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Zijn er versoepelingen op komst ?  

  
 
Wat zou ik die graag met jullie allemaal 
delen…. En toch zijn er versoepelingen op 
komst, in ieder geval zijn we er allemaal aan 
toe. 
 
De jeugd is alweer lekker bezig met onderlinge 
partijtjes en wedstrijdjes met vrienden en 
vriendinnen, het is ook heel leuk om te zien dat 
bij de kangoeroes elke week meer kids 
aanwezig zijn. De senioren mogen volgende 
week weer in 4-tallen trainen, deze 
versoepelingen maken het toch allemaal net 
wat leuker.  
 
Vanaf deze week zullen ook de Jeu de Boulers de draad weer oppakken. Op 
woensdagmiddag en zaterdagochtend, kunnen ook zij weer terecht om een balletje te 
gooien. We hopen dat ook deze leden weer snel de weg naar de boules banen weten 
te vinden. 
 
Over versoepelingen gesproken; vanaf deze week zal de nieuwsbrief niet alleen onder 
de korfbal leden, maar ook onder de Jeu de Boules leden worden verspreid. Op deze 
manier krijgen we allemaal dezelfde informatie en komen we ook meer van elkaar te 
weten. Bij deze dus een oproep aan alle Boulers, voel je vrij om inhoudelijke zaken of 
ideeën te delen met Enrico of mij. Op deze manier krijg je niet zomaar een mailtje op 
zondag avond, maar wordt het “onze” nieuwsbrief die je binnen krijgt. 
 
We hebben het over versoepelingen, maar uiteraard wil ik iedereen nog wel op het 
hart drukken, dat de geldende maatregelen nog steeds van kracht zijn en blijven. De 
1,5 mtr afstand, thuisblijven als je niet lekker bent, etc, etc.. We weten het inmiddels 

maar al te goed, maar vergeten het soms even…Bij deze de reminder       

 
Als laatste wil ik de boulers vragen om te reageren op de vraag naar extra handjes 
verderop in de nieuwsbrief. Vele handen maken tenslotte licht werk ! 
 
Ik kijk uit naar 23 maart. De eerst volgende persconferentie, met hopelijk weer een 
aantal versoepelingen. 
 
Tot zaterdag allemaal. 
    
Jaco 
 



 

 
 
 
 

Helpende handjes bij de Jeu de Boules 
Wij zijn op zoek naar een aantal boulers (3 
á 4 personen) die af en toe wat hand en 
span diensten kunnen verzorgen rondom 
de boulesbanen en de boulesdrome.  
Denk aan kleine klusjes, zoals de banen 
glad trekken, belijning strak leggen, 
onkruid bestrijden, etc.. Wij denken aan 
een klein team, wat om de twee weken, 
wat onderhoud pleegt en zorgt dat de banen er goed en bespeelbaar bij liggen. Tot 
voor Corona was Ben van Vlijmen de coördinator en aanspreekpunt voor de 
onderhoud activiteiten. Sinds Corona doen Nel en Louis deze klusjes in hun vrije tijd.  
 
Laat mij of Enrico weten of je beschikbaar bent, dan kunnen we ermee aan de slag. 
Exacte invulling van het e.e.a. zullen wij uiteraard i.o.m. Ben verder invullen. 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 
25 jaar Nikantes in beeld 
We zijn inmiddels aanbeland in 2008. Misschien het jaar waarin we op korfbalgebied de meest knappe 
prestatie hebben neergezet. Het lukte ons namelijk om een wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong 
Duitsland naar sporthal Hoogvliet te halen. Bijzonder, omdat sporthal Hoogvliet al wat tanende was en 
men vanuit Rotterdam natuurlijk enkele bedenkingen had over de locatie en zouden wij dit wel goed 
kunnen begeleidden als Nikantes zijnde? Het beste beentje werd voorgezet en het werd dan ook een 
doorslaand succes. Raymond Witvliet was een oud jeuglid van kv Hoogvliet en kv Nikantes en was ook 
een Hoogvlieter. Daarnaast speelde er nog een Hoogvlieter destijds in Jong Oranje: Johannis Schut die 
destijds speelde bij RWA, later naar WION en Deetos ging. Verder speelde er nog een Rotterdammer 
in Jong Oranje: Suzanne Struik van PKC die later ook nog een clinic aan de Nikantes jeugd zou geven. 
De wedstrijd zelf leverdere een overladen tribune aan mensen op. Er waren geen zitplaatsen meer 
beschikbaar en mensen moesten staan in de hal. Het was ook een uitzwaai wedstrijd want Jong Oranje 
zou later naar het WK vertrekken. Het was een zeer bijzondere speciale korfbal gebeurtenis in het 25-
jarige bestaan van Nikantes. 
 
Kijk voor alle foto’s van 25 jaar Nikantes in beeld hier: 
25 jaar Nikantes in beeld: 2008 - Sportvereniging Nikantes 

https://nikantes.nl/25-jaar-nikantes-in-beeld-2008/

