
 

 
  
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2020-2021 
Zondag 12-07-2020 
 
 
We zijn eigenlijk al weer begonnen aan een het nieuwe seizoen. Het is immers 1 juli 
geweest. En het gaat een heel speciaal seizoen worden omdat we op 07-06-2021 
maar liefst 25 jaar bestaan. Het lijkt ons dan ook leuk om gedurende heel het seizoen 
ons 25-jarig bestaan te vieren met elk kwartaal iets leuks, groots of bijzonder. 
Als eerste zal dat zijn ons Openingsweekend. Op vrijdag 28-08-2020 de officiele 
opening van de Boulesdrome en op zaterdag 29-08-2020 thuisoefenwedstrijden met 
aansluitend een gezellige avond voor iedereen. Informatie hierover volgt nog, maar 
reserveer de datum maar alvast in je agenda. Het wordt echt iets leuks. Hieronder nog 
een overzicht van alle oefenwedstrijden. 
 
 
11 augustus, 2020 
Start Trainen Senioren 
Trainen van 20.00-21.00 uur 
18 augustus, 2020 
Start Trainen A1 en A2 
Trainen 19.30-20.30 uur 
Senioren vanaf 20.30 uur 
19 augustus, 2020 
Nikantes op Zomerland 
Nikantes korfbalactiviteiten op Zomerland Hoogvliet 
22 augustus, 2020 
Oefenwedstrijd 
15.00 uur Nikantes 1 - Thor 1 
25 augustus, 2020 
Start Trainen F t/m C 
Trainen 18.30-19.30 uur 
26 augustus, 2020 
Nikantes op Zomerland 
Nikantes korfbalactiviteiten op Zomerland Hoogvliet 
28 augustus, 2020 
Officiele opening Boulesdrome 
Officiele opening van de Boulesdrome 
Start van het project Bewegen voor ouderen in de maand september 2020 
Woensdagmiddag, zondagmiddag en donderdagavond boulen 
17.00 uur Ontvangt genodigden in kantine van Nikantes 
17.30 uur Officiele opening bij de Boulesdrome door voorzitter kv Nikantes 
Gelegenheid om te boulen en een hapje en drankje te nuttigen in de kantine van 
Nikantes 
19.00 uur Sluiting 
 
 
 



 

 
 
29 augustus, 2020 
Oefenwedstrijden thuis 
Thuis: 
09.00 uur Nikantes D1 - DVS'69 D1 
10.00 uur Nikantes C2 - DVS'69 C3 
10.30 uur Kangoeroe Klup op het grasveld 
11.00 uur Nikantes C1 - DVS'69 C1 
12.00 uur Nikantes 4 - ?? 
*13.30 uur Nikantes A1 - OZC A2 
*14.45 uur Nikantes 1 - Excelsior 6 
*16.00 uur Nikantes 2 - Excelsior 7 
Uit: 
*10.00 uur Vitesse (Ba) F1 - Nikantes F1 
11.15 uur DVS'69 A2 - Nikantes A2 
12.30 uur DVS'69 3 - Nikantes 3 
*Gewijzigd op: 1 juli 
02 september, 2020 
Oefenwedstrijden 
19.30 uur Alo 4 - Nikantes 2 
20.45 uur Alo 3 - Nikantes 1 
05 september, 2020 
Start Korfbalcompetitie 
Start Veldkorfbalcompetitie 
 
 

 
 
 



 

 

 
WIE DOET WAT BINNEN DE TC     Seizoen 2020-2021 
 
 

Ilse van Schouwen  
Dit jaar ben ik voorzitter van de TC. Voor alle TC gerelateerde zaken kun je bij 
me terecht.  
We horen het liever te vroeg dan te laat. 
Dus mocht je vragen hebben of gewoon even je hart willen luchten, spreek me 
gerust aan. Anders kun je me bereiken via ilse.tc.nikantes@gmail.com of 06-
14532191 
 

 
Chantal van Marion  
Komend seizoen zal ik zelf helaas niet starten met korfballen vanwege een knie 
blessure. 
Binnen de TC ben ik voor dit seizoen een algemeen lid en help ik waar nodig! 
Voor de afmeldingen voor wedstrijden kunnen jullie dit seizoen bij mij terecht. Als 
je wat kwijt wilt of gewoon even gezellig wilt kletsen hoor ik het Graag! 06-
40171164 of mail me gerust chantal.nikantestc@gmail.com 
 

 
Sascha Jansen (jeugd) 
Ik zal mezelf even voorstellen. 
Mijn naam is Sascha Jansen, zelf speel ik in het 2e en aankomend seizoen ben 
ik trainer/coach van de A1. Sinds kort zit ik ook bij de tc. Mocht je vragen hebben 
kan je altijd even bij me langs komen of me telefonisch bereiken op 06-
12893969. 
sascha.nikantestc@gmail.com 
 

 
Megan Bosch (jeugd) 
Bij Nikantes ben ik speelster van de selectie en vanaf dit seizoen nieuw bij de 
TC. Mocht je vragen hebben of gezellig willen kletsen mag dat altijd als je mij 
ziet! Ik ben ook bereikbaar via megan.nikantestc@gmail.com of 06-10855615. 
 
 
 
 

 
Jordi Holleman (scheidsrechters) 
Binnen de TC ben ik verantwoordelijk voor scheidsrechterszaken en 
oefenwedstrijden. Voor vragen of opmerkingen ben ik bereikbaar op 06-
36024798 of via jordi.tc@nikantes.nl. Uiteraard mag je me ook altijd even op het 
veld of in de zaal aanspreken, vaak ben ik op wedstrijddagen  
aanwezig. 
 
 

 
Naomi Meijboom-van Kralingen (senioren) 
Voor de meeste van jullie ben ik waarschijnlijk geen onbekende. Naast speler en 
trainer ben ik actief als bestuurslid met TC zaken in mijn portefeuille, ik ben de 
schakel tussen de TC en het bestuur en ondersteun de TC daar waar nodig is. 
Dit seizoen ben ik tevens aanspreekpunt voor de senioren. Bij vragen of 
opmerkingen ben ik bereikbaar via naomi.vankralingen@gmail.com of 06-
26701163. Uiteraard mag je me ook altijd even op het veld of in de zaal 
aanspreken. 
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