
 

 
  
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2020-2021 
Zondag 16-08-2020 
 
 
 
We gaan weer een beetje beginnen. Afgelopen week is de selectie al weer begonnen met trainen. In 
de aankomende week gaat ook de A starten. De week daarna start ook de jongste jeugd weer met 
hun trainingen. Laten we hopen dat het voor iedereen een heel mooi korfbalseizoen gaat worden. 

Herziening spelregels 
De IKF heeft 17 juli jongstleden een herziening van het spelregelboek uitgebracht. Deze herziening 
gaat in per 1 september. Het KNKV werkt momenteel hard aan de afronding van de vertalingen, staat 
in contact met de IKF, en de verwachting is dat deze vertalingen volgende week gedeeld kunnen 
worden. De essentie is dat de spelregels en toelichtingen korter en bondiger omschreven zijn en de 
scheidsrechter verantwoordelijk is voor het begeleiden van de wedstrijd. 

De twee grootste wijzigingen in de spelregels zijn: het zelf nemen van een strafworp in alle klassen, 
zoals afgelopen seizoen in de Korfbal League al van toepassing was, en dat een assistent-coach op 
alle niveaus mogelijk is. 

 

 

  



 

  



 

 
 

 

16 augustus, 2020 

Jeu de Boulen zondagmiddag 
Jeu de Boulen van 10.00-12.30 uur (ivm de hitte) 
18 augustus, 2020 

Start Trainen A1 en A2 
Trainen 19.30-20.30 uur 
Senioren vanaf 20.30 uur 
19 augustus, 2020 

Jeu de Boulen woensdagmiddag 
Jeu de Boulen van 10.00-12.30 uur (ivm Zomerland) 
19 augustus, 2020 

Nikantes op Zomerland 
Nikantes korfbalactiviteiten op Zomerland Hoogvliet tussen 13.00-16.00 uur 
20 augustus, 2020 

Beachen en Boulen donderdagavond 
Beachen en Boulen vanaf 19.30 uur 
22 augustus, 2020 

Oefenwedstrijd 
15.00 uur Nikantes 1 - Thor 1 
 



 

 
 
 
23 augustus, 2020 

Jeu de Boulen zondagmiddag 
Jeu de Boulen van 13.30-15.30 uur 
25 augustus, 2020 

Start Trainen F t/m C 
Trainen 18.30-19.30 uur 
25 augustus, 2020 

Boot Camp voor A en senioren 
Boot Camp voor A en Senioren door Steve's Gym 
26 augustus, 2020 

Nikantes op Zomerland 
Nikantes korfbalactiviteiten op Zomerland Hoogvliet tussen 13.00-16.00 uur 
26 augustus, 2020 

Jeu de Boulen woensdagmiddag 
Jeu de Boulen van 10.00-12.30 uur (ivm Zomerland) 
27 augustus, 2020 

Boulen donderdagavond 
Boulen buiten of binnen 
Beachen en Boulen vanaf 19.30 uur 
27 augustus, 2020 

Beachhandbalclinics 
Beachhandbalclinics op het Beachcourt van 19.00-21.00 uur voor leden van ETC 
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 F1 - DVS'69 F1 
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 - GKV 3 
13.30 uur Nikantes A1 - OZC A2 
14.45 uur Nikantes 1 - Excelsior 6 
16.00 uur Nikantes 2 - Excelsior 7 
Uit: 
11.15 uur DVS'69 A2 - Nikantes A2 
12.30 uur DVS'69 3 - Nikantes 3 
29 augustus, 2020 

Feestavond 
18.00 uur BBQ bij Nikantes 
Aansluitend Silent Disco 
Uiteraard mogelijkheid om te Boulen of te Beachen tussendoor 
  



 

 
 

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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OOK NIKANTES OVERSTAG 
 
Het Sportbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam hebben besloten om een groot deel van de 
horecavoorzieningen in sporthallen in heel Rotterdam te sluiten. 
 
Voor Hoogvliet betekent dit dat de horecavoorziening in het MFC Boomgaardshoek en de 
horecavoorziening in het Sportgebouw Campus in Hoogvliet moesten gaan verdwijnen. Op 
doordeweekse dagen was de horeca al gesloten vanaf 01-01-2020. 
 
De Hoogvlietse verenigingen kregen echter wel de gelegenheid om deze horecavoorzieningen over te 
nemen. Veel enthousiasme voor overname onder de Hoogvlietse verenigingen was er echter niet. 
 
Sinds het voorjaar van 2020 is badmintonvereniging PBC de horecavoorziening gaan runnen in het 
MFC Boomgaardshoek. Uiteindelijk heeft het bestuur van Nikantes in juli 2020 besloten om de 
horecavoorziening in het Sportgebouw Campus over te gaan nemen van het Sportbedrijf Rotterdam. 
 
Voorzitter Jaco Meijboom: “Nikantes was niet erg enthousiast om de kantine van het Sportbedrijf 
Rotterdam over te nemen. Het betekent immers weer een extra belasting voor onze huidige vrijwilligers. 
Het alternatief dat wij zelf, onze gasten en van buitenaf komende scheidsrechters, beoordelaars en 
toeschouwers voor een gesloten kantine staan en alleen nog maar iets uit een apparaat kunnen 
nuttigen, is echter niet goed voor ons als vereniging zijnde. Het is niet goed voor de sfeer en de kans 
dat leden dan stoppen met korfballen was dan ook aanwezig geweest. Wij zien het nu als een nieuwe 
kans die ons wordt aangeboden om van de kantine in de Campus iets moois en eigens te gaan maken 
waardoor er hopelijk nog meer Hoogvlieters besluiten om bij ons te komen korfballen. Iedereen is van 
harte welkom om bij ons te komen sporten, zowel jeugd als ouderen. In juli 2020 hebben wij de 
gebruikersovereenkomst ondertekend om de horecavoorziening van het Sportbedrijf Rotterdam over te 
nemen. Nu zijn wij in de laatste fase gekomen om alle vergunningen goed te regelen voordat wij in 
november 2020 weer gebruik gaan maken van de Campus”. 



 

 
 
 
 
 
De jeugd vanaf 13 jaar gaat vanaf dinsdag 18-08-2020 weer trainen op de Botreep. De jeugd tot 13 jaar 
gaat weer starten vanaf dinsdag 25-08-2020. Het korfbalveldseizoen start in het eerste weekend van 
september. Het korfbalzaalseizoen start half november 2020. Vanaf dat moment zullen vrijwilligers van 
Nikantes de horecavoorziening in de Campus gaan runnen. Bij Nikantes kun je ook Jeu de Boulen 
(Petanque) op zondagmiddag, woensdagmiddag en donderdagavond zowel op de buitenbanen als op 
de binnenbanen in de Boulesdrome. Kijk voor de meest actuele tijden en contact informatie op 
www.nikantes.nl 
 
Tekst bij de foto: Op donderdag 16-07-2020 ondertekenden het bestuur van Nikantes en het Sportbedrijf 
Rotterdam de Gebruikersovereenkomst om de horecavoorziening in het Sportgebouw Campus te 
Hoogvliet voor de komende 5 jaar te gaan overnemen. 
 
Vlnr: Jaco Meijboom (voorzitter kv Nikantes), Ellen de Ridder (Productspecialist Binnensport, 
Sportbedrijf Rotterdam), Mohamed Tarraz (Locatiemanager, Sportbedrijf Rotterdam) en Enrico Stout 
(secretaris kv Nikantes). 
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