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Het gehele sportcomplex Botreep Hoogvliet is Rookvrij. Vanaf 01-01-2019 was er al een rookverbod 
bij handbalvereniging ETC en vanaf heden is dit ook bij Nikantes het geval. Je mag nu alleen nog 
maar roken aan het begin van het complex op het pleintje links bij binnenkomst. 
 
Bestuur Nikantes 
 
 
 
 
Uitslagen zaterdag 23-03-2019 
KCR E4  - Nikantes E1  6-9 
ONDO (G) F1  - Nikantes F1  26-4 
Olympia (S) C2  - Nikantes C2  9-0 
Valto D3  - Nikantes D1  15-2 
Tempo 6  - Nikantes 4  9-7 
Thor (R) 1  - Nikantes 1  11-10 
Sporting Delta 6 - Nikantes 3  12-18 
Weidevogels B2 - Nikantes B1  6-6 
RWA 6   - Nikantes 2  13-8 
DES (D) A1  - Nikantes A1  19-7 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Wedstrijden aankomende week  Scheidsrechter Zaalwacht 

28-3-2019 20:15 Nikantes 2 PKC/SWKGroep 9  Iemand van 4e 

28-3-2019 19:00 Nikantes 4 Fiks 5 Holleman, JJ (Jordi) Reserve van 4e 

30-3-2019 15:10 Nikantes 1 't Capproen 1 M (Marco) Roeleveld Michel 

30-3-2019 16:20 Nikantes 3 Albatros 9  Markus 

30-3-2019 13:00 Nikantes A1 ODO A1  Ouder Pieter 

30-3-2019 14:10 Nikantes B1 Avanti/Flexcom B4  Shelly 

30-3-2019 12:00 Nikantes C1 Avanti/Flexcom C2  Job en Colin S 

30-3-2019 11:00 Nikantes C2 NIO C1  Ouder Mila 

30-3-2019 10:00 Nikantes D1 Avanti/Flexcom D4  Fred 

30-3-2019 09:00 Nikantes E1 Twist E2  Enrico en Giel 

30-3-2019 09:00 Kangoeroe Klup   Enrico en Giel 

30-3-2019 09:00 Walking Korfbal   Enrico en Giel 

 
 
Aan de laatst spelende ploeg wordt verzocht om gelijk na de 
wedstrijd een drankje te doen als je dat zou willen en pas 
daarna om te kleden/douchen. Dit op verzoek van de 
medewerkers van de Campus. Graag ook doorgeven aan de 
tegenstander. 
 
 
Nikantes 3 kan nog ongeslagen kampioen worden aanstaande 
zaterdag tegen Albatros. Ze zijn de hekkensluiter van de dag. 
Nikantes 1 maakt nog een goede kans op een winstpartij tegen ’t 
Capproen. We hopen natuurlijk ook dat de A1 en de C2 nog een 
puntje kunnen sprokkelen tijdens hun laatste zaalwedstrijd. 
Beide ploegen staan nog op de 0. 
 
De F1 speelt aanstaande zaterdag uit tegen NIO F1 om 10.15 
uur. Onze allerjongsten maken tegen NIO F1 nog goede kans op 
een winstpartij. Dat zou natuurlijk leuk zijn omdat zij de meeste 
partijen, net als NIO F1, met grote cijfers verliezen. 
 
Alle ploegen veel succes gewenst aanstaande zaterdag bij de 
laatste thuiswedstrijden van dit zaalseizoen. 
 
 
 
Trainingstijden veld vanaf dinsdag 02-04-2019 
We gaan vanaf dinsdag 02-04-2019 weer op het veld trainen op de Botreep. De trainingstijden zijn 
dan als volgt: 
 
Dinsdag Kunstgras  Gras Donderdag Kunstgras  Gras 
18.30-19.30 F1, E1, E2, D1+C1 C2+B1 18.30-19.30 C1, C2, D1+B1  F1, E2 en E1 
19.30-20.15 G    19.30-20.30 A1, 3e, zaalteam+Recr 
20.15-21.30 1, 2 en A1   20.30-21.45 1 en 2  



 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikantes introduceert: WALKING KORFBAL 
 
Op zaterdag 30-03-2019 is er ruimte in de grote sporthal van het Sportgebouw Campus te Hoogvliet 
omdat alleen de E1 thuis speelt om 09.00 uur en ook de Kangoeroes er zijn. De F1 speelt dan een 
uitwedstrijd. Er is dan een veld van 27 bij 12 meter geheel vrij voor de introductie van het Walking 
Korfbal. 
 
In navolging van het succesvolle Walking Voetbal gaat het KNKV het Walking Korfbal introduceren in 
Nederland. Eind december is er al een clinic geweest bij WION waar Nikantes bij aanwezig was. Wij 
willen gaan kijken of er ook animo voor is bij Nikantes. 
 
Hoe wordt het gespeeld? 
Je mag niet rennen. 
Je mag niet springen. 
Je speelt 4 tegen 4 op een 27 bij 12 veld (E/F veld). 
Verhouding mannen en vrouwen maakt niet zoveel uit. Je mag ook elkaar verdedigen. Verdedigd 
schieten wordt ook niet echt aan gedaan. 
Er is geen scheidsrechter. Het gaat voornamelijk om het plezier en het bewegen met elkaar. En 
uiteraard om even een bakkie koffie na afloop te doen en met elkaar na te praten. 
 
Wanneer : je bent welkom vanaf 08.45 uur in de Campus op zaterdag 30-03-2019. 

Vanaf 09.00 uur kun je wedstrijdjes spelen van 4x 10 minuten. 
Waar  : sportgebouw Campus Hoogvliet. 
Voor wie : iedereen die ouder is dan 50 jaar, ouders, opa’s, oma’s etc. 
Kosten  : deelname is geheel gratis. Je hoeft geen lid van Nikantes te zijn om mee te doen. 
Aanmelden : zou jij mee willen doen? Laat dit dan weten aan Enrico. 
 
We proberen om een Walking Korfbal wedstrijdje te regelen met een andere korfbalvereniging. Maar 
als we zelf al een groep van 10 man/vrouw hebben, kun je natuurlijk ook gewoon tegen elkaar spelen. 
 
Als er veel animo is, kunnen we kijken of het ook plaats kan vinden op de zaterdagen op de Botreep. 
 
Meer informatie? Neem contact op met Enrico. 



 

  



 

 

  



 

 

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/  

   
 

https://nikantes.nl/komen-jullie-ook-naar-het-botreep-beach-event-van-vrijdag-05-07-2019/
https://nikantes.nl/komen-jullie-ook-naar-het-botreep-beach-event-van-vrijdag-05-07-2019/


 

 

 

 
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 

 

 

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