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Zondag 22-03-2020

Corona…. Iets wat voor velen, tot voor kort, nog het beeld opwekte van Zon, Zee &
Strand, leuke dingen doen en vakantie. Werkelijkheid van nu, dat al deze leuke dingen
en vakantie nog steeds in gedachten zijn, maar dat er nu afgelasting of annulering voor
staat. Maar ja, laten we het positief bekijken, er gebeuren ook mooie dingen.
Voor Naomi en mij heeft de kreet hamsterweken sinds 1 a 2 weken een andere
betekenis. “Wij doen er niet aan mee, er is toch van alles wat we kunnen eten en
drinken, we passen ons wel een beetje aan” dat zeiden we tegen elkaar toen de eerste
hamsteraars opdoken. Nooit geweten dat toiletpapier zo’n gewild item zou worden in
de supermarkten en je raad het al….. De LINDA en de Autovisie moesten er bijna aan
geloven. Normaal zo’n leuk vooruitzicht, maar nu even niet kan ik je vertellen…. En
dan plotseling, de deurbel. Staat daar iemand met een pak toiletpapier (6 rollen !!!) wat
een heerlijkheid, alsof de straatprijs is gevallen.
Zo zie je maar weer, het maakt ook het goede los in ons allen….. Misschien, heel
misschien wordt de wereld dan toch een beetje beter.
Verder moet ik ook eerlijk bekennen, dat ik heel erg moet wennen aan een lege agenda
en geen dubbele afspraken en sociale verplichtingen. Tot voor kort viel het soms niet
mee om alle verplichtingen en leuke dingen in één dag te proppen, en ja…. soms
moest ik zelfs dingen half combineren of afzeggen. Dat hoeft nu niet meer!
We zitten weer ouderwets op de bank met een nootje of een chippie, lekker drankje
erbij…. 80’s muziek en foute films als Beverly Hils Cop 1 tot 15, Miami Vice met Sonny
Crocket en Tubbs, toch een soort van Guilty Pleasures.
Ik denk dat, als we over een paar weken / maanden weer volop aan de gang zijn, met
een glimlach terugdenken aan deze tijd van rust en gezellige saaiheid. We gaan het in
ieder geval nooit meer vergeten.

Voor wat betreft de vereniging hebben we afgesproken ons te houden aan de uitspraak
van de Overheid, het RIVM en het KNKV. Dus tot en met 6 April zijn we volledig op
slot. Wij hebben als bestuur 6 April een vergadering gepland in de hoop dat het RIVM
nieuwe uitspraken/aanbevelingen heeft gedaan en wij deze kunnen door vertalen naar
jullie, zodat iedereen weet wat het voor ons cluppie betekent. We houden jullie
uiteraard via alle socials op de hoogte.
Afgelopen week hebben we wel de Boulesdrome opgeleverd gekregen van de Fa.
BUKO. Op wat kleine details na, verder helemaal volgens afspraak en planning. Tís
jammer dat niet iedereen een kijkje kan nemen, maar dat komt vanzelf. De opening
hebben we tenslotte niet afgelast maar verzet. We gaan dit zeker breeduit gebruiken
om onze club en de JdB in het bijzonder onder de aandacht te brengen.
Achter de schermen zijn wij (Lees; kamp commissie) ook aan het inventariseren naar
de mogelijkheden voor ons Kamp. Het lijkt nog best ver weg, maar het is heel snel eind
mei. Als het aan ons ligt gaat dit jaarlijkse “feestje” gewoon door, maar helaas hebben
wij niet alles voor het zeggen. Weet dus dat de mogelijkheid bestaat dat ook dit moet
wijken dit jaar.
Dit weekend zouden we normaal gesproken het veld en de kleedkamers, etc.. weer
hebben schoon gemaakt voor de tweede helft veld. Dit hebben we nu niet gedaan, dus
begrijp dat als we dadelijk weer op het veld mogen, we eerst moeten schoonmaken en
de spullen uit de campus moeten terughalen.
Dus; al krijgen we een GO, dan moet er nog veel dingen gebeuren voordat we ook
echt weer kunnen gaan beginnen.
Ik hoop dan op jullie allemaal te mogen rekenen. Saamhorigheid helpt ons ook dan
verder.
Hopelijk tot snel,
Jaco

OPZEGGEN ALS LID
Als je het Nikantes lidmaatschap op wilt zeggen, dan moet je dat voor 01-05-2020
doen. Uiteraard hopen wij dat iedereen lid kan/zal blijven. Als je het lidmaatschap op
wilt zeggen, vul dan een uitschrijfformulier in dat op de site staat bij Afmelden als Lid
en mail dit aan Enrico.

