
 

 
  
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2020-2021 
Zondag 18-04-2021 
 

 
Korfballen kun je momenteel op de volgende tijden bij Nikantes: 
 
Dinsdag: 
18:30 - 19:30 F, D, C1 en C2 
19:30 - 20:30 A1, A2 en Senioren (tot 27 jaar) 
 
Donderdag: 
18:30 - 19:30 F, D, C1 en C2 
19:00 - 20:00 A1 en A2 
20:00 - 21:00 Senioren 
 
Zaterdag: 
10:00 - 11:00 F, D, C1, C2, A1, A2 en Kangoeroes 
11:00 - 12:00 Senioren 
 
 
 
 
 
 
 
Jeu de Boulen kun je momenteel op de volgende tijden bij Nikantes: 
 
 
Woensdag: 
13:30 – 15:30 uur 
 
Donderdag: 
19:00- 21.00 uur 
 
Zaterdag: 
10:00-12:00 uur 
 
Zondag: 
13:30 – 15:30 uur 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
De Kangoeroes doen ook mee met de korfbalbingo. Zij vullen hun eigen 
bingokaart dmv allerlei spelletjes en sluiten aan als het bingorad gaat draaien! 
 



 

 
 

 

Zaterdag 24-04-2021 Pubquiz Online bij Nikantes. Start om 19.30 uur 
 
Dit jaar eindelijk weer een pub quiz! Het gaat alleen niet zoals voorgaande jaren maar 
nu digitaal, je kan dus thuis lekker op de bank zitten en meedoen. 
 
Op zaterdag 24 april komt er op de facebook pagina van Nikantes een link naar een 
website te staan en een pincode. Op de website vul je een naam en de pincode in, 
dan kan je meespelen. 
 
De opzet van de quiz: er zijn geen vaste rondes, alles zit door elkaar heen. Er zijn in 
totaal 100 vragen, na 50 vragen is er een pauze van 20 minuten. Houdt er wel rekening 
mee dat er nu niemand is die het omroept dus zelf de tijd in de gaten houden want de 
quiz gaat gewoon door! 
 
Iedere vraag duurt 20 seconden, in deze tijd lees je de vraag en toets je je antwoord 
in. Bij ieder goed antwoord ontvang je 10 punten. 
 
Bij ieder antwoord dat je wisselt gaat er een punt vanaf. Voorbeeld: je kiest eerst voor 
antwoord A maar switcht naar antwoord B en deze is goed, krijg je 9 punten omdat je 
1x hebt geswitcht. 
 
Alvast heel veel plezier en we hopen dat jullie het allemaal leuk vinden!! 



 

 
 
 



 

 

 

Opzeggen korfbal lidmaatschap voor 01-05-2021 

Het korfbalseizoen is heel anders gelopen dan we uiteraard met zijn allen hadden 
gehoopt en gewenst. Misschien is er in mei of juni 2021 meer mogelijk: dat gaan we 
misschien op de eerstvolgende persconferentie horen. 
 
De voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022 zijn eigenlijk toch ook al weer in gang 
gezet. Wij hebben er goede hoop op dat we “gewoon” weer korfbalwedstrijden kunnen 
spelen vanaf 01-09-2021. Misschien zonder publiek en/of misschien zonder het 
traditionele handen schudden, maar de verwachting is realistisch om er van uit te gaan 
dat we volgend seizoen min of meer terug kunnen gaan naar het nieuwe normaal. 
Hopelijk kan er ook gewoon een normaal zaalseizoen dan plaatsvinden. 
 
Naar verwachting zullen wij rond 15-05-2021 de teamopgaves moeten gaan doen voor 
het nieuwe seizoen. De TC zal bekijken hoeveel teams en welke teams we inschrijven 
voor het nieuwe korfbalseizoen. 
 
Als je volgend seizoen niet meer bij ons wilt korfballen, vinden wij dat uiteraard jammer. 
 
De vraag is echter wel om dit dan voor 01-05-2021 kenbaar te maken bij het 
secretariaat: Enrico Stout, Aveling 103-a, 3193 LE Hoogvliet, 06-10747638 of 
enrico.stout@upcmail.nl 
 
Aan iedereen vragen wij om een uitschrijfformulier in te vullen. Dat kun je gewoon thuis 
invullen en aan mij mailen. Het formulier staat op de site als Word en PDF bestand en 
vind je hier: 
 
Uitschrijven als lid - Sportvereniging Nikantes 
 
Afmelden bij je trainer, in een app groep of bij een teamlid is niet handig want dat 
bereikt mij natuurlijk niet. Daarnaast ga ik ook niet af op verhalen van andere personen. 
Graag dus alleen bij mij persoonlijk afmelden. Je kunt mij op 1 van de bovenstaande 
manieren altijd bereiken. 
 
