
 

 
  
Nikantes Tussendoortje 
eizoen 2019-2020 
Zondag 08-12-2019 
 
 
 
 
Uitslagen zaterdag 07-12-2019 
Nikantes E1 - NIO E3  6-10 
Nikantes F1 - Nieuwerkerk F6 6-2 
Nikantes D1 - Maassluis D2  3-10 
Nikantes C1 - ODO C2  3-6 
Nikantes B1 - Fortuna B5  12-4 
Nikantes A1 - ’t Capproen A3 7-6 
Nikantes 5 - KCR 10  8-7 
Nikantes 1 - De Corvers 1  12-14 
Nikantes 2 - Korbis 3  7-27 
Nikantes 4 - Avanti 5  25-19 
 
 
 
 
Let op !!!! 
De laatste trainingen zijn op dinsdag 10 en op donderdag 12 december 2019. 
 
Er zijn geen trainingen op: 
Dinsdag 17-12-2019  Donderdag 19-12-2019 
Dinsdag 24-12-2019  Donderdag 26-12-2019 
Dinsdag 31-12-2019  Donderdag 02-01-2020 
 
 
 
De trainingen beginnen weer op dinsdag 07-01-2020 volgens het normale schema. 
 
 
 
 
Wedstrijden in de aankomende week 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 

12-12-2019 19:30 Nikantes 3 VEO 7 Tom van de Poll 

14-12-2019 19:10 Thor (H) 1 Nikantes 1 Uit 

14-12-2019 18:50 HKC (Ha) 4 Nikantes 2 Uit 

14-12-2019 16:00 Vitesse (Ba) 5 Nikantes 3 Uit 

14-12-2019 15:10 DeetosSnel 6 Nikantes 4 Uit 

14-12-2019 17:15 Avanti/Post Makelaardij A6 Nikantes A1 Uit 

14-12-2019 16:15 Fortuna/Delta Logistiek B5 Nikantes B1 Uit 

14-12-2019 15:10 Korbis C3 Nikantes C1 Uit 

14-12-2019 11:00 KCR D3 Nikantes D1 Uit 

14-12-2019 13:00 Gemini E1 Nikantes E1 Uit 

14-12-2019 09:00 ONDO (G) F3 Nikantes F1 Uit 

14-12-2019 13:10 Nikantes G1 PKC/SWKGroep G1 Uit 

14-12-2019 14:10 Movado G1 Nikantes G1 Uit 
 
 



 

 
 
 
 
 
Kerstloten 
De kerstloten kun je nog inleveren op de trainingsavonden bij Enrico of bij je trainer. Je kunt het ook bij 
mij thuis in de brievenbus doen op de Aveling 103-a. Graag alles uiterlijk zaterdag 14-12-2019 inleveren. 
Op zondag 15-12-2019 is de trekking. 
 
Extra lijsten kun je bij mij nog opvragen per mail, app of bel even dan zorg ik dat je extra lijsten krijgt. 
Er zijn inmiddels meer dan 30 prijzen. De hoofdprijs is een gourmetset en we hebben dit jaar ook heel 
veel goed gevulde kerstpakketten, een gevulde trolley, koffie en theepakketten, een waterkoker, een 
melkopschuimer en nog veel meer leuke prijzen. De opbrengst is geheel voor het kamp. 
 
Krijg je dit jaar een mooi kerstpakket? Wij houden ons altijd aanbevolen voor mooie, lege, 
onbeschadigde kerstpakketdozen. Uiteraard mag je ook leuke dingen aan ons doneren (wel ongebruikt 
en nieuw in de verpakking natuurlijk graag). Ook daarvoor houden we ons van harte aanbevolen. Neem 
contact op met Enrico als je iets wilt doneren voor de Kerstloterij van 2020. 
 
Heb je Air Miles en doe je er niets meer mee? Die kun je ook aan ons doneren. Tank je bij de Shell en 
wil je wel voor ons Air Miles sparen? We kunnen jou voorzien van een Nikantes tankpas zodat de Air 
Miles op ons account worden bijgeschreven. Wij halen daar nl. weer leuke spullen van voor de 
Kerstloterijen. 
 
