
 

 
  
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2020-2021 
Zondag 08-11-2020 

 

Waarom 2 weken lockdown,  
 
Graag licht ik jullie onze beweegredenen toe waarom wij 
voor 2 weken lockdown hebben besloten. 
 
Helaas hebben we wederom met aangescherpte regels te 
maken, waar we ons allemaal aan moeten houden en welke 
we moeten toepassen.  
 
Het bestuur heeft vanaf het begin van het virus en alle 
regelgeving er omheen altijd vanuit dezelfde onderliggende 
gedachten gehandeld en wel deze; 
 

Sport & ontspanning bieden aan onze leden binnen de geldende regelgeving 
en de regels dusdanig benaderen dat we “open” kunnen blijven voor iedereen, 
waarbij veiligheid en gezondheid voorop staan. 

 
Vooral dit laatste vinden we momenteel een lastige kwestie. Niet alleen voor de jeugd, 
welke zouden kunnen blijven trainen, maar zeker voor de trainers/vrijwilligers en 
overige senioren. 
 
Daarnaast is de overkapping (tenten) welke we voor de Corona periode hebben 
gecreëerd al meerdere malen “bijna” opgestegen en bij de manege beland. Dit was 
een tijdelijke oplossing welke we nu dan ook weghalen. Het is met het weer van 
afgelopen weken en alles wat nog komt, niet te doen. Buiten trainen is derhalve ook 
geen optie meer wat ons betreft. Het is koud, nat, er is geen kleedruimte, geen 
kantine…. Niet gezond ! 
 
Vandaar 2 weken dicht, voorbereiden voor de zaal en alles opnieuw optuigen. 
 
De nieuwe regels voor de Campus worden in deze Tussendoor beschreven, tevens 
delen we de routekaart van het KNKV met daarin de verschillende scenario’s 
beschreven. Op die manier hopen we voor iedereen duidelijkheid te geven. 
 
Maar ik kan me voorstellen dat je toch ook vragen of opmerkingen hebt / of gewoon 
jouw verhaal kwijt wilt, maak dit dan kenbaar aan één van de bestuursleden. Wij 
kunnen de regels niet veranderen of aanpassen, maar we kunnen wel rekening 
houden met elkaar. 
 
Geniet van de rust en van elkaar, er komt echt “vanzelf” weer een andere tijd ! 
 
Stay Home, Stay Safe. 
 
Jaco 
 



 

 
 
 

  



 

 
 
 
 

 
 
SINT DRIVE IN 
Vrijdag 27-11-2020 om 18.30 uur 
Voor F, Kangoeroes en broertjes en zusjes en kinderen van leden 
 
Door Corona is dit hele jaar niet verlopen zoals we zouden willen. Er zijn veel dingen helaas niet 
doorgegaan. Maar dat weerhoudt Sint en zijn Pieten er niet van om toch de kinderen een leuk cadeau 
te geven! 
 
Dit jaar doen we het alleen anders dan normaal en wel via een drive in. Dit houdt in dat de kinderen met 
de auto langs de Sint rijden, een klein praatje houden en een leuk cadeau krijgen van de Piet. 
 
Dit zal gaan gebeuren op vrijdagavond 27-11-2020 vanaf 18.30 uur buiten op de Botreep. 
 
Graag willen wij u vragen om via de Dobber (weg manage) te komen, dan wordt u bij de splitsing met 
de Botreep gestopt om vervolgens auto voor auto langs de Sint op het parkeerterrein op de Botreep te 
rijden en via de Botreep weer naar huis te gaan. 
 
Sint en zijn Pieten hebben er in ieder geval weer heel veel zin in, zien wij jullie daar? 
 
De Sint Drive in is bedoeld voor alle kinderen van de F, de Kangoeroes en ook hun jongere broertjes 
en zusjes. Ook (jonge) kinderen van (senior)leden nodigen wij van harte uit om langs te komen op de 
Sint Drive in. Graag wel vantevoren opgeven via het online inschrijfformulier dat je kunt vinden op de 
site van Nikantes. Of klik hier om er naar toe te gaan: 
https://nikantes.nl/sinterklaas-opgave-formulier/ 
 
Deelname is geheel gratis voor leden en ook voor de jongere broertjes en zusjes. Opgeven is wel een 
verplichting zodat de inpakPieten hiermee aan de slag kunnen gaan.  
 
