponsordoek wel zou willen hebben?? De kosten zijn € 60.50 voor het 
eerste jaar en daarna € 50.00 per jaar. De doeken gaan gemiddeld maximaal 5 jaar mee. De 
sponsorovereenkomst is per jaar opzegbaar. Neem contact op met Andre, Naomi of Enrico als je iemand 
hiervoor weet. 
 
 



 

 

  



 

 
 
 
Wedstrijdsecretariaat jeugd: 
De jeugdspelers van de F t/m A kunnen zich voor wedstrijden afmelden bij: 
Cathy Nijssen 
wedstrijdsecretariaatnikantes@gmail.com 
06-43277489 
Graag uiterlijk woensdagavond 20.00 uur voor de eerstvolgende zaterdag. Als je het al eerder weet, dan 
graag dit eerder laten weten. 
 
De senioren schrijven af bij hun aanvoerder. Deze zal dan een vervanger moeten regelen. 
 
 
 
 
 
 

 

NEEM JE OUD PAPIER MEE NAAR DE 
BOTREEP 
 
JE KUNT HET KWIJT IN 1 VAN DE BLAUWE 
CONTAINERS NAAST DE 2 GRIJZE 
OPBERGHOKKEN 
 
WIJ KRIJGEN € 16.00 PER VOLLE BAK WAT 
RECHTSTREEKS VLOEIT NAAR DE 
VERENIGINGSKAS 
 

 
 
 
 
 
 

Rotterdampas 2018 
Ook in 2018 doet Nikantes mee aan de 
Rotterdampas. 
 
Jeugd en volwassenen kunnen dan korting 
krijgen op hun contributie. Geef je 
pasnummer 2018 door aan Mirjam of Enrico 
(Jeu de Boulers kunnen terecht bij Nel). 
 
Je ontvangt dan € 20.00 korting op de 
contributie en geen € 25.00 zoals de 
Rotterdampas beloofd. Dat komt omdat wij € 
20.00 per gedeclareerde Rotterdampas 
ontvangen en geen € 25.00. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:wedstrijdsecretariaatnikantes@gmail.com


 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bestellen bij Bol.com via de Nikantes site 
Als je van plan bent om iets te gaan kopen via bol.com, ga dan eerst even naar de 
Nikantes site en klik dan vervolgens op de Bol.com afbeelding. Als je daarna iets koopt via 
hun site, krijgen wij daar commissie over. Nikantes doet namelijk mee aan het zogenaamde 
partnerprogramma. Het levert de vereniging inmiddels aardig wat geld op. Zelf kost het je 
niets!!! Het heeft al heel wat opgeleverd. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Van de secretaris 
 
We zijn weer begonnen met een nieuw veldseizoen.  
 
Als jij in de loop van een seizoen gaat verhuizen, ander telefoonnummer krijgt of een ander emailadres, geef 
dit dan tijdig aan mij door. Nikantes leden krijgen via mij de wekelijkse Tussendoor gemaild. Ouders kunnen 
dit krijgen, de kinderen natuurlijk zelf ook als ze wat ouder zijn. Ook opa’s en oma’s die graag op de hoogte 
willen blijven van het Nikantes nieuws, kunnen zich bij mij aanmelden. Dan neem ik je emailadres op in de 
Nikantes emailgroep. 
 
Mocht je je lidmaatschap bij Nikantes willen beëindigen, doe dit dan voor 01-05-2018 via het 
uitschrijvingsformulier dat je kunt vinden op de site. Als je opzegt na 01-05-2018 ben je de contributie 
verschuldigd voor het gehele nieuwe seizoen (dus tot 01-07-2019). 
 
Mocht je ergens vragen over hebben dan kun je mij altijd aanspreken of mailen.  
 

Enrico Stout 
Secretaris Nikantes 
enrico.stout@upcmail.nl 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contributie uitleg van de penningmeester 
 
Hierbij nog een berichtje van mijn kant. De Rotterdampas kan weer ingeleverd worden. Het nieuwe pasjaar 
is begonnen vanaf 01-03-2018. Je krijgt dan 20,00 euro korting op de contributie.  
Ook even iets over onze extra inkomsten via Bol.com, de Vriendenloterij, De Grote Club Aktie en natuurlijk 
Afval Loont en het inleveren van oud papier. Iedereen die hier op wat voor manier een bijdrage aan levert 
heel erg bedankt. Dit brengt toch een heel mooi bedrag op voor onze vereniging. 
 
