
 

 
 
Nummer 1 
Zondag 29-08-2021 
Seizoen 2021-2022 
 
 

 

 

…wordt het dan toch weer normaal? 
 
 
 
Beste allen, 
 
De vakanties zijn voor velen weer voorbij, de 
scholen gaan weer beginnen en het werk staat 
te trappelen voor de deur... wordt het dan toch 
weer normaal? Gelukkig wel zou ik bijna 
zeggen, aan het luieren komt “eindelijk” een 

einde      … De competitie gaat weer van start. 

 
We hebben ons nog even te houden aan een 
aantal maatregelen (o.a. 1,5 mtr), maar daar 
weten we inmiddels allemaal mee om te gaan 
en ook dat gaat hopelijk eind september van 
tafel. De trainingen zijn voor de senioren 
alweer gestart en de jeugd volgt deze week. 
Oefenwedstrijden staan gepland en het publiek 
is ook weer meer dan welkom. Wat heb ik zin 
in een echte wedstrijd, gewoon ff lekker je stuk 
bijten op je tegenstander, kapot gaan vanwege 
een iets mindere conditie, de euforie van een 
doelpunt of de assist op je team genoot, 
napraten met je team in de kleedkamer, de 
derde helft op het terras en dan kijken naar de 
andere wedstrijden. Je kent het wel. Zin in ! 
 
Het nieuwe seizoen betekend ook nieuwe team indelingen en wellicht andere 
teamgenoten. Dat betekend dat je soms even moet wennen aan elkaar, geef elkaar die 
tijd. Investeer tijd in elkaar tijdens de training, zeg waar je de bal het liefst wil hebben, 
overleg met elkaar waar je goed in bent en waar de ander je kan aanvullen…. Dat is het 
leuke van teamsport. Besef ook dat de TC weer een hoop energie heeft gestoken in de 
teamindeling en het weer is gelukt om 4 senioren teams op de been te krijgen. Hierdoor 
komt iedereen maximaal aan spelen toe, maar weet dat het wel krap is qua bezetting. 
Denk hier alsjeblieft aan als je afschrijft voor een training of wedstrijd. Je doet niet alleen 
jezelf, maar ook je maatjes, ongemerkt tekort. 
 
 
 
 



 

 
  
Zit jij in de A of B en wil je (samen met je maatje) met ons meedenken, laat het weten 
 
Als we het dan toch over teamindeling en doorgroei van leden hebben is het ook leuk om 
te melden dat we voor het nieuwe seizoen op zoek zijn naar een nieuw Jeugd bestuurslid. 
Lorenzo heeft afgelopen seizoen deze taak op zich genomen en ondanks dat er niet veel 
mocht en kon, heeft hij ons als bestuur input gegeven en een belangrijke bijdrage geleverd 
in de totstandkoming van de shirtsponsor van ons 1e en 4e team (Schildersbedrijf Nieuwe 
Waterweg). Dus zit jij in de A of B en wil je komend seizoen met ons meedenken over 
jeugdzaken, laat dit dan even weten aan mij of Wesley. Wij zullen je uitleggen wat we van 
jou verwachten en uiteraard gaan wij je daarbij helpen. Het mag alleen maar met z’n 
tweeën is wel zo leuk.  
 
Ook de Jeu de Boules is alweer helemaal “Up and Running” de speeldagen worden goed 
bezocht en inmiddels hebben we al twee hele leuke toernooien achter de rug. We zijn 
begonnen met het Beach Boulen, wat echt een zeer geslaagd toernooi is geweest (de 
foto’s staan op facebook) en afgelopen week hadden we het JdB besturen toernooi, 
waarbij bestuursleden van andere JdB clubs waren uitgenodigd. Het was gewoon weer 
ouderwets gezellig en je merkt dat iedereen er weer aan toe is. Zeker voor herhaling 
vatbaar en in de wandelgangen heb ik al iets gehoord over “Oktoberfest” boulen voor 

iedereen      . Hou dus de komende tijd de nieuwsbrief in de gaten ! 

 
Lang geleden (zo voelt het althans) hebben we een mooie terrasoverkapping besteld bij 
Bastasol. Door allerlei leveringsproblemen is alles behoorlijk uitgesteld, maar we hebben 
nu dan toch echt een datum gekregen. Maandag 13 september wordt onze 
terrasoverkapping geplaatst en dus kunnen we er gelijk aan het begin van het seizoen 
gebruik van maken. De zon kruipt helaas steeds meer achter de wolken, maar het is 
gelukkig ook een regendoek. We kunnen dus lekker lang buiten zitten. 
 
Dan hebben we ook nog het “Kamp” wat op stapel staat… Een andere periode en een 
andere setting, maar zeker niet minder leuk. Sterker…. waanzinnig leuk ! Hoe vaak slaap 
jij nou op je eigen club met je vrienden en vriendinnen, lekker chillen en dollen met elkaar. 
Geef je op; als je dat nog niet gedaan hebt, nu kan het nog ! Verder zal ik niet teveel 
verklappen, dat doet de kampcommissie binnenkort…. Leuk wordt het zeker, Have Fun ! 
 
Maar allereerst om het seizoen met een enorme Big Bang te starten staat het Beach Event 
en het Openingsfeest voor komend weekend gepland. Ik weet zeker dat iedereen hier met 
volle teugen van gaat genieten. We zijn er aan toe, het mag weer, we gaan het doen… 
Uiteraard hebben we ook hier de bekende regels, maar dat weten we, daar zijn we 
inmiddels allemaal aan gewend. 
 
Maak er een waanzinnig seizoen van, er staat van alles in de steigers. Wij als bestuur 
hebben er zin in, gaan er iets moois van maken, maar daar hebben we jullie allemaal bij 
nodig… Dat is ook teamsport ! 
 
Groeten, 
Jaco. 
  
  



 

 
 
 



 

 
 
 

PROGRAMMA OPEN DAG ZATERDAG 04-09-2021 
 
Op zaterdag 04-09-2021 organiseert Nikantes een Open Dag voor eigen leden en voor 
wijkbewoners. We vieren dan ook ons 25-jarige bestaan. 
 
Wijkbewoners zijn van harte welkom om heel de dag langs te komen. Neem gerust dus 
gezellig iemand mee. 
 
