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Geboortenieuws 

Uiteraard wensen wij de kersverse ouders Sander en Annieck veel geluk, plezier en 

gezondheid toe met hun zoon Charlie. 

 

 



 

 

 
Opknapbeurt kleedkamers Nikantes 
De huidige kleedkamers van Nikantes 
zijn alweer bijna 15 jaar oud. Onze 
Chineze, metalen kleedkamers hebben 
al heel wat meegemaakt en gaan nu op 
voor een nieuwe renovatie op verzoek 
van Nikantes en in opdracht van het 
Sportbedrijf Rotterdam. 
 
In de kleedkamers was veel last van 
schimmel. Daarnaast heeft elke 
kleedkamer vloerverwarming en heeft 
elke kleedkamer een eigen kachel. Wij 
hebben behoorlijk wat stookkosten 
hieraan. Nikantes huurt de 
kleedkamers van het Sportbedrijf 
Rotterdam. 
 
Nikantes heeft gevraagd of er iets aan 
de schimmel gedaan kan worden en 
ook of er iets gedaan kan worden aan 
de hoge energiekosten die we hebben. 
Verduurzaming staat immers hoog in 
het vaandel dus daar zou wellicht iets 
aan gedaan kunnen worden. 
 
Het Sportbedrijf Rotterdam heeft 
samen met een installateur en een 
aannemer gekeken naar een goede 
oplossing. Geconstateerd is dat de huidige ventilatie niet voldoet. Er komen dan ook 
nieuwe ventilatoren in de kleedkamers op een andere plaats zodat er beter 
geventileerd kan gaan worden. Daarnaast komen er radiotoren in de kleedkamers. Dit 
zou energiezuiniger moeten zijn. De vloerverwarming is dan niet meer echt 
noodzakelijk, maar meer iets voor erbij.  Ook de vloer in de kleedkamers wordt geheel 
vernieuwd. Daarnaast wordt er geverfd. Tenslotte worden ook de verzakkingen 
rondom de kleedkamers aangepakt. 
 
De installateur en aannemer is heel de maand februari 2021 hiermee bezig. Dat komt 
nu dus mooi uit omdat we er toch nog geen gebruik van kunnen maken. Hopelijk 
kunnen we er dus vanaf maar t2021 weer gebruik van gaan maken als dat dan weer 
kan. 
 
Foto: de kleedkamers werden in 2005 geplaatst nadat ze vanuit China verscheept 
waren en ook nog een keer in zee waren beland. Ze zijn in 2006 nog een keer op 
transport geweest voor een totale renovatie in Limburg en zijn toen maanden weg 
geweest. Renovatie is nu op de Botreep zelf. 
 



 

 
 
 
Nikantes en de schimmel 
In de nieuwe Jeu de Boules hal waren het afgelopen jaar ook vocht en 
schimmelproblemen. In opdracht van Nikantes heeft aannemersbedrijf BUKO die de 
hal geplaatst heeft, ventilatieroosters geplaatst aan de beide korte kanten. Hierdoor 
kan er beter geventileerd worden. 
 
Verwarming 
In de aankomende maanden gaan wij kijken welke verwarming er geplaatst kan 
worden in de Jeu de Boules hal en welke mogelijkheden hiervoor zijn. Het streven is 
om dit gerealiseerd te hebben voor het volgende winterseizoen van 2021-2022. 
 
Nikantes en verduurzaming 
Nikantes heeft zichzelf aangemeld voor een verduurzamingstraject. Dit is een gratis 
mogelijkheid en vloeit voort uit het Nationaal Sport Akkoord. Binnen een maand horen 
wij of wij hiervoor in aanmerking kunnen komen. Het NOCNSF doet deze beoordeling. 
 
Als wij hiervoor in aanmerking komen, wordt het complex van Nikantes geschouwd en 
wordt er een rapport opgesteld en wordt er gekeken naar de 
verduurzamingsmogelijkheden van ons als geheel. Ook krijgen wij dan hulp bij het 
aanvragen van offertes en subsidies. 
 
Speciale aandacht zal er dan zijn voor: 
- de verwarmingsmogelijkheden in de Jeu de Boules hal 
- zonnepanelen op de Jeu de Boules hal of op de kantine 
- verdere verduurzamingsmogelijkheden bij de kleedkamers en de kantine 
- mogelijkheden omtrent LED verlichting rondom het kunstgrasveld. 
 
Wij laten ons eerst goed, objectief en onafhankelijk adviseren en begeleiden voordat 
we besluiten om op dit gebied investeringen te doen. 
  



