
 

 
 
Nummer 1 
Zondag 06-09-2020 
Seizoen 2020-2021 
 
 
 

Start van het nieuwe seizoen,  
 
 
Afgelopen weekend is het nieuwe seizoen op feestelijke wijze 
van start gegaan met de opening van de Boulesdrome op 
vrijdag en vervolgens op zaterdag een  BBQ en Silent Disco. 
Ik denk dat ik voor iedereen spreek, als ik zeg “dat het een 
heel gezellig en geslaagd weekend is geworden”. 
 
Maar helaas hebben we ook nog steeds een virusje 
rondwaaien en dat merken we met de afmeldingen voor de 
oefenwedstrijden en de herziene indeling van de KNKV. 
Nagenoeg alle teams hebben een andere indeling en herzien 
veldprogramma, hou dit dus goed in de gaten! 
 
Ook wij als vereniging moeten nog steeds op een goede en verantwoorde manier omgaan met alle 
regelgeving en richtlijnen. Ik wil een ieder dan ook wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur 
biedt iedereen zoveel als mogelijk een plaats waarbij de richtlijnen gevolgd kunnen worden. Gebruik deze 
mogelijkheid, ook wij krijgen wellicht nog een keer controle en als het dan bij een waarschuwing blijft is het 
prima, maar we moeten er niet aan denken dat het hek weer dicht moet. 
 
En dan ook nog iets heel anders; 
We hebben al een tijdje de wens om een overkapping van het terras te realiseren. Een mooi verlengstuk van 
onze kantine, lekker als zonnescherm of beschutting voor een regenbui. Maar daar is natuurlijk wel weer 
extra geld voor nodig. Daarom doen wij mee aan de actie “Scoren voor jouw vereniging” van de 
VriendenLoterij!  
 
Maandagavond 28 september tussen 18.30-21.30 uur kun je een telefoontje verwachten van één van onze 7 
vrijwilligers (Leden en ouders van jeugdleden) met de vraag of je wilt gaan meespelen met de 
VriendenLoterij voor Nikantes. Het is de moeite meer dan waard, want: 

• Minimaal 40% van de lotprijs komt ten goede aan Nikantes 

• Als deelnemer van de VriendenLoterij maak je maandelijks kans op mooie prijzen 
 
Hoe meer loten we verkopen, hoe sneller we een overkapping kunnen realiseren. Daar gaan we met z’n 
allen toch voor! 
 
Als laatste wil ik jullie allemaal een heel leuk en sportief seizoen toe te wensen. 
 
Geniet ervan! We bestaan maar één keer 25 Jaar. 
 
Groeten, 
Jaco 

 
 
 
  
  



 

 
 
 



 

 
 
 
Hieronde het actuele Nikantes programma (let op het is van 06-09-2020). De meest actuele datums en tijden 
staan altijd in de KNKV app. Wijzigingen worden realtime doorgegeven. 
 
