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Korfballers 
De eerste competitiedag zit er op. Er zijn toch best veel ploegen in actie gekomen. 
Alleen het 4e is afgelast ivm te weinig spelers van de tegenstanders ivm de Covid. 
 
Aanstaande zaterdag hebben wij onze eerste thuisdag in de Campus waarbij ook 
publiek aanwezig mag zijn. De tribune is groot genoeg dus iedereen is van harte 
welkom. Uiteraard gaan wij ervan uit dat je thuis blijft als je klachten hebt en natuurlijk 
ook als je niet gevaccineerd bent. Tevens gaan wij er ook van uit dat je een QR code 
kunt laten zien op het moment dat daarom gevraagd wordt. 
 
Maar bovenal is iedereen dus weer van harte welkom om gezellig te komen kijken naar 
de korfbalwedstrijden aanstaande zaterdag. Natuurlijk kun je dan ook gelijk even kijken 
naar onze nieuwe kantine. Pas nu is iedereen in de mogelijkheid om hier ook echt 
gebruik van te maken. 
 
Jeu de Boulers 
De Jeu de Boulers zijn ook weer van start gegaan afgelopen week op de Botreep. 
Zondag 06-02-2022 is het afgelast vanwege het slechte hondenweer. Het zal vast wel 
weer beter gaan worden in de aankomende week. Op dinsdag 15-02-2022 organiseert 
de Jeu de Boules hun 2e Indoor Hal toernooi. Eerst zag het er naar uit dat er weinig 
animo was, maar na de verheugende mededelingen van de laatste persco is het Hal 
toernooi gelijk in een week volgeboekt. Mooi dus. 
 
Verduurzamingsplannen Nikantes 
De verduurzamingsplannen komen aardig op stoom. Alle fondsaanvragen zijn gedaan. 
Het resultaat laat nog even op zich wachten, maar binnen 2 maanden is hier al een 
concreet beeld van te geven. De offertes voor de LED verlichting zijn allemaal al 
binnen. Deze maand wordt nog gewerkt aan de offertes voor de zonnepanelen. 
Vermoedelijk kunnen we in het voorjaar definitieve knopen doorhakken en aan 
aannemers de opdracht gaan geven. Gezien alle vertragingen die er overal zijn, 
houden we rekening met realisatie van de verduurzamingsplannen in de zomer met 
als uitloop het najaar van 2022. Maar er komt dus schot in de zaak. 
 
Uitslagen 05-02-2022 
Achilles (Hg) E4 - Nikantes E1 2-4 
Dunas F1  - Nikantes F1 13-3 
Achilles (Hg) D3 - Nikantes D1 3-1 
Dijkvogels C2 - Nikantes C1 6-6 
Good Luck 2  - Nikantes 2  19-10 
Good Luck 1  - Nikantes 1  16-15 
NIO 4   - Nikantes 3  10-19 
KCR 11  - Nikantes 5  18-11 
 



 

 

 

Wedstrijden zaterdag 12-02-2022 Sportgebouw Campus Hoogvliet 

Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 

16:30 Nikantes 2 Korbis 3  
15:20 Nikantes 1 Oranje Zwart/De Hoekse 1 Y. (Yannick) van den Hil 

14:10 Nikantes 4 Sporting Delta 7 Wesley 

13:00 Nikantes 5 Weidevogels 6 Tom 

12:00 Nikantes C1 ZKV (Zu) C2 Arco 

11:00 Nikantes B1 HKV/Ons Eibernest B1 Naomi 

10:00 Nikantes D1 Twist D2 Collin 

09:00 Nikantes E1 Maassluis E2 Daniel Kuipers 

09:00 Nikantes F1 Dijkvogels F1 Quinty 

09:00 Kangoeroe Klup   

 

Zaalwachten zaterdag 12-02-2022 

  



 

 
 
 
 
Bericht namens de TC 
Wijziging afmelden voor wedstrijden 
Voor de wedstrijdafmeldingen vanaf nu graag per 
week afschrijven bij de trainers. Vanwege de vele 
afschrijvingen is het op een andere manier helaas 
niet bij te houden. De trainers zullen per week 
inventariseren hoeveel kinderen er aanwezig zijn 
en wat er geregeld moet worden. 
 
Bedankt allemaal voor de medewerking!  
 
 
 
 

Bardienst rooster zaterdag 12-02-2022 (onderstaande kan nog wijzigen     ) 

Datum Tijd Team BARDIENST 

12-2-2022 09:00 F1 Anoep Evelyne 

12-2-2022 09:00 E1 Anoep Evelyne 

12-2-2022 10:00 D1 Carolina Davina 

12-2-2022 11:00 B1 Annette Davina 

12-2-2022 12:00 C1 Annette Carolina 

12-2-2022 13:00 5 Brian Wesley 

12-2-2022 14:20 4 Anoep Giny 

12-2-2022 15:20 1 Danielle Shalini 

12-2-2022 16:30 2 Arco Wendy 

 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
  



 

 

 
Klik hieronder om gelijk mee te kunnen spelen in de Vriendenloterij op naam van 
Nikantes: 
 
Vriendenloterij - Sportvereniging Nikantes 
 

 
 
 

https://nikantes.nl/sponsoring/vriendenloterij/

