
 

 
 
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2022-2023 
Zondag 28-08-2022 
 
 
Aankomende week gaat echt alles weer van start. De jeugd begint ook weer, de G en 
ook de overige senioren. We hopen natuurlijk dat iedereen een goede vakantie heeft 
gehad. De meesten hebben er ook al weer een week school op zitten. Aankomende 
zaterdag zijn er oefenwedstrijden. Kijk even goed of en waar je moet spelen. Afmelden 
kan bij je coach. Verderop in de Tussendoor lees je daar ook meer over. 
 
Vorige week heeft Nikantes de nieuwe LED verlichting voor het eerst in gebruik 
genomen en het bevalt behoorlijk goed. Vanaf aankomende week kan iedereen zelf 
kijken of en wat het is. Wij hebben nu ook goede verlichting op het Beachcourt. Het 
doel was om in ieder geval de Beachvolleybal velden goed te belichten en dat is gelukt. 
Er is ook nog een aardige belichting bij de beachhandbal annex beachvoetbalvelden. 
Bij de Beachkorfbalvelden is de belichting wat minder, maar dat was ook de 
verwachting. Kortom, er kunnen plannen gemaakt worden voor een leuk 

Beachvolleybal Event op een zaterdagavond        

 
Op 8 en 9 september worden de 50 zonnepanelen gelegd op het dak van de kantine.  
We zijn dus flink aan het verduurzamen. Dat is maar goed ook want iedereen, dus ook 
Nikantes, heeft last van de stijgende energiekosten. 
 
In deze Tussendoor kun je ook een bericht lezen over de wijziging van de 
korfbalcompetitie. Dit is met name nieuw voor de wedstrijdteams: eigenlijk gaan zij net 
zo de competitie spelen als de Breedteteams. Die kunnen nu al Herfstkampioen 
worden, zaalkampioen en voorjaarskampioen. Straks kunnen Nikantes 1 en 2 dat ook. 
 
Uiteraard kun je ook lezen wat de nieuwe activiteit is van de JC op zaterdag 24-09-
2022. Zij organiseren dan een OktoberFest in de kantine. 
 
Je kunt op zondag 25-09-2022 komen Jeu de Boulen bij Nikantes in het kader van 
Burendag. Er worden 3 potjes gespeeld en na afloop is er onbeperkt eten van 16.30-
18.00 uur door Romy’s Frietmobiel. Er is onbeperkt friet, snacks, broodjes hamburger, 
kip wrap en sate. Kortom gezellige boel in het kader van Burendag. Iedereen is 
welkom, Jeu de Boulers, korfballers en ouders van jeugdleden. Wel graag van tevoren 
opgeven. De kosten zijn € 5.00 per persoon. 
  
In deze Tussendoor kun je ook alles lezen over onze nieuwste activiteit: de realisering 
van een multifunctioneel PANNA Kunstgrasveld in 2023 of in 2024. Nikantes is van 
plan om dit te gaan realiseren met eigen middelen. Heb jij een Rabobankrekening bij 
de Rabobank Rotterdam? Dan kun je vanaf 5 september als je 12 jaar of ouder bent 
hiervoor op stemmen. Je moet dan 3 verenigingen kiezen. Als suggestie geven wij 
mee om te stemmen op de 3 Hoogvlietse deelnemers: Nikantes, Animo en Rijnmond 
Hoogvliet Sport. Iedereen alvast van harte bedankt voor het stemmen. 
 
Op naar een nieuw en hopelijk totaal Corona vrij korfbal seizoen!  



 

 

 

 

Jaarplanning 2022 Beachcourt: 

  



 

 

 

 

 

 

Wat betreft het afmelden voor wedstrijden, dit is als volgt geregeld: 
 
De senioren schrijven af bij de trainer/coach, aanvoerder of in hun team-app. Het team 
regelt in onderling overleg wie gevraagd wordt als invaller en/of reserve. 
 
De jeugd schrijft af bij de trainer/coach, de trainer overlegt met andere trainers welke 
speler er mee kan en vraagt dit na bij de desbetreffende ouder. Mocht de trainer er 
echt niet uitkomen hebben we een "jeugdtrainer-app" waar we met elkaar een 
oplossing kunnen zoeken.  
 
Afschrijven (liever niet natuurlijk) maar het liefst zo vroeg mogelijk, uiterlijk op 
donderdag voor 16:00 uur. 
 
