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Veldcompetitie Breedtekorfbal 
De veldcompetitie voor het breedtekorfbal is afgesloten. De niet gespeelde wedstrijden zullen niet 
meer opnieuw ingepland worden. De kampioenswedstrijd tussen de A1 en de A2 zal dus nooit gespeeld 
gaan worden. 
 
Voor het wedstrijdkorfbal (dus voor Nikantes 1 en voor Nikantes 2) worden de niet gespeelde 
wedstrijden in de doorlopende competities in het voorjaar ingehaald.  
 
Zaalcompetitie 
In deze bijzondere coronatijd, waarin we even geen wedstrijden mogen spelen, is het KNKV toch volop 
bezig met de planning van de zaalcompetitie. Hier zit natuurlijk een onzekere factor in, omdat we nog 
niet weten wanneer we weer mogen starten met het spelen van competitiewedstrijden. Wel gaat het 
proces van de competitieplanning volledig door, om zo snel als het weer kan weer te kunnen spelen. 
Zeker omdat er momenteel getraind kan worden door alle leeftijdscategorieën. 
 
Het KNKV komt met een routekaart waarin de opties per startmoment uitgewerkt zijn. Deze routekaart 
wordt momenteel door het bondsbureau en bondsbestuur uitgewerkt. De verwachting is dat er dinsdag 
aanstaande 27-10-2020 een persconferentie is van de Rijksoverheid. De eventuele uitkomsten hiervan 
zal het KNKV meenemen in de routekaart, die het KNKV vervolgens met de verenigingen zal delen. 
 
Trainingen 
De trainingen worden weer opgestart na de Herfstvakantie. De senioren trainen alleen op de 
donderdagavond van 20.30-21.30 uur (alleen 1, 2 en 3). Op het kunstgrasveld mogen er 3 groepjes van 
4 personen trainen. Partijtje spelen of onderling wisselen van groepje, is niet toegestaan. 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
Agenda komende week 
De aankomende week zijn er alleen Jeu de Boules activiteiten op de donderdagavond. Er mag alleen 
2 tegen 2 gespeeld worden, wisselen van personen is niet toegestaan, ook niet bij een nieuwe 
spelronde. 
 
 

 
 
 
Onderlinge competitie Speeldag    
(onderlinge partijtes bij de jeugd zijn toegestaan)       
C1 vs C2 27 oktober 18:30 uur     
A1 vs A2 27 oktober 19:30 uur    
A2 vs C1 29 oktober 19:30 uur    
C2 vs A1 5 november 18:30 uur    
C1 vs A2 5 november 19:30 uur    
A1 vs C1 12 november 18:30 uur    
 
      
Wedstrijdschema       
       
Team Job & Team Tim tegen Team Lorenzo & Team Jasper 
       
Team Curly & Team Soraya tegen Team Jessica & Team Luna 
       
Team Job & Team Curly tegen Team Lorenzo & Team Jessica 
       
Team Tim & Team Soraya tegen Team Jasper & Team Luna 
       
Team Jasper & Team Jessica tegen Team Tim & Team Curly 
       
Team Lorenzo & Team Luna tegen Team Job & Team Soraya  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Donatie doen voor de overkapping? 
Uiteraard zijn wij heel erg trots en blij met de 55 extra loten die voor Nikantes mee gaan spelen in de 
Vriendenloterij. Hierdoor kan de overkapping er versneld gaan komen. 
 
Tijdens de Belavond hoorden wij van zowel korfballers als Jeu de Boulers dat zij liever geen lot wilden 
van de Vriendenloterij, maar wel bereid waren om een 1 malige donatie te doen. Uiteraard kan dit 
natuurlijk (de eerste donaties zijn al gedaan door leden! Waarvoor heel veel thanx). 
 
Wil je een bedrag storten dan kan dit naar het banknummer: 
NL57 INGB 0000 516295 t.n.v. korfbalvereniging Nikantes 
o.v.v. OVERKAPPING 
 
Wil je een bedrag contant geven, dan is dat ook helemaal prima. Korfballers en Jeu de Boulers 
kunnen hiervoor terecht bij Enrico, Nel of Mirjam. 
Heb je liever een betalingsverzoek op je emailadres, of telefoonnummer? Ook dat kan. Neem dan 
even contact op met Enrico (06-10747638, enrico.stout@upcmail.nl). 
Je krijgt dan van mij een betalingsverzoek voor het door jou gewenste bedrag voor de overkapping. 
 
Lot omzetten en meespelen voor Nikantes 
Doe je mee aan de Vriendenloterij maar weet je niet of je voor Nikantes meespeelt? Kijk dan bij je 
Afschrijving op je Bankrekening. Als daar naast je lotnummer staat: U steunt kv Nikantes, speel je 
voor ons mee. Zo niet dan kun je dit als je wilt zelf omzetten. Je moet dan de Klantenservice bellen op 
werkdagen tussen 09.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 09.30 uur en 16.00 uur. Je kunt dan heel 
gemakkelijk telefonisch je lot omzetten om mee te spelen voor Nikantes. 
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Dinsdag 27-10-2020 uitreiking Cheque Rabo Club Support 
We weten nog niet hoeveel stemmen er zijn en ook niet hoeveel wij zullen gaan krijgen. De Rabobank 
heeft wel laten weten dat zij dinsdag 27-10-2020 de cheque uit komen reiken aan de 36 deelnemers 
die meedoen binnen het werkgebied van de Rabobank Rotterdam. Zij komen iedereen het persoonlijk 
langsbrengen. Er is geen feestelijke gezamenlijke uitreiking in verband met de omstandigheden. 
 