Opgeven kan tot en met dinsdag 24-11-2020. 
 
De Sint Drive In wordt georganiseerd door de Jeugd Commissie van Nikantes 
  

https://nikantes.nl/sinterklaas-opgave-formulier/


 

 
 
 
 
 
Beste leden en ouders van leden, 
 
Zoals het er nu naar uitziet gaan we donderdag 19 november weer in de zaal trainen. Hier blijven alle 
tot nu toe geldende corona regels van kracht. Echter komen er een paar regels bij. Dit houdt in dat je 
in de campus de aangegeven looproute volgt naar de zalen en dat iedereen vanaf 13 jaar een 
mondkapje draagt in het gebouw. Met uitzondering als je aan het sporten bent. Dus in de gangen en 
op de banken buiten het veld draa-g je een mondkapje. Dit mondkapje dien je zelf mee te nemen, -
zonder mondkapje mag je de campus helaas niet betreden. 
 
Het dragen van een mondkapje voor personen ouder dan 13 jaar is een verplichting vanuit het 
Sportbedrijf Rotterdam. 
 
Omdat er op dit moment geen wedstrijden zijn, hebben we besloten alleen op de donderdag te 
trainen. Om iedereen ruimte te geven om te kunnen sporten, kan het voorkomen dat je op een andere 
tijd traint dan je gewend bent. Deze tijden zijn voorlopig tot eind december, in januari hopen we weer 
2x per week te gaan trainen. 
 
De trainingstijden zijn als volgt: 
 
We trainen in 2020 op deze datums: 
Donderdag 19-11-2020 
Donderdag 26-11-2020 
Donderdag 03-12-2020 
Donderdag 10-12-2020  
Hierna is het kerstvakantie en in januari hopen we weer 2x per week te gaan trainen 
 
Sporthal Campus 
18.30-19.30 uur C1, C2 en D1 
19.30-20.30 uur 4e, 5e en A2 (op donderdag 19-11 en 03-12) en A1 (op donderdag 26-11 en 10-12) 
20.30-21.30 uur 1, 2 en 3 
 
Sportzaal Zadkine (1 van de dubbele) 
18.30-19.30 uur F1 
19.30-20.30 uur A1 (op donderdag 19-11 en 03-12) en A2 (op donderdag 26-11 en 10-12) 
 
 
IN IEDER GEVAL GEEN COMPETITIEWEDSTRIJDEN TOT EN MET 28-11-2020 
Het KNKV heeft bekend gemaakt dat er in ieder geval geen korfbalwedstrijden gespeeld worden tot en 
met 28-11-2020. 
 
Volgens de routekaart van het KNKV is de eerst mogelijke start in het weekend van 5 december. Voor 
Nikantes is dit een uitdag. Of er ook daadwerkelijk gestart zal gaan worden, laat het KNKV afhangen 
van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de Corona maatregelen. Op de routekaart staat 
gemeld hoe de competitie er uit gaat zien zodra er weer gestart kan worden. 
 
Aangezien men steeds heeft gezegd dat de maatregelen tot midden december zullen gelden, denken 
wij zelf dat de competitie op zijn vroegst begin januari na de Kerstvakantie zal gaan starten. Of dit ook 
het geval zal zijn, zal pas in december bekend zijn vermoedelijk. 
 
  



 

 
 
 
 
 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

 
 

Gebeurt er nu dan helemaal niets 
meer aan promotie van de 
korfbalsport nu we in lockdown zijn? 
 
Nee hoor, in de Campus is Laurens 
Verbaan (speler Valto 1, spelend in 
de Overgangsklasse net onder de 
Korfbal Leaugue) korbal clinincs aan 
het geven aan kinderen van het 
Penta College. Dus gelukkig kan er 
nog iets aan promotie gedaan 
worden van onze sport. Laurens 
gebruikt ook de ballen van Nikantes, 
dus toch nog een beetje inbreng van 

Nikantes         

 
 
 



 

 
 
 
 
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van het kabinet en de RIVM gelden bij onze 
vereniging de volgende regels: 
 
Alleen kinderen tot en met de A mogen sporten binnen de 1,5 meter. 
 
