
DE DROOM VAN DE BOULESDROME 
 
Eigenlijk heeft elke vereniging wel een aantal grote dromen, de zogenaamde stippen op de horizon: een 
eigen sporthal, een mooie en goede kantine, een extra kunstgrasveld, zonnepalen, verduurzaming van 
het complex en noem maar op. 
 
De Jeu de Boulers van Nikantes hadden ook een grote droom en wel de realisering van een 
Boulesdrome. Hierdoor kunnen ouderen uit Hoogvliet en directe omgeving gedurende het gehele jaar 
onder alle weersomstandigheden Jeu de Boulen (Petanque moeten we eigenlijk zeggen). 
 
Begin jaren 90, we houden het op 1990, hebben oud korfballers van korfbalvereniging Hoogvliet bij hun 
toenmalige kantine 2 baantjes neergelegd. Jeu de Boulen was al snel populair bij de toendertijd 
stoppende korfballers. Hierdoor bleven zij nog verbonden met hun club en werd er voor de wedstrijd 
van het op zondag korfballende Hoogvliet 1 gejeudebouled. Daarna kon men dan naar de wedstrijd van 
het 1e nog even kijken. 
 
In de beginjaren van het boulen in Hoogvliet was de Jeu de Boulestak bekend onder de naam: La 
Corbeille (Frans voor Korfbalmand). Bij het samengaan van kv Hoogvliet en kv ’t Waterschip op vrijdag 
07-06-1996 is besloten om de naam van kv Nikantes te hanteren voor de korfbal tak en voor de Jeu de 
Boulestak. 
 
Het aantal Boulers steeg gestaag in de loop der jaren heeft het op het hoogtepunt geschommeld net 
onder en net boven de 100 leden. Momenteel staat het aantal leden weer vlak onder de 100.  
 
Bij de fusie in 1996 heeft de Jeu de Boules tak nog 1 jaar op de Botreep gebivakkeerd. De korfballers 
waren al actief op de Baarsweg. De beloofde nieuwe kantine op de Baarsweg bleef uit en na 1 jaar 
konden de dubbele lasten van de Botreep en de Baarsweg niet meer betaald worden en verhuisde ook 
de Boulers naar de Baarsweg. Daar groeide het aantal banen door naar 12 waardoor er ook grote 
toernooien georganiseerd konden gaan worden. 
 
Toen Nikantes in 2006 moest gaan verhuizen naar de Botreep, kreeg de Jeu de Boules tak de 
beschikking over 3 buitenbakken waarop 18 banen uitgelegd konden worden. Ook toen konden er nog 
grotere toernooien georganiseerd gaan worden wat dus ook gebeurde. 
 
De droom van een Boulesdrome is altijd aanwezig geweest onder de boulers. Aangezien de gemeente 
hier zelf geen plannen voor had en Nikantes ook niet zelf beschikte over de nodige know how en ervaring 
om het te realiseren, bleef het jarenlang ook een echte droom. 
 
In de tussentijd was men bij de korfbal toegekomen aan het realiseren van wat kleinere dromen. Zo 
draaiden wij allang onze hand niet meer om voor de organisatie van een Open Dag of jaarlijks 
terugkerend Schoolkorfbaltoernooi. Na de realisering van een aantal wat grotere dromen zoals het 
elektronische scorebord buiten op het kunstgrasveld, het elektronische scorebord in de Campus, nieuwe 
stoelen en tafels in de kantine op de Botreep, werd tenslotte ook nog een lang gekoesterde droom van 
Speeltoestellen en nieuwe fietsrekken op de Botreep gerealiseerd. Aangezien dit laatste project vrij 
groot was (rond de € 15.000,00) gaf ons dat het vertrouwen om een nog grotere droom te gaan 
verwezenlijken.  
 
Eerst kwam daar dan het multifunctionele permanente Beachcourt dat samen met ETC en YUM 
gerealiseerd werd. Dit project was bij elkaar al goed voor ongeveer € 100.000,00. In the slipstream werd 
namelijk ook nog het betegelde terras voorzien van picknicktafels en ook van een Bar Container 
waardoor de spullen ook makkelijk opgeborgen konden gaan worden. 
 