Digitale huldiging van de Nikantes (niet-officiele) zaalkampioenen 2019-2020
Nu duidelijk is dat de breedtekorfbal competitie 2019-2020 definitief ten einde is gekomen door het jeweet-wel virus en de zaalcompetitie dan ook is stop gezet door het KNKV, kan de eindbalans opgemaakt
worden. Officieel is deze zaalcompetitie door het KNKV als niet gespeeld verklaard. Het is echter een
beetje sneu voor iedereen die al 80% van de zaalcompetitie erop heeft zitten om dan geen kampioen
te kunnen worden.
Daarom wil Nikantes graag aandacht vragen voor de (niet-officiele) zaalkampioenen van 2019-2020.
Nikantes heeft maar liefst 3 (niet-officiele) zaalkampioenen en wel: Nikantes 4, Nikantes 3 en Nikantes
A1. Nikantes C1 had ook nog een mogelijkheid om kampioen te worden door 1 wedstrijd te winnen:
echter het je-weet-wel virus gooide voor de Nikantes jeugd jammerlijk roet in het eten.
Een fysieke huldiging van de 3 niet-officiele kampioenen is niet mogelijk en het is nog maar zeer de
vraag of we na 7 april alweer buiten kunnen gaan korfballen met zijn allen. Dus bij deze dan maar even
een digitale huldiging van onze 3 zaalkampioenen. Iedereen heel erg van harte gefeliciteerd namens
het bestuur van Nikantes. Graag brengen wij dan ook onze digitale felicitaties over aan de 3 (nietofficiele) kampioensteams.

NIKANTES 4 VAN HARTE GEFELICITTERD MET HET BEHAALDE KAMPIOENSCHAP
Natuurlijk zijn al onze korfbalteams die deelnemen aan de Nederlandse korfbalcompetitie
allemaal toppers! Voor onze breedtekorfbalteams eindigt helaas vroegtijdig de zaalcompetitie
in verband met onvoorziene omstandigheden.
Maar het goede nieuws is dat er wel een aantal teams kampioen zijn geworden. Dus dat
moeten we natuurlijk even digitaal vieren.
Het eerste team dat kampioen is geworden, is ons zaalteam. Allemaal zo rond de 30, dus nog
niet in de risicogroep, en zonder enige inspanning op de laatste wedstrijddag, zijn zij toch knap
kampioen geworden. Volgens goed ingelichte bronnen, gaan zij ook volgend zaalseizoen weer
acte de presence geven, dus dat wordt vast weer spetteren elke wedstrijd.

NIKANTES 3 VAN HARTE GEFELICITTERD MET HET BEHAALDE KAMPIOENSCHAP
Nikantes mag zich zeer in de handjes knijpen dat er dit zaalseizoen maar liefst 5
seniorenteams meededen aan dit ietwat te vroeg gestopte zaalseizoen. Een nieuw samen
gesteld zaalteam, met een mix van jong en oud, wat hadden we daar van kunnen verwachten?
Leuke wedstrijden en een goede eindstand, want dat is het nu dus wel geworden, is dan toch
een zeer mooi en fraai resultaat.

NIKANTES A1 VAN HARTE GEFELICITTERD MET HET BEHAALDE KAMPIOENSCHAP
De Nikantes A1 jeugd. De jeugd heeft de toekomst maar heeft het ook vaak zwaar. De A1 van
Nikantes kan eigenlijk nog wat extra mensen gebruiken, dus begonnen zij vrij voorzichtig aan
deze zaalcompetitie. Hoe zou het hen vergaan en wat zou het ons gaan brengen? Met hulp
van de B1 spelers lukte het steeds weer om altijd compleet te spelen en ook om leuke
wedstrijden te spelen met een zeer goed resultaat! Onze succes coach Danielle Dekker is dan
ook zeer trots op dit behaalde resultaat. Het is haar eerste seizoen als coach bij Nikantes en
uiteraard boeken wij haar ook gelijk voor het volgende zaalseizoen!

