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Gedurende een jaar worden er heel wat keuzes 
gemaakt. Ja, zelfs op de laatste dag van het jaar 
ontkom je bijna niet aan keuze stress.... Oud en 
nieuw bij ons of bij vrienden/familie, wie haalt de 
oliebollen en hoeveel dan, gaan we nog staan 
"knallen" om 24 uur, kijken we tv of doen we een 
spelletje, kijken we dan de oudjaar conference 
of een concert, welk concert...... teveel om op te 
noemen. 
  
Het is voor mij een goed gebruik om aan het 
eind van het jaar, onder het genot van een 
drankje, met vrienden/collega's terug te kijken 
en na te praten over de keuzes die we gemaakt 
hebben. Soms hilarisch en soms best ingrijpend 
en ja, er zitten ook genoeg "foute" keuzes bij. 
Op deze manier sluit we het jaar af en maken 
we plannen voor wat komen gaat.   
  
Ook ik heb afgelopen jaar keuzes gemaakt. 
Neem alleen de keuze om me beschikbaar te 
stellen voor het voorzitterschap. We kennen de 
uitkomst en ik heb er heel veel plezier in. Het 
kost iets meer tijd dan ik had verwacht en juist 
dit laatste heb ik de komende periode vanwege 
een andere baan iets minder. Maar goed de dag 
heeft 24 uur, dus gebruik die ook. 
  
Keuzes maken we ook binnen de vereniging.  
  
Ik vind het leuk om te vermelden dat 4 mensen afgelopen jaar zijn gestart met de scheidsrechter cursus. 
Lex heeft zelfs de ambitie uitgesproken om bondsscheidsrechter te worden. Dit vind ik persoonlijk heel 
erg goed voor de vereniging en een mooie beslissing van hem. We hebben zulke mensen nodig binnen 
de vereniging. Niet alleen nu, maar juist naar de toekomst. 
  
Qua ledenwerving hebben we de keuze gemaakt om mee te doen aan het geven van clinics voor de 
Hoogvlietse scholen, deze clinics zijn in november en december gegeven in de Campus. Daarnaast 
gaan we in januari wederom een vriendjes en vriendinnetjes training verzorgen, welke altijd goed wordt 
bezocht. Maak de keuze voor jezelf en neem iemand mee. 
  
Voor de Jeu de Boules en de boules-drome hebben we ook onze keuzes bepaald. We zijn eruit wie de 
aannemer wordt en wie de hal gaat leveren. De gemeente heeft na het indienen van de bouwvergunning 
diverse vragen gesteld en aanpassingen ge-eist. Inmiddels is ook deze hobbel genomen en is het 
wachten op de bouwvergunning. Maar ook hier geldt, het bouwen van de hal is mooi, echter we zullen 
wel met z'n allen aan de slag moeten om hier een succes van te maken. We denken aan een donderdag 
avond competitie, waarbij we wellicht een keuze kunnen gaan maken tussen recreatief en iets meer 
competitief boulen. Daarnaast heeft de hal uitwerking op de omgeving. De Hoogvlietse Ondernemers 
Vereniging (HOV) heeft ons benaderd om een netwerk borrel bij ons te houden, voor hun leden, met de 
mogelijkheid tot het gooien van een boules bal. We gaan hierin mee met een nieuwe trend "Boules, 
Bites & Beers". Het is zelfs leuk om te vermelden dat we via deze weg ook weer een nieuwe sponsor 
(sponsordoek Kiks Design) hebben mogen verwelkomen. 



 

 
 
 
 
 
  
Ook de Saturday Nights welke nog komen zijn een keuze. Door het ontbreken van een gezellige kantine 
in de Campus, hebben we gemeend toch iets te moeten bieden voor onze leden. We zijn een vereniging 
met een sociale inslag, waarbij gezelligheid een belangrijke pijler is. Maak hier gebruik van en kom naar 
die avonden, ze worden voor ons allemaal georganiseerd.  
  
Kortom; heel veel keuzes en continu de overweging "What's in it for me" (lees; Nikantes). 
  
Maar dit geldt uiteraard voor ons allemaal.... We hebben gekozen voor een teamsport en dus heeft dit 
uitwerking en gevolgen voor jezelf en je teamgenoten. 
  
Ik wens iedereen een heel gezellig en goed en gezond nieuwjaar met veel sportieve hoogtepunten. 
  