 
 

Contributie seizoen 2017-2018 
  Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2017 tot 01-07-2018.  

Je leeftijd op 01-01-2018 bepaalt in welke categorie je valt. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Mocht u vragen hebben over uw contrubitie of op ander financieel gebied, dan kunt u altijd bij mij terecht. 
 
Maakt u al gebruik van de automatische incasso?? Dit is heel erg handig voor u en voor ons. Neem 
hiervoor contact op met mij, dan regelen we dit. 
 
 

Mirjam van Hamburg 
Penningmeester Nikantes 
mirjamvanhamburg@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Op zoek naar veld of zaalschoenen? 

Lever je gebruikte schoenen in bij Nikantes 
Gun veld en zaal schoenen een tweede ronde, want weg gooien 
is zonde....Heel herkenbaar, seizoen voorbij schoenen in het vet 
en dan is het na een wel verdiende vakantie, of heerlijk 
zaalseizoen weer tijd om de schoenen uit het vet te halen en ze 
te passen....en dan passen ineens je voeten er niet meer 
in......Dan kan je naar de sport winkel gaan en een nieuw paar 
aanschaffen, maar wij hebben een andere oplossing: Je kan en 
mag je te kleine veld en zaalschoenen inleveren bij de 
onderstaande personen, wij inventariseren dit en willen deze 
schoenen aan de man gaan brengen tijdens de training 
avonden. Wij willen deze schoenen gaan verkopen voor een 

klein symbolisch bedrag nl € 2,50 als u gebruikte veldschoenen inlevert en € 5,00 als u niets inlevert. Wat wij 
hiermee ophalen komt geheel ten goede voor de jeugd! En voor die € 5,00/€ 2,50 heeft u geen nieuwe 
schoenen in de winkel maar wel schoenen die maar een seizoen zijn gedragen......Om te inventariseren, 
kunt u alvast aangeven in welke maat schoenen de voeten niet meer passen en welke maat schoenen deze 
voeten graag wel willen hebben om een wedstrijd te spelen zonder zere tenen!  
 
 
Wij zijn bereikbaar per mail, telefoon en de app...... 
 
Cathy Nijssen => huizenijssen@ziggomail.nl => 0613196722 
 
Daphne Prevo => daphneprevo28@gmail.com => 0643028994 
 
Daphne Houwerzijl =>mdcthouwenzijl@upcmail.nl => 0651899055 
 
 
 

http://nikantes.weebly.com/uploads/5/3/0/6/5306373/5840639_orig.jpg
mailto:huizenijssen@ziggomail.nl
mailto:daphneprevo28@gmail.com
mailto:mdcthouwenzijl@upcmail.nl


 

  



 

 
 
 
 

Werkstukken/spreekbeurten 
 
 
 
 
Als jij van plan bent om een werkstuk te maken of een spreekbeurt te houden over 
korfbal en Nikantes, dan zijn wij daar natuurlijk blij mee. Wij kunnen je voorzien van 
informatie. Vanuit het KNKV kun je een spreekbeurt of werkstuk pakket ontvangen. 
Dit kunnen we voor je aanvragen (neem contact op met Enrico). Van Nikantes krijg 
je allerlei leuke dingen om uit te delen aan je klasgenoten, of leuke dingen om bij je 
werkstuk te plakken. Als je een korf of een bal mee wilt nemen naar de klas, kan 
dat natuurlijk ook. Graag horen wij hoeveel kinderen je in je klas hebt als je een 
spreekbeurt gaat houden. Neem in alle gevallen contact op met Enrico Stout 
(enrico.stout@upcmail.nl, 06-10747638).  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:enrico.stout@upcmail.nl


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nikantes is een samenwerkingsverband aangegaan met beginnend fysiotherapeut Denise van Luijk, 
gevestigd in Hoogvliet op de Nieuwe Langeweg 59 (bij Free Fitness op de Gadering naast Grando keukens). 
Denise is een familielid van Jans van Luijk, 1 van de oprichters van kv 't Waterschip in 1948. In 1996 zijn 'kv 
t Waterschip en kv Hoogvliet gefuseerd tot het huidige kv Nikantes. 
 