 

 

 

  



 

 
 

 

 
Vanaf heden is er een leuke actie. Op vertoning van je digitale spelerspas van Nikantes (te vinden in 
de app van de KNKV) krijg je bij de Watertuin in Spijkenisse 10% korting op je rekening. Deze actie 
geldt niet in combinatie met andere kortingen of acties die er op dat moment lopen. Dus alleen op de 
reguliere prijzen. Gezellig allemaal naar de Watertuin en smullen maar. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
Elke maand een Nikantes Saturday Night  
 
Vanaf december zal de kantine aan de Botreep iedere maand een keer opengaan op zaterdagavond 
voor een Nikantes Saturday Night. Het wordt dan mogelijk om met elkaar wat te eten en drinken na de 
wedstrijden van die dag. Het is de bedoeling dat elke avond een ander thema krijgt. Deze thema's 
zullen we later bekend maken.  
De eerste editie van Nikantes Saturday Night zal zijn op zaterdag 21 december en zal, hoe 
verrassend, in het teken staan van de kerst. Wat we precies gaan doen is nog een verrassing maar 
reserveer vast deze avond in je agenda.  
De overige data van Nikantes Saturday Night tijdens het zaalseizoen zijn: 
25 januari (Foute Party van de JC) 
15 februari 
21 maart 
 
Dus hou deze avonden ook vrij, zodat we na de wedstrijden van die dag nog even wat met zijn allen 
kunnen eten en drinken.  

 
 
Wij hebben de onderstaande ledenwerfactiviteiten op het programma staan in het komende seizoen.  

Wil je je bij 1 van deze activiteiten aansluiten dan heel graag. Neem dan contact op met Naomi of met 
Enrico. 
 
JAARPLANNEN LEDENWERFACTIVITEITEN MET TREKKER TREKKER 
Nov 2019 2 clinics bij Penta College woensdagochtend   Naomi 
Dec 2019 2 clinics bij Penta College woensdagmiddag   Naomi 
Jan of feb 2020 Vriendjes en Vriendinnetjes training   ?? 
Mrt 2020 Week van het Sportplezier     Naomi 
Mrt 2020 Schoolkorfbaltraining      Mirjam 
April 2020 Schoolkorfbaltoernooi     Mirjam 
Mei 2020 Woensdagmiddag activiteit     Andre 
Aug 2020 2 woensdagmiddagen Zomerland Hoogvliet 1300-1600 ?? 
Aug 2020 Participarade Hoogvliet     ?? 
Okt 2020 Week tegen de Eenzaamheid (nog niet bekend of het dan ook echt is) 
 
 
 



 

 
 
 

Op weg naar..... 
We nemen je even mee naar vele jaren terug. Daar stonden we dan als jonge meiden met onze 
metrokaart op het metrostation van Hoogvliet. 
Op naar het grote Ahoy met vele ouders en kinderen die allemaal dezelfde sportpassie hadden.. 
Korfbal. 
En dit keer waren het niet een handvol toeschouwers die naar de korfbalwedstrijden zaten te kijken, 
maar 10.000 uitgedoste supporters. 
Vooral de supporters waarvan de vereniging in de finale stonden. Ieder hoekvak was toebedeeld aan 
een vereniging, waarbij het wel eens gebeurde dat de junioren finale dezelfde vereniging was als de 
hoofdfinale. Dan hadden ze een veel groter stuk om hun aanhang een plekje te geven. 
En herrie konden ze maken..veel herrie, met zo hier en daar een trom of een gezellig dweilorkest. 
En daar liepen we dan als jonge meiden.. genieten van de sfeer en even dromend dat we daar ooit 
ook in die arena op het veld van Ahoy de mooiste doelpunten zouden maken.. 
Het liefst de beslissende waardoor je de finale won... 
Helaas...we hebben het beiden niet zo ver geschopt, maar deze herinnering zijn we zeker nog niet 
vergeten.. 
De finale is jaren in de ZiggoDome gehouden, wat toch een eindje weg is en dit niet haalbaar was om 
te realiseren daar met een groep heen te gaan. 
Maar.....4 april 2020 komt het wederom in Sportpaleis Ahoy en willen we jullie allemaal meenemen 
naar dit spektakel.. Gezellig met z'n allen weer met de metro (geen strippenkaart meer, maar OV-chip 
op weg naar Ahoy! 
Zet de datum in de agenda. Indien er meer bekend is over de kaartverkoop laten we dit weten en 
zullen we gaan inventariseren wie er allemaal mee willen en kunnen we, als de kaartverkoop begint, 
de kaarten in 1 keer kopen zodat we gezellig bij elkaar zitten. Hou Facebook dus in de gaten. 
Naar aanloop van dit spektakel zullen we iedere week (als er wedstrijden zijn in de Korfbal League) 
een update van de wedstrijden geven. En hoe dichter we bij 4 april komen hoe spannender het wordt. 
 
Naomi & Ella 
 

 
 
 
 


