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We gaan weer naar buiten…..,  
 

Afgelopen weekend hebben we de zaalcompetitie 
afgesloten in de Campus met het behaalde 
kampioenschap van de B en de mooie en bevochten 
2e plaats van onze selectie. Gefeliciteerd nogmaals ! 
 
De kantine in de Campus is inmiddels weer ontdaan 
van alle vetspetters van de hamburgers en ik denk 
dat we allemaal een beter gevoel hebben bij de 
Campus nu we zelf de kantine draaien. Leuk om te 
zien dat Daffies Corner samen met de ouders dit zo 
goed hebben opgepakt ! 
 
Maar we gaan weer lekker naar buiten en dat voelt 
heerlijk. Er gaat toch niets boven de buitenlucht en 
ons eigen veld, dat geeft mij altijd weer nieuwe 
energie. En dat hebben we nodig, er staat een hoop 
op de planning komende weken en maanden. 
 
We gaan buiten “starten” met de korfbal kanjers….. Deze toekomstige nieuwe groep is 
een uitbreiding op de bestaande Kangoeroe klup, gericht op jongens en meisjes met 
een lichte beperking in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar (SBO leeftijd). We hebben 
Ellen bereid gevonden om deze groep te gaan begeleiden, zodat de kinderen kunnen 
sporten en bewegen met en zonder bal in een ongedwongen sfeer. Inmiddels hebben 
we gesproken met de leiding van het SBO Hoogvliet en zijn de kinderen uitgenodigd. 
Tevens zijn we geregistreerd als aanbieder bij SportMEE. Laten we hopen dat er op 
korte termijn aanmeldingen komen…. Wij maken tenslotte sporten voor iedereen 
toegankelijk ! 
 
Afgelopen woensdag hebben we het jaarlijkse schoolkorfbal toernooi weer 
georganiseerd. Het aantal scholen wat zich ingeschreven heeft was dit jaar iets lager 
als anders, maar dat deed niets af aan de spelvreugde van de deelnemers. Het Prisma 
heeft gewonnen en is tussen de regendruppels door in het zonnetje gezet. Het 
schoolkorfbal is meestal goed voor nieuwe jeugdleden en een beetje vooruitlopend 
geldt dat ook dit jaar. Twee kinderen komen vanaf dinsdag meetrainen. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Verder heeft de JC ook allerlei nieuwe activiteiten op stapel staan. De film avond 
hebben we recent gehad voor de allerkleinste en de Korfbal Challenge en Pubquiz 
staan nu op stapel. Vorm een groepje met vrienden, ouders of teamgenoten voor de 
pubquiz. Gewoon lekker ontspannen, een zekerheid voor een leuke avond.     
 
- Verras de JC met je aanmelding, ze doen het voor ons allemaal ! - 
 
Dan hebben we binnenkort ook weer ouderwets gezellig het jeugdkamp…. Niet in 
tenten op het veld, maar lekker met een bus naar een kamphuis, samen met je 
vrienden en vriendinnen, waar “bijna” alles mag… Wie wil dat nou niet !  
 
- Meldt je snel aan bij Ella of Naomi, de bus is zo vol ! - 
 
Bij de Jeu de Boules is inmiddels ook alles weer als vanouds, er wordt weer volop 
gebouled, zowel binnen als buiten. Op 24 april staat er een groot toernooi gepland 
welke serieus goed bezocht gaat worden. Inmiddels zijn er al 38 koppels ingeschreven, 
dus het beloofd een drukke dag te worden. Mocht je nog interesse hebben om mee te 
doen informeer dan bij Nel of Louis. 
 
Ook wil ik graag even stilstaan bij de TC. Zij zijn de afgelopen maanden serieus druk 
geweest met alle afmeldingen en verschuivingen van wedstrijden. Maar daarnaast ook 
op zoek gegaan naar een opvolger voor Chris. We willen tenslotte graag een externe 
trainer voor onze selectie en inmiddels is de TC in gesprek met twee kandidaten voor 
het nieuwe seizoen. Ik heb het vertrouwen in de TC dat ze de beste persoon voor ons 
weten binnen te halen. Hopelijk horen we snel meer. 
 
Dan hebben we nog allerlei sponsor activiteiten achter de rug en nog in het verschiet. 
Ook hier hebben we goed nieuws te melden. We hebben een 3-tal sponsordoeken 
verwijderd wegens beëindiging contract, maar gelukkig ook alweer 4 nieuwe 
opgehangen en nog 2 doeken liggen bij de drukker. Maar leuker nog om te vertellen 
is dat Megan zo stoer is geweest om haar baas te vragen om shirtsponsor te worden. 
We gaan binnenkort de details bespreken en de handtekening zetten onder het 
contract, zodat we het nieuwe seizoen een extra shirtsponsor mogen verwelkomen. 
Goed gedaan Megan !  
 