NET NIET VOOR DE C1
Ze waren zeer goed op weg, maar verloren op de laatste speeldag, wat niemand toen nog
wist, hun wedstrijd. De kans om het kampioenschap te halen zat er zeker nog in want zij
stonden maar 1 punt achter op de nummer 1 en hadden ook 1 wedstrijd minder gespeeld.
Nikantes C1 had dus best nog gewoon echt kampioen kunnen worden. Maar dat is nu dus niet
het geval. Dubbel Zes C1 is geeindigd op de 1e plaats en de zaalcompetitie wordt niet meer
verder gespeeld.

NIKANTES JAARPLANNING
Alle korfbal en Jeu de Boules activiteiten zijn tot en met maandag 06-04-2020 komen
te vervallen in verband met de Corona maatregelen. Wij hopen dat we weer kunnen
gaan starten vanaf dinsdag 07-04-2020. Uiteraard houden ook wij de berichtgeving in
de gaten vanuit de overheid, het RIVM en het KNKV en zullen daarbij aansluiten.
De Nikantes jaarplanning is aangepast na aanleiding van alle berichtgevingen. Je treft
het ook aan op de site.

07 april, 2020
Eerste buitenkorfbal training. De eerste buitenkorfbaltraining (onder voorbehoud van
de ontwikkelingen met het Corona virus)
08 april, 2020
Jeu de Boulen woensdag
13.00 uur 3 potjes Jeu de Boulen
Gratis boulen voor iedereen uit Hoogvliet en directe omgeving om kennis te maken
met de Boulesdrome. De eerste Jeu de Boules mogelijkheid (onder voorbehoud van
de ontwikkelingen met het Corona virus)
09 april, 2020
Jeu de Boulen donderdag
19.30 uur 2 potjes Jeu de Boulen met een instructeur
Gratis boulen voor iedereen uit Hoogvliet en directe omgeving om kennis te maken
met de Boulesdrome
10 april, 2020
Kaartavond
Paasklaverjassen en Paasjokeren
We beginnen om 19.30 uur
11 april, 2020
Thuis oefenwedstrijden

Gras Scheidsrechters
09.00 uur Nikantes F1 – RWA F2 Saskia
10.00 uur Nikantes E1 - RWA E3 Danielle
10.30 uur Kangoeroe Klup
11.00 uur Nikantes E2 - DVS’69 Carina
Kunstgras
09.00 uur Nikantes D1 - RWA D3 Naomi
10.00 uur Nikantes B1 - ??
11.00 uur Nikantes C1 - Sporting Delta C3 Daphne P
12.00 uur Nikantes A1 - DES A3 Lex?
13.15 uur Nikantes 3 - ALO 6 Corne
14.30 uur Nikantes 2 - HKC 2 Jordi/Coby/Chris/Lex
15.45 uur Nikantes 1 - HKC 1 Jordy/Coby
17.00 uur Nikantes 4 - GKV (H) 3 Jordy de Ronde
13 april, 2020
Jeu de Boulen 2e Paasdag
3 potjes Jeu de Boulen vanaf 13.00 uur (met een A en B poule, wedstrijd en
Recreatief, ook met mensen uit de regio)
15 april, 2020
Jeu de Boulen woensdag
13.00 uur 3 potjes Jeu de Boulen
Gratis boulen voor iedereen uit Hoogvliet en directe omgeving om kennis te maken
met de Boulesdrome
15 april, 2020
Bestuursvergadering
16 april, 2020
Jeu de Boulen donderdag
19.30 uur 2 potjes Jeu de Boulen met een instructeur
Gratis boulen voor iedereen uit Hoogvliet en directe omgeving om kennis te maken
met de Boulesdrome
17 april, 2020
Koningspelen
Nikantes gaat korfbalclinics geven van 08.00-14.30 uur aan de groepen 1 t/m 8 op
basisschool Prisma
19 april, 2020
Jeu de Boulen zondag