Leuk detail is dat de Jeu de Boulers direct na realisering van het Beachcourt als eerste sporttak van de 
Botreep een grootschalig Beachtoernooi organiseerden. De korfballers en handballers zouden pas een 
jaar later volgen met grote evenementen. 
 
Uiteraard heeft de korfbal nog steeds haar eigen dromen (een mooie sporthal, een extra kunstgrasveld, 
stenen kleedkamers, zonnepanelen en een overkapping tussen kantine en veld om nog maar eens wat 
te noemen) maar nu werd het dan tijd om de Boulesdrome te gaan realiseren. Immers het lukte ons al 



eerder om grootschalige projecten neer te zetten, dus dit zou dan toch ook wel een keer van de grond 
gekregen moeten gaan worden? 
 
In het voorjaar van 2018 ontving Nikantes een mailing van de Stichting Neyenburgh. Maatschappelijke 
initiatieven die de stad Rotterdam beter konden maken door iets duurzaams neer te zetten voor 
kwetsbaren, konden in aanmerking komen voor een forse bijdrage. De Stichting richtte zich alleen op 
initiatieven van de gemeente Rotterdam. Van de initiatiefnemers werden 25 initiatieven geselecteerd 
die hun zaak konden gaan pitchen voor een jury. Onder de 25 goede doelen werd maar liefst 1,2 miljoen 
uitgekeerd. 
 
Het was toen het moment om een poging te wagen om het idee voor een Boulesdrome te gaan 
verwezenlijken. Uiteraard moest er een verhaal geschreven worden dat Enrico Stout voor zijn rekening 
heeft genomen inclusief het opstellen van een globale begroting. We moesten ook al iets van een 
tekening inleveren dus werd broer Peter Stout ingeschakeld voor het maken van een eerste 
bouwtekening. De eerste kosten werden geraamd op € 40.000,00 en we hadden gevraagd om een 
bijdrage van € 20.000,00. Later zou blijken dat we daar een ietjes te voorzichtig in waren geweest want 
het gebouw heeft toch wel iets meer gekost. In ieder geval kwamen wij goed door de eerste screening 
en mocht Enrico het verhaal gaan pitchen. Dezelfde avond vond ook de uitreiking van de Awards plaats 
op het gemeentehuis in Rotterdam door burgemeester Aboutaleb op 4 juli 2018. Nikantes mocht toen 
uit handen van de jury van de Stichting Neyenburgh maar liefst een Award in ontvangst nemen van € 
20.000,00. Binnen een jaar moest er aanspraak gemaakt worden op dit bedrag. Het gaf ons in ieder 
geval het idee, het vertrouwen en de mogelijkheid om verdere stappen te ondernemen. Deze Award 
was zeer belangrijk omdat het vaak deuren kan openen bij vervolg aanvragen die anders gesloten 
blijven, zoals we ook gemerkt hadden bij de realisering van het Beachcourt. 
 
Al vrij snel werd duidelijk waar de Boulesdrome zou moeten gaan komen: de derde en achterste bak 
zodat we nog 2 bakken over zouden houden. Een van de eerste dingen die geregeld moest gaan worden 
was de toestemming van het Sportbedrijf Rotterdam en van de gemeente Rotterdam om op hun grond 
iets neer te zetten. Al snel werd deze toestemming verleend en dat maakte sowieso de weg vrij om 
verdere concrete plannen te gaan maken. 
 
Kennis en kunde bij elkaar halen is wellicht de grootste uitdaging geweest. Wederom waren er (oud) 
korfballers bereid om in deze trein te gaan stappen. Er werd een bouwcommissie geformeerd bestaande 
uit (oud) korfballers waarvan sommigen ook al aan het Jeu de Boulen waren geslagen. De handige 
Harries kwamen met enige regelmaat bij elkaar. Uiteraard was er ook heel modern veel overleg via de 
Whatsapp groep. Een van de eerste dingen die vroegtijdig gerealiseerd moest gaan worden, was de 
zelfstandige stroomvoorziening naar de hal toe. In de zomer van 2019 werd dit gerealiseerd vlak voor 
het Botreep Beach Event van 2019 zodat dit grootschalige evenement van Nikantes hier ook al gelijk 
iets aan zou hebben. Dit plan lukte. 
 
