
 

 
 
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2022-2023 
Zondag 20-11-2022 
 
Afgelopen zaterdag 19-11-2022 was er een leuke en goed geslaagde 
oefenwedstrijdendag in de Campus. In de kantine was het gezellig met vers gebakken 
koek en ook was er een uitsmijter ham/kaas verkrijgbaar.  
 
Ook kon de kleding van de clubkledingwinkel gepast worden. Daar is goed gebruik van 
gemaakt. De kleding is te bestellen via de Nikantes kledingshop. Ga hiervoor naar 
www.nikantes.nl  of klik op de onderstaande link om er rechtstreeks naar toe te gaan: 
Nikantes Kledingshop - Sportvereniging Nikantes 
Om de verzendkosten zo laag mogelijk te houden, kan je bij verzenden kiezen voor 
ophalen bij Nikantes. Deze optie is er tot 27 november aanstaande.  
Daarna worden alle bestellingen door de leverancier gebundeld en opgestuurd naar 
Naomi. Begin december zal zij de bestellingen uitdelen. 
 
Aanstaande zaterdag zijn er allemaal uitwedstrijden maar zaterdag 03-12-2022 is er 
een eerste complete thuisdag in de Campus. 
 
De verlichting in de Campus laat iets te wensen over. We zijn met het Sportbedrijf 
Rotterdam in gesprek om te kijken of dat hopelijk op korte termijn verbeterd kan 
worden. 
 

Wedstrijden zaterdag 26-11-2022 

18:35 Excelsior B2 Nikantes B1 

15:30 Maassluis 4 Nikantes 2 

14:15 IJsselvogels 6 Nikantes 3 

13:25 Trekvogels 1 Nikantes 1 

13:00 KVS/Groeneveld C3 Nikantes C1 

10:00 Nieuwerkerk E5 Nikantes E1 

10:00 Vitesse (Ba) F1 Nikantes F1 

http://www.nikantes.nl/
https://nikantes.nl/nikantes-kledingshop/


 

 
   

 
Trainingstijden zaal: 
 
Dinsdag (grote zaal):  
20:30 - 21:30 1e, 2e en 3e 
19:30 - 20:30 B, C  en 5e en recreanten  
18:30 - 19:30 D, E en F  
 
Dinsdag (kleine zaal):  
19:30 - 20:30 G 
 
Donderdag (grote zaal): 
20:30 - 21:30 1e en 2e  
19:30 - 20:30 B, C, 3e en 5e en recreanten 
18:30 - 19:30 D, E en F  
 
Donderdag (kleine zaal):  
20:30 - 21:30 4e (zaalteam) 
 

 

SINTERKLAASVIERING 

Er komen tot nu toe al ongeveer 29 kinderen 
naar de Sinterklaasviering bij Nikantes op de 
Botreep. 
 
Dit is op vrijdag 25-11-2022 vanaf 18.30 uur 
 
De Sinterklaasviering bij Nikantes is bedoeld 
voor alle kinderen van de E, F, de Kangoeroes 
en ook hun jongere broertjes en zusjes. Ook 

(jonge) kinderen van (senior)leden nodigen wij van harte uit om langs te komen op de 
Sinterklaasviering bij Nikantes. Graag wel vantevoren opgeven via het onderstaande 
online inschrijfformulier. 
 
Graag 1 formulier per kind invullen. 
Deelname is geheel gratis voor iedereen. 
Opgeven is wel een verplichting zodat de inpakPieten weten voor wie er een pakje 
ingepakt moet worden. 
Het gezin/kind krijgt een tijdstip waarop ze verwacht worden bij de Sint. 
Opgeven kan online via het digitale inschrijfformulier tot en met dinsdag 22-11-2022. 
 
Klik hieronder om naar het online inschrijvingsformulier te gaan: 

Sinterklaas opgave formulier - Sportvereniging Nikantes 

 

https://nikantes.nl/sinterklaas-opgave-formulier/


 

 

 
 

 
 
 
Nikantes Kerstloterij 2022 binnenkort ook weer van start! 
Alle jeugdteams hebben inmiddels de Kerstloten uitgereikt gekregen in de sporthal, 2 lijsten per 
persoon. Je kunt de loten verkopen aan ouders, opa’s en oma’s etc. Inleveren kan bij je trainer, of bij 
Enrico. Afgeven aan de bar in de kantine op de Campus kan ook. 
 
Loten kosten nog steeds maar € 0.50 per stuk en een heel vel met 10 loten is € 5.00. 
 
De opbrengst gaat dit jaar naar het Nikantes jeugdkamp 2023. Ook steunen wij hiermee de uitgaves 
die de Sint jaarlijks moet doen. 
 
Uiteraard kun je ook extra lijsten krijgen om te verkopen aan opa’s, oma’s etc. Vraag dit dan even aan 
Enrico. 
 
Senioren en anderen worden per app benaderd met de vraag of zij 1 of meerdere lijsten willen 
hebben. Je krijgt dan een tikkie van Enrico met de bijbehorende lotnummers. 
 
Lijsten inleveren kan tot en met zaterdag 17-12-2022. De trekking is zondag 18-12-2022. 
 
Dit jaar zijn er weer hele mooie prijzen: een Airfryer, een Senseo, diverse goed gevulde 
kerstpakketen, diverse thee- en koffiepakketen en natuurlijk de traditionele kerststollen. 
 
 
 

 
  



 

 

 

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/

