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December reflectie,
December is voor mij, en wellicht voor velen met mij, een maand om terug te
kijken op het afgelopen jaar. Wat ging er goed en wat kon er beter, wat was
hilarisch en waar denk je liever niet meer aan terug.
Voor mijzelf was 2020 een jaar vol uitdaging. Een nieuwe werkgever en een
andere functie, het eerste seizoen in het bestuur van onze club en mooie
vakantie plannen.
Het meeste wat ik van te voren bedacht had, is ff anders gelopen… Maar ja,
ik heb gelukkig van huis uit meegekregen dat je niet stil moet blijven staan bij
hetgeen je overkomt, maar moet zoeken en kijken naar de nieuwe
mogelijkheden die er altijd zijn. En die waren er zeker in 2020 !
In mijn werk gaf de rust en tijd inzicht in o.a. de werk processen, hetgeen ons uiteindelijk een ISO9001
& VCA certificering opleverde. Onderzoek naar alternatieve aandrijving naast de “oude” bekende
dieselmotor bracht mij in contact met een Duitse leverancier op het gebied van elektromobility. Goed
voor m’n Duits en uiteindelijk een mooi innovatief product ontwikkeld i.s.m. een goede partij. De zomer
was een gekkenhuis, want veel Nederlanders vierde hun vakantie dit jaar op het water. Kansen genoeg
dus, gelukkig !
Dit zelfde geldt eigenlijk ook voor onze club. In maart ging de Campus dicht en een slot op het hek
weerhield ons van de Botreep. Gelukkig waren er genoeg leden met allerhande leuke ideeën. Denk aan
de pub-quiz, waaraan iedereen vanuit huis kon meedoen, en de vele app-groepjes die ontstonden.
Zodra we in mei 2020 weer open gingen werd ook de training weer goed bezocht, door zowel de jeugd
als de senioren. De gecreëerde overkapping bracht uitkomst en liet zien dat we dit echt moeten na
streven. Binnen en buiten met elkaar verbinden en zo sfeer en goede hygiëne waarborgen, goed
gedaan! De opening van de Boulesdrome en het te gekke 1,5 meter feest de dag erna…. Dit was het
juiste moment, iets waar we allemaal weer even aan toe waren. Denk ook aan de Franse Jeu de Boules
middag, eigenlijk te veel om op te noemen.
Maar waar ik echt even bij stil wil staan is onze Sinterklaas Drive-Inn. Hulde aan de JC, die dit verzonnen
heeft alvorens allerlei bedrijven, etc.. dit gingen doen. Dat is toch echt even anders denken en kijken
naar de mogelijkheden…. Top gedaan !
Afgelopen weekend heeft de jeugd onderling wedstrijden gespeeld in de Campus, hetgeen via livestream was te volgen. Inmiddels hebben de filmpjes iedereen bereikt. Hartstikke leuk voor onze jeugd
en ik wil FC Corona feliciteren met de uiteindelijke overwinning. De jaarlijkse trekking van de kerstloterij
heeft ook weer plaats gevonden. Alle winnaars gefeliciteerd, jullie prijzen zijn inmiddels uitgereikt.
Als je er op die manier naar kijkt, is er toch nog van alles gedaan en zullen we dus ook nog van alles
gaan doen. Het eerste half jaar zal echt nog wel wat hoofdbrekens geven en verlangd ongetwijfeld van
iedereen inzet. Maar denk in mogelijkheden, dat doen wij als bestuur in ieder geval wel.
Ik wens iedereen een heel gezellig en intieme kerstdagen, maar vooral een goed en gezond 2021.
Blijf gezond … en vergeet niet te genieten !
Jaco

Geen trainingen aankomende week. Dus geen trainen op donderdag 17-12-2020.
De eerste trainingen zijn op donderdag 07-01-2021 als dat kan met de dan geldende Corona
maatregelen.
De competitiewedstrijden starten op zijn vroegst op zaterdag 30-01-2021. Als de zaalcompetitie niet
uiterlijk zaterdag 06-02-2021 start, vervalt de gehele zaalcompetitie.
Nikantes blijft vooralsnog trainen in de zaal op donderdagavond in januari en februari 2021.

DE ZEGELS EN AIR MILES EN KERSTDOZEN
Voor de jaarlijkse Kerstloterij zijn wij natuurlijk altijd op zoek naar leuke en mooie prijzen. Veel komt
gesponsord tot stand, bijvoorbeeld via DE zegels of via Air Miles. Heb jij deze en wil je ze aan ons
cadeau doen voor de jaarlijkse Kerstloterijen? Wij houden ons uiteraard van harte aanbevolen.
Mocht je mooie (lege) kerstdozen hebben, of andere leuke nieuwe spullen die wij zouden kunnen
gebruiken, houden wij ons uiteraard natuurlijk ook van harte aanbevolen.
Je kunt hiervoor heel het jaar contact opnemen met Enrico.

In de aankomende weken komt er geen Tussendoortje meer uit. De eerste keer zal vermoedelijk het
1e weekend van 2021 zijn.
Iedereen dan ook hele fijne feestdagen gewenst.
Groeten,
Enrico

Hallo Boulers,

Het nieuwe jaar staat alweer bijna voor de deur. Iedereen
kijkt ernaar uit om het jaar 2020 achter zich te laten en
aan een hopelijk mooi en leuker nieuw jaar te beginnen
zonder alle beperkingen, ook betreft het boulen in de
toekomst.