- Heb jij ook een baas welke over sponsoring nadenkt, breng hem in contact 
met ons, je weet maar nooit - 

 
Binnenkort zullen we ook iedereen bijpraten over de verduurzamingsplannen, welke 
allang geen plannen meer zijn, maar waar we serieuze stappen hebben gezet.  
 
Ongetwijfeld vergeet ik nog van alles te noemen, maar dat komt dan later wel. Maak 
er allemaal een leuk seizoen van, zowel op het veld als in het grind, en geniet van het 
buiten zijn. 
 
Jaco 

P.S. Ik doe mee met de pubquiz, Jij toch ook ?       



 

 
 
 
 
Vanaf zaterdag 16-04-2022 10.00 uur willen wij gaan starten met een nieuwe groep 
genaamd: 
 

 
Korfbalkanjers 

 
Deze groep is een uitbreiding op onze bestaande Kangoeroe klup, gericht op 
jongens en meisjes uit het Speciaal Basis Onderwijs (SBO).  
 
Op zaterdagochtend, om de week, lekker bewegen en spelletjes doen op het 
grasveld van Nikantes.  
 
Onder leiding van een ervaren trainer zullen we gaan sporten en bewegen, met en 
zonder bal. U als ouder of begeleider kan ook  betrokken worden in het geheel als u 
dit wilt. Uw kind is in beweging en ontwikkeld zijn/haar motoriek en sociale 
vaardigheid en u kunt op een andere manier in contact zijn met uw kind. 
 
In eerste instantie mag uw kind 4x gratis meedoen om te kijken of hij/zij het leuk 
vindt. 
 
Wil je een keer langskomen en meedoen ? 
 
Stuur dan een e-mail met je gegevens naar secretaris@nikantes.nl 
 
We zien jullie graag op de Botreep, want wij maken sporten voor iedereen 
toegankelijk ! 
 
Kijk op www.nikantes.nl voor meer info. 
 
  

mailto:secretaris@nikantes.nl
http://www.nikantes.nl/


 

 

 

 

 

 

             De scheidsrechters worden in de aankomende week nog aangewezen. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAMP! Ja dit jaar gaat het eindelijk weer gebeuren. We gaan weer “echt” 
op kamp. Het vertrouwde Hemelvaart weekend van 25 t/m 29 mei. We 
verklappen uiteraard nog niet waar we naar toegaan maar het is een 
bosrijke omgeving, ongeveer 1,5 uur rijden naar het zuiden. 
 
Het thema dit jaar is kleuren, elk team krijgt vooraf van Sport & Spel een 
kleur toegewezen en het is de bedoeling dat je in deze kleur gekleed bent 
als we vertrekken! 
 
Alle spelers uit de F t/m de A en trainers mogen zich opgeven. Wil je ook 
heel graag deel uitmaken van dit onvergetelijk kleurrijke kamp, maar ben 
je geen jeugdspeler of trainer meldt je dan even bij Ella of Naomi. 
 
De kosten zijn € 85,00 per persoon, na opgeven ontvang je een tikkie. 
Opgeven kan via de mail korfbalkampnikantes@outlook.com. 
Vermeld duidelijk je naam en telefoonnummer. Gebruik je medicijnen, ben 
je allergisch en/of heb je dieetwensen vermeld dit dan ook bij je 
aanmelding. 
 
Wij hebben er zin in! Jullie ook? 
 
Ella (06-44144679) en Naomi (06-26701163) 
 

mailto:korfbalkampnikantes@outlook.com


 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Klik hieronder om gelijk mee te kunnen spelen in de Vriendenloterij op naam van 

Nikantes: 
 
Vriendenloterij - Sportvereniging Nikantes 
 
 
  

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


 

 

 

 

Bestel je trainingspakken en andere sportkleding via onze Clubkledingwinkel. 