 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam 

12-9-2020 14:30 Purmer 1 Nikantes 1 

12-9-2020 14:00 ODO 4 Nikantes 2 

12-9-2020 14:00 Nikantes 3 Maassluis 6 

12-9-2020 11:30 Twist A3 Nikantes A1 

12-9-2020 12:00 ONDO (G) A4 Nikantes A2 

12-9-2020 11:45 KCR C2 Nikantes C1 

12-9-2020 12:00 Olympia (S) C3 Nikantes C2 

12-9-2020 10:00 KVS/Maritiem D4 Nikantes D1 

12-9-2020 10:00 Oranje Wit (D) F1 Nikantes F1 

15-9-2020 18:30 Nikantes C2 Thor (R) C1 

17-9-2020 19:30 ZKV (Zu) 3 Nikantes 4 

19-9-2020 15:30 Nikantes 1 Triaz 1 

19-9-2020 17:00 Nikantes 2 Twist 5 

19-9-2020 14:00 Nikantes 4 Olympia (S) 3 

19-9-2020 12:30 Nikantes A1 ZKV (Zu) A1 

19-9-2020 11:00 Nikantes A2 Twist A3 

19-9-2020 10:00 Nikantes C1 IJsselvogels C2 

19-9-2020 11:00 Nikantes C2 ZKV (Zu) C1 

19-9-2020 09:00 Nikantes D1 Avanti/Post Makelaardij D6 

19-9-2020 09:00 Nikantes F1 GKV/Enomics F2 

26-9-2020 15:30 DKV (IJ) 1 Nikantes 1 

26-9-2020 14:30 Nexus 2 Nikantes 2 

26-9-2020 13:45 Nikantes 3 't Capproen 3 

26-9-2020 13:30 KCR 11 Nikantes 4 

26-9-2020 17:30 Avanti/Post Makelaardij A6 Nikantes A1 

26-9-2020 12:30 ZKV (Zu) A1 Nikantes A2 

26-9-2020 11:00 KOAG C1 Nikantes C1 

26-9-2020 11:25 Thor (R) C1 Nikantes C2 

26-9-2020 10:00 Gemini D2 Nikantes D1 

26-9-2020 09:00 Kinderdijk F1 Nikantes F1 

3-10-2020 15:30 Nikantes 1 Olympia (S) 1 

3-10-2020 17:00 Nikantes 2 Olympia (S) 2 

3-10-2020 16:15 KVS/Maritiem 8 Nikantes 3 

3-10-2020 14:00 Nikantes 4 ZKV (Zu) 3 

3-10-2020 12:30 Nikantes A1 't Capproen A2 

3-10-2020 11:00 Nikantes A2 Avanti/Post Makelaardij A6 

3-10-2020 11:00 Nikantes C1 KCR C2 

3-10-2020 10:00 Nikantes C2 Olympia (S) C3 

3-10-2020 10:00 Nikantes D1 KVS/Maritiem D4 

3-10-2020 09:00 Nikantes F1 Oranje Wit (D) F1 



 

10-10-2020 11:30 Weidevogels 5 Nikantes 2 

10-10-2020 15:00 Eureka 1 Nikantes 3 

10-10-2020 13:15 Olympia (S) 3 Nikantes 4 

10-10-2020 10:15 't Capproen A2 Nikantes A2 

10-10-2020 10:30 IJsselvogels C2 Nikantes C1 

10-10-2020 11:45 ZKV (Zu) C1 Nikantes C2 

10-10-2020 09:00 Avanti/Post Makelaardij D6 Nikantes D1 

10-10-2020 09:30 GKV/Enomics F2 Nikantes F1 

17-10-2020 13:30 Nikantes 1 Fluks 1 

17-10-2020 15:00 Nikantes 2 DES (D) 5 

17-10-2020 12:00 Nikantes 3 Excelsior (D) 7 

17-10-2020 10:30 Nikantes A2 Nikantes A1 

24-10-2020 16:15 Stormvogels (U) 1 Nikantes 1 
 
 
 
 

ACW SCHOOLKORFBALTOERNOOI 2020 
 
In april 2020 kon het jaarlijkse Schoolkorfbaltoernooi helaas niet doorgaan.  
 
We willen het toch nog een keer proberen en wel op woensdag 7 oktober. De 
uitnodigingen zijn verstuurd. Het blijft natuurlijk afwachten want de scholen 
zijn erg voorzichtig. Ondertussen zijn we natuurlijk zoals elk jaar weer op 
zoek naar scheidsrechters. Het toernooi begint om 13.00 uur en is rond 16.00 
uur afgelopen. Mocht je wel een paar wedstrijdjes willen fluiten maar kom je 
later. Geen probleem dan houd ik er rekening mee bij het indelen van de 
wedstrijden. 
 
Op 30 september is er een training voor de kinderen die meedoen aan het 
toernooi. Ook daar is hulp van harte welkom. De training is van 18.30 uur tot 
19.30 uur.  
 
Als je een paar wedstrijdjes wilt fluiten of wilt helpen bij de training kun je dit 
doorgeven aan Mirjam mirjamvanhamburg@hetnet.nl. Alvast dank voor je 
hulp!!! 
 
  

mailto:mirjamvanhamburg@hetnet.nl


 

 
 
Nikantes thuisfluit programma 
 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 

5-9-2020 09:00 Nikantes F1 Kinderdijk F1 Job Kornet & Bert de Man 

5-9-2020 09:15 Nikantes C2 Thor (R) C1 Marjolein Benne 

5-9-2020 10:00 Nikantes D1 Gemini D2 Shelly van Bree 

5-9-2020 10:15 Nikantes C1 KOAG C1 Ricardo Jansen 

5-9-2020 11:00 Nikantes A1 ONDO (G) A4 Jordy de Ronde 

5-9-2020 15:30 Nikantes 1 Stormvogels (U) 1 bond 

5-9-2020 18:30 Nikantes 4 KCR 11 Brian Verbraak 

12-9-2020 14:00 Nikantes 3 Maassluis 6 #N/B# 

19-9-2020 09:00 Nikantes D1 Avanti/Post Makelaardij D6 Saskia Bijl 

19-9-2020 09:00 Nikantes F1 GKV/Enomics F2 Quinte Bruin & Tim Ameling 

19-9-2020 10:00 Nikantes C1 IJsselvogels C2 Megan Bosch 

19-9-2020 11:00 Nikantes A2 Twist A3 Naomi Meijboom 

19-9-2020 11:00 Nikantes C2 ZKV (Zu) C1 Jordy de Ronde 

19-9-2020 12:30 Nikantes A1 ZKV (Zu) A1 Chris van Dijk 

19-9-2020 14:00 Nikantes 4 Olympia (S) 3 Ben van Gameren 

19-9-2020 15:30 Nikantes 1 Triaz 1 bond 

19-9-2020 17:00 Nikantes 2 Twist 5 bond (backup: Jordi Holleman) 

