
 

 
  
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2019-2020 
Zondag 09-02-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen afgelopen week 
Nikantes E1 - IJsselvogels E5 6-11 
Nikantes F1 - Avanti F4  4-8 
Nikantes B1 - ONDO (G) B3  22-2 
Nikantes 5 - ZKV (Zu) 3  11-12 
Nikantes 4 - ONDO (G) 4  19-12 
Nikantes 3 - Nexus 4  16-12 
Nikantes 1 - Fluks 1  8-23 
Nikantes 2 - Nexus 2  11-12 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsoren 
Momenteel hebben 4 seniorenteams nog een sponsor. Maar de sponsoren zijn bezig met hun laatste 
seizoen. Het is niet de verwachting dat zij door zullen gaan. Aangezien de verwachting is dat er veel 
nieuwe shirts besteld zullen gaan worden, gaan we vroegtijdig dit inventariseren en bestellen zodat we 
de drukte van bestellingen voor kunnen zijn. Hou er dus rekening mee dat er een nieuw shirt 
aangeschaft zal moeten gaan worden voor het nieuwe seizoen vanaf juli 2020. 
 

 

 

 

Wedstrijden zaterdag 15-02-2020   

19:05 VEO 7 Nikantes 3 

18:25 Korbis 3 Nikantes 2 

16:55 Avanti/Post Makelaardij 5 Nikantes 4 

15:20 't Capproen A3 Nikantes A1 

12:45 LYNX C1 Nikantes C1 

12:00 NIO E3 Nikantes E1 

11:00 Maassluis D2 Nikantes D1 

09:30 Nieuwerkerk F6 Nikantes F1 
  



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

A.C.W.  SCHOOLKORFBALTOERNOOI 2020 
 
Op woensdag 8 april wordt op ons veld weer het welbekende schoolkorfbaltoernooi gehouden. 
Natuurlijk zijn we net als elk jaar weer op zoek naar mensen die een paar wedstrijdjes willen fluiten. Het 
toernooi begint rond 13.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Mocht je wel willen fluiten maar kun je 
niet de hele middag aanwezig zijn. Geen probleem dan houd ik er rekening mee bij het indelen van de 
wedstrijden. Ook mensen die willen helpen met het opbouwen van het toernooi zijn van harte welkom.  
Op woensdag 1 april is er een training voor de kinderen die meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi. De 
training is van 18.30 uur tot 19.30 uur. En ook hier zijn we op zoek naar mensen die willen helpen. Je 
hoeft zelf geen trainingen te verzinnen. Dat is geregeld. 
Mocht je nog vragen hebben over het toernooi of over de trainingen dan hoor ik het natuurlijk graag. 
Dus mocht je willen fluiten of helpen met de trainingen laat het mij weten. mirjamvanhamburg@hetnet.nl 
Dank alvast!!!! Mirjam 
 
 

 
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 
Vr 27-03-2020 Korfbalclinic Zalmplaatschool 5 t/m 8 13.45-14.45 Na/Lau/Mir 
Mrt 2020 Week van het Sportplezier     Naomi 
Wo 01-04-2020 Schoolkorfbaltoernooi training    Mirjam 
Vr 03-04-2020 Korfbalclinic Zalmplaatschool 5 t/m 8 13.45-14.45 Na/Lau/Mir 
Wo 08-04-2020 Schoolkorfbaltoernooi 13.15 -16.30 uur  Mirjam 
Vr 17-04-2020 Koningspelen bij de Prisma    Naomi 
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     Jdb 
Week tegen de Eenzaamheid 
Iets met Jeu de Boulen doen (Jdb en eten na afloop op woensdag?) 
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Beste iedereen, 
 
Nikantes is als Rotterdamse Sportplus vereniging uitgenodigd om mee te doen aan 
het Sport Film Festival. 
 
Dit betekent dat wij en andere Rotterdamse sportplus verenigingen een film van max. 
1 minuut mogen gaan maken met hulp en ondersteuning van Rotterdam Sport Support 
en deze film zal vertoond gaan worden tijdens het Sport Film Festival in april 2020. De 
beste inzending wordt beloond met een mooie award, daarnaast mogen wij de film 
uiteraard ook zelf gebruiken voor social media e.d. 
 
Wij hebben Jasper Stout en Tim Ameling gevraagd om voor Nikantes een leuke film 
te gaan maken. Ze zullen daarvoor alles met hun mobiele telefoon gaan filmen en 
vervolgens bewerken tot een mooi eind resultaat. Cas Jansen en Meghan Bosch zullen 
vanuit hun opleiding meedenken en tips geven voor het bewerken en regisseren. 
 
Weet dus allen, dat we de komende weken Jasper en Tim geregeld met hun mobieltje 
zullen zien filmen en dat we dus allemaal in de Nikantes movie kunnen voorkomen. Dit 
zal nooit een lange opname zijn, omdat we veel facetten van de club in 1-minuut willen 
laten zien. 
 
Onze vrolijke mascotte Nika zal in de film de rode draad worden en telkens terugkeren 
bij een training, wedstrijd, JdBoules, etc.... Wij zijn heel erg nieuwsgierig naar het eind 
resultaat. 
 
Jasper en Tim veel succes, 
 
Jaco 
 
P.S. heb je bezwaar tegen dergelijke film opname laat dit dan weten aan mij (Jaco) 
  
 


