
 

 
 
  
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2017-2018 
Zondag 07-04-2018 
 
 
Opzeggen lidmaatschap 
Uiteraard hopen we dat iedereen het naar zijn of haar zin heeft en ook van plan is om het 
seizoen 2018-2019 te blijven korfballen bij Nikantes. Mocht dat toch niet het geval zijn, zeg 
dan je lidmaatschap op voor 01-05-2018. Ga hiervoor naar www.nikantes.nl en kijk onder 
Korfbal en vervolgens Afmelden als lid. Wij vragen aan iedereen of zij een uitschrijfformulier 
in willen vullen en deze willen geven of mailen of aan het secretariaat van Nikantes (Enrico 
Stout). De informatie om je lidmaatschap op te zeggen vind je hier: 
https://nikantes.nl/korfbal/uitschrijven-als-lid/ 
 
Uitschrijven na 01-05-2018 heeft als gevolg dat je contributie verschuldigd bent tot 01-07-
2019. Ook andere korfbalverenigingen hanteren deze regel. 
 
Op basis van het aantal leden op 01-05-2018 bepaald de Technische Commissie van 
Nikantes met hoeveel teams we deel zullen nemen aan het seizoen 2018-2019. 
 

 
Uitslagen zaterdag 07-04--2018 

 

 
Trainingen in de aankomende week: 

 
 

http://www.nikantes.nl/
https://nikantes.nl/korfbal/uitschrijven-als-lid/


 

 
 
 

Wedstrijden zaterdag 14-04-2018   

17:30 Nikantes 3 ADO 5 Corne 

16:00 Nikantes 1 ADO 1 A. Landsmeer 

14:30 Nikantes 2 De Meervogels 4 ?? 

13:00 Nikantes A1 Merwede/Multiplaat A3 Robbert 

11:45 Nikantes B1 DeetosSnel B3 Ben 

11:30 Nikantes G1 Dijkvogels G2 Uit 

10:45 Nikantes C1 KOAG C3 Jaco 

10:45 Nikantes D1 KCR D3 Naomi 

10:30 Kangoeroe Klup 
  09:45 Nikantes E1 KCR E3 Giny 

09:45 Nikantes E2 RWA E3 Jordy de R 

09:45 Nikantes F1 Nexus F1 Cas 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

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


 

 

 

 

 

BOTREEP BEACH EVENT VAN VRIJDAG 6 EN 7 JULI 

Is er een biertap op het Beach Event van 6 en 7 juli aanwezig? Jawel! Er zijn er maar liefst 4 
met ruimte voor 6x 50 liter vaten. Onderstaande paraplubar hebben we net vastgelegd. Zou 
toch voldoende moeten zijn. Het Beach Event van Nikantes wordt een waar spektakel en 
krijgt al een aardig hoog Festival gehalte. Zowel op de vrijdagavond als op de zaterdag zullen 
er live artiesten van naam en faam op komen treden! Binnenkort maken we de line up 
bekend. We houden het nog even spannend. 

 

Wil jij met je (bedrijfs)team Beachvolleyballen, Beachvoetballen en Beachkorfballen op 
vrijdagavond 6 juli onder het genot van een hapje en een drankje? Ook is er live muziek 
aanwezig! 
Hier lees je meer en kun je je inschrijven: 
https://nikantes.nl/komen-jullie-ook-naar-het-bedrijven-beach-event-van-vrijdag-06-07-2018/ 
 
Wil jij met je korfbalverenigingsteam of met een eigen samengesteld team Beachkorfballen? 
Geef je dan op voor het Fortuin Tuinen Beach Event op zaterdag 7 juli met aansluitend een 
feestavond en live muziek. Hier lees je meer en kun je je inschrijven: 
https://nikantes.nl/geef-je-hier-op-voor-het-fortuin-tuinen-beach-korfbal-toernooi-van-
zaterdag-07-07-2018/ 
 
 
  
  
 

https://nikantes.nl/komen-jullie-ook-naar-het-bedrijven-beach-event-van-vrijdag-06-07-2018/
https://nikantes.nl/geef-je-hier-op-voor-het-fortuin-tuinen-beach-korfbal-toernooi-van-zaterdag-07-07-2018/
https://nikantes.nl/geef-je-hier-op-voor-het-fortuin-tuinen-beach-korfbal-toernooi-van-zaterdag-07-07-2018/


 

 

 
 
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


 

 

 

 

SAVE THE DATE 6 en 7 JULI 
Op vrijdag 06-07-2018 organiseert Nikantes een Bedrijven Beach Event in de avond waarbij 
je met een team kunt Beachvolleyballen, Beachkorfballen en Beachvoetballen. Ook kun je 
Beach Boulen. 
 
