
 

 
  
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2019-2020 
Zondag 12-01-2020 
 
 
 
 
Uitslagen zaterdag 11-01-2020 
Nikantes F1 - KVS/Maritiem F3 1-13 (strafworpen 4-2 voor Nikantes, mooi gedaan) 
Nikantes E1 - Nieuwerkerk E9 2-8 
Nikantes D1 - ONDO (G) D4  3-6 
Nikantes C1 - ALO C1  7-3 
Nikantes B1 - Excelsior (D) B2 10-4 
Nikantes A1 - KOAG A3  20-6 
Nikantes 5 - NIO 4   16-14 
Nikantes 4 - Fortuna 6  15-12 
Nikantes 3 - Excelsior (D) 9 22-20 
Nikantes 2 - KCR 7  17-16 
Nikantes 1 - Thor (R) 1  10-16 

 
 
 
 

Wedstrijden zaterdag 18-01-2020 Scheidsrechter Zaalwacht 

19:10 Nikantes 2 Triade 2 R.W.A. (Rick) Straathof Brian 

19:10 Good Luck 3 Nikantes 5 Winssen, K (Kees) van Uit 

18:00 Nikantes 1 Eureka 1 J. (Jochem) Schuurman Ben 

16:50 Nikantes 3 Eureka 2 Jordi Holleman Cas 

15:40 Nikantes 4 Trekvogels 2 Corne Colin Stam 

14:30 Nikantes A1 ALO A2 Lex Jordi Hekhuis 

14:00 Movado G1 PKC G1  Chantal 

13:30 Dijkvogels G3 Nikantes G1  Chantal 

13:00 WION G2 Movado G1  Lex 

12:30 PKC G1 Dijkvogels G3  Lex 

12:00 Nikantes G1 WION G2  Quinty 

11:00 Nikantes C1 Dubbel Zes C1 Marjolein Ouder Noa Sm 

10:00 Nikantes D1 Weidevogels D2 Jordy de Ronde Ouder Milan 

09:00 Nikantes E1 Olympia (S) E3 Milan Lodder 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 
 