 

 

 

Nikantes en de Overkapping 
We zijn behoorlijk ver in het idee wat in onze situatie het meest handige en beste is. 
Het idee is om het onderstaande systeem te gaan plaatsen tussen kantine en het 
kunstgrasveld. In Q12021 hopen we voldoende zekerheid te hebben over de 
financiering. Uiterlijk aan het einde van Q12021 kunnen we dan vermoedelijk de 
opdracht gaan geven. De realisering zal dan afhankelijk zijn van plaatsings- en 
levertijden. Die kunnen ook nog 8-12 weken in beslag gaan nemen. Dus vermoedelijk 
ergens eind Q22021 kan het gerealiseerd zijn. 
 
Het onderstaande systeem heet het Cubola systeem, is van Nederlands fabricaat en 
kan 12 bij 4 meter beslaan in 3 compartimenten. Elk deel is apart te besturen. Bij goed 
weer kan alles ingeschoven worden. Het is 3 meter hoog en het voorste gedeelte kan 
80 centimeter zakken. Het is zon en waterbestendig en kan een buitje hebben. 
 
TV Programma 
Nikantes heeft zich opgegeven met een team om mee te doen aan een TV programma. 
Het is een Vragenquiz. Het winnende team kan enkele duizenden euros verdienen. 
We spelen met een Nikantes team en de opbrengst kunnen we gebruiken voor de 
overkapping of voor andere projecten waar we mee bezig zijn. Wij weten nog niet of 
we geselecteerd worden hiervoor. De TV opnames zijn in maart en april 2021. Eerder 
was Nikantes al eens succesvol bij het TV programma Echt Waar, dus je weet het 
maar nooit. We moeten dus nog geselecteerd worden. Het is dus sowieso nog even 
afwachten. 
 

 

 

 



 

 

 

Nikantes en het Kunstgrasveld 
En hoe zit het dan met het kunstgrasveld? Nikantes huurt het kunstgrasveld van het 
Sportbedrijf Rotterdam. Volgens de laatste informatie zal het kunsgrasveld in 2023 
vervangen gaan worden. Of er ook sprake is van uitbreiding, is nu nog niet bekend. 
Deze wens is wel neergelegd bij het Sportbedrijf Rotterdam. Het is nog lang niet zeker 
dat het kunstgrasveld ook daadwerkelijk in 2023 aangepakt zal gaan worden. Uiteraard 
houden wij hier een vinger aan de pols. 
 
Nikantes 25 jaar in beeld 
Elke vrijdag tot 07-06-2021 brengen we dus elke vrijdag 1 jaar van Nikantes in beeld 
met 25 foto’s en/of krantenberichten. We zijn nu bij 2002. De reacties op de foto’s zijn 
enorm, van leden en van oud-leden. Wij hebben dan ook het idee dat het initiatief 
gewaardeerd wordt en dat is erg leuk om te zien. Er heeft nl menig uurtje in gezeten 

om het samen te stellen        

Klik hieronder om rechtstreeks naar het laatste bericht te gaan. In het bericht staat ook 
een link naar de jaren 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 en 2001. 
25 jaar Nikantes in beeld: 2002 - Sportvereniging Nikantes 
 
Nikantes en de korfbaltrainingen 
Elke zaterdag traint de jeugd van de F tot en met de A en ook de Kangoeroes van 
10.00-11.00 uur op het sportcomplex Botreep 10 in Hoogvliet. Van 11.00-12.00 uur 
zijn de senioren welkom om in 2 tallen met elkaar te sporten. 
 
Nikantes en de korfbalwedstrijden en het Jeu de Boulen 
We zijn allemaal in afwachting natuurlijk van de eerstvolgende persconferentie 
aanstaande dinsdag 02-02-2021. Zal er al iets gezegd gaan worden over het sporten 
in teamverband en over het weer opengaan van de horeca? Wij denk dat alles op dit 
gebied nog even met een paar weken verlengd zal worden en dus nog niet mogelijk. 
 
We hopen natuurlijk dat de korfbalveldcompetitie half april “gewoon” weer zou kunnen 
starten al was het maar voorlopig zonder publiek. 
Daarnaast hopen we dat in april of hopelijk eerder de kantine ook weer open kan. 
Zodra er meer in groepsverband weer mogelijk is, zal ook het Jeu de Boulen weer 
worden opgestart. We moeten nog even geduld hebben maar het zal vast eerdaags 
weer helemaal goed gaan komen. 
 
Stay safe en tot binnenkort. 
 
 
 
 
 
 

https://nikantes.nl/25-jaar-nikantes-in-beeld-2002/