Op zaterdag 07-07-2018 organiseert Nikantes een groots Beachkorfbal Event. Alle leden (en 
ook niet-leden) van Nikantes kunnen hier aan meedoen. In de ochtend is het bedoeld voor de 
jeugd en in de middag voor A en senioren. ’s Avonds is er een groot feest. Je kunt met je 
eigen tentje blijven slapen op het grasveld en ’s ochtends is er een ontbijtje. Ook zullen we 
een beroep doen op ouders of zij willen fungeren als vrijwilliger in wat voor vorm dan ook.  
 
Binnenkort volgt er meer informatie over het Beach Event. 
 
 
 
AGENDA VOOR DE KOMENDE WEKEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OOK IN DE NIKANTES KANTINE: 
 

 

 
 
SLEUTELS EN PASJES WEER INLEVEREN AUB 
De vraag is of iedereen vanaf deze week weer alle sleutels en Campus pasjes in wil leveren 
bij Enrico. Als je mij niet treft, kun je het ook afgeven aan de bar. Check even of je naam op 
het pasje staat, dat is voor mij het makkelijkst om te kijken of je het hebt ingeleverd. 
 
 
  



 

 

 

 

 



 

 

 

Toch weer € 14.08 in the pocket. De maandelijkse opbrengst van Bol.com is weer 
binnen. Toch weer € 14.08 kunnen we bijschrijven op de rekening. Het loont dus zeker 
de moeite om voordat je wat koopt bij Bol.com eerst even te klikken op de Blauwe 
Bol.com knop op de Nikantes site! Bedankt aan iedereen die dit doet. 

Ook net binnengekomen de opbrengst van de 2 blauwe papier containers. Toch ook 
weer goed voor een leuk bedrag van € 13.43. En ik realiseer me net dat ze nu weer vol 

zitten en ik dus even weer opdracht tot lediging moet gaan geven 🤣 
Uiteraard kun je ook je plastic afval etc brengen naar Afval Loont op naam van Nikantes. 
Ook dat tikt lekker aan. 

Bedankt voor alle spaarders. 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FBol.com%2F&h=ATOKLgBddc1KSG1cmZUizPSQycXSE8A_HFOYnrfGqARIXpnb1zXheypQURLctfy9woOoy5A0y1PaVUNjCCEL3aR2RXHoQzSOdsBSnvn0b9cIkq2M3PG1Hjx44LMOjfDw-J7Iiqk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FBol.com%2F&h=ATMK_PPL2vbD2Sv1HIpHfhpEzzG0z3Q-zRXVh7z8A1yFHSuG2eP0f-nOFXTMzD-djgUvHfwlr943MDI_K_8ZoS2Grq5PGXx1PBD_rwU6CK36drnCqrpn5ZrrfXNPWD0K3yDIf7A
http://bol.com/


 

 

 

 

 

Kijk voor alle foto’s van de E2 van afgelopen zaterdag 07-04-2018 op Nikantes Facebook 
Bedankt Hans voor het maken van de mooie foto’s. 
 
 
  



 

Goedemiddag, 
Hier weer een update van het Nikantes Klotto spel. 
We hebben op dit moment 2 koplopers te weten Jeanette en Ellen met beide 8 cijfers goed.  
Zij worden direct gevolgd door Joop, Enrico en Giel met 7 goede cijfers.  
Daarachter volgt de meute. 
Maar er is zeker nog geen winnaar aan te wijzen, zoals je weet kan een Balletje raar rollen.  
In de Pot 33 euro. 
 
