
 

 
 
  
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2018-2019 
Zondag 11-1-2018 
 
 

De trainingstijden in de zaal zijn vanaf dinsdag 13-11-2018 als volgt: 

Dinsdag  13-11-2018     Donderdag  15-11-2018   

Tijd Campus 
MFC 
18:00-19:00 FED 

 Tijd  Campus  
MFC 
18:15-19:15  C1C2B1 

18:30 - 19:30 C1, C2 + B1    18:30 - 19:30 F, E, D  

19:30 - 20:30 2     19:30 - 20:30 Rec, 3e en 4e  
 Tot 20.15 uur ivm 
oefenwedstrijd 

19:30 - 20:15 G     19:30 - 20:30 A sportzaal 
 Tot 20.15 uur ivm 
oefenwedstrijd 

20:30 - 21:30 1, A     20:30 - 21:30 1, 2 
 Spelen oefenwedstrijd 
tegen zaalteam 

 

 

Sleutels voor de ballenkisten in het MFC en de Campus zijn weer uitgedeeld. Zo ook de eerste pasjes. 
Graag alles weer inleveren bij Enrico zodra we weer de zaal uitgaan. 
 
De pasjes moeten om de 30 dagen worden geupdate. Dat kan alleen bij de grote toegangsdeur of bij 
de buitendeur beneden bij de lift. De pasjes zijn nu allemaal weer geupdate voor de eerste maand. 
Updaten werkt niet bij de parkeergarage. Het kan dus voorkomen dat je de parkeergarage van de 
Campus niet in kunt. Dan zul je eerst je pasje weer moeten updaten. 
 
Paalhoogte Campus 117 cm  voor de 3,50 meter palen 
Paalhoogte Campus   67 cm  voor de 3,00 meter palen 
Paalhoogte Campus zo laag mogelijkvoor de 2,50 meter palen 
 

 

Ga via de Nikantes site naar de bol.com site door op het icoon te klikken en doe daarna al jouw Sint 

en Kerst inkopen. Nikantes ontvangt per besteld product commissie van Bol.com wat aardig op kan 

lopen. Afgelopen maand hebben we weer € 15.79 ontvangen.  



 

 

 

 

Het Nikantes G team speelde op zaterdag 10-11-2018 een 4-kamp toernooi in Zoetermeer. Na een 
aantal spannende wedstrijden zijn zij heel knap gewoon op de 1e plek geeindigd. Ook de G gaat weer 
trainen in de Campus vanaf dinsdag 13-11-2018 van 19.30-20.15 uur. 
 
 
 
Zaalwachten voor 17-11-2018 
17-11-2018 09:00  Nikantes F1 GKV F1 Enrico 

17-11-2018 09:00  Nikantes E1 Sporting Delta E2 Enrico  

17-11-2018 10:00  Nikantes D1 GKV D1 Mirjam 

17-11-2018 11:00  Nikantes C2 Merwede C5 Ouder Soraya 

17-11-2018 12:00  Nikantes C1 GKV C1 Ouder Curly 

17-11-2018 13:00  Nikantes 4 GKV Brett en Yordi S 

17-11-2018 14:15  Nikantes 3 Thor 2 Thea 

17-11-2018 15:30  Nikantes A1 Thor A1 Jaco 

17-11-2018 16:45  Nikantes B1 Thor B1 Naomi 

  



 

 

 

 

 
 

 
Beste leden en ouders/verzorgers van leden, 
 
De zaalcompetitie gaat 17 november weer van start. Net als vorig seizoen willen we weer een beroep 
op jullie doen. En wel op bedienen van het scorebord, zodat alle spelers, coaches en supporters de 
wedstrijd optimaal kunnen volgen. Deze functie zullen we met z'n allen moeten invullen.  
 
De bedoeling is dat we bij toerbeurt het scorebord bedienen en indien nodig de orde in de zaal 
handhaven. De trainer/coach zorgt voor de benodigde palen en ballen.  
Zodra het zaalprogramma bekend is zullen we ouders en leden indelen, bij voorkeur de wedstrijd 
aansluitend op die van uw kind of jezelf.  
 
Als we allemaal ons steentje bijdragen zijn we waarschijnlijk dit seizoen maar één keer aan de beurt. 
Indien één van jullie structureel bezwaar heeft horen we het graag. 
 
Namens het bestuur, 
Naomi Meijboom 
  



 

 

 

 

SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN KOMEN OOK LANGS BIJ NIKANTES 

Vrijdag 30-11-2018 komen de Sint en zijn Pieten weer 
langs in de kantine van Nikantes. Kangoeroes, F en E 
kinderen, broertjes, zusjes en kinderen van seniorleden 
zijn van harte welkom vanaf 18.00 uur. De Sint komt 
ongeveer 18.30 uur. 
 
