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Uitslagen zaterdag 08-12-2018: 

 

 
LET HEEL GOED OP JE SPULLEN EN RUIM ALTIJD ALLES OP 
Het bestuur wil aan iedereen (jong en oud) vragen om toch heel erg goed op te letten op je eigen 
spullen en op het materiaal in de Campus (de ballen). Inmiddels blijven er nl. elke training / 
wedstrijddag, heel veel spullen achter, oa kleding maar ook bidons en andere zaken. Soms valt het de 
mensen die de boel afsluiten op en bewaren we het in de blauwe kast. Maar heel vaak valt het ons 
ook niet op.  
 
De Campus is niet ons eigen gebouw en op de zondag zijn er vaak weer andere activiteiten. 
Doordeweeks wordt er elke dag gegymd door scholen. 
 
Het personeel en de leraren zit natuurlijk niet te wachten op onze achter gebleven spullen. 
 
Wees dus heel erg alert op je eigen spullen. De kans is groot dat je het niet terug krijgt. 
 
Ballen aub niet de zaal uit meenemen. We vragen aan ouders om daar ook op te letten. Dit om te 
voorkomen dat we ze soms weer aantreffen in de hal van de Campus of iets dergelijks. Ballen aub 
ook niet op de tribune gebruiken. 
 
Zaalwachten zullen extra alert moeten zijn om geen ballen mee te laten nemen. Op wedstrijddagen is 
1 bal genoeg. We zullen mogelijk de ballenkist ook zaterdag overdag dicht gaan doen. 
 
Iedereen alvast bedankt voor de medewerking 
Het bestuur van Nikantes 
 
 
  



 

 

 
 
LET OP 
We trainen door tot en met donderdag 13-12-2018. Daarna vervallen de trainingen en gaan 
we op Kerstreces. We starten weer op donderdag 03-01-2019. De jeugd traint dan gewoon 
in het MFC. De A1 schuift dan 1malig aan bij het zaalteam in de Campus van 19.30-20.30 
uur. 
 
  
 

 

 
  

Wedstrijden zaterdag 15-12-2018 Scheidsrechter Zaalwacht 

17:40 Nikantes 2 Trekvogels 2 Robbert 't Hart Angela 

16:30 Nikantes 4 Velocitas 9 Brian Verbraak Kirsten 

15:20 Nikantes 3 Sporting Delta 6 Holleman, JJ (Jordi) Saskia 

14:10 Nikantes 1 Gemini 1 R (Remco) van Dijk Jaco en Andre 

13:10 Nikantes C1 Die Haghe C2 Lex Maagdenberg Kirstie en Nikki 

12:00 Nikantes A1 Excelsior (D) A1 B (Bertus) den Toom Ouder Kyle 

11:00 Nikantes C2 Eureka C1 Jordy de Ronde Ouder Lotte 

10:00 Nikantes D1 ONDO (G) D5 Brett Nijssen Ouder Nadine 

09:00 Nikantes E1 Korbis E2 Kim Stehouwer Giel en Enrico 

09:00 Nikantes F1 KCC/SO natural F1 Marcel Bijl Giel en Enrico 

09:00 Kangoeroe Klup  nvt Giel en Enrico 

   

   
Nikantes F1 is team van de week en worden dan ook uitgenodigd om Nikantes 1 aan te komen 

moedigen bij de wedstrijd tegen het uit Gouda afkomstige Gemini . 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 
Op 15 februari gaan we een wijnproeverij organiseren in de 

kantine van Nikantes. 
 
Aanvangstijd zal rond 20.00 uur zijn en afloop rond 23.00. Hoe 
gaan we dat doen, er komen 2 mensen van PrimaVino 
wijnspeciaalzaak. Zij gaan ons voorlichten over de wijnen die 
zij bij zich hebben, normaal gesproken zijn dit 3 rode wijnen en 
3 witte wijnen uit diverse landen. Ik wil dit beperken tot Franse 
wijnen. 
We kunnen indien gewenst ook 2 rode, 2 witte en 2 rose van 
maken of zelfs bubbels. 
Afhankelijk of er veel vraag is om ook bubbels te doen zal de 
entree prijs € 17,50 of iets meer meer zijn ivm bubbels. 
Wat krijg je voor dit geld, een welkoms koffie/thee, 
wijnproeverij met tussen door hapjes om de smaak te 
neutraliseren. 
We kunnen maximaal 48 mensen kwijt, en let op het is vanaf 18 jaar!!. Ouders van jongere leden zijn 
natuurlijk van harte welkom. Er dient 1 week voor de proeverij betaald te worden op een nog volgend 
rekeningnummer. Inschrijven kan al wel op andrevanveelen@gmail.com. 
 