Senioren mogen vanaf donderdag 19-11-2020 sporten in groepjes van 4 personen. Zij mogen niet 
onderling wisselen en partijtjes tegen elkaar zijn verboden. 
 
Hoe gezellig we het ook met elkaar hebben: Knuffelen/omhelzen van elkaar en de trainers laten we 
achterwege. We begroeten elkaar met een ellenboog of boks. 
 
De kantine in de Campus is alle dagen gesloten. 
De toiletten zijn wel toegankelijk. 
Was je handen voor en na de training thuis. 
 
Ouders mogen hun kinderen brengen tot bij de entree (de vissenkom). Personen ouder dan 13 jaar 
dienen een mondkapje op te hebben in de Campus. Tijdens het sporten is dit niet nodig. 
 
Kinderen dienen de looproute te lopen. 
Zij lopen langs de trap naar de achterkant van de kleedkamers. 
Via de kleedkamers kan de zaal bereikt worden. 
Het is niet toegestaan om in de kleedkamers om te kleden of te douchen. 
Kom dus omgekleed naar de Campus. 
Wisselen van schoenen is natuurlijk wel toegestaan. 
Niet met zijn allen in het ballenhok. 
Hou 1,5 meter afstand van de trainers. 
Ouders mogen niet een uur blijven wachten in de entree. 
Kinderen moeten de sporthal verlaten via de nooduitgang naar de entree toe. 
Graag de kinderen weer een uur later ophalen bij de entree. 
 
Ouders krijgen geen pasje voor de parkeerruimte. 
 
Toeschouwers zijn helaas niet toegestaan bij de trainingen. 
 
Kom niet eerder naar de training dan nodig is, dit voorkomt onnodige drukte. 
Blijf na de training niet langer in de zaal dan nodig is, hierdoor maak je ruimte voor de volgende groep. 
 
Er is tijdens de trainingen altijd minimaal 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) 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 Rabobank Club Support Rabobank Rotterdam 

   

1 Hotspot Hutspot € 5.133,47 

2 Nat. Vereniging de Zonnebloem Rotterdam € 4.533,69 

3 Inloophuis de Ijssel € 4.281,77 

4 Stichting Gehandicapten Tennis Alexander € 3.454,06 

5 A.R.S.R. Skadi € 2.614,35 

6 Sportvereniging Hillegersberg SVH € 2.518,38 

7 Sint Radboud Muziekvereniging € 2.194,49 

8 Rotterdamse Studenten Rugby Club € 2.146,51 

9 vv Zwaluwen Vlaardingen € 1.822,62 

10 Stichting Young Talent Jazz € 1.798,63 

11 Stichting Leeszaal Vreewijk € 1.774,64 

12 Stichting Flora Fauna Farm € 1.726,66 

13 C.V.V. Zwervers € 1.714,67 

14 Stichting Leergeld Hollandse Ijssel € 1.546,73 

15 LTC Plaswijk 62 € 1.414,77 

16 Korfbalvereniging Nikantes € 1.378,78 

17 Vereniging Senioren Big Band Rotterdam € 1.330,80 

18 Stichting Behoud Openbare Zeilschool € 1.282,82 

19 S.C. Twist € 1.246,83 

20 Stichting Boksclub I Believe I Have A Dream € 1.222,84 

21 Stichting De Katrol € 1.174,85 

22 GV Animo Hoogvliet € 1.054,90 

23 Rijnmond Hoogvliet Sport € 1.018,91 

24 Stichting Powergarden Nederland € 958,93 

25 Korfbalvereniging KCC/CK Kozijnen € 946,93 

26 Stichting MAX Capelle € 934,94 

27 Xerxex DZB € 910,95 

28 Stichting Interwijk Pernis € 910,95 

29 Stichting Link2Work € 910,95 

30 Golfclub Capelle € 874,96 

31 SKV Nexus € 790,99 

32 Rotterdamse Aero Club € 695,02 

33 Volleybalvereniging Volley Zuid € 683,02 

34 Badminton Langsingerland € 671,03 

35 Vereniging Soling Club Nederland € 275,16 

36 Stichting Tenchigowa € 50,00 

  € 58.000,00 
 

 


