
 

 
  
 
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2018-2019 
Zondag 13-05-2019 
 
 
KOM ZOVEEL MOGELIJK OP DE FIETS ZATERDAG 18 MEI 
De vraag aan iedereen is om zoveel als mogelijk is op zaterdag 18 mei op de fiets te komen. Er is dan 
een groots Beachhandbal toernooi aan de gang (voorrondes NK Beachhandbal). Dit is op de zaterdag 
en de zondag en naar verwachting kunnen er wel 500 personen op beide dagen aanwezig zijn. Kom 
dus zoveel als mogelijk op de fiets. 
 
Er zijn zaterdag 18 mei ook luchtkussens aanwezig op het gras en ook een Bungeetrampoline. Ook 
Nikantes leden en onze gasten mogen daar gebruik van maken, hier dient wel voor betaald te worden 
per persoon. Hou daar rekening mee. 
 
 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 

15-5-2019 18:30 Nikantes D1 KCR D3  

15-5-2019 18:30 Nikantes E2 Vitesse (Ba) E6  

16-5-2019 20:30 Nikantes 1 Sperwers 1 R.V (Remon) Coolegem 

18-5-2019 16:00 Nikantes 1 Eureka 1 A.M. (Alexander) Wolff 

18-5-2019 14:40 Nikantes 2 KCC/SO natural 8  

18-5-2019 13:15 Nikantes 3 Olympia (S) 5  

18-5-2019 13:00 OZC A1 Nikantes A1  

18-5-2019 11:00 Maassluis B2 Nikantes B1  

18-5-2019 11:15 Nikantes C1 PKC/SWKGroep C3  

18-5-2019 12:15 Nikantes C2 KCR C3  

18-5-2019 09:00 Vitesse (Ba) D3 Nikantes D1 Luijendijk, R E (Eline) 

18-5-2019 10:15 Nikantes E1 Vriendenschaar (B) E2  

18-5-2019 09:15 Nikantes E2 Valto E4  

18-5-2019 10:00 KCR F2 Nikantes F1  
 
 
Uitslagen afgelopen week: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
Beste allen, 
 
Aan de trainers/coaches van de B t/m de E, is de vraag of jullie deze week willen inventariseren of 
jullie 1 of meerdere teams hebben voor het Beachkorfbal toernooi van zaterdag 6 juli. 
Vraag aan de trainers is om het team/de teams, dan op te geven via: 
 
https://nikantes.nl/geef-je-hier-op-voor-het-fortuin-tuinen-beach-korfbal-toernooi-van-zaterdag-06-07-
2019/ 
 
Zo zouden er bij de C teams misschien wel 3 teams gemaakt kunnen worden. Je hebt nl. maar 5 
personen eigenlijk nodig voor 1 Beachteam (dan heb je al 1 reserve). 
We hebben daarnaast besloten dat onze eigen B t/m E gratis mee mogen doen. Er hoeft dus geen 
teambijdrage van € 15.00 overgemaakt te worden. Wel graag dus opgeven via de link, zodat we ook 
zeker zijn van het aantal teams dat er komen. Je kunt ook een eigen teamnaam opgeven als je dat 
leuk vind. 
 
Vanaf heden kun je je ook opgeven voor de Barbecue van zaterdag 06-07-2019. 
Stuur hiervoor een mail, PB, app naar: Enrico Stout, 06-10747638. 
Je ontvangt dan van mij een tikkie voor het aantal personen dat je hebt opgegeven. 
Kosten voor de BBQ zijn € 10.00 voor de A en ouder. 
Kosten voor kinderen van de E t/m de B zijn € 7.50 per persoon. 
Met dieetwensen etc kan rekening gehouden worden, mits je dit gelijk even doorgeeft bij het opgeven. 
Vrijwilligers van de zaterdag krijgen een aantal consumptiebonnen, graag wel opgeven voor de BBQ. 
 
Al onze eigen kinderen mogen blijven overnachten met zelf meegenomen tentjes, mits er begeleiding 
is van een ouder (niet zijnde de trainer of coach). 
 
Ben je van plan om te blijven slapen, geef dit dan door of gelijk bij de online aanmelding van het 
Nikantes team (daar kan dit nl. gelijk bij worden aangegeven), of geef dit in een later stadium aan per 
mail, of app aan Enrico (namen en aantal personen). 
 
Ook de A en seniorenploegen, graag vanaf heden op gaan geven zodat we een goed beeld van het 
aantal ploegen gaan krijgen. Er zijn inmiddels al aardig wat aanmeldingen van buitenaf. Mogelijk gaan 
we over ons aantal teams van vorig jaar heen. 
 
Voor de F en Kangoeroes is er een speciale Kangoeroe Klup middag rond 14.00 uur. Zij hoeven zich 
niet op te geven hiervoor. Wel voor de BBQ natuurlijk als er wordt meegegeten. 
 
Bedankt alvast voor de opgaves. 
 