Kinderen van 3, 4, 5 en 6 jaar kunnen meedoen met de Kangoeroe Klup die om 10.00 uur 
start. Er zijn luchtkussens aanwezig voor de kinderen. Ook kunnen de kinderen gesminkt 
worden. Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor wat lekkers voor de kinderen. 
 
Wijkbewoners en belangstellenden kunnen 3 potjes Jeu de boulen vanaf 14.30 uur. 
 
Heel de dag zijn er korfbaldemonstratiewedstrijden. 
 
In de avond is er een Sate Food Truck en kunnen de aanwezigen gezellig meedoen met 
een Silent Disco. Voor deze laatste 2 onderdelen moet je je wel opgegeven hebben bij 
Marjolein of Enrico. Deze activiteiten vinden buiten plaats op het beachcourt. 
 
 
Programma Open Dag: 
20.00 uur Start Silent Disco op beachcourt (€ 5.00 pp vantevoren opgeven) 
18.00 uur Sate Food Truck op beachcourt (€ 5,00 pp vantevoren opgeven) 
15:00-17:00 uur Trainingsdag met GKV 
14.30 uur Jeu de Boules toernooi (3 potjes spelen) 
13:30 uur Nikantes 3 - Excelsior 7 
12:15 uur Nikantes 4 - Twist 7 
11.00 uur Nikantes A1 - Twist A2 
11.00 uur Nikantes D1 - Merwede D3 (gras) 
10.00 uur Nikantes B1 - Merwede B2 
10.00 uur Nikantes E1 speelt een onderlinge wedstrijd 
10.00 uur Kangoeroe Klup (grasveld) Voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar 
09.00 uur Nikantes C1 - Korbatjo C3 
09.00 uur Nikantes F1 - Weidevogels F2 (gras) 
  



 

 
 

Scheidsrechters zaterdag 04-09-2021 

Scheidsrechter Thuis Uit Tijd Veld 

Kyle Prevo 
(onder begeleiding) 

Nikantes F1 Weidevogels F2 9:00 Gras 

Naomi Meijboom Nikantes C1 Korbatjo C3 9:00 Kunstgras 

Daphne Prevo Nikantes B1 Merwede B2 10:00 Kunstgras 

Megan Bosch Nikantes D1 Merwede D3 11:00 Gras 

Jordy de Ronde Nikantes A1 Twist A2 11:00 Kunstgras 

Jordi Holleman Nikantes 4 Twist 7 12:15 Kunstgras 

Lex Maagdenberg Nikantes 3 Excelsior 7 13:30 Kunstgras 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
Hieronde het actuele Nikantes programma (let op het is van 27-08-2021). De meest actuele datums en tijden 
staan altijd in de KNKV app. Wijzigingen worden realtime doorgegeven. 
 
De wedstrijden van 11-09-2021 zullen zoveel als mogelijk verplaatst gaan worden in verband met het 
jeugdkamp dat plaats vindt op de Botreep. Er is dan ook geen Kangoeroe Klup op 11-09-2021. 
 
 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam 

08-09-2021 20:30 Nikantes 2 Albatros 5 

11-9-2021 17:00 Nikantes 3 KOAG 5 

11-9-2021 14:00 Nikantes 1 Thor (H) 1 

11-9-2021 13:15 NIO A1 Nikantes A1 

11-9-2021 11:30 Nikantes D1 NIO D2 

11-9-2021 11:00 Trekvogels C1 Nikantes C1 

11-9-2021 10:30 Nikantes E1 ONDO (G) E4 

11-9-2021 10:00 KVS/Maritiem B3 Nikantes B1 

    

15-9-2021 20.30 Nikantes 4 Korbis 4 

    

18-9-2021 17:00 Kinderdijk 3 Nikantes 2 

18-9-2021 17:00 Avanti/Post Makelaardij 9 Nikantes 3 

18-9-2021 15:40 Dijkvogels 5 Nikantes 4 

18-9-2021 15:30 't Capproen 1 Nikantes 1 

18-9-2021 11:45 Nikantes A1 Olympia (S) A1 

18-9-2021 11:10 ZKV (Zu) D1 Nikantes D1 

18-9-2021 10:30 Nikantes B1 Dunas B2 

18-9-2021 10:00 Nieuwerkerk E6 Nikantes E1 

18-9-2021 10:00 Kangoeroe Klup Grasveld 

18-9-2021 09:30 Nikantes C1 ONDO (G) C5 

18-9-2021 09:00 RWA F2 Nikantes F1 

    

25-9-2021 16:30 Nikantes 2 Olympia (S) 2 

25-9-2021 16:00 Valto A3 Nikantes A1 

25-9-2021 15:00 Nikantes 1 Olympia (S) 1 

25-9-2021 13:30 Nikantes 3 Valto 8 

25-9-2021 12:00 Nikantes 4 Nexus 4 

25-9-2021 12:00 Vitesse (Ba) G1 Nikantes G1 

25-9-2021 11:00 Nieuwerkerk B4 Nikantes B1 

25-9-2021 11:00 Nikantes C1 't Capproen C2 

25-9-2021 10:30 RWA D3 Nikantes D1 

25-9-2021 10:30 Nikantes G1 (uit) Dijkvogels G2 

25-9-2021 10:00 Nikantes E1 Vitesse (Ba) E4 

25-9-2021 10:00 Nikantes F1 KCC/CK Kozijnen F2 

25-9-2021 10:00 Kangoeroe Klup Grasveld 
 
    



 

  
2-10-2021 16:30 Nikantes 2 Vitesse (Ba) 6 

2-10-2021 15:00 Nikantes 1 Oranje Nassau 1 

2-10-2021 13:45 Korbis 4 Nikantes 4 

2-10-2021 13:30 KOAG 5 Nikantes 3 

2-10-2021 13:00 Nikantes B1 Excelsior (D) B2 

2-10-2021 13:00 NIO D2 Nikantes D1 

2-10-2021 12:30 ONDO (G) E4 Nikantes E1 

2-10-2021 12:00 Nikantes C1 Trekvogels C1 

2-10-2021 10:00 Kangoeroe Klup Grasveld 

2-10-2021 09:30 KOAG F2 Nikantes F1 

    