Inmiddels was Enrico bezig met het aanschrijven van diverse fondsen. Rond de 60 fondsen zijn 
aangeschreven en alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Rotterdam zijn uiteraard onder de loep 
genomen. Vanaf het moment dat Nikantes kleinschalige dromen is gaan realiseren, hebben wij 1 
belangrijke regel gehanteerd: wij gaan als vereniging geen lening aan. Immers je weet nooit hoe over 
bijvoorbeeld 5 jaar de vlag ervoor staat. Bij de realisering van het beachcourt was het niet aangaan van 
een lening nog belangrijker omdat we het realiseerden met 3 verschillende partijen. Toen konden wij 
helaas nog geen beroep doen op de zogenaamde 1/3 regeling van de gemeente Rotterdam (lenen was 
namelijk een voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling). Echter rond het 
moment van realisering van het Beachcourt heeft de gemeente Rotterdam besloten dat lenen geen 
verplichting meer was. Hierdoor hebben wij voor de realisering van de Boulesdrome wel een beroep 
kunnen doen op de 1/3 regeling van de gemeente Rotterdam. 
 
Het oprichten van een Stichting voor BTW terug gave was ook niet meer nodig. Sinds 01-01-2019 is dit 
afgeschaft en bestaat er nog wel een subsidiemogelijkheid via het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (de BOSA regeling) waar wij uiteraard gebruik van hebben gemaakt. 
 
Naast “het verhaal” moesten er natuurlijk ook goede offertes gaan komen gebaseerd op een goede 
bouwtekening. Wederom heeft Peter Stout als bouwkundig architect dit voor zijn rekening genomen. 
Vervolgens zijn er meerdere offertes opgevraagd bij diverse bedrijven. Ze zijn allemaal tegen het licht 
gehouden en uiteindelijk is gekozen voor de Jawinihal van BUKO, ook wel een zadeldakloods genoemd. 



Keuzes moesten er gemaakt worden: kiezen we wel voor isolatie of niet. Dit lieten we afhangen van de 
resultaten van de fondsen. Neyenburgh had als voorwaarde gesteld dat er binnen een jaar een beroep 
gedaan moest worden op de Award, maar dit gingen wij toch niet halen. Gelukkig waren zij bereid om 
ons uitstel te geven. Hierdoor konden we nog de laatste resultaten van de fondsen en subsidies 
afwachten en ook de laatste puntjes op de i gaan zetten voor de offerte van BUKO. 
 
Maar ook de Bouwvergunning was nog een heel spannend moment. Zou deze wel of niet afgegeven 
gaan worden? Uiteindelijk werd deze afgegeven maar de gemeente stelde in eerste instantie nog als 
voorwaarde dat er een Hydrant (bovengrondse brandkraan) moest gaan komen. Gelukkig bleek dat 
toch niet noodzakelijk te zijn waardoor de laatste hobbel vrijgemaakt werd om te gaan bouwen. 
 
Het plan was om te gaan bouwen als de korfballers en handballers in de zaal zijn, dus vanaf november 
2019. Het werd uiteindelijk februari 2020 toen de fundering aangelegd kon worden door Fortuin Tuinen 
uit Hoogvliet. Vervolgens kon de bouw dan plaatsvinden in maart en april 2020. Gelukkig was het 
grootste gedeelte van de bouw al klaar toen half maart 2020 Corona roet in ieders eten kwam gooien. 
De geplande opening begin april 2020 en openingsmaand april 2020, konden echter geen doorgang 
vinden en nu hebben wij dan alsnog officieel de Boulesdrome geopend op vrijdag 28-08-2020. In de 
maand september mogen alle ouderen uit Hoogvliet en directe omgeving gratis gebruik maken van de 
Boulesdrome om kennis te maken met de hal. Graag natuurlijk wel vantevoren een afspraak maken, dit 
in verband met de Corona.  
 