 
#RaboClubSupport 
#decooperatieveRabobank 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van het kabinet en de RIVM gelden bij onze 
vereniging de volgende regels: 
 
Iedereen mag sporten binnen de 1,5 meter.  
Hoe gezellig we het ook met elkaar hebben: Knuffelen/omhelzen van elkaar en de trainers laten we 
achterwege. 
We begroeten elkaar met een elleboog of boks. 
De kantine is alle dagen gesloten, het toilet is wel toegankelijk. 
U kunt zich registreren met een QR code die op de picknicktafels en kleedkamers beschikbaar zijn. 
De kleedkamers zijn geopend. Maar kom omgekleed naar het veld en douche thuis. 
De ouders mogen niet op ons terrein blijven wachten tot de kinderen klaar zijn met trainen, de 
kinderen mogen alleen gebracht en gehaald worden. Het is niet toegestaan op het parkeerterrein te 
blijven wachten. 
Deelnemers aan een training of wedstrijd mogen hun fiets of auto op het terrein parkeren. 
De kinderen en trainers dienen voor en na afloop van de training of wedstrijd hun handen te 
ontsmetten met desinfecterende gel (wij stellen deze gel beschikbaar) of de handen te wassen met 
zeep bij onze buitenkraan aan de buitenzijde van de kleedkamers. 
Kom niet eerder naar de training of wedstrijd dan nodig is, dit voorkomt onnodige drukte. 
Blijf na de training en wedstrijd niet langer op het veld dan nodig is, hierdoor maak je ruimte voor de 
volgende groep. 
Loop de aangegeven looproute: bij de mavo-box het veld op, het veld af door het zwarte hek en langs 
het speeltoestel. 
Voor de thuis wedstrijden geldt dat kinderen alleen gebracht en gehaald worden. 
Als uw kind dus sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder 
teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken. 
Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. 
Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 
Indien je met iemand mee rijdt naar een wedstrijd of training bespreek dan van te voren of jullie een 
mondkapje dragen 
Het gedeelte voor de kantine is slechts voor het wisselen van schoenen en dergelijke. Hier houdt 
iedereen zich aan de 1,5 meter, net als op de rest van het terrein. 
Er is tijdens de trainingen en wedstrijden altijd min. 1 persoon van het bestuur aanwezig. 
Het bestuur zal er op toe zien dat de regels gehandhaafd worden en is bevoegd kinderen uit de groep 
te halen mocht daar aanleiding voor zijn. 
 
Bij klachten als koorts, hoesten of verkoudheid blijf je thuis! 
 
Wij hopen voor iedereen zo een omgeving te creëren waar hij/zij zich prettig in voelt. 
Mocht je nog vragen hebben stel ze gerust. 
 
Wesley (06-13971603) en Naomi (06-26701163) 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
Zet alvast in je agenda : Zaterdag 14-11-2020 
De eerste oefenwedstrijden in het Sportgebouw Campus te Hoogvliet 
We maken er dan een leuke dag van met de opening van onze kantine in de Campus 
 

20:30 Nikantes 5 WION 7 

19:15 Nikantes 3 WION 6 

18:00 Nikantes 4 WION 5 

16:45 Nikantes C1 OZC C1 

15:30 Nikantes 2 Focus 2 

14:15 Nikantes 1 Focus 1 

13:00 Nikantes A1 Excelsior A1 

12:00 Nikantes A2 Excelsior A2 

11:00 Nikantes C2 Phoenix C3 

10:00 Nikantes D1 KOAG D3 

09:00 Nikantes F1 ODO F1 

09:00 Kangoeroe Klup  
 
 
 

Het is dus nog onzeker of deze eerste thuisdag op zaterdag 14-11-
2020 wel of niet door zal gaan. Vermoedelijk komt hier aankomende 
week meer duidelijkheid over. 
  



 

 

 
 
 
PHONE HOUSE 
 
Nikantes steunen was nog nooit zo simpel 
  
Wat is Bellen voor je club? 
Bellen voor je club is een initiatief van Phone House waarbij je 
Nikantes financieel kunt steunen. Sluit een abonnement af in 
een van de Phone House winkels en geef bij de medewerker 
aan dat je Nikantes wilt steunen. 
 
Wie kan er meedoen? 
Iedereen die Nikantes een warm hart toedraagt en zijn mobiele 
abonnement afsluit of verlengt, of een nieuw internet of TV-
abonnement afsluit in een van de Phone House winkels. Dit 
geldt voor leden van Nikantes, maar ook familie, buren, 
vrienden, zakenrelaties, sponsoren, etc.. 
 
Hoe werkt het? 
Sluit een mobiel of Internet & TV abonnement af in een van de 
Phone House winkels. Geef bij de medewerker aan dat je 
Nikantes wilt steunen. Phone House maakt een geldbedrag van 
€ 10,- over naar de bankrekening van Nikantes. 