Wie is PrimaVino, het zijn 2 collega's van mij die dit als hobby doen en speciaal naar Frankrijk gaan 
om aparte wijnen te zoeken die je niet in Nederland bij de slijter kunt kopen. 
 
Je kunt hun vinden op Facebook onder PrimaVino wijnspeciaalzaak. 
 
Ik verwacht veel aanmeldingen, omdat er nogal wat wijnliefhebbers in bepaalde teams zitten en 
vergeet niet je voorkeur van de wijnen/rose/bubbels op te geven. 
 
Groet, 
 
Andre 
 
Doppen sparen 
Zoals een aantal wellicht is opgevallen gooien wij de doppen van de cola e.d. altijd in een bakje op de 
bar. Wat gebeurd er eigenlijk met deze doppen, in het verleden gooiden wij die gewoon bij het afval. 
Op 1 van de laatste buiten trainingen kwam er iemand van het G team naar mij toe wat wij met de 
doppen deden. Bovenstaande verteld waarop zij vroeg of zij deze mochten hebben. Uiteraard heb ik 
gezegd, maar wat doen jullie ermee, nou wij sorteren ze op kleur en buigzaamheid. Als ze voldoen 
aan de "eisen" dan maken wij ze schoon en voegen een stof toe waardoor ze soepel worden. Mooi 
zeg ik maar wat dan, dan wordt dit gebruikt als vulling voor 3D printers.  
Wij als Sportplus vereniging moeten dit zeker ondersteunen, dit is goed voor het milieu en tevens zijn 
wij maatschappelijk verantwoordelijk bezig doordat de mensen die sorteren er een financiële 
vergoeding voor krijgen, waardoor zij weer leuke dingen kunnen doen. 
Mocht je nu denken, hè dit vind ik een goed initiatief, dan kun je thuis ook je bierdoppen bewaren en 
eens in de zoveel tijd inleveren in de kantine. 
Wij geven ze dan weer aan de juiste personen mee zodat ze lekker vooruit kunnen. 
 
Voor vragen hierover kun je mij altijd benaderen. 
 
Groet, 
 
Andre 
 
 

mailto:andrevanveelen@gmail.com


 

 
 
 
 
 

 
 

 
Kerstloterij 2018 
 

 
Je kunt de Kerstloten aanstaande dinsdag 11 en donderdag 13 december en zaterdag 15 
december nog inleveren bij Enrico. Zondag 16-12-2018 is de trekking van de Kerstloterij. 
 
Je kunt ook online loten kopen. Stuur een berichtje naar Enrico en je ontvangt een 
betalingsverzoek voor het aantal loten dat je af wilt nemen. 
 
Dit jaar is de hoofdprijs een Pizzarette Grill. Er zijn meer dan 30 prijzen. Dit jaar hebben we veel goed 
en lekker gevulde kerstpakketten met voor elk wat wils, leuke koffie en theepakketten maar natuurlijk 
ook de traditionele kerststollen, maar ook twee handige waterkokers kun je winnen. De loten kosten 
nog steeds slechts € 0.50 per stuk en een heel vel is maar € 5.00. De loten inleveren kan tot en met 
zaterdag 15-12-2018. Inleveren kan bij Enrico. Wil jij extra lijsten bestellen? Geef dit dan ook even 
door aan Enrico. De trekking is op zondag 16-12-2018. De prijzen zullen in de week daarna 
rondgebracht worden door de Nikantes kerstmannen. De opbrengst komt geheel ten goede van het 
Nikantes jeugdkamp van mei 2019. 
 
Bij de Pizzarette Grill wordt pizzaretten gecombineerd met racletten en grillen. Zo heeft u met één 
funcooking-apparaat de mogelijkheid om pizza’s te bakken, ondertussen een lapje vlees te grillen om 
deze daarna met gesmolten raclette kaas te overgieten. Dé tip voor geslaagde Kerstdagen eind 
december. Wie wil dat nou niet? 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
De afdracht van het 3e kwartaal 2018 is binnengekomen. Er spelen momenteel 13 loten mee via de 
Vriendenloterij op naam van Nikantes. Dit levert de vereniging concreet € 263.25 op voor het 3e 
kwartaal 2018. Er gaat gegarandeerd € 6.75 per maand per lot naar Nikantes. 
 

 

 

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