9-10-2021 15:30 Vlug & Vaardig/KCN 1 Nikantes 1 

9-10-2021 14:00 Nikantes 4 Dijkvogels 5 

9-10-2021 12:30 Nikantes 3 Avanti/Post Makelaardij 9 

9-10-2021 12:15 Sporting Delta 4 Nikantes 2 

9-10-2021 11:00 Nikantes A1 KOAG A3 

9-10-2021 10:00 Nikantes D1 ZKV (Zu) D1 

9-10-2021 10:00 Kangoeroe Klup Grasveld 

9-10-2021 09:30 ONDO (G) C5 Nikantes C1 

9-10-2021 09:00 Nikantes E1 Nieuwerkerk E6 

9-10-2021 09:00 Nikantes F1 RWA F2 

    

16-10-2021 18:30 Valto 8 Nikantes 3 

16-10-2021 16:45 ONDO (G) A3 Nikantes A1 

16-10-2021 16:30 Nikantes 2 Movado 4 

16-10-2021 15:00 Nikantes 1 ZKV (Zu) 1 

16-10-2021 14:00 Nikantes D1 RWA D3 

16-10-2021 13:30 Nexus 4 Nikantes 4 

16-10-2021 12:45 Nikantes B1 ODO B2 

16-10-2021 11:35 Nikantes G1 (uit) PKC/Vertom G1 

16-10-2021 11:15 't Capproen C2 Nikantes C1 

16-10-2021 10:55 IJsselvogels G1 Nikantes G1 

16-10-2021 10:00 Vitesse (Ba) E4 Nikantes E1 

16-10-2021 10:00 KCC/CK Kozijnen F2 Nikantes F1 

16-10-2021 10:00 Kangoeroe Klup Grasveld 

    

23-10-2021 12:45 Trekvogels 1 Nikantes 1 

23-10-2021 15:30 KCR 7 Nikantes 2 

23-10-2021 10:00 Nikantes A1 VEO A3 

23-10-2021 10:00 Kangoeroe Klup Grasveld 

23-10-2021 11:15 Korbis B3 Nikantes B1 

  23-10-2021 09:00 KOAG F2 Nikantes F1 

    

30-10-2021 15:30 Thor (H) 1 Nikantes 1 

30-10-2021 12:30 Albatros 5 Nikantes 2 



 

 
 
 
 

 

KAMP 2021  
10, 11 en 12 september 
Ga je ook mee op kamp? 
 
Het is bijna zover, over 2 weken staat het allerleukste 
korfbalweekend van het jaar voor de deur. Het thema is 
vakantie, wat wil je nog meer. Iedereen is in 
vakantiestemming, het leukste animatieteam staat klaar 
en ook aan lekkere vakantiesnacks is gedacht. 
 
We verblijven in tenten op ons eigen veld. De tenten 
beginnen al een beetje vol te raken, maar er zijn nog 
plekken vrij, dus wees er snel bij. Ben je lid van Nikantes 
en speel je in de F t/m de A geef je dan snel op bij Ella of 
Naomi (korfbalkampnikantes@outlook.com), dan ben je 
verzekerd van een super leuk weekend! 

 
 
De volgende kinderen hebben zich al opgegeven, zij hebben er al zin in! 
 
Evi, Floor Milan, Sem, Stijn en Yzara 
 
Jason, Levi, Nora en Tygo 
 
Alicia, Milan en Pieter 
 
Curly, Hailey, Jasper, Jessica, Lotte, Marcin en Soraya 
 
Colin, Daniël, Jasper, Job, Kyle, Tim, Tino en Quinte 
 
 
 
 
BEKERWEDSTRIJDEN VOOR DE A EN B 
Nikantes A1 en Nikantes B1 doen mee aan de bekercompetitie. Deze zijn als volgt gepland: 
 
Dinsdag 21-09-2021 
19.30 uur   Sporting Delta B1 – Nikantes B1 
 
Woensdat 22-09-2021 
19.30 uur   Nikantes A1 – Good Luck A1 
 

mailto:korfbalkampnikantes@outlook.com


 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nikantes feliciteert Ilse en Stephan met de geboorte van hun dochtertje Maddie. Heel veel geluk, 
plezier en gezondheid gewenst namens alle Nikantes leden. 
 
 

RODE NIKANTES BIDON VOOR ALLE LEDEN 
 
Alle leden krijgen in de aankomende week een mooie 
uitvouwbare rode Nikantes bidon uitgereikt. 
 
Mooi als start van een nieuw en sportief seizoen. 
 
Uiteraard ook in het kader van ons 25-jarige bestaan. 
 
Nikantes bestaat in juni 2021 namelijk 25 jaar. Dat kunnen 
we dus mooi het aankomende nieuwe seizoen vieren en 
aandacht voor vragen. 
 
Neem gerust iemand mee naar jou training. Hij/zij krijgt dan 
ook zo’n mooie uitvouwbare rode Nikantes bidon.  



 

 
 

ACW SCHOOLKORFBALTOERNOOI 2021 
 
We gaan weer proberen om het schoolkorfbaltoernooi te organiseren. En wel op woensdag 13 oktober. De 
uitnodigingen gaan deze week naar de scholen. En nu maar hopen dat de scholen mee willen doen. Het 
toernooi begint om 13.15 uur en is rond 16.00 uur afgelopen. Ook is er een training voor de kinderen die 
meedoen aan het toernooi deze is op woensdag 6 oktober van 18.30 tot 19.30 uur. Natuurlijk zoeken we ook 
dit jaar mensen die willen helpen bij de trainingen of een paar wedstrijdjes willen fluiten. Mocht je wel willen 
fluiten maar kun je niet de hele middag aanwezig zijn geef dit dan even door dan houd ik er rekening mee.  
 
Bij voorbaat dank!!! 
 
Mirjam  
mirjamvanhamburg@hetnet.nl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ook dit jaar zullen we weer mee doen met de Grote Clubactie. 
Hoe we het dit jaar in gaan vullen, zijn we nog aan het bekijken. 
Vorig jaar hebben we veel met de online loten met QR code gewerkt vanwege de corona. 
We waren zeer verbaasd dat dit erg goed liep. 
Binnen een paar weken gaan jullie hier meer over horen. 
18 sept gaat in ieder geval officieel de GCA weer van start. 
 