Bij Van Luijk Fysiotherapie wordt de klacht behandeld middels een persoonlijke en doelgerichte aanpak, 
maar er wordt ook met zorg gekeken naar de oorzaak van de klacht om lange termijn herstel te waarborgen. 
Het gaat bij ons om de mens achter de klacht. 
 
Van Luijk Fysiotherapie staat voor de beste mogelijke zorg op fysiotherapeutisch gebied. De fysiotherapeute 
heeft zich gespecialiseerd in rugklachten, nekklachten, knieklachten, artose, hoofdpijnklachten, RSI. 
 
De therapievormen die Van Luijk Fysiotherapie aanbiedt naast fysiotherapie zijn: Easy Taping, Sport – en 
ontspanningsmassage en Medisch Fitness. Indien u niet in staat bent om langs de praktijk te komen, kan er 
ook aan huis behandeld worden. Mocht u een afspraak willen maken of een vraag willen stellen, neemt u 
dan contact met ons op: 06-117 407 64. 
 
De fysiotherapeute 
Ik ben Denise van Luijk, in 2011 afgestudeerd aan de Internationale Hogeschool Thim van der Laan 
te Nieuwegein. De afgelopen 20 jaar heb ik op hoog niveau gevoetbald en gekeept. In de wintermaanden 
geef ik Ski lessen in Oostenrijk en ben ik ook zeer bekwaam om mensen al dan niet fit, (weer) Ski fit te 
maken. In beide sporten komen natuurlijk de meeste blessures voor, en hier is dan ook mijn fascinatie 
geboren om mensen weer zo goed mogelijk te been te krijgen, sporter of niet-sporter, jong of oud. Na 
geruime tijd en werkervaring in verschillende fysiotherapie praktijken heb ik besloten om in december 2016 
voor mezelf te beginnen. 
  
Wat Kan ik voor U betekenen? 
Fysiotherapie: 
U wenst herstel van een blessure of lichamelijke klachten. We gaan op zoek naar de oorzaak van de klacht 
de aanpakken. Uiteraard mag u eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar dat is niet meer 
noodzakelijk. U mag namelijk direct een afspraak maken bij ons.  
 
Medisch Fitness: 
U bent (bijna) hersteld en wilt u trainen om fit te worden en te blijven onder toezicht van een fysiotherapeute. 
Van Luijk Fysiotherapie biedt namelijk ook trainingen op maat aan, waarbij getraind wordt in kleine groepen. 
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Sport- en ontspanningsmassage: 
U wilt juist blessures en klachten voorkomen. Laat daarom tijdig uw spieren masseren om opgelopen 
spanningen en verkrampingen te “ontladen”. Een ontspanningsmassage stimuleert de doorbloeding van de 
weefsels, voert afvalstoffen af en verbetert de functie en de stofwisseling van de spieren. Hierdoor voel je je 
na de massage weer fit en je spieren zijn weer soepel. De massage helpt stress te verminderen en het 
vergroot de mate van bewegelijkheid. 
 
Contactinformatie 
Van Luijk Fysiotherapie is gevestigd op Nieuwe Langeweg 59, 3194 DC Hoogvliet. 
Voor het maken van afspraken kunt u bij voorkeur bellen naar 06-117 407 64 of mailen 
naar van vanluijkfysiotherapie.nl 
 
Het kan voorkomen dat ik niet kan opnemen, omdat ik bezig ben met een behandeling of training. Wanneer 
u hier uw gegevens invult kan ik ook contact met u opnemen. 
 
Behandelplan 
Aan de hand van een eerste screening zal ik samen met u het behandelplan doornemen. 
 
