Nikantes Tussendoortje
Seizoen 2021-2022
Zondag 14-05-2022

Aankomende week zijn er op dinsdagavond 2 wedstrijden:
Datum
Tijd
Thuisteam
Uitteam
Scheidsrechter
24-5-2022 20:00
WION 5
Nikantes 3
24-5-2022 18:30
Nikantes F1 Nieuwerkerk F3 Ameling, T. (Tim)
De korfbaltrainingen op dinsdagavond gaan verder gewoon door.

Er zijn geen korfbaltrainingen op donderdagavond (Hemelvaartsdag).
Er is ook geen Jeu de Boulen op donderdagavond (Hemelvaartsdag).

Het Jeu de Boules toernooi van zaterdag 28-05-2022 gaat NIET door.
Er is wel normaal Jeu de Boulen op zondag 29-05-2022.

Het is Ella en Naomi gelukt om alle korfbalwedstrijden van 27-05-2022 te
verplaatsen. Dat is een knappe prestatie en heeft heel wat tijd gekost. Mooi dat het
gelukt is. Iedereen is op de hoogte van de verplaatsingen via de KNKV app.
Er is ook geen Kangoeroe Klup op zaterdag 28-05-2022.
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Uitslagen afgelopen week
Weidevogels 6
- Nikantes 3
Nikantes E1
- IJsselvogels E2
Nikantes D1
- Nieuwerkerk D6
Trekvogels B1
- Nikantes B1
NIO 4
- Nikantes 4
Oranje Nassau 1 - Nikantes 1
Vitesse (Ba) 6
- Nikantes 2

14-6
7-12
5-3
7-15
9-3
12-15
18-8

Nikantes 1 weet wederom te winnen en deze
week van het uit Amsterdam afkomstige Oranje
Nassau. Eerder wonnen we al van de nummer
3 uit de competitie en speelden gelijk tegen de
nummer 2 (in de zaal dat dan wel). Voor
Nikantes 1 resteren er nog een paar
wedstrijden. De laatste op zaterdag 18-062022 zal vermoedelijk tegen de nummer 1 uit
de competitie zijn: Trekvogels 1. Ook de B blijft
maar winnen, dus wie weet hebben we nog wel
wat te vieren aan het einde van het
veldseizoen. We wachten het maar even
geduldig af.
Indeling Nikantes 1 voor het zaalseizoen
2022-2023 is bekend:
De 3e en 4e klasse worden samengevoegd. We
promoveren dus sowieso
naar de 3e klasse
in de zaal. Laten we hopen op een heel
normaal zaalseizoen. We spelen dan in ieder
geval uit ploegen uit de buurt en hoeven niet
naar Amsterdam of Zeeland. Volgend
zaalseizoen zijn wij ingedeeld in 3K samen met
de volgende ploegen:
3K
1 Sperwers 1
2 Olympia (S) 1
3 ’t Capproen 1
4 Thor ( R) 1
5 Nikantes 1
6 Trekvogels 1
7 Triade 1
8 WION 1

Goed Beachweer op zondag
Het wordt weer goed Beachweer! Elke zondagmiddag ben je dan ook van harte
welkom om te komen beachen. Leden van Nikantes kunnen sowieso gratis gebruik
maken van het Beachcourt. Het terrein is elke zondagmiddag geopend van 13.0017.00 uur omdat er dan gejeudebould wordt op de buitenbanen. Kom je met een groep
vrienden zondagmiddag gezellig beachen (niet Nikantes leden)? Dat is helemaal
prima. Wel zouden we het op prijs stellen dat je dan met je groep vrienden 1 of
meerdere consumpties afneemt in de kantine van Nikantes. Eventueel kun je ook
omkleden en douchen in de kleedkamers.
Sommige zondagen is het Beachcourt niet beschikbaar (zondag 5 juni, zondag 2 juli,
zondag 14 augustus en zondag 21 of 28 augustus). Kijk voor de meest actuele
beschikbaarheid van het Beachcourt altijd op de jaarplanning van het Beachcourt of
neem contact op met Enrico voordat je langs wilt komen.

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 hebben zanger Toine Kremer geboekt 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.

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

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

Nikantes:
Vriendenloterij - Sportvereniging Nikantes

Bestel je trainingspakken en andere sportkleding via onze Clubkledingwinkel.

Nikantes (clubkledingwinkel.nl)

