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Verduurzaming 2022,  
 
Graag willen wij iedereen informeren over de 
komende verduurzaming binnen onze 
vereniging. Zoals eerder gemeld zijn onze 
plannen geen plannen meer, maar is er 
daadwerkelijk opdracht gegeven voor de 
plaatsing van zonnepanelen en LED 
verlichting ter vervanging van de bestaande 
veldverlichting. 
 
Om precies te zijn worden eind juli 50 
zonnepanelen geplaatst op het dak van de 
kantine en eind augustus 8 LED armaturen op 
de bestaande lichtmasten (4 naar het hoofdveld, 2 naar het grasveld, 1 naar de buiten 
Jeu de Boules banen en 1 naar het Beachcourt van Nikantes. Deze laatste armatuur 
is nieuw). 
 
Maar wat er aan vooraf ging; 
Begin 2021 is er op ons verzoek op het complex een energiescan afgenomen door de 
Stichting Sportstroom, een bedrijf wat gelieerd is aan het NOC/NSF. Zij werken ook 
nauw samen met het KNKV. In dit rapport is duidelijk beschreven wat onze afname is 
van elektriciteit en gas per verbruiker (apparaat) en als geheel, maar juist ook waar 
eventuele verbeterpunten liggen op basis van besparing en verduurzaming.  
 
Het is een mooi document waar diverse punten in beschreven zijn, van het inpakken 
van verwarmingsbuizen, inzicht in het gebruik van diverse elektrische apparaten, het 
simpelweg sluiten van deuren, etc… Best leuk om een keer te lezen, en dat kan ook 
als iemand dat wil !  
 
Echter als bestuur hebben we het rapport eens anders tegen het licht gehouden…. 
Waarom zouden we niet in één keer een grote verandering teweegbrengen in plaats 
van allemaal kleine “sub” oplossingen uit het rapport oppakken. En als we dan toch 
anders denken, laten we dan investeren in zaken waar elk lid van de vereniging iets 
aan heeft. Ons plan was geboren…. zelf energie opwekken en LED verlichting waar 
iedereen tijdens het sporten en daarna veel plezier van heeft. Uiteraard gaan we 
verder met de “sub” oplossingen uit het rapport, maar dat heeft voor nu een wat lagere 
prioriteit. 
 
 
 



 

 
 
 
Lang verhaal kort; we hebben diverse bedrijven aangeschreven en het NOC/NSF 
gebruikt voor referentie bedrijven en daarmee hebben we 5 offertes voor 
zonnepanelen en 4 offertes voor de LED verlichting ontvangen. Iedereen heeft 
zijn/haar offerte gepresenteerd, hetgeen ons meer inzicht heeft gegeven in de materie 
en op die manier hebben we de offertes uiteindelijk allemaal met dezelfde specificatie 
laten uitwerken. Voor de LED verlichting hebben we gekozen voor Sportstroom, welke 
inmiddels al vele verenigingen heeft voorzien van LED verlichting en een combinatie 
aanbied met De Zonnefabriek. Deze combinatie kwam er voor ons uit als de beste 
keus, niet alleen financieel, maar zeker ook gezien het feit wij als zodanig maar met 
één partij te maken hebben. 
 
Maar hoe gaat het dan financieel; 
Zoals iedereen weet is Enrico een meester in het aanschrijven en binnenhalen van 
subsidies en fondsen, zo ook deze keer. Er zijn gelukkig veel instanties die 
verduurzaming ondersteunen of subsidiëren en hier heeft Enrico veelvuldig gebruik 
van gemaakt. Zoals iedereen wellicht weet hebben wij als vereniging het standpunt dat 
we geen leningen of lease constructies aangaan voor de investeringen die we doen. 
Alles wat we dus investeren met de zonnepanelen en LED verlichting komt dus tot 
stand uit subsidies, fondsen, sponsoring en vanuit acties door en voor leden. Dit geeft 
ons het grote voordeel dat alle stroom die wij binnenkort terug leveren aan het net ons 
direct een besparing oplevert. Wij hoeven geen rekening te houden met een 
terugverdientijd. 
 
