
 

 
 
Nummer 3 
Zondag 02-09-2018 
Seizoen 2018-2019 
 
 
 
 
 
Beste korfbal en Jeu de Boules leden, 
 
 
Dit is de eerste Nikantes Nieuwsbrief voor het nieuwe seizoen. Na een periode van relatieve rust bij de 
vereniging gaat zaterdag de competitie weer van start. 
Iedereen heeft intussen al 1 of 2 oefenwedstrijden gespeeld en ook hebben jullie weer getraind. Er zijn 
gelukkig ook weer een aantal nieuwe leden bij gekomen, wij heten jullie allen van harte welkom. Mochten 
jullie vragen of opmerkingen hebben, schroom niet om ons als bestuur te benaderen. Weet je niet wie wij 
zijn, vraag het dan aan de trainers, zij zullen jullie dan naar 1 van ons verwijzen. Er is altijd wel iemand van 
het bestuur aanwezig op de trainingsavonden. 
 
We hebben dit seizoen 2 teams in het wedstrijd korfbal, te weten het 1e team en de A jeugd. De rest van de 
teams speelt allemaal breedte korfbal. Jullie hebben allemaal de competitie gezien, het kan zijn dat er 1 
team thuis speelt en de rest uit, let dus goed op waar we verzamelen. Het is altijd prettig om met z'n allen te 
verzamelen zodat je zeker weet dat er genoeg vervoer is voor als er uit gespeeld moet worden. Laat in de 
app, die ieder team heeft, dus duidelijk weten waar het verzamelen is en als je rechtstreeks gaat, meldt dit 
dan vroegtijdig zodat er gekeken kan worden of er genoeg vervoer is. 
 
In de zaal competitie zal er een extra senioren team spelen. Dit team zal zeer waarschijnlijk het 3e gaan 
worden en het huidige veld 3e wordt dan het nieuwe zaal 4e. Het nieuwe zaalteam zal in de hoogste breedte 
klasse mee gaan doen. Een aantal van jullie zullen zich afvragen waar dit team ineens vandaan komt, dit zijn 
allemaal oud leden die graag weer willen gaan spelen, de veldcompetitie kwam voor hen iets te vroeg, een 
aantal heeft een poosje niet getraind en zij willen eerst een poosje trainen, dat doen ze nu op het veld, en 
dan gaan ze in de zaal starten in de competitie. Wij heten jullie van harte welkom. 
 
Op maandag 01-10-2018 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Wij zouden het erg op prijs 
stellen als hier veel mensen bij aanwezig zijn. Iedereen boven de 18 kan komen, en voor de jeugd zijn de 
ouders natuurlijk van harte welkom. Wij willen aan jullie vragen om ervoor te zorgen dat er per jeugdteam 
minimaal 1 ouder afgevaardigd kan worden naar de Algemene Leden Vergadering op maandag 01-10-2018. 
Bespreek dit aub met elkaar in de groepsapp. 
 
Zoals velen van jullie weten is dit mijn laatste seizoen als voorzitter, en dat betekent dat er volgend jaar 
oktober 2019 een nieuwe voorzitter gekozen moet worden. Iedereen boven de 18 kan zich verkiesbaar 
stellen, uiteraard ook een ouder van een jeugdlid. Mocht je vragen hebben wat deze functie allemaal inhoud 
dan kan je dat altijd bij mij navragen. 
 
Er gaan dit seizoen zeker nog een aantal activiteiten plaats vinden, houd hiervoor het Tussendoortje in de 
gaten en ook Facebook waar we regelmatig evenementen op aanmaken. Aan het eind van het seizoen gaan 
we weer een groot Botreep Beachkorfbaltoernooi organiseren net als afgelopen jaar. We hopen dan zeker 
nog meer teams vanuit onze eigen vereniging te zien. 
 
Rest mij nog om iedereen een fijn en sportief seizoen te wensen. 
 
 

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 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 31-08-2018) 
Kijk altijd voor het meest recente overzicht in de Sportlink app, de wekelijkse Tussendoor of op de KNKV site 
 
 
 
