
 

 
  
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2020-2021 
Zondag 16-05-2021 
 

Dit keer een voorwoord van Lorenzo Smeets, speler van de A1 en jeugdbestuurslid 

 

Wat duurt corona lang en wat is het leven veranderd.  
 
Voor de jeugd betekend corona; online lessen, nauwelijks 
vrienden zien en weinig sport. Gelukkig mocht het buiten 
trainen op een gegeven moment wel weer. Vaak hebben 
we onderlinge wedstrijden tegen elkaar gespeeld, dit 
deden we eerst alleen op zaterdag, maar nu gelukkig ook 
op de dinsdag en donderdag trainingen, die voor de helft 
bestaan uit oefeningen en de andere helft wederom 
partijtjes.  
 
Bij Nikantes wordt er goed aan de jeugd gedacht in deze 
rare tijden, zodat we elkaar toch kunnen zien, lol kunnen 
maken en natuurlijk fit blijven voor als de competitie weer 
gaat beginnen. Ook werd er bijvoorbeeld een vrienden / 
vriendinnentraining, koningsdag schutterstoernooi en 
afgelopen donderdag spelletjes op het veld 
georganiseerd i.p.v. het kamp. 
 
Beter iets dan niets, maar hopelijk wordt alles snel weer zoals het was! 
 
Groetjes Lorenzo 
 

Nieuws van het Nikantes G team 
Alle G spelers zijn inmiddels ingeent. Zij willen ook graag weer komen korfballen en 
zullen met ingang van dinsdag 25 mei ook weer komen trainen op de Botreep. 
Daarmee is Nikantes dan weer compleet. 
 
  



 

 

 

 
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) 
19:30 - 20:15 G op het gras (miv 25 mei) 
 
 
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 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
Bericht van de TC van Nikantes 
Aangezien de opkomst bij de senioren erg terugloopt op de trainingen, hebben we 
besloten tot 1 juni te trainen met de senioren 27+.  
 
We starten het seizoen wat vroeger dan normaal, 1e week van augustus, in de hoop 
dat we dan allemaal weer wedstrijdjes mogen spelen. 
 
 
De laatste training voor de Senioren 27+ is zaterdag 29 mei. 
 
Senioren onder de 27 jaar blijven op dinsdag gezamenlijk trainen met de A t/m 
dinsdag13 juli. 
 
Voor alle senioren blijft de mogelijkheid om op zaterdag van 11:00 tot 12:00 zelf een 
balletje te schieten. 
 
Als 27+ personen weer partijtjes mogen spelen zullen we op de zaterdagen in juni en 
juli ook nog wat organiseren. 
 
En natuurlijk gaan we weer beachvolleyballen op de donderdagavonden zodra 27+ 
weer partijtjes mogen spelen en het terras na 20:00 uur open mag. 
 
Alle senioren starten met trainen op dinsdag 3 augustus en trainen dan alleen op de 
dinsdag- en de donderdagavond. 
 
De jeugd traint op dinsdagavond, donderdagavond en zaterdag tot zaterdag 17 juli 
 
De jeugd start de trainingen op dinsdag 31 augustus. 
 
Thuis oefenwedstrijden zijn op zaterdag 4 september 2021 voor zowel de jeugd als 
voor de senioren. Bedoeling is om dan een gezellige Open Dag te organiseren met 
diverse activiteiten mede in het kader van het 25-jarige bestaan van Nikantes. 
Hierover volgt later nog meer informatie. Plannen hiervoor worden momenteel 
gesmeed door bestuur, TC, JC en Beachcommissie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Agenda Nikantes 

 
Agenda Beachcourt 
 
Woensdag 19-05-2021 
YUM Beachvolleybal 18.00-21.00 uur 
 
Donderdag 20-05-2021 
Zomer donderdagavond beach activiteiten Nikantes 
 
Vrijdag 21-05-2021 
Trainen voor de voorronde NK Beachhandbal van 10/11 juli 
 
Zaterdag 22-05-2021 
YUM Beachvolleybal 10.00-12.00 uur 
 
Woensdag 26-05-2021 
YUM Beachvolleybal 18.00-21.00 uur 
 
Donderdag 27-05-2021 
Zomer donderdagavond beach activiteiten Nikantes 
 
Vrijdag 28-05-2021 
Trainen voor de voorronde NK Beachhandbal van 10/11 juli 
 
Zaterdag 29-05-2021 
YUM Beachvolleybal 10.00-12.00 uur 
 
Woensdag 02-06-2021 
YUM Beachvolleybal 18.00-21.00 uur 



 

 

 

 

 

 

We zijn beland in het jaar 2017 met onze actie om elke weer 1 jaar van Nikantes in 

beeld te brengen met 25 foto’s en krantenberichten uit dat ene jaar. 

In 2017 konden we voor het eerst beachen op de Botreep. Anno 2021 is alles 

lastiger, maar inmiddels is het Beachcourt weer volledig opgetuigd met alle velden. 

Dus als er straks weer wat meer mogelijk is, kan iedereen van de zomer weer naar 

hartenlust beachen op het Beachcourt van Nikantes. 

De aankomende vrijdagen nog 2018, 2019 en 2020 te gaan. Daarna bestaan we 

officieel 25 jaar. Dat kunnen we dan mooi volgend seizoen vieren 😊  