Jaco 
 
 
BERICHT VAN DE TC 
 
Het zaalseizoen is al weer een paar maanden in volle gang, alle kinderen weten inmiddels in welke zaal 
ze trainen en hoe het er met de wedstrijd aan toe gaat. Tot op heden zitten de meeste ouders op de 
banken in desbetreffende zaal. Voor trainers is het fijn als ze alle aandacht van de kinderen krijgen en 
er zo min mogelijk afleiding is. We waarderen uw support en vinden het super dat u de kinderen 
aanmoedigt, maar vragen u vriendelijk om de wedstrijd vanaf de tribune te bekijken. Onze voorkeur gaat 
er ook naar uit als u dit tijdens de training doet. We begrijpen dat met name bij de trainingen in de 
gymzaal u dan geen zicht op uw kind heeft en dit misschien als onprettig ervaart. Toch zouden wij het 
waarderen als u zich tijdens de training zo min mogelijk op de banken in de gymzaal begeeft. Alvast 
bedankt voor uw begrip. 
 
De TC 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Wedstrijden zaterdag 11-01-2020     

Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter Zaalwacht 

18:50 Nikantes 4 Fortuna/Delta Logistiek 6 Wesley Jordy de R 

17:40 Nikantes 2 KCR 7 Jordi H. Collin 

16:30 Nikantes 1 Thor (R) 1 dhr. Landsmeer Demi 

15:20 Nikantes 5 NIO 4 Kim S Lorenzo 

14:10 Nikantes A1 KOAG A3 Ben Daphne Jacobs 

13:10 Nikantes B1 Excelsior (D) B2 Jordy de R. Saskia 

12:00 Nikantes 3 Excelsior (D) 9 Chris Daniel Kuipers 

11:00 Nikantes C1 ALO C1 Daphne P Ouder Curly 

10:00 Nikantes D1 ONDO (G) D4 Naomi Ouder Dylan 

09:00 Nikantes E1 Nieuwerkerk E9 Sacha B Enrico en Giel 

09:00 Nikantes F1 KVS/Maritiem F3 Ilse Enrico en Giel 

09:00 Kangoeroe Klup   Enrico en Giel 
 
  



 

 
 
 
 

 
OP WEG NAAR… 
 
Het verhaal van de 2 jonge meiden gaat een vervolg krijgen… Vele (heel veel) jaren later, gaan we dit 
weer beleven.  
Eindelijk zal de Korfbal league finale te zien zijn in het mooie Rotterdam en wel in het sportpaleis Ahoy, 
waarbij vele korfbalfans er wel voor zorgen dat het dak er af gaat (komt goed uit, ze zijn toch nog met 
Ahoy bezig om bij te bouwen en te renoveren dus nemen ze het dak gelijk even weer mee na 4 april). 
Ons lijkt het onzettend leuk om weer met een hele grote groep Nikantes fans deze finale met elkaar te 
gaan beleven. De datum is 4 april…Dus hou deze zeker vrij!! Hoe het programma er uit ziet, is nog niet 
bekend gemaakt. Ahoy meldt wel dat de deuren om 12.45 uur open gaan. In de loop van de middag zal 
in ieder geval het spektakel plaats gaan vinden. Beginnende met de finale van de jeugd en uiteindelijk 
het topstuk de finale van de teams die als beste uit de play-offs zijn gekomen. Indien meer duidelijkheid 
is over de tijden en het programma van die dag, laten we dat weten.  
We hebben onszelf aangemeld bij de pre-sale ticket verkoop, wat betekent dat we korting hebben op 
de kaartjes als je bijtijds boekt. Het KNKV laat voor nu alleen doorschemeren dat binnenkort de verkoop 
begint, wanneer is dus nog niet duidelijk. Wel willen we natuurlijk al een lijst met namen klaar hebben 
liggen, zodat we kunnen kijken naar mooie kaarten voor deze finale. Vorig jaar waren de prijzen in de 
Ziggodome: € 33,50 voor de 1e ring, € 23,50 voor de 2e ring. Indien je met een grote groep gaat, kreeg 
je korting. Even afwachten dus wat Ahoy gaat kosten, maar laten we even uitgaan van deze prijzen. 
Om het voor iedereen betaalbaar te houden, lijkt het ons verstandig om kaartjes te regelen voor de 2e 
ring. 
 
Aanmelden??  
Graag zsm via Whatsapp bij Naomi 0626701163 of Ella 0644144679. Indien we meer weten van de 
kaartverkoop laten we dat weten en bij boeking zullen we nog even definitief nagaan of iedereen nog 
belangstelling heeft om mee te gaan (om zo geen overschot aan kaarten te hebben). Lijkt het je, net als 
ons leuk, om dit spektakel mee te maken…Geef je dan op bij 1 van ons 2. 
 
