
 

 
 
 
 
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2021-2022 
Zondag 01-05-2022 
 
 
 
Deze week geen uitslagen, er waren zaterdag 30-04-2022 geen wedstrijden. 
 
In de mei vakantie gaan alle korfbaltrainingen gewoon door. Er is dus gewoon trainen 
op dinsdag 3 mei en op donderdag 5 mei. 
 
Zaterdag 7 mei zijn er 2 uitwedstrijden van de D1 en van de F1. 
 
Zaterdag 7 mei wordt om 16.00 uur de wedstrijd Nikantes 2 – Sporting Delta 4 
gespeeld (verplaatste wedstrijd van 28 mei). 
 
Er moeten nog een paar wedstrijden van 28 mei verplaatst worden. Ella en Naomi zijn 
hier maar druk mee maar geven aan dat het wel zal gaan lukken. Alleen de wedstrijd 
van Nikantes 1 kan niet verplaatst worden. Dat is natuurlijk een beetje jammer, maar 
het zij zo. 
 
Er zal vermoedelijk een groot regio Jeu de Boules toernooi plaats gaan vinden op 
zaterdag 28 mei. Kan dus nog een drukke boel gaan worden. 
 
Verderop even een totaal actueel overzicht van alle wedstrijden die er zijn en die 
officieel verplaatst zijn naar een nieuwe datum. Iedereen krijgt hier ook real time bericht 
van in de KNKV app zodra de wedstrijd verplaatsing heeft plaats gevonden. Wel zo 
handig natuurlijk. 
 
Vanaf aankomende week zullen er ook flyers in de kantine liggen voor het Botreep 
Beach Event voor de vrijdagavond en voor het Beachkorfbaltoernooi op de zaterdag. 
Neem gerust een flyer mee om de aanmeldingen te promoten. Meer flyers nodig? 
Meldt dit dan even bij Enrico. 
 
Ook in deze Tussendoor alle informatie over het Botreep Beach Event van vrijdag 1 
juli en het Beachkorfbaltoernooi van 2 juli. Als je op zoek bent naar een leuk 
(bedrijfs)uitje is het Beach Event van vrijdag 1 juli natuurlijk een aanrader. Er zijn 
inmiddels al meerdere bedrijventeams die meedoen. Promoot het dus eens bij jou op 
de zaak, in je vrienden of familie groep. Voor eten wordt gezorgd, uiteraard is er 
gezellige muziek en na afloop is er een live artiest die optreedt van 21.30-23.00 uur. 
Je kunt zelfs blijven slapen in een zelf meegenomen tentje of in je eigen camper 
natuurlijk of iets dergelijks. 
 
 
 
  



 

 

Wedstrijd overzicht (versie 01-05-2022) 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam 

7-5-2022 10:00 WION D1 Nikantes D1 

7-5-2022 10:30 Twist F1 Nikantes F1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18-5-2022 20:15 Weidevogels 6 Nikantes 3 

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

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

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

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

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 

24-5-2022 18:30 Nikantes F1 Nieuwerkerk F3 

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

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

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

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

31-5-2022 18:45 IJsselvogels E2 Nikantes E1 

1-6-2022 20:00 Nikantes 4 NIO 4 

1-6-2022 18:30 Nikantes C1 Dijkvogels C2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16-6-2022 19:30 Nikantes 4 Olympia (S) 3 
  



 

 

 

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 11:00 Nikantes 4 ZKV (Zu) 3 

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

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

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

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

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

 

  



 

 

 

 

 

 

 

              

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/


 

 

 

Op vrijdag 01-07-2022 organiseert kv Nikantes weer het Botreep Beach Event. Teams 
van bedrijven, verenigingen, stichtingen, familie en vriendenteams uit Hoogvliet en 
directe omgeving strijden dan weer om de felbegeerde Botreep Beach Bokaal. De 
eerste aanmeldingen zijn inmiddels al binnen. Teams gaan tegen elkaar 
Beachvoetballen, Beachvolleyballen en Beachkorfballen. Dus zoek jij een leuk 
(bedrijfs)uitje? Dan zijn jullie van harte welkom. De kosten per team zijn € 75.00 en 
eten voor 6 personen is daarbij inbegrepen. Er is een Food Truck aanwezig en 
uiteraard ook drinks en muziek. Het start om 19.00 uur. Na afloop is er ook life muziek. 
We zijn momenteel druk bezig om een leuke artiest te boeken die life optreedt in de 
Stretchtent op het Beachcourt van 21.30-23.00 uur. 
 
Alle informatie en om 1 of meerdere teams op te geven voor het Botreep Beach Event 
van de vrijdagavond, kun je hier doen: 
Komen jullie ook naar het Botreep Beach Event van vrijdag 01-07-2022? - 
Sportvereniging Nikantes 
 
Na afloop van de vrijdagavond kun je ook blijven slapen op het grasveld van Nikantes 
in een zelf meegenomen tentje of, uiteraard natuurlijk in je jezelf meegenomen camper 
die je op het grasveld gratis kunt stallen het gehele weekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nikantes.nl/beach-event-01-07-2022/
https://nikantes.nl/beach-event-01-07-2022/


 

 
 
 
Op zaterdag 02-07-2022 organiseert kv Nikantes weer het Beachkorfbaltoernooi 
voor jeugd en seniorenteams. 
Teams uit het hele land kunnen zich hiervoor opgeven. We beginnen om 11.00 uur en 
eindigen om 17.00 uur. De kosten zijn € 25.00 per team. Na afloop is er een Food 
Truck aanwezig dus iedereen kan blijven eten voor € 10.00 per persoon (wel 
vantevoren opgeven). Na het eten is er een optreden van een Cover Band in de grote 
gezellig StretchTent die weer naast het Beachcourt zal staan. Zij treden op tot 23.00 
uur en na afloop kun je nog doorfeesten met de Silent Disco tot uiterlijk 02.00 uur. 
In de middag is er ook nog Jeu de Boulen vanaf 13.30 uur op de grintbanen (3 potjes). 
Ook zij kunnen blijven eten en uiteraard ook mee feesten met de Cover Band die 
optreedt in de grote Stretchtent. Later maken wij nog bekend welke groep er zal 
optreden. 
 
Het eerste seniorenteam heeft zich al aangemeld. The Champs, winnaars van de 
Pubquiz, hebben zich ook al opgegeven voor het Beachkorfbaltoernooi van zaterdag 
02-07-2022 en blijven ook gezellig mee eten en uiteraard natuurlijk ook de voetjes van 
de vlondervloer dansen in de avond. 
 
Na afloop van de zaterdagavond kun je wederom blijven slapen op het grasveld van 
Nikantes in een zelf meegenomen tentje of, uiteraard natuurlijk in je jezelf 
meegenomen camper die je op het grasveld kunt gratis kunt stallen het gehele 
weekend. 
 
Alle informatie en om 1 of meerdere korfbalteams op te geven voor het 
Beachkorfbaltoernooi, kun je hier doen: 
Geef je hier op voor het Beachkorfbal Toernooi van Nikantes uit Hoogvliet op zaterdag 
02-07-2022 - Sportvereniging Nikantes 
 
Mochten er nog vragen zijn, horen wij dat natuurlijk graag.amens de Beachcommissie 
van kv Nikantes, 
Wesley 
Andre 
Chris 
Jasper 
Enrico 
 

 

 

https://nikantes.nl/beachkorfbal-toernooi-02-07-2022/
https://nikantes.nl/beachkorfbal-toernooi-02-07-2022/