26-9-2020 13:45 Nikantes 3 't Capproen 3 #N/B# 

3-10-2020 09:00 Nikantes F1 Oranje Wit (D) F1 Daniel de Klein & Colin Stam 

3-10-2020 10:00 Nikantes C2 Oranje Wit (D) F1 Ilse van Schouwen 

3-10-2020 10:00 Nikantes D1 KVS/Maritiem D4 Sascha Jansen 

3-10-2020 11:00 Nikantes A2 Avanti/Post Makelaardij A6 Ben van Gameren 

3-10-2020 11:00 Nikantes C1 KCR C2 Jaco Meijboom 

3-10-2020 12:30 Nikantes A1 t Capproen A2 Lex Maagdenberg 

3-10-2020 14:00 Nikantes 4 ZKV (Zu) 3 Wesley Verbraak 

3-10-2020 15:30 Nikantes 1 Olympia (S) 1 bond 

3-10-2020 17:00 Nikantes 2 Olympia (S) 2 bond (backup: Jordi Holleman) 

17-10-2020 10:30 Nikantes A2 Nikantes A1 Jordi Holeman 

17-10-2020 12:00 Nikantes 3 Excelsior (D) 7 Brian Verbraak 

17-10-2020 13:30 Nikantes 1 Fluks 1 bond 

17-10-2020 15:00 Nikantes 2 DES (D) 5 bond (backup: Chris van Dijk) 
  



 

 
 
 
 
Bericht van ODO in Maasland 
De aankomende weken zijn jullie met een of meerdere teams te gast bij ODO in Maasland. Wij zijn een 
sportieve en gezonde vereniging en dat willen we ook graag blijven. Daarom gelden er dit veldseizoen een 
aantal aanvullende huisregels op en rond ons complex.  We vragen je deze aanvullende huisregels te 
verspreiden bij de betreffende teams met het verzoek deze op ons terrein na te leven.  Heel veel sportplezier 
en succes dit veldseizoen! 
 
Nikantes 2 speelt zaterdag 12-09-2020 tegen ODO. 
 
 
 
 
Bericht van het KNKV 
Zorg voor een recente pasfoto op de KNKV app! 
 
Eigenlijk kon t/m vrijdag 04-09-2020 een foto gewijzigd worden, daarna niet meer tot na de najaar 
veldcompetitie. Omdat we dit niet met jullie gecommuniceerd hebben, stellen we deze optie nogmaals open 
van maandag 7 september t/m vrijdag 11 september. 
 
Wij willen alle leden (spelers, coaches, staf en scheidsrechters) en ouders van jeugdleden vragen om te 
controleren met wat voor foto je in de KNKV Wedstrijdzaken app staat.  
Niet een vakantie foto maar het liefst een pasfoto, bijv. een selfie van voren. De arbitrage controleert 
namelijk via de app of de spelers, coaches en staf die op het digitale wedstrijdformulier vermeld worden ook 
daadwerkelijk in het veld staan of bij de wedstrijd aanwezig zijn. Dit kan niet met een foto die al enkele jaren 
oud is, vooral niet bij de jeugdteams! Ook al is je profiel afgeschermd in de app, dan kan de scheidsrechter 
de foto controleren (vanaf vlak voor de wedstrijd tot vlak na de wedstrijd). 
 
Je kunt de foto als volgt wijzigen in de KNKV app: 
Ga naar het menu linksboven in de app en klik vervolgens onder het kopje ‘ALGEMEEN’ op ‘instellingen’; 
Voor leden van 16 jaar en ouder: klik op ‘mijn persoonsgegevens’. Hier kun je je foto (en eventuele andere 
persoonsgegevens) wijzigen. 
Voor ouders van leden tot 16 jaar: klik op ‘mijn kinderen’. Hier worden de kinderen die lid zijn weergegeven. 
U kunt hier de foto (en eventuele andere persoonsgegevens) wijzigen. 
  
Voor leden tot 16 jaar kunnen alleen de ouders de foto wijzigen. Ouders kunnen zelf een account maken. 
Het is belangrijk dat hierbij het email-adres wordt gebruikt wat ook bij de ledenadministratie/KNKV bekend is. 
Mocht je niet meer weten welk adres je hebt laten registreren, vraag dit dan na bij de ledenadministratie via 
de vereniging. 
  
Klik hier voor alle vragen over de KNKV wedstrijdzaken app. 
 
Als Nikantes leden zelf hun foto wijzigen, zorg er dan voor dat je een foto maakt met je Nikantes tenue aan 
en bij voorkeur op een rustige achtergrond (mees ideale is tegen de muur aan van de kantine op de 
Botreep). 
 