Ella 
 

 
 
  



 

 
 
Ella is de Vertrouwenspersoon van Nikantes 
 
Sportplusvereniging Nikantes wil een (sociaal) veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier kan 
korfballen of Jeu de Boulen en zich ook echt thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de 
vereniging er alles aan moeten doen om zaken zoals treiteren en pesten, agressie en geweld, 
discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel als mogelijk moeten 
voorkomen. 
 
Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat 
voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste 
zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. 
Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan 
ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon 
terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. 
 
Als jij graag met iemand erover wilt praten, neem dan contact met mij op en wij gaan samen op zoek naar 
een oplossing. Komen wij er samen niet uit, dan ga ik in overleg met jou, verder kijken wat we eraan kunnen 
doen.  
 
Blijf er dus niet mee rondlopen en neem gerust contact op! 
 
Je kunt ook contact opnemen met een onafhankelijk persoon buiten Nikantes over onacceptabel gedrag 
binnen de sport (zoals pesten, machtsmisbruik, doping gebruik, omkoping en sexuele intimidatie etc) via het 
Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF via het telefoonnummer: 0900 – 202 55 90. 
 
Ook vragen we voor alle trainers een VOG-verklaring aan. De gemeente Rotterdam heeft dit inmiddels 
verplicht gesteld aan de Rotterdamse verenigingen. Het kan dus zo zijn dat ik jou en/of je ouders benader 
voor het aanvragen van een VOG-verklaring als dat nog niet is gedaan, of als deze verlopen is om een 
nieuwe aan te vragen. 
 
Groetjes Ella Ameling 
Je kunt mij bereiken op: vertrouwenspersoon.nikantes@gmail.com 
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Kangoeroe Klup dagen 
De Kangoeroe Klup is tijdens het veldseizoen op het sportcomplex Botreep te Hoogvliet. 
 
De Kangoeroe Klup is er elke zaterdag van zaterdag 04-09-2021 tot en met 
zaterdag 23-10-2021, steeds van 10.00-11.00 uur. Behalve niet op zaterdag 11-
09-2021 in verband met het Nikantes jeugdkamp. 
 
Het is de bedoeling om ook in de zaal wekelijks een Kangoeroe Klup te 
organiseren. 
 
De Kangoeroe Klup is bedoeld voor kinderen van 3-6 jaar. Er worden allerlei 
leuke spelletjes gedaan met en zonder bal. De Klup staat onder leiding van 
Mirjam en Saskia. 
 
 
 
 
Ouders let op!!! 
Je kunt de Sportlink app downloaden in de Playstore (iphone en Android). Met het lidnummer van uw kind en 
met het emailadres waarmee u zich hebt aangemeld bij inschrijving, kunt u inloggen. 
Je ziet dan gelijk de wedstrijden van uw kind. Je kan dan ook heel makkelijk klikken op het adres van de 
vereniging en vio Google Maps krijg je ook gelijk de route naar de vereniging. 
 
 
 
 
De JC 
Ook dit seizoen organiseren we een hoop leuke en sportieve activiteiten voor jong en oud! Wij proberen om 
de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden maar soms ontkomen we er niet aan om een kleine 
bijdrage te vragen. 
 
Heeft u vragen, tips of ideeën schroom niet en schiet ons aan of mail ons op: 
Jeugdcommissienikantes@gmail.com 
 

 
 
 
 
REKEN JE BARBON ELKE WEEK AF ALSTUBLIEFT 
Even een opfrisser en a.u.b. willen jullie je hier aanhouden, de barbon dient elke week afgerekend te 
worden. 
 
Doe dat bij voorkeur aan het eind van je thuisdag of op een trainingsavond, en doe dat dan direct bij 
binnenkomst want op trainingsavonden ga ik altijd nadat de jeugd weg is ook naar huis met de kas uiteraard. 
 
Het is soms bijna ondoenlijk om als de bonnen langer blijven staan iedereen via mail aan te schrijven, soms 
heb ik daar een hele avond voor nodig, bonnetje tellen, mailadres opzoeken, mail maken enz. 
 
Iedereen alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Groeten, 
Nel. 
 

  

mailto:Jeugdcommissienikantes@gmail.com


 

 

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 help ik 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 dit seizoen trainer/coach van de E1. 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 velen 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 06-36024798 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 meeste 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 
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TRAININGSTIJDEN VELD 
 

 
 

 

 

De actuele trainingstijden staan altijd op de site en in de wekelijkse Tussendoor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

Elke vereniging is wel op zoek naar nieuwe vormen van sponsoring omdat ouderwetse 
vormen van sponsoring niet of nauwelijks meer werken of steeds minder worden. 
Sportplusvereniging Nikantes is dus op zoek gegaan naar een nieuwe vorm van 
sponsoring en heeft dit gevonden in de reclame sponsordoeken. Deze zijn relatief 
goedkoop te maken en te bestellen. Voor een sponsor is dit een veel leuker bedrag dan 
een duur reclamebord dat al snel € 400.00 kost om te laten maken en te bestellen. 
 
Voor het eerste jaar van het sponsordoek betaalt de sponsor slechts € 75,00. Voor de 
jaren daarna hoeft er maar € 60.00 per jaar betaald te worden. De doeken gaan gemiddeld 
5 jaar mee en per jaar kan de sponsor aangeven om wel of niet door te gaan. Ook 
interesse om een reclame sponsordoek te plaatsen langs het kunstgrasveld van 
Sportplusvereniging kv Nikantes? Neem dan contact op met Andre van Veelen, Jaco 
Meijboom of Enrico Stout. Wij helpen bedrijven kosteloos met de opmaak van het doek. 
De doeken zijn 300 cm bij 80 cm. 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

  



 

 
 
 
Afmelden voor wedstrijden. Bij wie moet je zijn? 
Korfbal is een teamsport waarmee je altijd met een compleet team wilt spelen. Als je een keer niet kan 
spelen moet je je afschrijven zodat wij voor vervanging kunnen zorgen. Schrijf dan ook TIJDIG af. Doe dit 
dan uiterlijk woensdagavond voor 20.00 uur, voor de eerst volgende speelzaterdag, zodat wij voldoende tijd 
hebben om iets te kunnen regelen. Mocht je al eerder weten dat je niet aanwezig kunt zijn, laat dit dan direct 
even weten. Alvast bedankt. 
De jeugdspelers van de A, B, C,  D, E en F jeugd kunnen zich afmelden bij: Chantal van Marion 
0640171164 
chantal.nikantestc@gmail.com 
 
De senioren moeten zich afmelden bij de aanvoerder. Je kunt het ook in de groepsapp zetten en via 
Sportlink je beschikbaarheid opgeven. 
 
