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Op maandag 30-09-2019 is Jaco Meijboom gekozen tot nieuwe 

voorzitter van kv Nikantes. Hij stelt zich zelf graag even aan jullie 

voor: 

Voor diegene die mij nog niet kennen, stel ik mij graag aan jullie voor.  
Mijn naam is Jaco Meijboom, 47 jaar jong en getrouwd met Naomi 
Meijboom. In het dagelijks leven ben ik accountmanager bij Scania 
in Hoogvliet, alwaar ik zware bedrijfsauto's mag verkopen in de regio 
Rotterdam. Sinds mijn 7e speel ik al korfbal bij het toenmalige  
‘t Waterschip. Na een periode van afwezigheid tijdens mijn studie, 
heb ik de draad weer opgepakt bij Nikantes. Naast korfbal spring ik 
graag op de racefiets of de motorfiets en schrijf ik me regelmatig in 
voor een hardloopwedstrijd of obstacle-run.  
 
Nikantes is voor mij, naast sport en ontspanning, ook zeker een 
sociale uitlaatklep. Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn of haar 
steentje bijdraagt aan de woonomgeving of gemeente. Ik doe dit 

graag middels allerlei inspanningen en activiteiten binnen onze vereniging. Toen Andre vorig jaar te 
kennen gaf dat hij zou stoppen met z'n functie als voorzitter heb ik lang nagedacht en mij uiteindelijk 
beschikbaar gesteld als zijn opvolger. De reden hierachter is de volgende. Ik vind het belangrijk dat een 
vereniging een stabiel en zichtbaar bestuur heeft, maar dat er ook iemand is die af en toe het grotere 
geheel in ogenschouw neemt en daar waar nodig mensen aanspoort of juist afremt, de "waarom" vraag 
stelt en de toegevoegde waarde benadrukt. Deze zaken worden soms in de waan van de dag vergeten 
en dit zal ik dan ook voor mijn rekening proberen te nemen.  
 
Daarnaast zal ik mij voornamelijk gaan bezighouden met sponsoring activiteiten en in gesprek gaan met 
de gemeente en met het Sportbedrijf Rotterdam. Het mag duidelijk zijn dat wij als vereniging niet alleen 
maar kunnen bestaan van de contributie die voldaan wordt door onze leden. We hebben een externe 
geld stroom nodig om leuke en aanvullende dingen te kunnen blijven financieren. Dit laatste vind ik 
belangrijk om ons te blijven vernieuwen en te blijven bouwen aan de toekomst. Denk hierbij aan het 
Baltimore speeltoestel, het multifunctionele beach-court en ons huidige project de Boulesdrome. 
 
Maar als eerste zal ik de komende tijd in gesprek gaan met jullie. Ik ben zelf al jaren actief speler, 
momenteel in het 3e team, en dus ken ik alle senioren en commissies binnen de vereniging. De 
jeugdleden en zeker de ouders ken ik daarentegen minder goed. Ik vind het wel belangrijk dat ik de 
jeugd en de ouders beter leer kennen en ik zal dan ook de komende maanden met de jeugd (bijv. tijdens 
trainingen) en ouders in gesprek gaan. Op die manier wil ik iedereen leren kennen en wil ik gelijk een 
gevoel krijgen wat onze jeugd van onze vereniging vindt en wat verder leeft bij de ouders. Ik ben zelf 
een "open" persoon, welke graag alles bespreekbaar maakt en ik hoop op deze manier dat jullie dit ook 
doen of in ieder geval gaan doen. 
 
Als laatste vind ik dat het bestuur een afspiegeling moet zijn van onze vereniging en derhalve ben ik blij 
dat Wesley is aangeschoven binnen het bestuur, zodat we zoveel mogelijk leeftijdscategorieën op een 
juiste manier kunnen vertegenwoordigen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat onze commissies actief 
kunnen functioneren, waarbij wij als bestuur de support en faciliteiten kunnen bieden. Ook met onze 
commissies zal ik derhalve in gesprek gaan en blijven. 
 
De vereniging zijn we met z'n allen.... Maak bespreekbaar wat je wil, alleen op die manier kunnen we 
proberen er voor iedereen te zijn. 
 