Voor veel gestelde vragen over o.a. arbitrage en competitie kun je ook kijken op onze website: 
https://www.knkv.nl/faq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.odomaasland.nl/2020/09/03/aanvullende-spelregels-veldseizoen-2020-2021/
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/9000107528
https://www.knkv.nl/faq


 

 
 
 
Uit Midden in de Week van Bert Kuipers (Jurylid van het Neyenburghfonds) 
 
Jeu de Boules 
De laatste decennia kom ik niet zo vaak meer in 
Frankrijk, maar ik kan me dat beeld nog wel 
herinneren. Een dorpsplein ergens in het zuiden, 
met geel zand op de grond en mensen die een spel 
spelen met ijzeren ballen. Ze doen dat onder de 
platanen, en rondom zijn overal terrasjes. 
Vriendelijke mensen, die spelers van dit spel, geen 
hooligan te bekennen. Kan dat ook in ons land?  
 
Jazeker, in Hoogvliet bijvoorbeeld. Dat is een deel 
van Rotterdam, bereikbaar over snelwegen en 
metro, een soort van Purmerend maar dan anders. 
In de buitenrand van de plaats, waar alle mogelijke 
balsporten worden beoefend is er ook plek voor dit 
Franse spel. Ik ga er op een vrijdagmiddag naar 
toe, omdat een Boulesdrome wordt geopend, een hal om binnen dit ballenspel te kunnen spelen. Geen 
overbodige luxe want die middag regent het bij vlagen heftig.  
 
Ik zat twee jaar terug in de jury van het Nijenburgh-fonds, een onderdeel van Volkskracht, dat op een 
zomerse dag in 2018 twee miljoen mocht wegzetten voor een keur aan vernieuwende projecten in 
Rotterdam om het leven voor mensen in onze stad aardiger te maken. Geld voor iets nieuws op het gebied 
van sport, cultuur, iets voor kinderen, iets voor mensen met een rimpeltje hier of daar en zo nog meer. De 
indieners van twintig uitgekozen projecten kwamen voor een pitch, en wij mochten bepalen hoeveel ze 
kregen. Dat was een leuke klus, die ’s avonds werd besloten met een bijeenkomst in de Burgerzaal van het 
Stadhuis. De burgemeester mocht de toekenningen uitreiken. Nu ging ik op uitnodiging kijken hoe het 
allemaal geworden was. Wat is dat voor een spel en wie spelen het? Het ruikt naar Frankrijk, en vooral het 
zuiden, de Provence, is de bakermat van dit spel. Maar de oorsprong ligt bij de Grieken en de Romeinen.  
 
Hoe dan ook, een vreedzaam spel, het is zeker niet de bedoeling met die zware ijzeren ballen elkaar te 
bekogelen, bij verschil van inzicht over het spelverloop. Wat voor mensen spelen Jeu de Boules? Meest 
mensen die uitgewerkt zijn, dus een pietsje ouder, maar de gemiddelde leeftijd daalt, verzekert men mij en 
de voorzitter is een vrolijke veertiger. Is het duur? Met z’n tweeën betaal je dik 700 Euro per jaar, er zijn 
mensen die minder kerkelijke bijdrage betalen in zo’n jaar. Ik vraag waarom ze dit zo’n leuk spel vinden. ‘Om 
te winnen’ zegt een dame van goed in de zeventig, gretig. Maar dan voegt ze toe dat het eigenlijk om de 
gezelligheid gaat. ‘Je beweegt, je loopt, je mikt, je gooit, je overlegt met je spelgenoten en daarna is er koffie 
of een wijntje’. ‘Hoe vaak doet u dat’ denkend aan mijn wekelijkse zangles. ‘woensdag, vrijdag en zondag’.  
 
Tegen zoveel speldiscipline kunnen niet veel sporten op. De opening van de nieuwe hal gaat in hoog tempo, 
de voorzitter zet haast achter zijn speech, waarin ook het Nijenburghfonds wordt genoemd, boven onze 
hoofden zet een volgende bui in. Als de linten worden doorgeknipt mogen we naar binnen in de nieuwe 
speelhal. Een nieuwe plek voor de homo ludens. Mooi voor Hoogvliet, toch niet zo’n heel enerverend stuk 
Rotterdam. De metro van Hoogvliet over Pernis terug naar de stad maakt een fantastische looping over de 
havens, spoorlijnen en snelwegen. De beloning voor de spelende mens. Deze stad is nooit af. 
 
Bert Kuipers 
Jurylid Stichting Neyenburgh  



 

 
 
 
Ella is de Vertrouwenspersoon van Nikantes 
 
Sportplusvereniging Nikantes wil een (sociaal) veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier kan 
korfballen of Jeu de Boulen en zich ook echt thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de 
vereniging er alles aan moeten doen om zaken zoals treiteren en pesten, agressie en geweld, 
discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel als mogelijk moeten 
voorkomen. 
 
Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat 
voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste 
zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. 
Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan 
ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon 
terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. 
 
Als jij graag met iemand erover wilt praten, neem dan contact met mij op en wij gaan samen op zoek naar 
een oplossing. Komen wij er samen niet uit, dan ga ik in overleg met jou, verder kijken wat we eraan kunnen 
doen.  
 
Blijf er dus niet mee rondlopen en neem gerust contact op! 
 