Als je een keer niet kunt komen trainen, geef dit dan even (tijdig) door aan je trainer. Dan kan hij/zij de 
training aanpassen. 
 
Vervoer bij uitwedstrijden 
Wij raden aan om ploegen die zaterdags een uitwedstrijd spelen donderdags voorafgaande aan de wedstrijd 
bij elkaar na te gaan hoe het zit met vervoer. Dit kan op de training en/of ook via de groepswhatsapp die alle 
teams hebben. Het regelen van het vervoer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en de 
coaches. 
 
 
 

 

NEEM JE OUD PAPIER MEE NAAR DE 
BOTREEP 
 
JE KUNT HET KWIJT IN 1 VAN DE BLAUWE 
CONTAINERS NAAST DE 2 GRIJZE 
OPBERGHOKKEN 
 
WIJ KRIJGEN € 16.00 PER VOLLE BAK WAT 
RECHTSTREEKS VLOEIT NAAR DE 
VERENIGINGSKAS 
 

 
 
 

Rotterdampas 2021 
Ook in 2021 doet Nikantes mee aan de 
Rotterdampas. 
 
Jeugd en volwassenen kunnen dan korting 
krijgen op hun contributie. Geef je 
pasnummer 2021 door aan Mirjam of Enrico 
(Jeu de Boulers kunnen terecht bij Nel). 
 
Je ontvangt dan € 20.00 korting op de 
contributie en geen € 25.00 zoals de 
Rotterdampas beloofd. Dat komt omdat wij € 
20.00 per gedeclareerde Rotterdampas 
ontvangen en geen € 25.00. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bestellen bij Bol.com via de Nikantes site 
Als je van plan bent om iets te gaan kopen via bol.com, ga dan eerst even naar de 
Nikantes site en klik dan vervolgens op de Bol.com afbeelding. Als je daarna iets koopt via 
hun site, krijgen wij daar commissie over. Nikantes doet namelijk mee aan het zogenaamde 
partnerprogramma. Het levert de vereniging inmiddels aardig wat geld op. Zelf kost het je 
niets!!! Het heeft al heel wat opgeleverd. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
Van de secretaris 

We gaan weer beginnen met een compleet nieuw veldseizoen.  
 
Als jij in de loop van een seizoen gaat verhuizen, ander 
telefoonnummer krijgt of een ander emailadres, geef dit dan tijdig aan 
mij door. Nikantes leden krijgen via mij de wekelijkse Tussendoor 
gemaild. Ouders kunnen dit krijgen, de kinderen natuurlijk zelf ook als 
ze wat ouder zijn. Ook opa’s en oma’s die graag op de hoogte willen 
blijven van het Nikantes nieuws, kunnen zich bij mij aanmelden. Dan 
neem ik je emailadres op in de Nikantes emailgroep. 
 
Mocht je je lidmaatschap bij Nikantes willen beëindigen, doe dit dan 
voor 01-05-2022 via het uitschrijvingsformulier dat je kunt vinden op de 
site. Als je opzegt na 01-05-2022 ben je de contributie verschuldigd 
voor het gehele daaropvolgende nieuwe seizoen (dus tot 01-07-2023). 
 
Mocht je ergens vragen over hebben dan kun je mij altijd aanspreken 
of mailen.  
 
Enrico Stout 
Secretaris Nikantes 
enrico.stout@upcmai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendenloterij 
Speel jij al mee met de Vriendenloterij? De helft van je inleg 
gaat maandelijks naar Nikantes. Daarnaast maakt Nikantes 
kans op heel veel mooie prijzen, zoals bijvoorbeeld Club van de 
Week. Elke week maak je kans op € 10.000,00. 
 
Meespelen kan door te klikken op de onderstaande link: 
https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=135332 
 
 
Speel jij (of bijvoorbeeld je ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes 
etc) al mee met de Vriendenloterij maar is het lot niet gekoppeld 
aan kv Nikantes? Je kunt dit dan laten wijzigen door telefonisch 
contact op te nemen met de Ledenservice van de 
Vriendenloterij via telefoonnummer 088 - 020 1020. 
 
Zij zijn maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00-21.00 
uur en op zaterdagen van 10.00-16.00 uur. 
 
  

https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=135332&fbclid=IwAR2kUVSENIEzuXCXDUnS0NPXmPQzBhaXMP6BcPMElnEs57S8y-5gUUhpYGE


 

 
 

Contributie uitleg van de penningmeester 
 
Hierbij nog een berichtje van mijn kant. De Rotterdampas kan weer ingeleverd worden. Het nieuwe pasjaar 
is begonnen vanaf 01-03-2021. Je krijgt dan 20,00 euro korting op de contributie.  
Ook even iets over onze extra inkomsten via Bol.com, de Vriendenloterij, De Grote Club Aktie en het 
inleveren van oud papier. Iedereen die hier op wat voor manier een bijdrage aan levert heel erg bedankt. Dit 
brengt toch een heel mooi bedrag op voor onze vereniging. 
 