Ook als je je spelend lidmaatschap om wilt zetten naar niet spelend lidmaatschap kun 
je bij mij terecht. Dat kan alleen per 01-07-2021 en niet tussendoor in het seizoen. 
 
Enrico Stout 
Secretaris kv Nikantes 
06-10747638 
Enrico.stout@upcmail.nl  

mailto:enrico.stout@upcmail.nl
https://nikantes.nl/korfbal/uitschrijven-als-lid/


 

 

 
 
Aan alle ouders van de jeugd; 
Als ouder van een jeugdlid mag er al heel lang niet 
meer op het veld gekeken worden naar de training 
van jullie kinderen...  
 
In het kader van anders denken mogen jullie 
uiteraard wel een balletje gooien op de Jeu de 
Boules banen. Zijn jullie lekker sportief bezig en blijf 

je niet heen en weer rijden       

 
Wij hebben genoeg boules setjes om eens te 
boulen, dus dat kan jullie niet weerhouden. 
 
Uiteraard geldt ook op de banen de 1,5 mtr. en niet 
onderling wisselen. In 4 tallen is wel mogelijk. 
 
Spreek eens met elkaar af, of daag elkaar uit....  
 
Zelf ben ik er in ieder geval op de donderdagavond om te boulen. Zie ik je wellicht  
daar een keer om 19.00 uur? Mag natuurlijk ook een keer op de zaterdag. 
 
Veel plezier gewenst allemaal ! 
 
Jaco Meijboom, voorzitter Nikantes 
 
 

  



 

 
 
 
 
BEACHACTIVITEITEN IN 2021 
Het beachcourt is geopend en kan gebruikt worden als de verenigingen Nikantes, ETC of YUM 
aanwezig zijn. 
 
Zaterdag 17-04-2021 
YUM Beachvolleybal 10.00-12.00 uur 
 
Woensdag 21-04-2021 
YUM Beachvolleybal 18.00-21.00 uur 
 
Zaterdag 24-04-2021 
YUM Beachvolleybal 10.00-12.00 uur 
 
Zondag 25-04-2021 13.00-16.00 uur 
Kom weer in actie voor jongeren 
Beach Soccer toernooi door ETC op 3/4 Beachcourt 
 
Dinsdag Koningsdag 27-04-2021 
Optie ETC 
 
Woensdag 28-04-2021 
YUM Beachvolleybal 18.00-21.00 uur 
 
Zaterdag 01-05-2021 
YUM Beachvolleybal 10.00-12.00 uur 
 
 

 
 
Digitale Collectebus voor de gehandicaptensport 
Aangezien huis aan huis collecteren eigenlijk niet of nauwelijks meer gebeurd, zijn 
wij door het Fonds Gehandicaptensport benaderd of wij mee willen werken aan een 
digitale collectebus voor de gehandicaptensport. 
 
Deze staat nu sinds kort op de site van Nikantes. Bij elke donatie gaat er 50% naar 
de gehandicaptensport en 50% naar Nikantes. Vergoedingen worden 2x per jaar aan 
Nikantes overgemaakt in mei en in december. Steun dus de landelijke 
gehandicaptensport en Nikantes door een bijdrage over te maken via de button op 
de site van Nikantes. 
  



 

 

 

 
Bij de Kangoeroes worden er allerlei leuke spelletjes gedaan, met bal en zonder bal, 
gericht op het leuk samenspelen met elkaar. Het is goed voor de motoriek van de 
kinderen en voor de onderlinge sociale contacten. De Kangoeroe Klup is in april, mei 
en juni 2021 op elke zaterdag op het grasveld van Nikantes op het sportcomplex aan 
de Botreep van 10.00-11.00 uur. 
 
Bijgaande foto zijn de Kangoeroes uit 2013. Deze week brengen we Nikantes in beeld 
met 25 foto’s en krantenberichten uit 2013 in het kader van ons aankomende 25-jarig 
bestaan op 07-06-1996. 