Je kunt ook contact opnemen met een onafhankelijk persoon buiten Nikantes over onacceptabel gedrag 
binnen de sport (zoals pesten, machtsmisbruik, doping gebruik, omkoping en sexuele intimidatie etc) via het 
Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF via het telefoonnummer: 0900 – 202 55 90. 
 
Ook vragen we voor alle trainers een VOG-verklaring aan. De gemeente Rotterdam heeft dit inmiddels 
verplicht gesteld aan de Rotterdamse verenigingen. Het kan dus zo zijn dat ik jou en/of je ouders benader 
voor het aanvragen van een VOG-verklaring als dat nog niet is gedaan, of als deze verlopen is om een 
nieuwe aan te vragen. 
 
Groetjes Ella Ameling 
Je kunt mij bereiken op: vertrouwenspersoon.nikantes@gmail.com 
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Hoi allemaal, 
 
Ook dit jaar gaan we weer meedoen met de Grote Clubactie, alleen zal het dit 
jaar even anders zijn dan anders (zoals een heel deel van 2020) 
Ivm de corona, zullen we dit op een online manier gaan doen. 
19 sept gaat de verkoop officieel van start. Voor die tijd laten we via de mail, 
maar ook via onze Facebook pagina weten,  hoe we dit gaan realiseren. 
Dus hou je mailbox en facebooksite in de gaten voor meer informatie. 
 
Groetjes Ella 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Kangoeroe Klup dagen 
De Kangoeroe Klup is tijdens het veldseizoen op het sportcomplex Botreep te Hoogvliet en wel op de 
volgende dagen: 
 
Zaterdag 19 september om 10.00 uur 
Zaterdag 3 oktober om 10.00 uur 
 
De Kangoeroe Klup is bedoeld voor kinderen van 3-6 jaar. Er worden allerlei 
leuke spelletjes gedaan met en zonder bal. De Klup staat onder leiding van 
Mirjam en Saskia. 
 
 
 
 
Ouders let op!!! 
Je kunt de Sportlink app downloaden in de Playstore (iphone en Android). Met het lidnummer van uw kind en 
met het emailadres waarmee u zich hebt aangemeld bij inschrijving, kunt u inloggen. 
Je ziet dan gelijk de wedstrijden van uw kind. Je kan dan ook heel makkelijk klikken op het adres van de 
vereniging en vio Google Maps krijg je ook gelijk de route naar de vereniging. 
 
 
 
 
De JC 

Ook dit seizoen organiseren we een hoop leuke en sportieve activiteiten voor jong en oud! Wij proberen 
om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden maar soms ontkomen we er niet aan om een kleine 
bijdrage te vragen. 
 
Heeft u vragen, tips of ideeën schroom niet en schiet ons aan of mail ons op: 
Jeugdcommissienikantes@gmail.com 
 
 
 
 
 
REKEN JE BARBON ELKE WEEK AF ALSTUBLIEFT 
Even een opfrisser en a.u.b. willen jullie je hier aanhouden, de barbon dient elke week afgerekend te 
worden. 
 
Doe dat bij voorkeur aan het eind van je thuisdag of op een trainingsavond, en doe dat dan direct bij 
binnenkomst want op trainingsavonden ga ik altijd nadat de jeugd weg is ook naar huis met de kas uiteraard. 
Houdt er ook rekening mee dat we de ene week thuisspelen en dan een weekend allemaal uit. 
 
Het is soms bijna ondoenlijk om als de bonnen langer blijven staan iedereen via mail aan te schrijven, soms 
heb ik daar een hele avond voor nodig, bonnetje tellen, mailadres opzoeken, mail maken enz. 
 
Iedereen alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Groeten, 
Nel. 
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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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TRAININGSTIJDEN VELD 
 

 
 

De actuele trainingstijden staan altijd op de site en in de wekelijkse Tussendoor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wil jij of ken je een bedrijf die ook een sponsordoek wel zou willen hebben?? De kosten zijn € 75,00 voor het 
eerste jaar en daarna € 60,00 per jaar. De doeken gaan gemiddeld maximaal 5 jaar mee. De 
sponsorovereenkomst is per jaar opzegbaar. Neem contact op met Andre, Naomi of Enrico als je iemand 
hiervoor weet. 
 
 



 

 

  



 

 
 
 
Afmelden voor wedstrijden. Bij wie moet je zijn? 
Korfbal is een teamsport waarmee je altijd met een compleet team wilt spelen. Als je een keer niet kan 
spelen moet je je afschrijven zodat wij voor vervanging kunnen zorgen. Schrijf dan ook TIJDIG af. Doe dit 
dan uiterlijk woensdagavond voor 20.00 uur, voor de eerst volgende speelzaterdag, zodat wij voldoende tijd 
hebben om iets te kunnen regelen. Mocht je al eerder weten dat je niet aanwezig kunt zijn, laat dit dan direct 
even weten. Alvast bedankt. 
De jeugdspelers van de A, B, C,  D, E en F jeugd kunnen zich afmelden bij: Chantal van Marion 
0640171164 
chantal.nikantestc@gmail.com 
 
De senioren moeten zich afmelden bij de aanvoerder. Je kunt het ook in de groepsapp zetten en via 
Sportlink je beschikbaarheid opgeven. 
 