 

 

Nikantes (clubkledingwinkel.nl) 

  

https://nikantes.clubkledingwinkel.nl/


 

 

 

 

 

  



 

 

 

Veldcompetitieschema (versie 09-04-2022)  
Datum Tijd Thuisteam Uitteam 

23-4-2022 15:30 Nikantes 2 Kinderdijk 3 

23-4-2022 14:30 Valto C4 Nikantes C1 

23-4-2022 14:00 Nikantes 1 't Capproen 1 

23-4-2022 12:30 Nikantes 4 Olympia (S) 3 

23-4-2022 12:00 WION D1 Nikantes D1 

23-4-2022 11:00 Nikantes 3 IJsselvogels 6 

23-4-2022 10:45 ONDO (G) B3 Nikantes B1 

23-4-2022 10:00 Nikantes E1 RWA E4 

23-4-2022 10:00 Nikantes F1 Nieuwerkerk F3 

    

14-5-2022 15:30 Olympia (S) 1 Nikantes 1 

14-5-2022 15:00 IJsselvogels G1 Nikantes G1 

14-5-2022 14:00 Olympia (S) 2 Nikantes 2 

14-5-2022 12:30 ZKV (Zu) 3 Nikantes 4 

14-5-2022 15:00 Vitesse G2 Dijkvogels G2 

14-5-2022 14:30 PKC G1 Tempo G2 

14-5-2022 14:00 Dijkvogels G2 Ijsselvogels G1 

14-5-2022 13:30 Tempo G2 Vitesse G1 

14-5-2022 12:30 Nikantes G1 PKC/Vertom G 

14-5-2022 11:50 WION 5 Nikantes 3 

14-5-2022 11:00 Nikantes B1 Achilles (Hg) B3 

14-5-2022 10:45 WION E1 Nikantes E1 

14-5-2022 10:00 Nikantes C1 ZKV (Zu) C1 

14-5-2022 09:00 Nikantes D1 RWA D3 

14-5-2022 09:00 KCR F3 Nikantes F1 

    

21-5-2022 17:00 Vitesse (Ba) 6 Nikantes 2 

21-5-2022 15:30 Oranje Nassau 1 Nikantes 1 

21-5-2022 15:00 NIO 4 Nikantes 4 

21-5-2022 11:00 Nikantes 3 Weidevogels 6 

21-5-2022 10:45 Trekvogels B1 Nikantes B1 

21-5-2022 10:00 Dijkvogels C2 Nikantes C1 

21-5-2022 10:00 Nikantes D1 Nieuwerkerk D6 

21-5-2022 09:00 Nikantes E1 IJsselvogels E2 

21-5-2022 09:00 Nikantes F1 Twist F1 
 
 
 
    



 

 
  
28-5-2022 14:45 Nikantes 2 Sporting Delta 4 

28-5-2022 14:00 Weidevogels 6 Nikantes 3 

28-5-2022 13:15 Nikantes 1 Vlug & Vaardig/KCN 1 

28-5-2022 11:45 Nikantes 4 NIO 4 

28-5-2022 11:00 IJsselvogels E2 Nikantes E1 

28-5-2022 11:00 Twist F1 Nikantes F1 

28-5-2022 10:30 Nikantes B1 Trekvogels B1 

28-5-2022 09:30 Nikantes C1 Dijkvogels C2 

28-5-2022 09:00 Nieuwerkerk D6 Nikantes D1 

    

11-6-2022 15:30 IJsselvogels 6 Nikantes 3 

11-6-2022 15:00 ZKV (Zu) 1 Nikantes 1 

11-6-2022 11:30 Movado 4 Nikantes 2 

11-6-2022 11:00 Olympia (S) 3 Nikantes 4 

11-6-2022 11:00 Nikantes B1 ONDO (G) B3 

11-6-2022 10:30 RWA E4 Nikantes E1 

11-6-2022 10:00 Nikantes C1 Valto C4 

11-6-2022 09:00 Nikantes D1 WION D1 

11-6-2022 09:00 Nieuwerkerk F3 Nikantes F1 

    

18-6-2022 15:30 Nikantes 1 Trekvogels 1 

18-6-2022 14:00 Nikantes 2 KCR 7 

18-6-2022 12:30 Nikantes 3 WION 5 

18-6-2022 12:20 Achilles (Hg) B3 Nikantes B1 

18-6-2022 11:30 ZKV (Zu) C1 Nikantes C1 

18-6-2022 11:00 Nikantes 4 ZKV (Zu) 3 

18-6-2022 10:00 Nikantes E1 WION E1 

18-6-2022 10:00 Nikantes F1 KCR F3 

18-6-2022 09:30 RWA D3 Nikantes D1 
 

Op zaterdag 14-05-2022 zijn er 5 G wedstrijden op de Botreep 
 
Op thuiswedstrijden is er om 10.00 uur ook altijd een Kangoeroe Klup 
 
De wedstrijden van zaterdag 28-05-2022 zullen nog allemaal verplaatst gaan 
worden naar andere datums (even afwachten of alle tegenstanders meewerken) 
omdat het dan het Kampweekend is. 