 

Contributie seizoen 2021-2022 

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2021 tot 01-07-2022. Je leeftijd op 31-12-
2021 bepaalt in welke categorie je valt. 
Niet spelende leden betalen de helft van de van toepassing zijnde contributie categorie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mirjam van Hamburg 
Penningmeester Nikantes 
mirjamvanhamburg@hetnet.nl 
 



 

 
 
 
 

Werkstukken/spreekbeurten 
 
 
 
 
Als jij van plan bent om een werkstuk te maken of een spreekbeurt te houden 
over korfbal en Nikantes, dan zijn wij daar natuurlijk blij mee. Wij kunnen je 
voorzien van informatie. Kijk dan even op de site van Nikantes bij werkstuk 
spreekbeurt: 
https://nikantes.nl/over-nikantes/werkstuk-spreekbeurt/ 
 
Van Nikantes krijg je allerlei leuke dingen om uit te delen aan je klasgenoten, of 
leuke dingen om bij je werkstuk te plakken. Als je een korf of een bal mee wilt 
nemen naar de klas, kan dat natuurlijk ook. Graag horen wij hoeveel kinderen je 
in je klas hebt als je een spreekbeurt gaat houden. Neem in alle gevallen contact 
op met Enrico Stout (enrico.stout@upcmail.nl, 06-10747638).  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://nikantes.nl/over-nikantes/werkstuk-spreekbeurt/
mailto:enrico.stout@upcmail.nl


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nikantes werkt samen met Denise van Luijk, gevestigd in Hoogvliet op de Nieuwe Langeweg 59 (bij Free 
Fitness op de Gadering naast Grando keukens). Denise is een familielid van Jans van Luijk, 1 van de 
oprichters van kv 't Waterschip in 1948. In 1996 zijn 'kv t Waterschip en kv Hoogvliet gefuseerd tot het 
huidige kv Nikantes. 
 
Bij Van Luijk Fysiotherapie wordt de klacht behandeld middels een persoonlijke en doelgerichte aanpak, 
maar er wordt ook met zorg gekeken naar de oorzaak van de klacht om lange termijn herstel te waarborgen. 
Het gaat bij ons om de mens achter de klacht. 
 
Van Luijk Fysiotherapie staat voor de beste mogelijke zorg op fysiotherapeutisch gebied. De fysiotherapeute 
heeft zich gespecialiseerd in rugklachten, nekklachten, knieklachten, artose, hoofdpijnklachten, RSI. 
 
De therapievormen die Van Luijk Fysiotherapie aanbiedt naast fysiotherapie zijn: Easy Taping, Sport – en 
ontspanningsmassage en Medisch Fitness. Indien u niet in staat bent om langs de praktijk te komen, kan er 
ook aan huis behandeld worden. Mocht u een afspraak willen maken of een vraag willen stellen, neemt u 
dan contact met ons op: 06-117 407 64. 
 
De fysiotherapeute 
Ik ben Denise van Luijk, in 2011 afgestudeerd aan de Internationale Hogeschool Thim van der Laan 
te Nieuwegein. De afgelopen 20 jaar heb ik op hoog niveau gevoetbald en gekeept. In de wintermaanden 
geef ik Ski lessen in Oostenrijk en ben ik ook zeer bekwaam om mensen al dan niet fit, (weer) Ski fit te 
maken. In beide sporten komen natuurlijk de meeste blessures voor, en hier is dan ook mijn fascinatie 
geboren om mensen weer zo goed mogelijk te been te krijgen, sporter of niet-sporter, jong of oud. Na 
geruime tijd en werkervaring in verschillende fysiotherapie praktijken heb ik besloten om in december 2016 
voor mezelf te beginnen. 
  
Wat Kan ik voor U betekenen? 
Fysiotherapie: 
U wenst herstel van een blessure of lichamelijke klachten. We gaan op zoek naar de oorzaak van de klacht 
de aanpakken. Uiteraard mag u eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar dat is niet meer 
noodzakelijk. U mag namelijk direct een afspraak maken bij ons.  
 
Medisch Fitness: 
U bent (bijna) hersteld en wilt u trainen om fit te worden en te blijven onder toezicht van een fysiotherapeute. 
Van Luijk Fysiotherapie biedt namelijk ook trainingen op maat aan, waarbij getraind wordt in kleine groepen. 
 
 
 
 
 

http://vanluijkfysiotherapie.nl/blog/wp-content/uploads/2015/12/Foto-Denise.jpg


 

  
 
 
 
 
Sport- en ontspanningsmassage: 
U wilt juist blessures en klachten voorkomen. Laat daarom tijdig uw spieren masseren om opgelopen 
spanningen en verkrampingen te “ontladen”. Een ontspanningsmassage stimuleert de doorbloeding van de 
weefsels, voert afvalstoffen af en verbetert de functie en de stofwisseling van de spieren. Hierdoor voel je je 
na de massage weer fit en je spieren zijn weer soepel. De massage helpt stress te verminderen en het 
vergroot de mate van bewegelijkheid. 
 
Contactinformatie 
Van Luijk Fysiotherapie is gevestigd op Nieuwe Langeweg 59, 3194 DC Hoogvliet. 
Voor het maken van afspraken kunt u bij voorkeur bellen naar 06-117 407 64 of mailen 
naar van vanluijkfysiotherapie.nl 
 
Het kan voorkomen dat ik niet kan opnemen, omdat ik bezig ben met een behandeling of training. Wanneer 
u hier uw gegevens invult kan ik ook contact met u opnemen. 
 
Behandelplan 
Aan de hand van een eerste screening zal ik samen met u het behandelplan doornemen. 
 
Wenst u direct een afspraak te maken, bel dan 06-117 407 64 of mail naar info@vanluijkfysiotherapie.nl 
 
Tijdens onderstaande openingstijden zijn afspraken mogelijk; indien u niet in staat bent om naar de praktijk 
te komen, kan ook thuis behandeld worden. 
Maandag 08.00-21.00 uur 
Dinsdag 08.00-15.00 uur 
Woensdag 08.00-21.00 uur 
Vrijdag  08.00-12.30 uur 
 
Kijk voor meer informatie ook op http://vanluijkfysiotherapie.nl/ 
 
 
 
Een bericht van de Club van 50 
De Club van 50 ondersteunt leuke plannen en nieuwe ideeën die leden hebben en die de gehele vereniging 
ten goede komen. Voor maar € 50.00 per jaar ben je lid van de Club van 50. 
 
Heb jij een goed idee voor Nikantes om te realiseren? Meldt je dan hiervoor bij Arthur Bosch of bij Chris van 
Dijk. Nieuwe leden zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom. 
 
De Club van 50 bestaat inmiddels 12,5 jaar. De Club van 50 wil hier graag op een bijzondere manier bij stil 
staan en is aan het nadenken over het hoe en wat. Heb jij hiervoor een idee? Meldt je dan bij Chris of Arthur. 
 