Momenteel zijn er maar weinig van jullie die toch de moed
hebben om te komen boulen.
Degenen die komen, spelen kosteloos m.a.w. de euro
per keer wordt al een tijdje niet geïnd en dat is een
behoorlijke aanslag op de Jeu de Boules pot.
Er is wel wat korting vanuit de Gemeente toegekend maar
er zullen toch zaken zoals bijvoorbeeld de
opstalverzekering van de hal betaald moeten worden.

Als er geen derde lockdown komt dan gaan we in januari 2021 weer de euro innen als je komt boulen.
We vragen dan iedereen zoveel mogelijk gepast te betalen omdat als we nog steeds de kantine niet in
kunnen en wisselen dan niet gaat lukken.
Loten om je partijtje te spelen laten we dan ook nog achterwegen en ik heb de indruk dat het met
degenen die nu komen het zo prima gaat met het samenstellen van groepjes om met en tegen elkaar
te spelen.

Hieronder het programma voor de komende week en dan gaan we Kerstvakantie houden en beginnen
weer in januari als het toegestaan wordt.
Zondag
13 december
aanvang 13.30 uur
Dinsdag
15 december
aanvang 19.00 uur
Woensdag 16 december
aanvang 13.30 uur
Zondag
20 december
aanvang 13.30 uur

We starten weer op dinsdag 5 januari 2021 om 19.00 uur en verder zoals hier boven.
De dinsdagavond is in de plaats gekomen voor de donderdagavond zodat de nieuwelingen ook kunnen
boulen want die kunnen niet op donderdagavond omdat ze in de zaal moeten trainen (korfbal).
Als we in de toekomst weer met de korfbal het veld opgaan eind maart dan komt de donderdagavond
weer terug.

Ik hoop dat het voor iedereen zo duidelijk is.
Wij, Louis en ik, zitten voorlopig in quarantaine dus wij kunnen niet meer de deur van de kantine en hal
openen, maar het is geregeld dat wordt voor ons gedaan.

Wij wensen iedereen ondanks de beperkingen toch een mooie Kerst en een vuurwerkvrije Oud en Nieuw
viering en een heel goed en vooral gezond 2021.

Groetjes Nel en Louis.

WIE DOET WAT BINNEN DE TC
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 voorzitter, ik help daar waar nodig is! 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.

Lex Maagdenberg (senioren)
Voor vele ben ik wellicht al bekend, maar voor de mensen die mij niet kennen. Ik
ben Lex Maagdenberg en speel dit seizoen in het 2e van Nikantes. Ik zal mij vooral
bezig houden met de senioren binnenin de TC. Mocht je vragen hebben schiet me
gerust eventjes aan op de vereniging! Je kan me ook bereiken via de mail:
Lex.nikantestc@gmail.com of 06-23941967.
Jordi Holleman (scheidsrechters)
Binnen de TC ben ik verantwoordelijk voor scheidsrechterszaken en
oefenwedstrijden. Voor vragen of opmerkingen ben ik bereikbaar op 0636024798 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 meesten 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. Heb je vragen,
opmerkingen of wil je gewoon even je hart luchten spreek me gerust even aan. Je
kan me ook bereikbaar via naomi.vankralingen@gmail.com of 06-26701163.

WE HOREN HET LIEVER TE VROEG DAN TE LAAT

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 TVabonnement 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:
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.
Personen vanaf 13 jaar dienen in de Campus een mondkapje te dragen.
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)

Beste korfballers,
Het jaar 2020 is natuurlijk niet zoals we gehoopt hadden. We missen allemaal het korfballen, de
wedstrijden in het weekend, het drankje in de kantine en de gezelligheid op de club.
Ons is opgevallen dat bij alle korfbalverenigingen hard is gewerkt om er het beste van te maken.
Clinics voor de jeugd, oliebollen verkoop, voedselpakketten, online Bingo’s, challenges, je kunt het zo
gek niet bedenken en het is georganiseerd. Alles met een hart voor club, de korfbalsport en voor
elkaar!
Graag willen wij (een stel enthousiastelingen) iets terug doen voor korfballend Nederland. Toch nog
één keer dat clubgevoel samen met je vrienden, familie en/of teamgenoten van je vereniging een
gezellige avond hebben. Niets hoeven te betalen of te organiseren, maar écht even genieten en
misschien zelfs een leuke prijs winnen voor je team en/of club!
Omdat wij hebben gezien dat bijna elke korfbalvereniging uit Nederland een pubquiz heeft
georganiseerd, leek het ons leuk om hier om een leuke manier op in te spelen. Daarom introduceren
wij de NK Korfbalpubquiz oudjaarseditie! Een pubquiz waarbij jullie leden zich in (zelf samengestelde)
teams van 1 tot 6 spelers kunnen opgeven en strijden voor de winst. Daarnaast worden de
gemiddelde scores van alle deelnemende teams van jullie vereniging ook automatisch bijgehouden in
het clubklassement!
Deze pubquiz pakken wij zo professioneel mogelijk aan. Er is een livestream, een gratis loterij, een
social wall en nog veel meer! Er zijn prijzen te winnen voor de teams, maar ook voor de vereniging.
Uiteraard is het belangrijkste dat we er met z’n allen een gezellige avond van maken.
De NK Korfbalpubquiz begint op woensdagavond 30 december om 20.00u. Om deel te nemen aan de
NK Korfbalpubquiz hoeven de teams niet veel te doen. Deelname is gratis en aanmelden kan via de
website: www.nkkorfbalpubquiz.nl.
Wij hopen dat jullie de bijgevoegde flyer via jullie social media kanalen willen delen, zodat ook jullie
club goed vertegenwoordigd is. Tevens is dit dé kans om kampioen van Nederland kan worden! 😉
Mochten er vragen zijn, mail naar: info@nkkorfbalpubquiz.nl