13.00 uur 3 potjes Jeu de Boulen
Gratis boulen voor iedereen uit Hoogvliet en directe omgeving om kennis te maken
met de Boulesdrome
22 april, 2020
Jeu de Boulen woensdag
13.00 uur 3 potjes Jeu de Boulen
Gratis boulen voor iedereen uit Hoogvliet en directe omgeving om kennis te maken
met de Boulesdrome
23 april, 2020
Jeu de Boulen donderdag
19.30 uur 2 potjes Jeu de Boulen met een instructeur
Gratis boulen voor iedereen uit Hoogvliet en directe omgeving om kennis te maken
met de Boulesdrome
26 april, 2020
Jeu de Boulen zondag
13.00 uur 3 potjes Jeu de Boulen
Gratis boulen voor iedereen uit Hoogvliet en directe omgeving om kennis te maken
met de Boulesdrome
29 april, 2020
Jeu de Boulen woensdag
13.00 uur 3 potjes Jeu de Boulen
Gratis boulen voor iedereen uit Hoogvliet en directe omgeving om kennis te maken
met de Boulesdrome
30 april, 2020
Jeu de Boulen donderdag
19.30 uur 2 potjes Jeu de Boulen met een instructeur
Gratis boulen voor iedereen uit Hoogvliet en directe omgeving om kennis te maken
met de Boulesdrome
01 mei, 2020
Opening Boulesdrome
Officiele opening Boulesdrome (onder voorbehoud van de Corona maatregelen)
17.00 uur Inloop in Nikantes kantine
17.30 uur officiele opening

09 mei, 2020
Pubquiz
12 mei, 2020
Jeu de Boules toernooi Hoogvlietse Ondernemers Vereniging vanaf 17.00 uur tot
21.00 uur
Trainingen gaan wel door, maar kantine is dan niet of slechts zeer beperkt
beschikbaar voor ouders en leden
20 mei, 2020
Hemelvaart kampNikantes jeugdkamp 20-05-2020 t/m 24-05-2020
23 mei, 2020
Verhuring kantine
27 mei, 2020
Bestuursvergadering
20 juni, 2020
Volleybal toernooi by night
Lichtslangen veld verlichten
Fluoriserende bal
Aansluitend een Full Moon Party
Felle neonkleuren/blacklight/fluoriserende glaasjes
Voor iedereen
22 juni, 2020
Bestuursvergadering
01 juli, 2020
Sportochtend Middelpunt
Basisschool Middelpunt Sportochtend op de Botreep
02 juli, 2020
Opbouwen voor het Beach Event
03 juli, 2020
Botreep Bedrijven Beach Event
Teams van bedrijven, verenigingen, stichtingen, familie en vrienden, strijden tegen
elkaar om de felbegeerde Botreep Beach Bokaal 2020. Teams doen afwisselend
Beachvolleybal, Beachvoetbal en Beachkorfbal.

04 juli, 2020
10:00
Jeu de Boules toernooi
Op zaterdag 04-07-2020 is er een regio toernooi dat start om 10.00 uur. Opgeven
kan online via ontip. Er worden 5 rondes gespeeld. Er kunnen 32 koppels op de
buitenbanen en 16 koppels op de binnenbanen. In totaal kunnen we 48 koppels kwijt.
04 juli, 2020
13:15
Botreep Beachkorfbaltoernooi
Korfbal teams van E t/m de senioren, vriendenteams, strijden tegen elkaar op het
Beachcourt.
05 juli, 2020
Afbouwen Botreep Beach Event
06 juli, 2020
Avond4daagse Hoogvliet dag 1
Start is bij ETC
07 juli, 2020
Avond4daagse Hoogvliet dag 2
Start is bij ETC
08 juli, 2020
Avond4daagse Hoogvliet dag 3
Start is bij ETC
08 juli, 2020
Sportdag Penta
Sportdag Penta
09 juli, 2020
Avond4daagse Hoogvliet dag 4
Start is bij ETC
15 augustus, 2020
Beachboulen op zaterdag 15-08-2020 op het zand

22 augustus, 2020
Regio Besturen Toernooi
Jeu de Boules toernooi (regio besturen toernooi)
Op het grind of bij slecht weer in de Boulesdrome
29 augustus, 2020
Participarade
Nikantes korfbal en Jeu de Boulen hier promoten?
31 augustus, 2020
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
30 september, 2020
Schoolkorfbaltraining
Schoolkorfbaltraining Botreep 18.30-19.30 uur voor de groepen 3 t/m 8
Deze datum is nog onder voorbehoud
07 oktober, 2020
Schoolkorfbaltoernooi
Schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8
Kangoeroe Klup voor de groepen 1 en 2
Deze datum is nog onder voorbehoud
06 maart, 2021
Verhuring kantine
Kantine verhuurd
07 juni, 2021
Nikantes bestaat 25 jaar
Zaterdag 05-06-2021 iets organiseren??