 
Wij wensen jullie allemaal een heel 
leuk seizoen. 
 
Groeten,  
Chris en Arthur 
 
 
 
  

mailto:info@vanluijkfysiotherapie.nl
http://vanluijkfysiotherapie.nl/blog/?page_id=19
mailto:info@vanluijkfysiotherapie.nl
http://vanluijkfysiotherapie.nl/


 

 
  



 

 
 
 
Nikantes en de verduurzamingsplannen 
 
 
Nikantes is 1 van de 27 Sportplusverenigingen in Rotterdam. Dit houdt dat wij open staan voor nieuwe 
zaken, voor nieuwe dingen met en voor wijkbewoners zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse Schoolkorfbaltoernooi 
maar ook bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming. Wat staat ons in de nabije toekomst te wachten en 
wat hebben de leden (korfballers en Jeu de boulers) daaraan? 
 
Nieuw kunstgrasveld 
Wij verwachten binnen 1 maximaal 2 seizoenen dan toch echt te kunnen gaan beschikken over een nieuw 
kunstgrasveld met de nieuwe afmetingen. We dromen nog even over uitbreiding, of dat er gaat komen is nog 
maar zeer de vraag. Wij zijn afhankelijk van het Sportbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam hierin. 
Uiteraard houden wij de vinger aan de pols. 
 
Terrasoverkapping 
De lang verwachte terrasoverkapping gaat er dan toch echt nu komen. Onder voorbehoud dat de materialen 
volgens plan geleverd worden (fingers crossed) wordt het maandag 13-09-2021 en dinsdag 14-09-2021 
geinstalleerd. Het plan van een mooie, flexibele terrasoverkapping is al heel oud, al bijna 15 jaar. Bij de 
oprichting van de Club van 50 was er al sprake van om dit plan op te gaan pakken. Nu is het dan zover. Nog 
even wachten. De terrasoverkapping is tot stand gekomen door middel van fondsen, subsidies en donaties. 
 
Zonnepanelen 
Het plan is om te onderzoeken om zonnepanelen aan te laten leggen op het dak van de kantine. 
Vermoedelijk een stuk of 50. Hierdoor kunnen de elektriciteitskosten flink naar beneden. Nikantes is met de 
Stichting Sportstroom hiermee bezig om dit te onderzoeken. De eerste offerte is hiervoor al bekend. 
 
LED veldverlichting 
Verder zijn wij bezig met een onderzoek naar de kosten van het vervangen van onze oude traditionele 
veldverlichting rondom het kunstgrasveld, grasveld en Jeu de Boules banen. De verlichting is sowieso aan 
vervanging toe. Die is al 15 jaar oud. Dus hier zal tzt iets mee moeten gaan gebeuren. Wij hebben hiervoor 
inmiddels al 3 offertes. Met de Stichting Sportstroom bekijken wij wat in onze situatie het beste is. 
 
Projectenrekening 
Bijna uiteraard zou je zeggen, maar dat is lang niet vanzelfsprekend, worden de verduurzamingsplannen 
volledig gefinancierd door subsidies, fondsen en donaties. De verduurzamingsplannen worden niet 
bekostigd vanuit de algemene begroting zoals de contributies en de jaarlijkse inkomsten van de horeca. 
Daarnaast is het beleid van Nikantes dat wij geen leningen aangaan. 
 
Voordeel voor de leden 
De zonnepanelen en LED veldverlichting kunnen pas op zijn vroegst in 2022 gerealiseerd gaan worden, 
misschien zelfs pas in 2023. We nemen er de tijd voor en gaan hier niet overhaast mee aan de slag. In ieder 
geval levert het de leden een mooi sportcomplex op en betere sportvoorzieningen. Daarnaast levert het ons 
als vereniging lagere elektriciteitskosten op. Hierdoor kunnen wij de contributie weer laag houden zodat het 
voor velen ook goed betaalbaar blijft om te komen sporten, bewegen en recreëren op het sportcomplex 
Botreep 10. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPONSORACTIE BIJ PLUS POORTUGAAL 
Doe van zondag 05-09-2021 tot en met zaterdag 13-11-2021 boodschappen bij de Plus in Poortugaal, 
Waalstraat 2A. Bij elke € 10.00 krijg je een sponsorpunt. Deze kun je online geven aan 1 van de 
deelnemende clubs. Nikantes is 1 van de 16 deelnemende clubs uit de regio. Er wordt € 10.000,00 verdeeld 
onder de 16 deelnemende clubs.  
 
Wij sparen voor het jeugdkamp 2022 en voor de verduurzamingsplannen (zonnepanelen en LED verlichting). 
Dit komt dus zowel de korfballers als de Jeu de Boulers ten goede. 
 
Doe dus je boodschappen vanaf 05-09-2021 bij de Plus in Poortugaal en help ons aan een mooi 
sponsorbedrag.  



 

 
 
 
 

JAARPLANNING NIKANTES TOT EN MET OKTOBER 2021 
 

31 augustus, 2021 

Start jeugdtrainingen 
Jeugdtrainingen worden weer opgestart op de dinsdag en donderdagavond 
02 september, 2021 

Nikantes oefenwedstrijden 
19.30 uur Sperwers 2 - Nikantes 2 
20.45 uur Sperwers 1 - Nikantes 1 
(tijden nog onder voorbehoud) 
03 september, 2021 

Botreep Beach Event 
Botreep Beach Event voor teams (vriendenteams, familieteams, bedrijventeams etc). 
04 september, 2021 

Zie aan het begin van de Nieuwsbrief 
05 september, 2021 

Start Spek je Clubkas Plus Hofland Poortugaal 
Tot en met zaterdag 13-11-2021 krijg je bij je boodschappen Sponsorpunten die je 
kunt doneren in de winkel aan clubs en verenigingen die hier aan meedoen. 
10 september, 2021 

Alternatief jeugdkamp op Botreep 
Alternatief jeugdkamp op grasveld en Beachcourt 
11 september, 2021 

Alternatief jeugdkamp op Botreep 
Alternatief jeugdkamp op grasveld en Beachcourt 
12 september, 2021 