Als je een keer niet kunt komen trainen, geef dit dan even (tijdig) door aan je trainer. Dan kan hij/zij de 
training aanpassen. 
 
Vervoer bij uitwedstrijden 
Wij raden aan om ploegen die zaterdags een uitwedstrijd spelen donderdags voorafgaande aan de wedstrijd 
bij elkaar na te gaan hoe het zit met vervoer. Dit kan op de training en/of ook via de groepswhatsapp die alle 
teams hebben. Het regelen van het vervoer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en de 
coaches. 
 
 
 

 

NEEM JE OUD PAPIER MEE NAAR DE 
BOTREEP 
 
JE KUNT HET KWIJT IN 1 VAN DE BLAUWE 
CONTAINERS NAAST DE 2 GRIJZE 
OPBERGHOKKEN 
 
WIJ KRIJGEN € 16.00 PER VOLLE BAK WAT 
RECHTSTREEKS VLOEIT NAAR DE 
VERENIGINGSKAS 
 

 
 
 

Rotterdampas 2020 
Ook in 2020 doet Nikantes mee aan de 
Rotterdampas. 
 
Jeugd en volwassenen kunnen dan korting 
krijgen op hun contributie. Geef je 
pasnummer 2020 door aan Mirjam of Enrico 
(Jeu de Boulers kunnen terecht bij Nel). 
 
Je ontvangt dan € 20.00 korting op de 
contributie en geen € 25.00 zoals de 
Rotterdampas beloofd. Dat komt omdat wij € 
20.00 per gedeclareerde Rotterdampas 
ontvangen en geen € 25.00. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bestellen bij Bol.com via de Nikantes site 
Als je van plan bent om iets te gaan kopen via bol.com, ga dan eerst even naar de 
Nikantes site en klik dan vervolgens op de Bol.com afbeelding. Als je daarna iets koopt via 
hun site, krijgen wij daar commissie over. Nikantes doet namelijk mee aan het zogenaamde 
partnerprogramma. Het levert de vereniging inmiddels aardig wat geld op. Zelf kost het je 
niets!!! Het heeft al heel wat opgeleverd. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
Van de secretaris 

We gaan weer beginnen met een compleet nieuw veldseizoen.  
 
Als jij in de loop van een seizoen gaat verhuizen, ander 
telefoonnummer krijgt of een ander emailadres, geef dit dan tijdig aan 
mij door. Nikantes leden krijgen via mij de wekelijkse Tussendoor 
gemaild. Ouders kunnen dit krijgen, de kinderen natuurlijk zelf ook als 
ze wat ouder zijn. Ook opa’s en oma’s die graag op de hoogte willen 
blijven van het Nikantes nieuws, kunnen zich bij mij aanmelden. Dan 
neem ik je emailadres op in de Nikantes emailgroep. 
 
Mocht je je lidmaatschap bij Nikantes willen beëindigen, doe dit dan 
voor 01-05-2021 via het uitschrijvingsformulier dat je kunt vinden op de 
site. Als je opzegt na 01-05-2021 ben je de contributie verschuldigd 
voor het gehele daaropvolgende nieuwe seizoen (dus tot 01-07-2022). 
 
Mocht je ergens vragen over hebben dan kun je mij altijd aanspreken 
of mailen.  
 
Enrico Stout 
Secretaris Nikantes 
enrico.stout@upcmai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendenloterij 
Speel jij al mee met de Vriendenloterij? De helft van je inleg 
gaat maandelijks naar Nikantes. Daarnaast maakt Nikantes 
kans op heel veel mooie prijzen, zoals bijvoorbeeld Club van de 
Week. Elke kans maken we kans op € 10.000,00. 
 
Meespelen kan door te klikken op de onderstaande link: 
https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=135332 
 
 
Speel jij (of bijvoorbeeld je ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes 
etc) al mee met de Vriendenloterij maar is het lot niet gekoppeld 
aan kv Nikantes? Je kunt dit dan laten wijzigen door telefonisch 
contact op te nemen met de Ledenservice van de 
Vriendenloterij via telefoonnummer 088 - 020 1020. 
 
Zij zijn maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00-21.00 
uur en op zaterdagen van 10.00-16.00 uur. 
 