De Beachcommissie 
Wesley, Frans, Daphne H, Chris, Jaco en Enrico 
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Beach actitiveiten aankomende week 

 

 

 

 

 



 

 

WIE DOET WAT BINNEN DE TC 
 
 

Ilse van Schouwen  
Dit jaar ben ik 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 
 
 

 
 
 

Corné van der Sluijs (senioren) 
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 
coördinator van de senioren. 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. 
 

 
Chantal van Marion (jeugd) 
Ik ben coördinator van de jeugd. 
Je kunt me telefonisch bereiken op 06-40171164 of per mail 
chantal.nikantestc@gmail.com. Uiteraard mag je me ook altijd even op het veld 
of in de zaal aanspreken. 
 
 
 

 
 

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 of in de zaal 
aanspreken. 
 

 
 
Scheidsrechterscursus iets voor jou? 
Volgend seizoen starten we een scheidsrechterscursus voor het fluiten 
in clubverband voor DCB jeugd. Er zijn voor jullie geen kosten aan 
verbonden en je intentie hoeft echt niet te zijn bondsscheidsrechter te 
worden ... jezelf verbeteren als scheidsrechter of met meer 
zelfvertrouwen fluiten binnen onze vereniging is al een mooi begin. 
Wat houdt het in: je moet in het bezit zijn van je Masterz, je oefent dmv 
wedstrijdjes te fluiten binnen onze vereniging, je moet 1 bijeenkomst 
bijwonen en zodra je er klaar voor bent vragen we een examen aan en 
moet je 1 wedstrijd  fluiten. 
Heb je interesse meldt je deze of volgende week dan even bij Naomi. 
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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/  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

We hebben weer € 23.37 ontvangen aan Bol.com commissie. Het loont dus zeker de moeite om 

voordat je iets besteld bij Bol.com eerst naar de Nikantes site te gaan om te klikken op het Bol.com 

logo en vervolgens je bestelling te doen. Bedankt iedereen die dit doet. 

 
 
 



 

 
 
 
 

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 18 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 een paar maanden 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 

 
Club van de Week actie € 10.000,00 
Als we minimaal 20 loten hebben die meespelen op naam van kv Nikantes, kunnen we ons 
aanmelden voor de actie Club van de Week en € 10.000,00 krijgen om onze doelen te realiseren. 
Deze actie loopt tot 01-01-2020. Wij zouden in aanmerking kunnen komen voor deze € 10.000,00 
maar dan moeten we dus wel minimaal 20 meespelende loten hebben. 
 
Heb je al een bestaand lot en speel je nog niet mee op naam van kv Nikantes? Dan kun je heel 
eenvoudig je lot omzetten door te bellen naar de Klantenservice van de Vriendenloterij: 088-0201020. 
Je hoeft dan alleen te vragen om je huidige lot te koppelen aan kv Nikantes. 
Bij de eerstvolgende bankafschrijving zie je dan dat je speelt op naam van kv Nikantes. Naast je lot 
nummer staat dan: U steunt kv Nikantes 
 
Als we meer dan 20 loten hebben, kunnen we tot 01-01-2020 elke week in aanmerking komen voor 
maar liefst € 10.000,00. 
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NIKANTES GAAT BOUWEN OP BOTREEP 
Nikantes heeft opdracht gegeven om de voorbereidingen voor de realisatie van de Boulesdrome te 
gaan starten. De eerste bouwfase is daarmee dan ook officieel van start gegaan. Als eerste zal er 
elektriciteit en water gebracht gaan worden naar de achterste huidige Jeu de Boules bak. Dit is de 
plek waar de nieuwe Boulesdrome zal moeten komen te verrijzen. Nikantes heeft de firma Robijn uit 
Maassluis opdracht gegeven voor het aanleggen van de elektriciteit en de watervoorziening. Bijna 200 
meter kabel zal er ingegraven moeten gaan worden. Tijdens het Botreep Beach Event van 5 en 6 juli 
2019 kan de nieuwe stroomvoorziening dan gelijk officieel in gebruik genomen gaan worden. De 
Hoogvlietse vereniging verwacht om binnen 2 maanden de opdracht te kunnen gaan geven voor de 
bouw van de Boulesdrome. De keuze voor het nieuwe gebouw is nog niet gemaakt. Nikantes is bezig 
met meerdere offertes en ook de laatste subsidie en fondsen moeten nog hun uitspraak of zij wel of 
niet een bijdrage gaan leveren nog laten weten. Realisatie is echter binnen handbereik. Je kunt elke 
woensdagmiddag en elke zondagmiddag Jeu de Boulen bij Nikantes van 13.00-16.00 uur. Er wordt 
gespeeld met het aantal aanwezige mensen op recreatief niveau. Binnen afzienbare tijd kan er dus bij 
alle weersomstandigheden gespeeld gaan worden aangezien er dan de beschikking is over een 
Boulesdrome met elektriciteit, verlichting en misschien ook wel met verwarming. Kijk voor meer 
informatie over het Jeu de Boulen of het korballen op www.nikantes.nl 