Groetjes Naomi en Ella 
 
 
 
 
 
 



 

 

  



 

 
 
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    ORGANISATIE 
21-01-2020 Vriendjes en Vriendinnetjes training    Naomi 
Mrt 2020 Week van het Sportplezier     Naomi 
Mrt 2020 Schoolkorfbaltraining      Mirjam 
April 2020 Schoolkorfbaltoernooi     Mirjam 
11 Mei 2020 Maandagavond TEAM NL clinci (misschien)  Best + TC 
1830-1930 uur clinic D en C jeugd Nik/Oly/ZKV/’t Cappr   Best + TC 
1930-2030 uur clinic A en B jeugd Nik/Oly/ZKV/’t Cappr   Best + TC 
(horen we in de week van 3 februari 2020) 
Mei 2020 Woensdagmiddag activiteit     Andre 
Aug 2020 2 woensdagmiddagen Zomerland Hoogvliet 1300-1600 ?? 
Aug 2020 Participarade Hoogvliet     ?? 
01-10-2020 t/m 08-10-2020 Okt 2020 
Week tegen de Eenzaamheid 
Iets met Jeu de Boulen doen 
 



 

 
 
 
 
Hoe gaan we het nieuwe jaar in? 
Nikantes 1 staat op een 4e plaats maar dat wil nog niets zeggen. Het verschil met de nummer 1 is 1 
punt. Cruciaal zal zijn de wedstrijd tegen onze zuiderburen Thor 1 uit Rotterdam Zuid. Alleen als deze 
wedstrijd gewonnen wordt, lijkt de strijd om een kampioenschap nog heel erg spannend te gaan worden 
voor Nikantes. De maand januari 2020 zal dan ook alles bepalend gaan worden. 
Nikantes 2 heeft het moeilijk in de reserve 4e klasse. Doelstelling zou kunnen zijn om in ieder geval 
lekker te ballen en in 2020 hopelijk een paar puntjes te kunnen pakken. Dat zit er gewoon wel in. 
Nikantes 3 staat op een mooie 2e plaats en alles lijkt eigenlijk ook nog wel mogelijk. De nummer 1 heeft 
1 wedstrijd minder gespeeld. 
Nikantes 4 (het zgn zaalteam) heeft op de valreep van 2019 dan toch hun 1e wedstrijd verloren. Ze 
staan nog bovenaan maar de nummer 2 volgt ze op de voet met 1 punt. Ook de nummer 3 kan nog over 
ze heenkomen. Blijven winnen lijkt dus wel noodzakelijk voor de strijd om het kampioenschap. 
Nikantes 5, onze hekkensluiters van de senioren, doen het niet onverdienstelijk en draaien mee aan de 
onderkant van de middenmoot, maar hebben ook nog kans om omhoog te geraken. 
 
Onze G heeft nog niet veel wedstrijden gespeeld in de zaal, maar de 2 die gespeeld zijn, zijn in ieder 
geval verloren. Hier kan echter nog van alles gaan gebeuren. 
Nikantes A1 staat dan wel op een 2e plaats maar met 3 gespeelde wedstrijden en 6 punten, is dat 
gewoon heel erg goed. De komende weken worden dan ook spannend voor de A1. Maar een strijd om 
het kampioenschap lijkt zich hier in ieder geval ook af te gaan tekenen. 
Nikantes B1 staat ook op een 2e plaats maar hebben wel al 1 wedstrijd verloren. Toch is ook hier nog 
van alles mogelijk en is er ook een spannende strijd gaande. 
Nikantes C1 heeft het moeilijk. Met 3 punten en 3 gespeelde wedstrijden lijkt een goede positie hoog in 
de middenmoot het meest haalbare te zijn. Maar je weet maar nooit. 
Nikantes D1 staat hier als 3e met 3 gespeelde wedstrijden en 4 punten. Het bijzondere hier is dat de 
nummer 1 al 6 wedstrijden heeft gespeeld en overigens ook al 12 punten al heeft. Die zitten dus al 
bijzonder stevig in het zadel. 
Nikantes E1 zit in een zware poule maar heeft wel al een wedstrijd gewonnen. Meedoen in de 
middenmoot zou dan ook een haalbare kaart moeten zijn. 
Nikantes F1 staat mooie 4e. Bij de jongste teams is het soms (hele) diepe dalen en soms (hele) hoge 
hoogtepunten. Nu hebben zij 2 wedstrijden gewonnen en 2 verloren. Goed voor het zelf vertrouwen en 
dus is er ook hier nog veel mogelijk. 
 
Veel Nikantes teams doen na 2 maanden zaalcompetitie nog steeds mee om de strijd voor het 
kampioenschap. Dat is natuurlijk leuk om te zien en om te volgen. De komende 3 maanden in de zaal 
worden dan ook nog erg spannend. Iedereen uiteraard heel veel succes gewenst. 
 
 