Op maandag 28-09-2020 tussen 18.30-21.30 uur gaat een Belteam van Nikantes vrijwilligers alle leden 
van Nikantes (korfballers en Jeu de Boulers) bellen met de vraag om 1 of meerdere loten te nemen. 
We gaan namelijk sparen voor een overkapping tussen kantine en kleedkamers (zonwering en 
regenbestendig). 
  

https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=135332&fbclid=IwAR2kUVSENIEzuXCXDUnS0NPXmPQzBhaXMP6BcPMElnEs57S8y-5gUUhpYGE


 

 
 

Contributie uitleg van de penningmeester 
 
Hierbij nog een berichtje van mijn kant. De Rotterdampas kan weer ingeleverd worden. Het nieuwe pasjaar 
is begonnen vanaf 01-03-2020. Je krijgt dan 20,00 euro korting op de contributie.  
Ook even iets over onze extra inkomsten via Bol.com, de Vriendenloterij, De Grote Club Aktie en het 
inleveren van oud papier. Iedereen die hier op wat voor manier een bijdrage aan levert heel erg bedankt. Dit 
brengt toch een heel mooi bedrag op voor onze vereniging. 
 
 

Contributie seizoen 2020-2021 

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2020 tot 01-07-2021. Je leeftijd op 31-12-
2020 bepaalt in welke categorie je valt. 
Niet spelende leden betalen de helft van de van toepassing zijnde contributie categorie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mirjam van Hamburg 
Penningmeester Nikantes 
mirjamvanhamburg@hetnet.nl 
 
 
 



 

 
 

Werkstukken/spreekbeurten 
 
 
 
 
Als jij van plan bent om een werkstuk te maken of een spreekbeurt te houden 
over korfbal en Nikantes, dan zijn wij daar natuurlijk blij mee. Wij kunnen je 
voorzien van informatie. Kijk dan even op de site van Nikantes bij werkstuk 
spreekbeurt: 
https://nikantes.nl/over-nikantes/werkstuk-spreekbeurt/ 
 
Van Nikantes krijg je allerlei leuke dingen om uit te delen aan je klasgenoten, of 
leuke dingen om bij je werkstuk te plakken. Als je een korf of een bal mee wilt 
nemen naar de klas, kan dat natuurlijk ook. Graag horen wij hoeveel kinderen je 
in je klas hebt als je een spreekbeurt gaat houden. Neem in alle gevallen contact 
op met Enrico Stout (enrico.stout@upcmail.nl, 06-10747638).  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://nikantes.nl/over-nikantes/werkstuk-spreekbeurt/
mailto:enrico.stout@upcmail.nl


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nikantes werkt samen met Denise van Luijk, gevestigd in Hoogvliet op de Nieuwe Langeweg 59 (bij Free 
Fitness op de Gadering naast Grando keukens). Denise is een familielid van Jans van Luijk, 1 van de 
oprichters van kv 't Waterschip in 1948. In 1996 zijn 'kv t Waterschip en kv Hoogvliet gefuseerd tot het 
huidige kv Nikantes. 
 
Bij Van Luijk Fysiotherapie wordt de klacht behandeld middels een persoonlijke en doelgerichte aanpak, 
maar er wordt ook met zorg gekeken naar de oorzaak van de klacht om lange termijn herstel te waarborgen. 
Het gaat bij ons om de mens achter de klacht. 
 
Van Luijk Fysiotherapie staat voor de beste mogelijke zorg op fysiotherapeutisch gebied. De fysiotherapeute 
heeft zich gespecialiseerd in rugklachten, nekklachten, knieklachten, artose, hoofdpijnklachten, RSI. 
 
De therapievormen die Van Luijk Fysiotherapie aanbiedt naast fysiotherapie zijn: Easy Taping, Sport – en 
ontspanningsmassage en Medisch Fitness. Indien u niet in staat bent om langs de praktijk te komen, kan er 
ook aan huis behandeld worden. Mocht u een afspraak willen maken of een vraag willen stellen, neemt u 
dan contact met ons op: 06-117 407 64. 
 
De fysiotherapeute 
Ik ben Denise van Luijk, in 2011 afgestudeerd aan de Internationale Hogeschool Thim van der Laan 
te Nieuwegein. De afgelopen 20 jaar heb ik op hoog niveau gevoetbald en gekeept. In de wintermaanden 
geef ik Ski lessen in Oostenrijk en ben ik ook zeer bekwaam om mensen al dan niet fit, (weer) Ski fit te 
maken. In beide sporten komen natuurlijk de meeste blessures voor, en hier is dan ook mijn fascinatie 
geboren om mensen weer zo goed mogelijk te been te krijgen, sporter of niet-sporter, jong of oud. Na 
geruime tijd en werkervaring in verschillende fysiotherapie praktijken heb ik besloten om in december 2016 
voor mezelf te beginnen. 
  
Wat Kan ik voor U betekenen? 
Fysiotherapie: 
U wenst herstel van een blessure of lichamelijke klachten. We gaan op zoek naar de oorzaak van de klacht 
de aanpakken. Uiteraard mag u eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar dat is niet meer 
noodzakelijk. U mag namelijk direct een afspraak maken bij ons.  
 
Medisch Fitness: 
U bent (bijna) hersteld en wilt u trainen om fit te worden en te blijven onder toezicht van een fysiotherapeute. 
Van Luijk Fysiotherapie biedt namelijk ook trainingen op maat aan, waarbij getraind wordt in kleine groepen. 
 