  



 

 

 
 
 
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/


 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Bericht van het KNKV – Wijzingen Wedstrijdkorfbal vanaf seizoen 2023/2024 
Aan het einde van het afgelopen seizoen heeft het bondsbureau de verenigingen 
bevraagd over de opzet van de veldkorfbalcompetitie. Hierbij was de vraag of de 
huidige opzet van een veldcompetitie in poules van 8 ploegen verdeeld over het najaar 
en voorjaar nog voldeed aan de behoefte van de verenigingen en de leden. Op basis 
van de input als ook de behoefte van verenigingen om in een andere opzet meer ruimte 
te hebben voor andere activiteiten en flexibelere mogelijkheden heeft het 
bondsbestuur besloten om hierop in te spelen en voor een andere invulling van het 
competitieschema te kiezen vanaf het seizoen 2023/2024. Door een andere opzet van 
de veldcompetitie kan de zaalcompetitie eerder beginnen, waardoor het reguliere 
seizoen begin juni afgerond kan zijn.  
 
Doordat de competitie eerder eindigt, kunnen ook de veel gewenste 
verenigingsactiviteiten eenvoudiger gepland worden. Daarnaast kan met deze opzet 
ook beter ingespeeld worden op het voorkomen van het spelen van wedstrijden in de 
schoolvakanties, met name de herfstvakantie, ten opzichte van de oude planning. 
 
Afgelopen zaalcompetitie is er al in deze nieuwe competitievorm, poules van 4 met 6 
wedstrijden, gespeeld.  Uit de eind mei/begin juni gehouden peiling over deze opzet 
bleek de uitkomst dat merendeel van de verenigingen hier achter staat. Op deze 
peiling heeft 63% van de verenigingen, uitkomend in het wedstrijdkorfbal, gereageerd. 
Daarvan waren er 37% tegen en dus een meerderheid voor deze nieuwe 
competitievorm. Daarmee voldoende draagvlak om deze vorm vaker in te gaan zetten.  
 
De veldcompetitie wordt met ingang van het seizoen 2023/2024 een competitie die uit 
2 gesplitste veldcompetities bestaat. Eén volledige competitie met 4 teams voor de 
zaal, als ook een volledige competitie met 4 teams na de zaal. Deze opzet is gelijk aan 
die van het breedtekorfbal. De eindstanden in de poules van de najaarscompetitie 
bepalen de inrichting van de niveaus in de voorjaarscompetitie. Hiermee 
wordt  gerealiseerd dat de teams zoveel mogelijk wedstrijden spelen tegen teams met 
een vergelijkbaar niveau. Door het spelen in poules van vier, speel je per competitie 2 
wedstrijden minder.  
 
 
 

https://www.knkv.nl/


 

 
 
  
 

Nikantes doet mee met de Rabo ClubSupport 
actie 2022. Heb jij een rekening bij de Rabobank 
Rotterdam? Dan kun je 1 stem op ons 
uitbrengen. De Rabobank Rotterdam verdeelt € 
60.000,00 onder ongeveer 70 clubs uit de 
omgeving van groot Rotterdam. Stemmen kan 
vanaf 5 september door leden van de Rabobank 
Rotterdam vanaf 12 jaar. Tip: stem op de 
Hoogvlietse verenigingen Nikantes, Rijnmond 
Hoogvliet Sport en Animo. 
 
De opbrengst van de Rabo ClubSupport 2022 
willen wij gaan gebruiken voor het 
multifunctionele PANNA Kunstgrasveld dat 
Nikantes van plan is om te gaan realiseren in 
2023 (of 2024). De totale geschatte kosten 
bedragen ongeveer € 100.000,00 en zal ook 
sterk afhankelijk zijn van eventuele extra’s. Het 
kan bijvoorbeeld voor diverse sporten geschikt 
gemaakt worden (of niet). Dit laten wij uiteraard 

afhangen van het succes van de fondsen en subsidiewerving. De financiering is 
overigens op de achtergrond al goed van start gegaan. Realisering in 2023 is een 
realistische mogelijkheid. 
 
Het Nikantes bestuur heeft goede gesprekken met het Sportbedrijf Rotterdam en de 
verwachting is dat het huidige kunstgrasveld van 60 bij meter 30 meter in 2023 of in 
2024 totaal vervangen gaat worden. De wens voor uitbreiding is neergelegd bij het 
Sportbedrijf Rotterdam, maar is tot op heden niet gehonoreerd. Wij hebben ook niet 
de indruk dat dit zal gaan gebeuren. Zeker is dat het Sportbedrijf Rotterdam het veld 
van 60 bij 30 zal vervangen en er een 40 bij 20 veldbelijning in maakt. Zie ook de 
bijgaande tekening. Wij kiezen er voor om de huidige middellijn als uitgangspunt te 
nemen zodat je het beste zicht hebt vanaf het terras en vanuit de kantine. 
 