 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam 

8-9-2018 16:00 Nikantes 1 ZKV (Zu) 1 

8-9-2018 17:30 Nikantes 2 Vitesse (Ba) 5 

8-9-2018 14:30 Nikantes 3 DeetosSnel 8 

8-9-2018 10:45 Seolto A1 Nikantes A1 

8-9-2018 13:15 Nikantes B1 KCC/SO natural B3 

8-9-2018 12:15 Nikantes C1 Vitesse (Ba) C2 

8-9-2018 11:15 Nikantes C2 KOAG C3 

8-9-2018 10:15 Nikantes D1 Sperwers D1 

8-9-2018 09:15 Nikantes E1 Nieuwerkerk E6 

8-9-2018 09:15 Nikantes F1 Thor (R) F1 

11-9-2018 19:30 Nikantes B1 Conventus B1 

12-9-2018 19:30 Nikantes A1 HKC (Ha) A1 

15-9-2018 15:30 Sperwers 1 Nikantes 1 

15-9-2018 11:00 WION 6 Nikantes 2 

15-9-2018 16:50 Olympia (S) 4 Nikantes 3 

15-9-2018 11:30 Nikantes A1 ONDO (M) A1 

15-9-2018 14:35 Olympia (S) B2 Nikantes B1 

15-9-2018 10:30 Nieuwerkerk C2 Nikantes C1 

15-9-2018 10:35 Trekvogels C1 Nikantes C2 

15-9-2018 11:00 Olympia (S) D2 Nikantes D1 

15-9-2018 10:00 WION E1 Nikantes E1 

15-9-2018 10:30 OZC F1 Nikantes F1 

22-9-2018 16:00 Nikantes 1 Dubbel Zes 1 

22-9-2018 13:00 KCR 8 Nikantes 2 

22-9-2018 13:00 DSO (K) 6 Nikantes 3 

22-9-2018 11:30 NIO A1 Nikantes A1 

22-9-2018 12:15 Vriendenschaar (B) B2 Nikantes B1 

22-9-2018 11:00 Maassluis C2 Nikantes C1 

22-9-2018 11:30 KCR C3 Nikantes C2 

22-9-2018 09:00 NIO D2 Nikantes D1 



 

22-9-2018 09:00 KCR E3 Nikantes E1 

22-9-2018 09:00 Maassluis F1 Nikantes F1 

22-9-2018 12:00 Nikantes G1 Vitesse (Ba) G1 

22-9-2018 13:00 Tempo G2 Nikantes G1 

29-9-2018 15:30 Eureka 1 Nikantes 1 

29-9-2018 15:45 Nikantes 2 KCR 8 

29-9-2018 17:15 Nikantes 3 DSO (K) 6 

29-9-2018 12:15 Nikantes A1 OZC A1 

29-9-2018 11:00 Nikantes B1 Vriendenschaar (B) B2 

29-9-2018 14:45 Nikantes C1 Maassluis C2 

29-9-2018 13:45 Nikantes C2 KCR C3 

29-9-2018 10:00 Nikantes D1 NIO D2 

29-9-2018 09:00 Nikantes E1 KCR E3 

29-9-2018 09:00 Nikantes F1 Maassluis F1 

6-10-2018 16:00 Nikantes 1 't Capproen 1 

6-10-2018 14:30 Vitesse (Ba) 5 Nikantes 2 

6-10-2018 11:00 DeetosSnel 8 Nikantes 3 

6-10-2018 10:00 ADO A1 Nikantes A1 

6-10-2018 12:00 KCC/SO natural B3 Nikantes B1 

6-10-2018 10:00 Vitesse (Ba) C2 Nikantes C1 

6-10-2018 10:00 KOAG C3 Nikantes C2 

6-10-2018 11:00 Sperwers D1 Nikantes D1 

6-10-2018 10:00 Nieuwerkerk E6 Nikantes E1 

6-10-2018 10:15 Thor (R) F1 Nikantes F1 

13-10-2018 16:00 Nikantes 1 Oranje Zwart/De Hoekse 1 

13-10-2018 13:00 Nikantes 2 WION 6 

13-10-2018 17:30 Nikantes 3 Olympia (S) 4 

13-10-2018 14:30 Nikantes A1 TOGO A1 

13-10-2018 11:30 Nikantes B1 Olympia (S) B2 

13-10-2018 10:30 Nikantes C1 Nieuwerkerk C2 

13-10-2018 09:30 Nikantes C2 Trekvogels C1 

13-10-2018 11:30 Nikantes D1 Olympia (S) D2 

13-10-2018 10:30 Nikantes E1 WION E1 

13-10-2018 09:30 Nikantes F1 OZC F1 

13-10-2018 13:15 Nikantes G1 KOAG G1 

13-10-2018 14:15 Korbatjo G1 Nikantes G1 

20-10-2018 15:30 Voltreffers 1 Nikantes 1 

20-10-2018 10:00 Movado A1 Nikantes A1 

27-10-2018 15:30 ZKV (Zu) 1 Nikantes 1 

27-10-2018 11:00 Nikantes A1 Seolto A1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

THUISFLUIT SCHEMA 
Mocht je niet kunnen fluiten op de aangewezen datum, zorg dan zelf voor een andere fluiter en geef dit door 
aan Corne die het overzicht bewaard. 