Een van de ideeën is om de hal multifunctioneel te gebruiken in de komende jaren. Het gebouw voldoet 
aan alle strenge bouweisen en heeft zelfs de status van Sporthal gekregen. Bouwkundig voldoet het 
gebouw namelijk aan de eisen van een sporthal. Dit was een voorwaarde om de bouwvergunning rond 
te kunnen krijgen. De Jawinihal is 22 meter lang, 15 meter breed en 5,7 meter hoog. Voorzien van water, 
elektriciteit, verlichting en volledig geïsoleerd met sandwichpanelen. Daarnaast kozen we voor grote 
elektrische roldeuren zodat er vanuit de hal toch nog contact kan zijn met de buitenbanen. Tenslotte is 
dit ook beter in verband met de isolatie. Er zit (nog) geen verwarming in de hal, maar dit zou zomaar 
natuurlijk nog de volgende stip op de horizon kunnen gaan worden. 
 
Het was onze oud voorzitter Martin Essers (oud korfballer en oud Jeu de Bouler) die met het idee kwam 
om gelijk water aan te leggen als we dan toch bezig waren om elektriciteit aan te leggen. Daarnaast 
kwam hij ook met idee om het gebouw multifunctioneel te gebruiken. Zo zijn wij nu ook aan het 
experimenteren met een tijdelijke vloer met rubber tegels. Het kan wellicht gebruikt worden bij 
evenementen. Daarnaast zou je ook kunnen sjoelen, darten en handboogschieten in de hal. Het gebouw 
is zo uitgevoerd dat het een levensduur heeft van 50 jaar. We hebben dus nog wel een tijdje om het 
multifunctionele karakter van de hal te gaan ontdekken. 
 
Daarnaast kunnen we ook grote groepen ontvangen die willen Jeu de Boulen. Er zijn ongeveer 50 Jeu 
de Boules sets beschikbaar. De hal kan bijvoorbeeld ook gehuurd worden voor bedrijfsuitjes. Ouderen 
kunnen Boulen en jongeren kunnen beachen. Uiteraard kan er gebruik gemaakt worden van de kantine 
van Nikantes. Boules, Beers, Beachen en Bites komen hier dus heel mooi samen. Tegenwoordig onder 
jongeren ook iets dat behoorlijk aanslaat. 
 
Op korte termijn zullen er al andere groepen buiten Nikantes gaan Jeu de Boulen in de hal. Zo gaan we 
een samenwerkingsverband aan met Klup die met 50+ers komen Boulen in de hal. Daarnaast zullen er 
ook Jeu de Boules toernooien plaats gaan vinden in de winterperiode. De hal zou ook gebruikt kunnen 
worden bij evenementen of onderdeel uitmaken van geheel nieuwe evenementen zoals een Kerstmarkt 
in de winter.  
 
De realisering van de Boulesdrome heeft enorm veel tijd en energie gekost van diverse vrijwilligers van 
Nikantes. Wij denken dat het zeker de moeite waard is geweest om het te realiseren. Het is een verrijking 
voor het sportcomplex Botreep 10 te Hoogvliet en dus ook voor de leden van Nikantes. Wij denken dat 
we met de Boulesdrome en met het Beachcourt de vereniging toekomstbestendig hebben gemaakt. 
 
De eerstvolgende realisering van een hele grote droom van Nikantes laat nog even op zich wachten. 
Een eigen sporthal zoals bij onze buren over de brug het geval is, zouden we graag zien, maar lijkt voor 
ons toch echt een brug te ver om dit zelf te kunnen realiseren. 
 



Wij hopen dat binnen nu en 5 jaar het kunstgrasveld compleet vervangen wordt door de gemeente en 
wij hebben er goede hoop op dat er binnen nu en 5 jaar LED verlichting rondom het kunstgrasveld zal 
staan. Dit is een voornemen van de gemeente Rotterdam, zo hebben wij begrepen uit de laatste 
beleidsstukken. Wij zullen hier uiteraard op wachten en de ontwikkelingen nauw in de gaten houden. 
 
