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Aankomende week 
In de aankomende week trainen we nog even op de Botreep zowel dinsdag als donderdag. Aanstaande 
dinsdag is de persconferentie en zal hopelijk bekend gemaakt worden tot hoe lang er geen wedstrijden 
gespeeld mogen worden. Dan kunnen we ons daarop richten en vervolgens bepalen hoe vaak en 
wanneer we de zaal ingaan. In de volgende Tussendoor zullen we dan bekend maken wat we gaan 
doen in de periode dat er nog geen wedstrijden gespeeld mogen worden. 
 

 

Kratjes bier te koop 
Wij hebben momenteel nog 25 kratjes bier op voorraad die geheel goed zijn tot maart 2021. Aangezien 
we verwachten dicht te moeten blijven tot 01-01-2021 willen we toch een beetje van de voorraad af. 
Wie heeft er belangstelling in 1 of meerdere kratjes Heineken? Kosten zijn € 10.00 per krat als je contant 
betaald en € 10,50 als je pint. Dit is inclusief statiegeld wat dus gelijk ook in jouw voordeel is. Je kunt je 
bestelling deze week dinsdagavond of donderdagavond gelijk meenemen en bij Nel afrekenen. Graag 
wel even vantevoren aanmelden zodat we weten hoeveel we er nog op voorraad hebben.  



 

 
 
 

 
Naomi en Chantal volgen cursus Coach de Coach 
Een trainersbegeleider kan het verschil maken voor sporters, trainers én de vereniging. Deze functie 
draagt bij aan de kwaliteit van de trainers én de trainingen. Een trainersbegeleider begeleidt gedurende 
het seizoen de minder ervaren trainers door een aantal trainingen te bezoeken. Op basis daarvan krijgt 
de trainer feedback en tips over het geven van sociaal veilige, plezierige en leerzame trainingen. De 
feedback op de trainer is positief, opbouwend en vanuit een paar eenvoudige basisprincipes. De cursus 
wordt via Teams gegeven door Rotterdam Sport support en wel door Stefan Vos en Frank Vermeulen. 
Naomi en Chantal hebben namens en voor Nikantes inmiddels de eerste bijeenkomst bijgewoond en er 
volgen er nog 4. Goed bezig dus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Welkom aan nieuwe leden 
Het blijven rare tijden, maar we zijn heel erg blij met alle nieuwe leden die er gekomen zijn vanaf 
september 2020. Misschien leuk om daar even aandacht aan te geven nu er ook niet veel 

uitslagennieuws te vertellen valt       

Vorig seizoen was vrij dramatisch met een totaal van 8 nieuwe leden en 16 afmeldingen. Dat 
hoofdstuk slaan we snel om. In het nieuwe seizoen 2020-2021 staat de teller van nieuwe leden nu al 
op 10 stuks (korfballers) en dat is een heel mooi aantal. Dit aantal is ook normaal in de tijd van het 
jaar. Het aantal afmeldingen staat officieel op 3 en ook dat is normaal voor de tijd van het jaar. 
 
LIJST VAN AANMELDINGEN SEIZOEN 2020/2021 

1. Fairouz Jouahri   Doet mee bij de D1 
2. Shelly van Bree   Doet mee bij het 2e 
3. Evy van Zanten   Doet mee bij de Kangoeroes 
4. Milan Stehouwer  Doet mee bij de Kangoeroes 
5. Mees Verburg   Geeft trainen/coachen geven bij de D ivm stage 
6. Alicia Celine Koppenaal Doet mee bij de C2 
7. Nira Turgut   Doet mee bij de F1 
8. Lucas Luijendijk  Doet mee bij de C2 
9. Alvaro Cabezas Cobos  Doet mee bij de D1 
10. Julia Delfos   Doet mee bij de A2 

 
Iedereen natuurlijk heel veel plezier bij Nikantes. 
 
 
 
 



 

 
 
Kort Jeu de Boules Nieuws 
Ook zijn er bij de Jeu de Boulers een fors aantal nieuwe leden te melden. Het gaat te ver om alle nieuwe 
namen te melden, maar het is wel leuk om een overzicht te geven. Het aantal Jeu de Boulers staat 
momenteel op 106 (!). Dat is een ongekend hoog aantal. We hebben dit wel eens eerder gehad maar 
het is nooit gelukt om dit vast te houden aan de eind van een seizoen. Momenteel vindt er bij de Jeu de 
Boulers een verjonging plaats waardoor er minder leden wegvallen wegens ouderdom wat in de laatste 
jaren nog al eens het geval was. 
 
Hieronder een overzicht van het nieuwe aantal Jeu de Boulers in de afgelopen 10 jaar: 
 
Jaar Nieuwe leden in dat kalenderjaar 
2010 1 
2011 5 
2012 6 
2013 4 
2014 2 
2015 0 
2016 22 (Poortugaal groep werd lid) 
2017 1 
2018 5 
2019 10 
2020 27 (opening van de Jeu de Boules hal) 
 
Een krantenbericht uit 2008: Sijt Groeneveld stopt met korfballen en krijgt een bos bloemen van toen 
het jongste korfbal lid (Jasper Stout). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
Zaterdag 14-11-2020 
 

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. 
  



 

 
 
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 gesloten. 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. 
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 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) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslag Rabo Club Support 
Op dinsdag 27-10-2020 kwamen medewerkers van de Rabobank Rotterdam de cheque uitreiken van 
de actie Rabo Club Support aan de deelnemende verenigingen en stichtingen. In totaal deden er 36 
verenigingen en stichtingen mee in het werkgebied Rotterdam. Vanuit Hoogvliet deden Animo, Nikantes 
en Rijnmond Hoogvliet Sport mee. Voetbalclub Rijnmond Hoogvliet Sport ontving een cheque van € 
1.018,91 voor de aanschaf van een duurzame stookketel. Turnvereniging Animo ontving een cheque 
van € 1.054,90. Dit is de start voor de aanschaf van een Big Air Floor een opblaasbare vloer voor in de 
turnhal in de Campus. Korfbal en Jeu de Boules vereniging Nikantes ontving een cheque van € 
1.378,78. Dit is een mooie bijdrage voor de overkapping van het terras van Nikantes voor de korfballers 
en de Jeu de Boulers. 