Ik spreek je snel op het veld of op de boules baan, 
 
Jaco 



 

 

 

 
 
 Uitslagen van de afgelopen week: 

Nikantes A1 PKC A7 7-9 

Nikantes 2 Oranje Wit (D) 5 11-16 

PKC A7 Nikantes A1 11-14 

Nikantes D1 Olympia (S) D2 0-1 

Maassluis 5 Nikantes 3 13-13 

Nikantes C1 Triade C2 8-0 

Avanti 10 Nikantes 4 17-8 

Valto B3 Nikantes B1 15-6 

Nikantes E1 NIO E2 4-2 

Nikantes F1 KCR F1 1-16 
 
 
 
 

Wedstrijden zaterdag 12-10-2019   

13:40 Nikantes 4 Vriendenschaar (B) 3 Jordi Holleman 

13:15 Luctor 1 Nikantes 1 Patrick van Woensel 

13:00 Sperwers C1 Nikantes C1 Uit 

12:20 Nikantes 3 KCC 8 Tom van de Poll 

11:45 Luctor 2 Nikantes 2 Seolto 

11:00 Nikantes A1 Ten Donck A1 Lex Maagdenberg 

11:00 Nikantes G1 Dijkvogels G3 Uit 

11:00 Kangoeroe Klup   

10:30 KCR D3 Nikantes D1 Uit 

10:00 Movado G1 Nikantes G1 Uit 

09:45 Nikantes B1 KCR B2 Lex Maagdenberg 

09:00 RWA E4 Nikantes E1 Uit 

09:00 IJsselvogels F2 Nikantes F1 Wim Slingerland 
 
 
 
 
De meeste Nikantes jeugdteams doen het erg goed en leuk. Sommige jeugploegen maken nog kans 

op een (gedeeld) kampioenschap. Zo hebben het Nikantes C1 team, Nikantes D1 en Nikantes E1 nog 

de beste papieren om kampioen te worden. Veel zal afhangen van aanstaande zaterdag. Wij wensen 

alle ploegen die moeten spelen uiteraard veel succes toe. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nikantes heeft afgelopen zaterdag 05-10-2019 in het TV programma Echt Waar van SBS6 maar liefst 

€ 8.332,00 gewonnen als bijdrage voor de realisering van een Boulesdrome. Alle deelnemers en 

supporters heel erg bedankt voor jullie inzet hiervoor. 

SCHRIJF ALVAST IN JE AGENDA 
Zaal oefenwedstrijden in de Campus Hoogvliet Zaterdag 16-11-2019 
 
Kangoeroe Klup  09.00 uur 
Nikantes F1 – Olympia F1 09.00 uur 
Nikantes E1 – Olympia E4 09.00 uur 
Nikantes D1 – RWA D2  10.00 uur 
Nikantes C1 – KOAG C3 11.00 uur 
Nikantes B1 – KOAG B2 12.00 uur 
Nikantes A1 – KOAG A3 13.15 uur 
Nikantes 4 – Nieuwerkerk 6 14.30 uur 
Nikantes 5 – Valto 7  15.45 uur 
Nikantes 1 – ODO 3  17.00 uur 
Nikantes 2 – ODO 5  18.15 uur 
Nikantes 3 – GKV (H) 3  19.30 uur 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kun jij meehelpen met het geven van Korfbal Clinics? 
Laurens Verbaan is Combinatiefunctionaris Korfbal bij Rotterdam Sport Support. Zelf speelt hij korfbal 
op hoog niveau bij Valto uit de Lier (overgangsklasse, tegen de Korfbal League aan). Hij gaat een 
aantal korfbal clinics geven op in ieder geval: 
 
Woensdag 6 november 08.30-09.30 uur en 
Woensdag 12 november 08.30-09.30 uur 
 
Hij gaat deze korfbalclinics geven in het sportgebouw Campus te Hoogvliet aan leerlingen van het 
Einstein Lyceum. Nu is zijn vraag aan ons of 1-2 Nikantes vrijwilligers hem kunnen helpen met het 
geven van deze korfbalclinics. Zou jij dit leuk vinden en kun je dan? Neem dan zo spoedig mogelijk 
liefst voor 13-10-2019 contact op met Naomi of met Enrico. 
 

  



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

De eerstvolgende kaartavond bij Nikantes is op 
vrijdag 01-11-2019. Opgeven kan via het 
inschrijfformulier dat in de kantine hangt of geef 
het door aan Daphne Hekhuis, Loes of Enrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ook dit jaar doen we weer mee met de Grote 
Clubactie. De opbrengst gaat geheel naar de 
jeugd toe. De aftrap is dit jaar op 14 
september.  
 
Vanaf donderdag 12-09-2019 kunnen alle 
kinderen van de F t/m de C in de kantine een 
boekje met loten op komen halen in de 
kantine. Bijgevoegd in het boekje zit nog een 
extra uitleg. Indien je een extra boekje nodig 
hebt, dan zijn deze aanwezig in de kantine. 
 

Natuurlijk voor diegene die de meeste loten verkoopt is een leuke prijs, die we nu nog even 
geheim houden. En de verkoop levert je nog een zakcentje op. Nikantes heeft besloten per 10 
verkochte loten de verkoper € 5,- te geven. Bij 20 loten € 10,- enz. (Geldt dus alleen bij totaal 
10,20,30 enz loten). 
 
 
 
 
 
 
 


