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Nikantes Belteam belt jouw maandagavond 28-09-2020 tussen 18.30-21.30 uur 
Het Nikantes Belteam bestaat uit: Annemieke Jacobs, Marja de Klein, Chantal van Marion, Karel Stam, 
Jaco Meijboom, Anoep Chakawri, Annette de Graaf en Enrico Stout. 
Deze vrijwilligers gaan op deze maandagavond alle korfballers en Jeu de Boulers bellen met de vraag 
of je 1 lot zou willen nemen voor de Vriendenloterij. Bij deze actie mag je maximaal 2 loten per 
huishouden afsluiten. Wij bellen vanuit de kantine op de Botreep met het Nikantes Belteam en wij bellen 
met telefoons van de Vriendenloterij. Mogelijk komen wij dus binnen als: Onbekend. 
 
Doel 
Nikantes wil graag een overkapping gaan realiseren tussen de kantine en het kunstgrasveld. Het liefst 
iets van 12 bij 4 meter (Pergola overkapping van aluminium). Het moet zonwerend zijn, maar ook 
regenbestendig. Daarnaast moet het ook ingeklapt/opgerold kunnen worden zodat je ook nog lekker 
kunt genieten van het voorjaarszonnetje. Verlichting en/of terrasverwarming zijn allemaal ook opties 
waar over gedacht wordt, maar zal uiteraard afhangen van het totale budget wat we tzt hiervoor 
beschikbaar hebben. Uiteraard gaan we ook weer fondsen en subsidies hiervoor aanschrijven. Doel is 
het te realiseren in 2021. Zowel de korfbal als de Jeu de Boules kunnen hier profijt van hebben. 
 
Samenwerkingsbijdrage Vriendenloterij 
Doordat we deze Belactie doen, krijgen we een samenwerkingsbijdrage van de Vriendenloterij. 
Daarnaast is het doel om het aantal loten van de Vriendenloterij die voor Nikantes meespelen flink te 
verhogen. Momenteel spelen er 24 loten mee op naam van Nikantes. Doel is om het aantal loten op 
deze avond te verdubbelen naar 48. 
 
Speel mee met 1 of 2 loten 
Een lot in de Vriendenloterij kost € 14,00 per trekking (14 trekkingen per jaar). 
Minimaal 40% van elk nieuw lot komt ten goede aan de overkapping. 
Een lid dat een jaar lang meespeelt, levert ons ruim € 78,00 op voor de overkapping. 
Zelf maak je kans op hele leuke (geld)prijzen. 
Per huishouden kun je met maximaal 2 loten meespelen bij deze actie. 
Als Nikantes veel nieuwe loten scoort, maken wij ook als vereniging kans op extra bijdragen van de 
Vriendenloterij. 

 

Zeker weten dat we je gaan bellen? 
Als je enthousiast bent over dit nieuwe plan en ons sowieso wil steunen met 1 of 2 loten, laat dit dan 
weten aan Enrico of aan Jaco. Wij zorgen er dan voor dat wij jou sowieso zullen gaan bellen op maandag 
28-09-2020. We kunnen dan ook even checken of we je juiste telefoonnummer hebben. 
 
Geen lid van Nikantes en toch graag meedoen? 
Als je opa of oma, buurman of buurvrouw, ook graag een lot zou willen van de Vriendenloterij om mee 
te sparen voor de overkapping, kan dit natuurlijk ook. Geef dan de naam en het telefoonnummer door 
aan Enrico of aan Jaco en wij zorgen er dan voor dat jouw opa, oma, buurman of buurvrouw uiteraard 
ook gebeld wordt op maandag 28-09-2020. 
 
Iedereen alvast heel erg bedankt voor de medewerking. 



 

 
 
 

Uitslagen afgelopen week 

 

Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 

Nikantes C2 Thor (R) C1 2-8 

ZKV (Zu) 3 Nikantes 4 8-9 

Nikantes 2 Twist 5 7-4 

Nikantes 1 Triaz 1 16-8 

Nikantes 4 Olympia (S) 3 6-13 

Nikantes A1 ZKV (Zu) A1 12-9 

Nikantes A2 Twist A3 7-4 

Nikantes C2 (gras) ZKV (Zu) C1 1-8 

Nikantes C1 IJsselvogels C2 7-2 

Nikantes D1 Avanti/Post Makelaardij D6 1-5 

Nikantes F1 (gras) GKV/Enomics F2 7-6 (1-3) 
 
 
 

 

Nikantes schrapt definitief Schoolkorfbaltoernooi 2020 
Na aanleiding van de verscherpte Corona maatregelen die recentelijk zijn afgekondigd, heeft Nikantes 
besloten om het Schoolkorfbaltoernooi dat van april 2020 verplaatst was naar woensdag 7 oktober 2020 
nu definitief te schrappen. Op een gemiddeld Schoolkorfbaltoernooi doen er 6-7 basisscholen mee uit 
Hoogvliet en Pernis met rond de 200 deelnemers inclusief toeschouwers. Alhoewel het sportcomplex 
Botreep 10 in Hoogvliet vrij groot is, lijkt het de Hoogvlietse korfbalvereniging momenteel het beste om 
dit toch niet door te laten gaan. Het Schoolkorfbaltoernooi wordt vooralsnog verplaatst naar woensdag 
14-04-2021. Wij hopen dat het dan weer mogelijk zal zijn om een groot evenement neer te zetten. 
Kinderen van de Hoogvlietse basisscholen uit de groepen 3 tot en met 8 die de korfbalsport graag uit 
willen proberen om te kijken of het wat voor hem/haar is, zijn elke dinsdag en elke donderdag tussen 
18.30-19.30 uur van harte welkom om een keer gratis mee te komen trainen. Kinderen uit de groepen 
1 en 2 kunnen meedoen bij de Kangoeroe Klup van Nikantes. Deze kinderen doen leuke spelletjes met 
en zonder bal. De eerstvolgende Kangoeroe Klup is op zaterdag 03-10-2020 tussen 10.00-10.45 uur. 
Kijk ook op www.nikantes.nl voor meer informatie. 
 