 
 

Datum Tijd     Scheidsrechter 

8-9-2018 16:00 Nikantes 1 ZKV (Zu) 1 Bond 

8-9-2018 17:30 Nikantes 2 Vitesse (Ba) 5 Corne van der Sluijs 

8-9-2018 14:30 Nikantes 3 DeetosSnel 8 Jordi Holleman 

8-9-2018 13:15 Nikantes B1 KCC/SO natural B3 Brian Verbraak 

8-9-2018 12:15 Nikantes C1 Vitesse (Ba) C2 Robbert ´t Hart 

8-9-2018 11:15 Nikantes C2 KOAG C3 Wesley Verbraak 

8-9-2018 10:15 Nikantes D1 Sperwers D1 Marjolein Benne 

8-9-2018 09:15 Nikantes E1 Nieuwerkerk E6 Angela van Veelen 

8-9-2018 09:15 Nikantes F1 Thor (R) F1 Saskia Bijl 

11-9-2018 19:30 Nikantes B1 Conventus B1 Bond 

12-9-2018 19:30 Nikantes A1 HKC (Ha) A1 Bond 

15-9-2018 11:30 Nikantes A1 ONDO (M) A1 Bond 

22-9-2018 16:00 Nikantes 1 Dubbel Zes 1 Bond 

29-9-2018 15:45 Nikantes 2 KCR 8 Jordi Holleman 

29-9-2018 17:15 Nikantes 3 DSO (K) 6 Jordi Holleman 

29-9-2018 12:15 Nikantes A1 OZC A1 Bond 

29-9-2018 11:00 Nikantes B1 Vriendenschaar (B) B2 Lex Maagdenberg 

29-9-2018 14:45 Nikantes C1 Maassluis C2 Corne van der Sluijs 

29-9-2018 13:45 Nikantes C2 KCR C3 Jaco Meyboom 

29-9-2018 10:00 Nikantes D1 NIO D2 Brett Nijssen 

29-9-2018 09:00 Nikantes E1 KCR E3 Marijn van de Sluis 

29-9-2018 09:00 Nikantes F1 Maassluis F1 Jaimy Kuipers 

6-10-2018 16:00 Nikantes 1 't Capproen 1 Bond 

13-10-2018 16:00 Nikantes 1 Oranje Zwart/De Hoekse 1 Bond 

13-10-2018 13:00 Nikantes 2 WION 6 Corne van der Sluijs 

13-10-2018 17:30 Nikantes 3 Olympia (S) 4 Jordi Holleman 

13-10-2018 14:30 Nikantes A1 TOGO A1 Bond 

13-10-2018 11:30 Nikantes B1 Olympia (S) B2 Ben van Gameren 

13-10-2018 10:30 Nikantes C1 Nieuwerkerk C2 Naomi Meyboom-van Kralingen 

13-10-2018 09:30 Nikantes C2 Trekvogels C1 Jordy de Ronde 

13-10-2018 11:30 Nikantes D1 Olympia (S) D2 Brett Nijssen 

13-10-2018 10:30 Nikantes E1 WION E1 Cas Jansen 

13-10-2018 09:30 Nikantes F1 OZC F1 Chantal van Marion 

27-10-2018 11:00 Nikantes A1 Seolto A1 Bond 
  



 

 
 
 
 
Kangoeroe Klup dagen 
De Kangoeroe Klup dagen zijn dit veldseizoen: 
Zaterdag 08-09-2018 10.30 – 11.15 uur 
Zaterdag 15-09-2018 10.30 – 11.15 uur 
Zaterdag 29-09-2018 10.30 – 11.15 uur 
Zaterdag 13-10-2018 10.30 – 11.15 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. 
 
 
 
 
WIE DOET WAT BINNEN DE TC 
 
 

Ilse van Schouwen (Jeugd teams) 
Dit jaar ben ik coördinator van de jeugd, voorzitter van de TC en trainer/coach van de 
C1. Zelf speel ik in het 2e. 
 
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 coördinator van de senioren.  
 
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. 
 
 

 
 
 

Corné van der Sluijs  
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 de helpende hand bij de 
andere tc leden. 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. 

 
 

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
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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 
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. 
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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 01-05-2019 via het 
uitschrijvingsformulier dat je kunt vinden op de site. Als je opzegt na 01-05-2019 ben je de contributie 
verschuldigd voor het gehele nieuwe seizoen (dus tot 01-07-2020). 
 
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 2018-2019 
  Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2018 tot 01-07-2019.  

Je leeftijd op 31-12-2018 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 
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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).  
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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 
2018/2019. 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 tweede Beach Jeu de Boules toernooi is zelfs al een feit, hetgeen zeer geslaagd is geweest.  
 
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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