Graag wel vantevoren opgeven online voor woensdag 28-
11-2018 zodat de inpakpieten weten wie er komen. 
 
Opgeven kan via de onderstaande link: 
https://nikantes.nl/sinterklaas-opgave-formulier/ 
 
De kinderen van de D, C, B en A hebben vanaf 20.00 uur 
een Surprise avond in de kantine. Opgeven daarvoor gaat 
op een later moment via de app wordt dat geregeld. 

De JC 

  

https://nikantes.nl/sinterklaas-opgave-formulier/


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KANGOEROE KLUP 
Zaterdag 17-11-2018 is er om 09.00 uur ook een Kangoeroe Klup voor 3-6 jarigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
FOTO’S 
 
We willen graag van iedereen natuurlijk een leuke foto in Sportlink zetten voor je digitale spelerspas. 
Verder willen we graag van iedereen een foto in zijn Nikantes shirt op een rustige achtergrond. We 
zullen dan vervolgens de achtergrond voorzien van een witte achtergrond zodat iedereen mooi in 
Sportlink komt te staan. 
Willen de volgende mensen een goede foto maken, dat mag met je mobiel, en deze appen of mailen 
naar Enrico Stout, enrico.stout@upcmail.nl 06-10747638 
Aub een foto aanleveren zo spoedig mogelijk (omdat we het ook nog moeten bewerken). Graag 
echter uiterlijk aanleveren voor zaterdag 17-11-2018. 
Zodra de competitie start is het niet meer mogelijk om bestaande foto’s te wijzigen in Sportlink. 
Vandaar dus nu even deze actie. 
 
De volgende personen graag een foto aan leveren met je Nikantes shirt aan: 
Carina Belle 
Michel Belle 
Lisette de Bus 
Luna Cheret 
Sandra van Dorth 
Ricardo Jansen 
Arco Kerstens 
Marith Kerstens-Cok 
Solyana Mehretab 
Tom van de Poll 
Kim Stehouwer 
Geert-Jan Vrij 
 

 

 

mailto:enrico.stout@upcmail.nl


 

 
 
 
 

OEI IK GROEI 
 
Helpende handjes gezocht! 
  
De TC is naarstig op zoek naar helpende handjes voor tijdens de trainingsavonden. Ben jij of ken jij 
iemand die ons zou kunnen helpen met de nieuwe kinderen die lid zijn geworden de afgelopen tijd, 
zodat de instroom naar de wedstrijden en de huidige trainingen soepeler verloopt, horen wij dit heel 
graag! Laat het ons even weten als je zou willen helpen! Je kan ons aanschieten tijdens de 
trainingsavonden of stuur ons even een mailtje. 
 
Groetjes van de TC 
Ilse & Chantal 
ilse.tc.nikantes@gmail.com 
chantal.nikantestc@gmail.com 
 
 

 
Naomi is aankomende week in de Campus en het MFC aanwezig om je Speculaaspoppen bestelling 
in ontvangst te nemen. 
 
Vanaf aanstaande donderdag zullen de Kerstloten voor de jaarlijkse traditionele Kerstloterij weer 
worden uitgedeeld aan de teams. 
  

mailto:ilse.tc.nikantes@gmail.com
mailto:chantal.nikantestc@gmail.com


 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEEL JIJ OOK MEE MET DE VRIENDENLOTERIJ? KOPPEL JE LOT DAN AAN NIKANTES 

Nikantes ontvangt dan gegarandeerd de helft van je maandelijkse inleg. 

Waarom zou je eigenlijk meespelen? Nou om 2 redenen. Ten eerste maak jezelf kans op heel veel 

leuke prijzen. Daarnaast gaat de helft van je inleg gegarandeerd naar Nikantes. Er spelen momenteel 

13 loten mee voor Nikantes. Dit levert de Clubkas jaarlijks gegarandeerd € 1.000,00 op!! We willen het 

aantal loten graag verdubbelen. Waarom? Omdat we binnen 1-2 jaar twee belangrijke dingen willen 

realiseren. Ten eerste speelt er de vervanging van het kunstgrasveld. Dat zal veel geld gaan kosten 

en als we zelf iets extra’s willen, zullen we ook zelf een financiele bijdrage moeten leveren. Daarnaast 

gaan we binnen 1-2 jaar een Boulesdrome realiseren. De achterste Jeu de Boules bak zal overkapt 

gaan worden. Kortom we kunnen de aankomende jaren wel wat extra geld gebruiken. Een lot kost € 

13.50 en er zijn 14 trekkingen per jaar. 

Vul nu dan ook het formulier in om mee te spelen en steun kv Nikantes. Bedankt alvast. 

Klik hier om naar het invulformulier te gaan: 

https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=135332 

 

https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=135332