Daarnaast gaan wij een multifunctioneel PANNA Kunstgrasveld van maximaal 30 bij 
30 meter in eigen beheer realiseren op het grasveld. Hier kunnen 2 officiële 24 bij 12 
velden komen. Hierdoor kunnen de E en de F hun wedstrijden op dit veld spelen. Het 
kunstgrasveld krijgt een hek er om heen en ook betegeling van 30 bij 30 centimeter 
tegels (tegelpad van 3 rijen) zodat het dezelfde uitstraling krijgt als bij het Beachcourt. 
 
Het PANNA kunstgrasveld (multifunctioneel sportveld voor de wijk) kan gebruikt 
worden door: 
- het Nikantes G team. Zij hebben dan een eigen kunsgrasveld om op te trainen en 
ook om wedstrijden op te spelen (nu zij in een monokorfbalcompetitie zitten); 
- de Kangoeroe Klup hebben een eigen veld om op te trainen (goed voor de motoriek); 
- het maandagavond groepje wijkbewoners hebben een eigen veld om op te sporten; 
- het jaarlijkse Nikantes Schoolkorfbaltoernooi kan er gebruik van maken; 



 

 
 
 
 
- het Botreep Beach Event kan er gebruik van maken en ook Zomerland Hoogvliet; 
- de basisscholen uit Hoogvliet die een sportdag hebben elk jaar kunnen er gebruik 
van maken; 
- jongeren van het voortgezet onderwijs kunnen er gebruik van maken tijdens hun 
gymlessen; 
- de jeugd en de senioren kunnen er elke dinsdag- en donderdagavond gebruik van 
maken (extra ruimte dus en minder belasting van het hoofdveld); 
- de E en de F kunnen er 2 wedstrijden tegelijktijd op spelen. Hierdoor kunnen er eerder 
8 tallen wedstrijden spelen op het hoofdveld; 
- de korfballers hebben een eigen inloopveld als start voor een wedstrijd. 
 
Daarnaast is het plan om de huidige reclameborden weg te halen en hier een hekwerk 
te realiseren zoals dit ook voor de kantine en aan de zijkanten het geval is. 
Reclameborden die nog betalen kunnen een spandoek krijgen. Hierdoor is er ook meer 
zicht op het nieuwe PANNA kunstgrasveld. Realisering van de wijziging van de lange 
kant van het huidige kunstgrasveld zal ook pas in 2023 of in 2024 plaats vinden. 
 
Toekomstbeeld van de Botreep:  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Zondag 25-09-2022 kun je gezellig Jeu de Boulen bij Nikantes 
in het kader van Burendag. Buiten bij mooi weer en binnen in 
de hal bij slecht weer. We starten om 13.30 uur en spelen dan 
3 potjes. De kantine is open vanaf 13.00 uur. Van 16.30 – 
18.00 uur is Romy’s Frietmobiel er en kun je onbeperkt eten. 
 
Aangezien we vantevoren het aantal personen op moeten geven, graag wel 
vantevoren inschrijven voor deze speciale dag. Dat kan tot en met vrijdag 23-09-2022. 
Neem gerust een introducee mee, bijvoorbeeld een buur of iemand die het boulen 
graag eens wil proberen. Graag ook deze persoon vantevoren opgeven. De kosten 
zijn € 5.00 per persoon voor het eten. Als je je opgeeft, krijg je een tikkie van Enrico. 
Cash betalen kan natuurlijk ook (wel voor 23-09-2022). Drankjes zijn voor eigen 
rekening. 
 
Opgeven kan door je naam op het inschrijfformulier te zetten dat ligt in de kantine, of 
bel of app even met Enrico (06-10747638 / enrico.stout@upcmail.nl). Deze dag wordt 
mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds die in 2022 Burendag organiseert. 
 
Ouders van jeugdleden en korfballers zijn natuurlijk ook van harte welkom. Neem 
gerust een vriend of vriendin mee. Graag dus wel vantevoren opgeven en vantevoren 
betalen. Nikantes heeft ruim voldoende ballen op voorraad voor mensen die geen Jeu 
de Boules materiaal hebben. 

mailto:enrico.stout@upcmail.nl