Met vriendelijke groet. 
Marcel Bijl. 
Namens: Nikantes. 
 
 
LIJST VAN GETROKKEN LOTTOGETALLEN : 

 

** **  3  4  5 **  7 **  9 ** 11 12 13 14 15 16 ** ** ** ** 21 ** ** 

** ** 26 ** ** ** ** ** ** 33 34 35 ** 37 ** ** ** 41 42 ** 44 45 

 

TREKKING :  1      03-Mar-2018 :  10  17  18  19  29  43 

            2      10-Mar-2018 :   8  20  23  24  25  40 

            3      17-Mar-2018 :  17  19  27  28  29  32 

            4      24-Mar-2018 :   6  19  20  23  36  40 

            5      31-Mar-2018 :   8  17  30  32  38  39 

            6      07-Apr-2018 :   1   2   8  22  29  31 

 

BEDRAG IN KAS : €. 33.00 

 

NAAM                    GETALLEN                                SCORE 

 

Adriaanse, Jean    ( 2)( 8)(10)(18)(22)(36)(38)(40)     34  41   >>   2 

Ameling. Tim       ( 1)( 2)( 6)( 8)(10)      3   4   5   7   9   >>   5 

Andre v Veelen     ( 8)(18)(29)(38)      7  11  13  26  34  41   >>   6 

Bijl.Familie       ( 1)(27)(30)      3   4   7   9  11  12  26   >>   7 

Dorth. Fam van     ( 2)(10)(18)(24)(29)(31)      7  37  41  45   >>   4 

Essers. Herman     ( 1)( 6)(17)(19)(27)      4   7  12  26  37   >>   5 

Essers. Jolanda    ( 6)( 8)(30)(40)      5   9  12  21  26  35   >>   6 

Essers. Martin     ( 1)( 6)( 8)(19)(39)      5  12  26  42  44   >>   5 

Fam Kerstens.      ( 2)( 8)(10)(22)(25)(36)      3  12  21  26   >>   4 

Hamburg. Mirjam    ( 2)( 6)(28)(29)(36)      4   9  16  33  44   >>   5 

Horst. Nel van     ( 2)( 8)(20)(36)(39)      3   7   9  34  37   >>   5 

Huib v Wensen      (10)(22)(25)(28)(36)(38)      7  15  33  41   >>   4 

Iwana Ruurda       (19)(23)(27)(30)(43)      3   7  11  13  33   >>   5 

Jan Hekhuis        ( 6)(19)(28)      3   5   9  13  16  21  26   >>   7 

Joop Prevo         (10)(20)(23)(28)(30)(38)(40)      3  12  42   >>   3 

Otterspoor. Wil    ( 1)(18)(29)(30)(40)      4  14  21  35  45   >>   5 

Stout. Enrico      ( 1)(17)(19)(27)(30)(31)(38)      3   9  45   >>   3 

Stout. Familie     ( 1)(17)(24)(28)      3   7  21  35  42  45   >>   6 

Verhagen. Giel     ( 2)(10)(17)(23)(25)(39)(40)      7  11  45   >>   3 

Vlijmen. Ben       ( 1)(10)(18)(24)(25)(39)      4  33  34  41   >>   4 

Wesselo. Ellen     ( 1)( 8)(18)(20)(28)(32)(36)(40)     15  42   >>   2 

Wesselo. Famili    (10)(17)(22)(27)      5   7   9  12  15  21   >>   6 

 

 

 Inleg per 
trekking € 0,50 

betaal je inleg 
op tijd anders 

gaat de pot aan 
je neus voorbij! 
 

 Nieuwe aanmeldingen zijn van harte welkom. 

Wil je ook meedoen met de KLOTTO! 
Geef je dan nu al  op bij  Marcel Bijl  Tel:  010-4161091. 

Of stuur een e-mail naar marcel.bijl@wolmail.nl. 
Betaling kan contant of via de giro. 
M Bijl. 

Nr. NL32INGB0005501381. O.v.v. Klotto. 
 
De opbrengst van de Klotto komt geheel ten goede aan het 

jaarlijkse Nikantes jeugd kamp 
 

 
 
 
 
 

 
 