We hebben nog wel geïnformeerd naar de mogelijkheid tot opslag in een accu, echter 
hiervoor is het voor nu nog te vroeg volgens onze leveranciers. De accu’s zijn nog niet 
van dusdanige kwaliteit en brandgevaarlijk dat dit nu nog niet wordt aangeraden. Onze 
installatie wordt er wel op voorbereid, zodat we in de toekomst deze uitbreiding kunnen 
doen. 
 
In de kantine hebben we ook al een “sub” oplossing verwezenlijkt, namelijk nieuwe 
koelkasten achter de bar. De “oude” koelkasten waren echt oud met als gevolg dat 
deze eigenlijk continu “aan” stonden en dus veel energie gebruikte. Deze koelkasten 
hebben we dan ook in dit verduurzamingsproject meegenomen. 
 
Uiteraard is dit een korte uiteenzetting van het project. Voor diegene die 
geïnteresseerd is in alle technische of financiële details houden wij ons graag 
aanbevolen. 
 
Groeten, 
Jaco en Enrico 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
Uitslagen afgelopen week 
Afgelopen dinsdag 24 mei waren er 2 wedstrijden en wel 
Nikantes F1  - Nieuwerkerk F3 3-9 
WION 5  - Nikantes 3  12-5 
 
 
De wedstrijden in de aankomende week zijn: 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 

31-5-2022 18:45 IJsselvogels E2 Nikantes E1 Leeuwen, M 

1-6-2022 18:30 Nikantes C1 Dijkvogels C2 Ronde, J. (Jordy) de 

1-6-2022 18:30 Nieuwerkerk D6 Nikantes D1 Klooster, L. (Lion) van 

4-6-2022 10:00 Nikantes F1 Twist F1 Houwerzijl, C. (Curly) 

4-6-2022 10:00 Kangoeroe Klup   
 
Zaterdag 04-06-2022 is er ook weer een gezellige Kangoeroe Klup onder leiding van 
Mirjam en Saskia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 

Op zaterdag 02-07-2022 organiseert Nikantes een Jeu de Boules toernooi om 13.30 
uur. Het wordt een gezellig Boules, Bites and Beer Event. Iedereen is dan ook van 
harte welkom. Graag wel vantevoren opgeven. Opgeven en betalen kan tot en met 
zaterdag 25-06-2022 bij Enrico (kan per mail enrico.stout@upcmail.nl of app/bel: 06-
10747638) of vul het inschrijfformulier in de kantine in.  
 
De kosten zijn € 10.00 per persoon. 
 
We gaan 3 potjes Jeu de Boulen op het grint. Neem gerust gezellig iemand mee maar 
graag dus wel vantevoren opgeven en betalen. Ballen zijn beschikbaar voor mensen 
die niet of niet zo vaak boulen. 
 
In de middag is er ook een Beachkorfbal Event op het Beachcourt aan de gang. Het 
wordt dus een gezellige boel. 
 
Van 17.00-23.00 uur is er Onbeperkt Friet en Snacks met broodjes en salade via de 
gezellige Foodtruck Thommes Frites op het Beach Terras. 
 
Van 20.00-23.00 uur is er een optreden van de Coverband The Charts (bij slecht weer 
treden zij op in de grote Stretch tent die aanwezig is) 
 
Van 23.00-02.00 uur is er een Silent Disco op het Beach Terras. 
 
In principe kun je blijven slapen met een zelf meegenomen tentje op het grasveld van 
Nikantes. Geef dit dan wel even ruim vantevoren aan als je dat wilt. 
 
Kijk voor een impressie van The Charts hier: 
Coverband The Charts | Exclusief bij Swinging.nl #Coverband - YouTube 
 
 
  

mailto:enrico.stout@upcmail.nl
https://www.youtube.com/watch?v=cg7ahsBlbIw


 

 
 
 
 
 
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 13.00-
17.00 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. 
 
 
 
 

  

https://nikantes.nl/jaarplanning-beachcourt/


 

 

 

 

 

 

 

              

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/


 

 

 
 
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/