Alternatief jeugdkamp op Botreep 
Alternatief jeugdkamp op grasveld en Beachcourt 
15 september, 2021 

HOV komt boulen?? 
HOV komt boulen en eten (moet nog bevestigd worden) 
18 september, 2021 

PBC Boomgaardshoek 
PBC komt van 13.00-17.00 uur gebruik maken van het grasveld (eea via ETC) 
18 september, 2021 

Reservering Jdb hal 
Reservering Jdb hal voor L'Esprit 
21 september, 2021 

Bekerwedstrijden B ploegen 
19.30 uur Sporting Delta B1 - Nikantes B1 
 
 
 



 

22 september, 2021 

Bekerwedstrijden A ploegen 
19.30 uur Nikantes A1 - Good Luck A1 
24 september, 2021 

Burendag Kaartavond? 
Klaverjassen en Jokeren bij Nikantes? 
Neem een gezellige buur mee. 
25 september, 2021 

Burendag Kangoeroe Klup. Neem een gezellige buurtvriend(in) mee naar de KK en 
kom springen, klauteren en op het luchtkussen. 
Terrein opknappen en buiten statafel in elkaar zetten. 
26 september, 2021 

Burendag Jeu de Boules toernooitje. Neem een gezellige buur mee en win een koffie of 
theepakket! 
02 oktober, 2021 

Reservering Jdb hal voor L'Esprit 
04 oktober, 2021 

Bestuursvergadering 
06 oktober, 2021 

Openbare Schoolkorfbaltraining 
Openbare Schoolkorfbaltraining op het sportcomplex Botreep 10 van 18.30-19.30 uur 
Groep 7 en 8 op het Beachcourt (Beachkorfbal) 
Groep 3 t/m 6 op het Kunstgras 
10 oktober, 2021 

Oktober Fest Boulen 
Boulen om 13.30 uur (3 potjes). Aansluitend Bratwurst mit Zauerkraut. Naturlich 
Dutchen Slagers muziek etc. Kosten € 17.50 pp met inbegrip van origineles Deutches 
Bier (zolang de voorraad strekt). 
12 oktober, 2021 

Jdb Hal toernooi 
Jeu de Boules hal REGIO toernooi 
13 oktober, 2021 

Nikantes Schoolkorfbaltoernooi 
Beachschoolkorfbaltoernooi voor kinderen uit groepen 7 en 8 
Schoolkorfbaltoernooi op het gras en kunstgras voor kinderen uit groepen 3 t/m 6 
Kangoeroe Klup voor kinderen uit de groepen 1 en 2 op het gras 
16 oktober, 2021 

Reservering Jdb hal 
Reservering Jdb hal voor L'Esprit 
23 oktober, 2021 

Reservering kantine Nikantes 
Mogelijke verhuring van de kantine van Nikantes 
30 oktober, 2021 

Reservering Jdb hal 
Reservering Jdb hal voor L'Esprit 



 

 
 

JAARPLANNING BEACHCOURT 
 
 

Zondag 29-08-2021 

Optie voor ETC om het Beachcourt en het grasveld te gebruiken. 

 
Dinsdag 31-08-2021 

Zadkine Veiligheids academie gebruikt beachcourt en grasveld (loopt via ETC) 

 

Donderdag 02-09-2021/Vrijdag 03-09-2021/Zaterdag 04-09-2021/Zondag 05-09-2021 

Nikantes gebruikt beachcourt en grasveld (heel de dag) en Bar Container 

 
Vrijdag 10-09-2021/Zaterdag 11-09-2021/Zondag 12-09-2021 

Nikantes gebruikt beachcourt en grasveld (heel de dag) en Bar Container 

 

Woensdag 06-10-2021 
Openbare schoolkorfbaltraining 18.30-19.30 uur voor het Nikantes Beachkorfbaltoernooi op het 

Beachcourt voor groepen 7 en 8 (Hoogvliets Schoolkorfbaltoernooi) 

 

Woensdag 13-10-2021 

Optie Nikantes Beachkorfbaltoernooi op het Beachcourt voor groepen 7 en 8 (Hoogvliet 

Schoolkorfbaltoernooi) 
 

Zaterdag 23-10-2021 

Optie Nikantes gehele Beachcourt 

 
Woensdagochtend 20-04-2022 

Koningspelen. Plevier en Zalmplaatschool gebruiken het gehele Botreep terrein inclusief het 

Beachcourt. Eea loopt via ETC. 

 

Donderdag overdag 21-04-2022 

Koningspelen. Plevier en Zalmplaatschool gebruiken het gehele Botreep terrein inclusief het 
Beachcourt. Eea loopt via ETC. 

 

Vrijdag overdag 22-04-2022 

Koningspelen. Plevier en Zalmplaatschool gebruiken het gehele Botreep terrein inclusief het 
Beachcourt. Eea loopt via ETC. 

 

Woensdag 27-04-2022 (Koningsdag) 

Reservering Beachcourt voor ETC. 

 

 
 

 

 



 

 
 

Vrijdag 01-07-2022 

Botreep Bedrijven Beach Event door Nikantes 
Teams van bedrijven, verenigingen, stichtingen, familie en vrienden, strijden tegen elkaar om de 

felbegeerde Botreep Beach Bokaal 2022. Teams kunnen  afwisselend Beachvolleyballen, 

Beachvoetballen en Beachkorfballen. 

Overnachten van vrijdag op zaterdag is mogelijk in zelf meegenomen tentjes (max 10 personen 
in een tent). 

 

Zaterdag 02-07-2022 
Botreep Beachkorfbaltoernooi door Nikantes 

Korfbal teams van E t/m de senioren, vriendenteams, strijden tegen elkaar op het Beachcourt. 

Overnachten van zaterdag op zondag is mogelijk in zelf meegenomen tentjes (max 10 personen 
in een tent). 

 

 
 
 
 
 
 
De Nikantes Nieuwsbrief wordt gemaakt door Enrico Stout. Heb jij ook berichten voor in de Nieuwsbrief? Of 
wil je met een ander/meer e-mailadressen de Nieuwsbrief ontvangen? Mail dit dan naar 
enrico.stout@upcmail.nl Volg Nikantes op: 
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http://www.facebook.com/Nikantes