Wenst u direct een afspraak te maken, bel dan 06-117 407 64 of mail naar info@vanluijkfysiotherapie.nl 
 
Tijdens onderstaande openingstijden zijn afspraken mogelijk; indien u niet in staat bent om naar de praktijk 
te komen, kan ook thuis behandeld worden. 
Maandag 08.00-21.00 uur 
Dinsdag 08.00-15.00 uur 
Woensdag 08.00-21.00 uur 
Vrijdag  08.00-12.30 uur 
 
Kijk voor meer informatie ook op http://vanluijkfysiotherapie.nl/ 
 
 
 
Een bericht van de Club van 50 
De Zomervakantie is voor de meeste voorbij en we gaan ons weer opmaken voor een nieuw seizoen 
2017/2018. Afgelopen jaar hebben we veel kunnen doen binnen onze Club van 50 en we kunnen best 
zeggen dat het beachcourt afgelopen zomer al goed in gebruik is genomen op de donderdagavond door 
onze leden. Het eerste Beach Jeu de Boules toernooi is zelfs al een feit, hetgeen zeer geslaagd is geweest. 
Daarnaast heeft de korfbalselectie onder leiding van de nieuwe trainer een oefenduel gespeeld tegen het 
Grieks nationale team. Best een vliegende start en een unieke situatie voor ons als kleine vereniging...... en 
zo uniek zijn wij als Club van 50 nu ook. 
We zijn blij met het huidige leden aantal en krijgen steeds meer aanvragen uit de vereniging, echter we 
moeten wel kritisch blijven naar ons zelf. Werving van nieuwe leden binnen onze Club van 50 is nog steeds 
nodig, alleen op die manier kunnen we meer leuke initiatieven honoreren en realiseren. Elke hulp bij de 
werving van leden is daarom welkom. Praat erover met je vrienden/kennissen en steun onze Club van 50. 
Alleen op deze manier kunnen we een ieder binnen de vereniging laten genieten van onze aanwezigheid als 
Club van 50.  
Heb je verder een leuk idee of initiatief stuur het dan in naar nikantes.clubvan50@gmail.com of spreek ons 
aan op een training of wedstrijddag. Je weet nooit hoe jouw idee opeens werkelijkheid kan worden. 
 
Wij wensen jullie allemaal een heel 
leuk seizoen. 
 
Groeten,  
Arthur en Jaco 
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Nikantes wordt ondersteund door: 
ACWBV 
Afval loont 
All-Kit BV 
Arnold Aijkens 
Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV 
Bloemistic 
Bol.com 
Bouwkundig Adviesburo Baas BV 
Chinees Indisch Restaurant “Zilver Rijn” 
Club van 50 
De Banden Service (DBS) 
DGCL 
Drukkerij Plusprint 
Flextra Teamwork West BV 
Grote Club Actie 
He-Techniek 
Huso Graphics 
Kwaliteitsslagerij de Rijke 
Leo Braat Handelsonderneming 
Lion Metals 
Loodgieters- en installatiebedrijf Zondervan 
Loodgieters- en installatiebedrijf Reinerman BV 
M-translations 

Mammoet 
Meerbouw Rotterdam BV 
Mundo Steigers BV 
NLDoet 
Oranjedak BV 
Oranjefonds 
Pak Boli 
Pizzeria La Strada 
Randstadfinancieeladviesgroep 
Reis Wijzer 
Rotterdam Sport Support 
RReclame 
Schildersbedrijf Nieuwe Waterweg BV 
Stichting Specsavers Steunt 
Synorga 
Tetrix Kantoor BV 
Traas Ongediertebestrijding BV 
Uitvaartzorg Hoogvliet 
Van Gansewinkel Nederland BV 
Valn Luijk Fysiotherapie 
Vriendenloterij 
Willems Vastgoedonderhoud 
W&S Onderhoudsbedrijf 

 
 
De Nikantes Nieuwsbrief wordt gemaakt door Enrico Stout. Heb jij ook berichten voor in de Nieuwsbrief? Of 
wil je met een ander/meer e-mailadressen de Nieuwsbrief ontvangen? Mail dit dan naar 
enrico.stout@upcmail.nl Volg Nikantes op: 
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