  

http://www.nikantes.nl/


 

 
 
 
 Wedstrijden zaterdag 26-09-2020 

Tijd Thuisteam Uitteam 

17:30 Avanti/Post Makelaardij A6 Nikantes A1 

15:30 DKV (IJ) 1 Nikantes 1 

14:30 Nexus 2 Nikantes 2 

13:45 Nikantes 3 't Capproen 3 

13:30 KCR 11 Nikantes 4 

12:30 ZKV (Zu) A1 Nikantes A2 

11:25 Thor (R) C1 Nikantes C2 

11:00 KOAG C1 Nikantes C1 

10:00 Gemini D2 Nikantes D1 

09:00 Kinderdijk F1 Nikantes F1 
 

 

Hoi trainers/coaches 

Willen jullie er allemaal erg in hebben bij het invullen van de KNKV app op zaterdag dat jullie 
ook een de staf toevoegen? Dit is de tab naast de spelers en hier moet de coach ingevuld 
worden. Zeker bij jeugdteams mag deze niet ontbreken. Allemaal bedankt! 
 
Sportieve groet 
Namens de TC 
Naomi 
 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
Jaarlijkse spelregelavond 
De jaarlijkse spelregelavond staat weer op de planning. We hebben het dit jaar iets anders 
georganiseerd dan voorheen; Er worden 4 sessies van een uur gehouden waar je aan deel kunt 
nemen (na inschrijving). De sessies vinden plaats tijdens de trainingsavonden van de jeugd.  
 
De spelregelavond bevat uitleg over de nieuwe spelregels die ingaan met dit seizoen, en uiteraard 
lopen we ook nog even langs de bestaande regels. 
 
Vooral aan te raden voor ouders van jeugdleden, scheidsrechters en spelers die nog bezig zijn het 
spelregelbewijs in handen te krijgen, of om gewoon even je kennis op te frissen. 
 
Er zijn 4 beschikbare sessies om aan deel te nemen. 
 
1) Dinsdag 15 september, 18:30 
2) Dinsdag 15 september, 19:30 
3) Dinsdag 22 september, 18:30 
4) Dinsdag 22 september, 19:30 
 
Graag horen we van je op welk moment je wilt aanschuiven. 
Inschrijven kan via https://spelregelavond.nikantes.nl 
 
De spelregelavonden vinden plaats in de Boulesdrome zodat het altijd door gaan kan, de kantine niet 
belast wordt en we ook voor iedereen goed aan de Corona richtlijnen kunnen houden. 
 
Tot dan! 
Namens de TC, 
Jordi Holleman 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
CORONARICHTLIJNEN 
Binnenkort starten we het seizoen met de oefenwedstrijden en een week later start de competitie al. 
Tijdens de wedstrijden bij Nikantes gelden de volgende richtlijnen. 
Blijf thuis bij ziekte en verkoudheid! Houd altijd 1,5 meter onderlinge afstand buiten de velden (dus ook 
op de reservebank). 
Ben je op vakantie geweest naar een risicogebied (oranje gebieden volgens het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken), blijf dan minimaal 10 dagen na terugkomst thuis en kom niet naar de trainingen 
en wedstrijden! Dit geldt zowel voor spelers, coaches, scheidsrechters als publiek. 
 
Voor en na de wedstrijd worden geen handen geschud met de tegenstanders. 
 
In de kantine zijn we helaas ook gebonden aan strenge maatregelen. Alle leden en gasten in de 
kantine of op het terras moeten verplicht zitten op een stoel of staan in de rij bij de bar. Zorg uiteraard 
dat de rij niet te lang wordt. Wacht anders even buiten tot er ruimte is in de wachtrij. Daarnaast vragen 
we conform de landelijke richtlijnen alle leden en gasten om hun contactgegevens achter te laten 
zodat de GGD contact op kan nemen indien er onverhoopt een besmetting wordt geconstateerd. We 
vragen alle leden om de maatregelen in de gaten te houden en waar nodig anderen hierop te wijzen. 
Alleen samen zorgen we ervoor dat de kantine open kan blijven. Ook kan er een beperkt assortiment 
zijn omdat wij momenteel nu eenmaal leven in onzekere tijden en de kantine ook zomaar weer 
gesloten kan worden van overheidswege. 
 
In de kleedkamer geldt een maximum van 6 personen (inclusief douches). Denk aan de andere leden 
en kleed je dus zo snel mogelijk om! 
 
Bedankt voor jullie begrip, we rekenen op ieders medewerking. 
 
Het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 