Binnen nu en een jaar heeft Nikantes zeker nog een paar wat “kleinere” uitdagingen: zo gaan wij ons 
nu richten op de realisering van een overkapping tussen de kantine en het kunstgrasveld: mede 
vanwege deze droom is 12.5 jaar geleden de Club van 50 opgericht. Tijd dus om dit samen met de Club 
van 50 nu ook echt in 2021 te gaan realiseren. De andere uitdaging is om zelf de kantine te gaan runnen 
in de Campus. Niet een droom waar we om stonden te springen, maar het is nu wel een feit waar we 
voor staan. We kunnen dit nu ook zelf vorm gaan geven wat ook weer nieuwe kansen en ontwikkelingen 
kan gaan brengen voor Nikantes. 
 
Tot slot nog een kleine persoonlijke noot. Het is ontzettend leuk om dit soort initiatieven te kunnen 
verwezenlijken en om te zien dat mensen er ook echt iets aan hebben. Het is ook goed om te zien dat 
er binnen Nikantes toch altijd meerdere mensen bereid zijn om zaken op te pakken en te realiseren. De 
realisering van dit soort dromen kost echter ontzettend veel van mijn tijd en heel veel 
doorzettingsvermogen. Zolang ik merk dat wij er met zijn allen wat aan hebben, niet alleen onze eigen 
leden, maar ook bijvoorbeeld de bewoners uit de buurt (dit kunnen zomaar de nieuwe leden van morgen 
zijn), blijf ik ermee doorgaan. 
 
Wij klagen wel eens over de gemeente Rotterdam of over het Sportbedrijf Rotterdam, maar wij zijn 
uiteraard heel veel dank aan hen verschuldigd want zonder hun toestemming om iets te realiseren op 
hun grond, kunnen wij ook geen mooie dromen realiseren. 
 
Tenslotte zijn wij uiteraard heel veel dank verschuldigd aan alle fondsen, subsidieverstrekkers en 
bedrijven die hebben bijgedragen aan de realisering van de Boulesdrome van Nikantes. Daarnaast 
hebben zij ook de officiële opening mogelijk gemaakt alsmede ook de Openingsmaand September 
2020. Gedurende heel deze maand mogen alle ouderen uit Hoogvliet en omgeving kennis komen 
maken met Nikantes en de Boulesdrome op de zondagmiddag en woensdagmiddag en op de 
donderdagavond. Kijk op www.nikantes.nl voor de exacte tijden. 
 
Wij willen heel graag al onze fondsen, subsidieverstrekkers en bedrijven bedanken voor hun hulp en 
steun bij de realisering van de Boulesdrome, de opening van vrijdag 28-08-2020 en de Openingsmaand 
september 2020. Wij bedanken dan ook: 
 
Burendag 2020 
Club Goals Fonds van Simpel.nl 
Club van 50 
De Groot Fonds Stichting 
Deltaport Donatiefonds 
Elise Mathilde Fonds 
EMO 
Fortuin Tuinen 
Gebiedscommissie Hoogvliet 
Gemeente Rotterdam 
ING Personeelsdonatiefonds 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
NLDoet 2020 
Rabobank Rotterdam Fonds 
Rabobank Coöperatief Fonds 
Rotterdam Sport Support 
Shell 
Stimuleringsbudget NOC*NSF 
Sportbedrijf Rotterdam 
Stichting Opzoomer Mee 
Stichting Waarborgfonds Sport 
Stichting Bevordering van Volkskracht 
Stichting Neyenburgh 
Stichting Het Heilige Geest Huis 

http://www.nikantes.nl/


Stichting ’t Hofje van Gerrit den Koker 
Sint Laurensfonds 
Stichting Aelwijn Florisz 
Team Nikantes (prijswinnaars van het TV programma Echt Waar) 
Van der Mandele Stichting 
Van Ommeren – de Voogt Stichting 
Voor de Ouderen 
Vriendenloterij 
 
 
Tenslotte wil ik graag alle Nikantes vrijwilligers korfballers en Jeu de Boulers die hebben meegeholpen 
op wat voor manier dan ook met de realisering van de Boulesdrome van harte bedanken voor hun 
bijdrage en inzet. 
 
Enrico Stout 
Secretaris kv Nikantes 
 
 
 
 



 

 

  



  



 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 

  



 

  



  



  



 

 

 

 

 

  



  



 


