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Corona up-date van onze Corona coordinatoren Naomi en Wesley: 
 
 
Vanaf 1 juni 

- Voor de leeftijdsgroep tot en met 18 jaar hoeft de 1,5 meter tijdens de 

sportactiviteit zelf, niet gehandhaafd te worden. 

- Naar aanleiding van bovenstaande zullen de trainingstijden aangepast 

worden: 

18:30 tot 19:30 F, E en D 
19:30 tot 20:30 C, B en A 
20:30 tot 21:30 alle senioren 

- Kom nog steeds niet eerder naar de training dan nodig is, dit voorkomt 
onnodige drukte. 

- Jullie dienen voor en na afloop van de training de handen te ontsmetten met 
desinfecterende gel.  

- Na de training moet het gebruikte materiaal schoongemaakt worden. Hiervoor 
is water met desinfecterend sop aanwezig. 

- Houd met opruimen van de materialen zoveel mogelijk rekening met elkaar, 
ga niet met te veel mensen de mavo box in. 

- Senioren houden zich aan de 1,5 meter regelgeving. 
- Het terras en de kantine blijft nog gesloten. 
- Bij klachten als koorts, hoesten of verkoudheid blijf je thuis! 

 
Vanaf 1 juli 

- Het terras en de kantine mogen weer open!  

- De trainingen zijn dan voorbij, maar zoals jullie van ons gewend zijn, kan er op 

donderdagavond een balletje gegooid worden of kan je met een groepje 

volleyballen (dit uiteraard volgens de regels van het RIVM) 

- Kleedkamers blijven vooralsnog gesloten. 

Alle overige regels blijven gehandhaafd tenzij het kabinet en RIVM anders doet 
besluiten. 
 
Voor vragen kan je terecht bij Wesley en Naomi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
We zijn alweer beland in eind mei 2020 en vanaf 01-06-2020 is het zomer en mogen 
de terrassen vanaf 12.00 uur in de middag open. Helaas geldt dat niet voor ons terras. 
Alleen de terrassen van commerciele organisaties zoals restaurants mogen open. 
Nikantes valt als sportvereniging onder de paracommerciele organisaties. 
 
Maar het goede nieuws is dus wel dat we, als het goed blijft gaan qua Corona afname, 
met ingang van 01-07-2020 de kantine en het terras dan wel open mogen gaan. Wij 
zijn van plan om net als in voorgaande jaren in de zomer open te blijven op de 
donderdagavond om te beachen of te Jeu de Boulen. 
 
Het trainingsschema is aangepast vanaf dinsdag 02-06-2020: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Oud voorzitter van Nikantes overleden 

Tekst bij de afbeelding: Als voorzitter stond hij met enige regelmaat in de 
Hoogvlietse kranten. Het naderende einde van zijn voorzitterschap leverde een 
mooi krantenbericht en een mooie foto op in de Botlek en stamt uit november 
2010. Als ondertitel heeft het “Martin Essers neemt met pijn in het hart afscheid 
van Nikantes”. In werkelijkheid bleef hij natuurlijk altijd verbonden met Nikantes 
na zijn voorzitterschap. Op vrijdag 22-05-2020 nam hij echter wel afscheid van 
het leven. Wij zullen zijn natuurlijke aanwezigheid uiteraard heel erg gaan 
missen. 

De crematie heeft op zaterdag 30-05-2020 plaatsgevonden. 

Op veel te jonge leeftijd (59 jaar) is oud voorzitter van Nikantes (2007-2011) 
na een kort ziekbed overleden op 22-05-2020. Martin Essers was jarenlang 
een betrokken korfballer van korfbalvereniging Hoogvliet dat in 1996 is 
opgegaan met korfbalvereniging ’t Waterschip tot korfbalvereniging 
Nikantes. De oud preses heeft veel vrijwilligerswerkzaamheden verricht 
waaronder bondsscheidsrechter voor het KNKV en verenigings-
scheidsrechter. De laatste jaren deed hij het wedstrijdsecretariaat bij grote 
Jeu de Boules toernooien. Na zijn actieve korfbal carrière is hij actief gaan 
Jeu de Boulen. Hij is ook voorzitter geweest van deze tak van Nikantes en 
heeft deze groep verder uit zien groeien en ook groot gemaakt. Helaas heeft 
hij de opening van de spiksplinternieuwe Boulesdrome niet meer 
meegemaakt. Wel was hij tot de laatste dag toe betrokken wat zeer 
gewaardeerd werd. Hij maakte dan ook onderdeel uit van de bouwcommissie  



 

 

 

van Nikantes die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de 
Boulesdrome. Mede op zijn advies is er een waterleiding aangelegd naar de 
Boulesdrome. Dat heeft ook plaatsgevonden. Zijn laatste idee was om het 
multifunctionele karakter van de hal te laten zien tijdens de officiële opening 
van de Boulesdrome. Dit laatste had plaats moeten vinden op vrijdag 03-04-
2020 maar het Coronavirus gooide roet in het eten. De opening zal 
vermoedelijk verschuiven naar de 1e vrijdag van september als alle 
sportverenigingen weer open mogen gaan. Wij zullen dan dit laatste idee van 
hem dan ook alsnog ten uitvoering brengen. Martin is 4 jaar lang voorzitter 
geweest van kv Nikantes maar hij was vanaf het ontstaan van Nikantes op 
07-06-1996 altijd een zeer betrokken vrijwilliger geweest. Zijn inzet, zijn 
enthousiasme, zijn charisma gaan wij zeker heel erg missen naast zijn 
persoonlijkheid. Het Nikantes bestuur wenst Jolanda en Roy, alle familie, 
vrienden en bekenden, heel veel sterkte toe in de komende periode. 


