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Uitslagen zaterdag 27-01-2019
Twist E2
- Nikantes E1
Avanti C2
- Nikantes C1
Korbatjo G1
- Nikantes G1
Avanti B4
- Nikantes B1
Nikantes G1
- KOAG G1
ODO A1
- Nikantes A1
Avanti D4
- Nikantes D1
’t Capproen 1 - Nikantes 1
PKC 9
- Nikantes 2
Albatros 9
- Nikantes 3

12-3
13-7
6-0
5-9
1-4
13-8
4-2
10-12
20-8
11-29

Wedstrijden zaterdag 02-02-2019
19:50

Olympia (S) 1

Nikantes 1

18:50

GKV (H) 3

Nikantes 4

12:00

Olympia (S) B3

Nikantes B1

11:00

Olympia (S) C1

Nikantes C1

09:00

Maassluis E3

Nikantes E1

09:00

Dijkvogels F1

Nikantes F1

Het aantal kinderen bij de F groeit gestaag en dat is mooi. Er is nu speciaal voor hen een extra
oefenwedstrijdje geregeld op zaterdag 09-02-2019. Dan speelt Nikantes F2 (in oprichting) tegen
NIO F1 om 09.00 uur thuis in het Sportgebouw Campus te Hoogvliet. Naomi coacht de F2 voor
de gelegenheid en Chantal fluit de wedstrijd.

Er zijn al meer dan 30 aanmeldingen
Meldt je dus snel aan bij: andrevanveelen@gmail.com

Op zoek naar een leuk (bedrijfs)uitje in 2019?
Ben je op zoek naar een leuk (bedrijfs)uitje in 2019? Zoek dan niet verder want je hebt em gevonden!
Kv Nikantes organiseert op vrijdag 05-07-2019 een leuk Botreep Beach Event. Het is bedoeld voor
bedrijven uit Hoogvliet en omgeving, verenigingen, stichtingen en bijvoorbeeld ook voor meesters en
juffen van basisscholen en het voortgezet onderwijs. Iedereen is van harte welkom. Teams van
collega’s, vrienden, familie etc strijden dan tegen elkaar om de felbegeerde Botreep Beach Bokaal
2019 te kunnen winnen. Vorig jaar won de Hoogvlietse OndernemersVereniging de eerste Botreep
Beach Bokaal (14 deelnemende teams). Deelname per team kost slechts € 50.00. Je kunt dan
afwisselend Beachvolleyballen, Beachvoetballen en Beachkorfballen. Een team bestaat uit 5 tot 8
personen. Mensen die niet zo sportief zijn, zijn ook geheel bij ons op hun plaats. Zij kunnen namelijk
met elkaar Jeu de Boulen, dit is ook een leuke sport om te doen. En uiteraard kunnen zij hun collega’s
aanmoedigen als deze bikkels strijden tegen een ander Beachteam.
Meesters en juffen van basisschool de Notenkraker uit Hoogvliet hebben inmiddels al 1 team
opgegeven voor het Botreep Beach Event: de Nootjes. Hoe leuk zou het zijn om met meerdere
meesters en juffen van scholen de strijd tegen elkaar aan te gaan op het Botreep Beach Event?
Klik hieronder op de link voor alle informatie over hoe aan te melden en ook een paar filmpjes van
vorig jaar en een foto van de winnaars. Vrijwilligers van Nikantes zijn vanaf heden al gestart met alle
voorbereidingen. Wij gaan er weer een groots Beach Event van maken. Aanmelden kan vanaf heden.
De Beachcommissie van Nikantes is druk bezig met alle voorbereidingen: Daphne Hekhuis, Chris van
Dijk, Wesley Verbraak, Frans Bello, Jaco Meijboom en Enrico Stout
Klik hier op de link:
https://nikantes.nl/komen-jullie-ook-naar-het-botreep-beach-event-van-vrijdag-05-07-2019/

ACW Schoolkorfbaltoernooi woensdag 20-03-2019
Korfbalvereniging Nikantes organiseert jaarlijks een Schoolkorfbaltoernooi voor alle basisscholen in
Hoogvliet en Pernis. Dit zal in 2019 gaan plaatsvinden op woensdagmiddag 20-03-2019 van 13.15 uur
tot 16.30 uur op het sportcomplex Botreep 10 te Hoogvliet. Er zijn in Hoogvliet op deze middag dan
geen andere sporttoernooien dus iedereen kan meedoen! Dit jaar doet Nikantes dit wederom voor de
groepen 1 tot en met 8. Kinderen van de groepen 1 en 2 gaan leuke, gezellige spelletjes doen met en
zonder bal bij de speciaal voor hen georganiseerde Kangoeroe Klup. Kinderen van de groepen 3 t/m 8
zullen gaan deelnemen in poules om met elkaar te gaan strijden voor de beker. Op woensdagavond
13-03-2019 zullen de Nikantes jeugdtrainers een leuke Schoolkorfbaltraining verzorgen voor alle
kinderen die meegaan doen op het toernooi. Dit zal plaatsvinden van 18.30-19.30 uur op het
kunstgrasveld bij Nikantes. Deze week zullen de uitnodigingen verstuurd gaan worden per mail naar
de scholen in Hoogvliet en Pernis. Teams kunnen worden opgegeven tot en met vrijdag 8 maart 2019.
Wil jij ook met je school meedoen? Meldt dit dan bij de school. Ouders kunnen wellicht fungeren als
coach voor een team. De sportiefste coach op deze middag wint een leuke prijs van Nikantes.
Korfballen is voor iedereen! Doe jij ook mee?
Oorspronkelijk stond het Schoolkorfbaltoernooi gepland op woensdag 10-04-2019. Naar nu blijkt is er
ook op vrijdag 12-04-2019 de Koningsspelen waar zowat alle basisscholen aan mee zullen doen.
Normaal zou dat zijn op 19-04-2019 (een week voor de echte Koningsdag) maar omdat 19-04-2019
Goede Vrijdag is, heeft men landelijk besloten om de Koningsspelen op vrijdag 12-04-2019 te houden.
Aangezien er in de maanden maart en april ook allerlei voetbalmiddagen gepland zijn door de
gemeente Rotterdam bij Rijnmond Hoogvliet Sport, hebben we alsnog eens heel goed gekeken naar
een goede datum. Woensdag 20-03-2019 is de enige middag dat er geen voetbaltoernooi is in
Hoogvliet. Hierdoor hebben we nu gekozen om het Schoolkorfbal toernooi te houden op woensdag
20-03-2019. Voor meer informatie over het Schoolkorfbaltoernooi kun je terecht bij Mirjam of Enrico.

A.C.W. SCHOOLKORFBALTOERNOOI 2019
Op woensdag 20 maart wordt op ons veld weer het welbekende schoolkorfbaltoernooi gehouden..
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.
Op woensdag 13 maart is er een training
voor de kinderen die meedoen aan het
schoolkorfbaltoernooi. De training is 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.
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

SAVE THE DATE: ZATERDAG 06-07-2019
Op zaterdag 06-07-2019 gaan we weer met zn allen een leuk Beachkorfbaltoernooi op ons eigen
terrein organiseren: de afsluiting van het korfbalseizoen. We gaan ervan uit dat iedereen natuurlijk
meedoet vanaf de E tot en met de senioren. Schrijf het alvast in je agenda zodat je het niet kunt
vergeten.

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