 
 
 
 

http://vanluijkfysiotherapie.nl/blog/wp-content/uploads/2015/12/Foto-Denise.jpg


 

  
 
 
 
 
Sport- en ontspanningsmassage: 
U wilt juist blessures en klachten voorkomen. Laat daarom tijdig uw spieren masseren om opgelopen 
spanningen en verkrampingen te “ontladen”. Een ontspanningsmassage stimuleert de doorbloeding van de 
weefsels, voert afvalstoffen af en verbetert de functie en de stofwisseling van de spieren. Hierdoor voel je je 
na de massage weer fit en je spieren zijn weer soepel. De massage helpt stress te verminderen en het 
vergroot de mate van bewegelijkheid. 
 
Contactinformatie 
Van Luijk Fysiotherapie is gevestigd op Nieuwe Langeweg 59, 3194 DC Hoogvliet. 
Voor het maken van afspraken kunt u bij voorkeur bellen naar 06-117 407 64 of mailen 
naar van vanluijkfysiotherapie.nl 
 
Het kan voorkomen dat ik niet kan opnemen, omdat ik bezig ben met een behandeling of training. Wanneer 
u hier uw gegevens invult kan ik ook contact met u opnemen. 
 
Behandelplan 
Aan de hand van een eerste screening zal ik samen met u het behandelplan doornemen. 
 
Wenst u direct een afspraak te maken, bel dan 06-117 407 64 of mail naar info@vanluijkfysiotherapie.nl 
 
Tijdens onderstaande openingstijden zijn afspraken mogelijk; indien u niet in staat bent om naar de praktijk 
te komen, kan ook thuis behandeld worden. 
Maandag 08.00-21.00 uur 
Dinsdag 08.00-15.00 uur 
Woensdag 08.00-21.00 uur 
Vrijdag  08.00-12.30 uur 
 
Kijk voor meer informatie ook op http://vanluijkfysiotherapie.nl/ 
 
 
 
Een bericht van de Club van 50 
De Club van 50 ondersteunt leuke plannen en nieuwe ideeën die leden hebben en die de gehele vereniging 
ten goede komen. Voor maar € 50.00 per jaar ben je lid van de Club van 50. 
 
Heb jij een goed idee voor Nikantes om te realiseren? Meldt je dan hiervoor bij Arthur Bosch of bij Chris van 
Dijk. Nieuwe leden zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom. 
 
De Club van 50 bestaat inmiddels 12,5 jaar. De Club van 50 wil hier graag op een bijzondere manier bij stil 
staan en is aan het nadenken over het hoe en wat. Heb jij hiervoor een idee? Meldt je dan bij Chris of Arthur. 
 
 
Wij wensen jullie allemaal een heel 
leuk seizoen. 
 
Groeten,  
Chris en Arthur 
 
 
 
  

mailto:info@vanluijkfysiotherapie.nl
http://vanluijkfysiotherapie.nl/blog/?page_id=19
mailto:info@vanluijkfysiotherapie.nl
http://vanluijkfysiotherapie.nl/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Nikantes wordt ondersteund door: 
ACWBV 
Afval loont 
All-Kit BV 
Arnold Aijkens 
Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV 
Bloemistic 
Bol.com 
Bouwkundig Adviesburo Baas BV 
Chinees Indisch Restaurant “Zilver Rijn” 
Club van 50 
De Banden Service (DBS) 
DGCL 
Drukkerij Plusprint 
Flextra Teamwork West BV 
Grote Club Actie 
He-Techniek 
Huso Graphics 
Kwaliteitsslagerij de Rijke 
Leo Braat Handelsonderneming 
Lion Metals 
Loodgieters- en installatiebedrijf Zondervan 
Loodgieters- en installatiebedrijf Reinerman BV 
M-translations 

Mammoet 
Meerbouw Rotterdam BV 
Mundo Steigers BV 
NLDoet 
Oranjedak BV 
Oranjefonds 
Pak Boli 
Pizzeria La Strada 
Randstadfinancieeladviesgroep 
Reis Wijzer 
Rotterdam Sport Support 
RReclame 
Schildersbedrijf Nieuwe Waterweg BV 
Stichting Specsavers Steunt 
Synorga 
Tetrix Kantoor BV 
Traas Ongediertebestrijding BV 
Uitvaartzorg Hoogvliet 
Van Gansewinkel Nederland BV 
Valn Luijk Fysiotherapie 
Vriendenloterij 
Willems Vastgoedonderhoud 
W&S Onderhoudsbedrijf 

 
 
De Nikantes Nieuwsbrief wordt gemaakt door Enrico Stout. Heb jij ook berichten voor in de Nieuwsbrief? Of 
wil je met een ander/meer e-mailadressen de Nieuwsbrief ontvangen? Mail dit dan naar 
enrico.stout@upcmail.nl Volg Nikantes op: 
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