
 

 
 
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2022-2023 
Zondag 18-12-2022 
 

 
Fijne feestdagen...,  
 
Het jaar loopt weer ten einde en de feestdagen dienen zich aan. 
Tijd voor gezelligheid en aandacht voor elkaar, maar gelijk ook 
bezinning en zelf reflectie. Hoe is het afgelopen jaar verlopen en 
wat was ieders bijdragen daarin.  
 
Het jaar is voor mij letterlijk omgevlogen en er is weer van alles 
de revue gepasseerd. Zo ook op onze vereniging. Het was weer 
een “ouderwets” drukke bedoeling, zowel bij de korfbal als bij de 
Jeu de Boules, en we hebben weer volop kunnen sporten met z’n 
allen. Wat ik persoonlijk heel fijn vindt is dat we op tijd hebben 
kunnen inspelen op de enorme stijging in de energie kosten. 
Momenteel zijn we in gesprek met de netbeheerder om financieel 
te worden gecompenseerd voor het terug leveren van onze 
opgewekte stroom. Dit laatste is niet vanzelfsprekend als groot 
verbruiker, maar we gaan wel het gesprek aan. Het kan ons tenslotte behoorlijk wat 
opleveren op termijn. 
 
Maar nog leuker is dat we ook kampioenen hebben gehuldigd afgelopen jaar en dat 
we weer volop bezig zijn in de Campus in onze “eigen” kantine, die door velen is 
omarmt, echt goed om te zien. Daarnaast zijn er ook de nodige activiteiten naast 
korfbal en Jeu de Boules georganiseerd door o.a. de JC. We zijn allemaal weer lekker 
bezig….. 
 
Maar over leuke activiteiten gesproken, we willen dit jaar met z’n allen knallend het 
jaar uit. 
 
- Knallend het jaar uit - 
 
Vrijdag 30 december organiseren we een gezellige avond voor de 
hele vereniging. Gewoon een keer met z’n allen iets leuks 
ondernemen, het jaar afsluiten en genieten van elkaars 
gezelschap. Ook dat is waar onze vereniging voor staat ! 
 
Jeugd en senioren, ouders en begeleiders, korfballers en Jeu de 
Boulers in een ongedwongen sfeer lekker sporten & chillen, 
bijpraten, lachen en gezellig een drankje doen en genieten van 
een oliebol, dat zijn toch ingrediënten voor een gezellige avond. 
Jouw avond ! 
 
 
 



 

 
 
 
 
Geef je allemaal op bij een van de trainers of Enrico, het maakt niet uit of je komt 
sporten of gewoon gezellig langs komt, dan zorgen wij voor genoeg oliebollen en 
bubbels.  
Uiteraard zijn vrienden en vriendinnen meer dan welkom.  
 
- Geef je op bij een trainer of Enrico voor 24 December - 
 
Verder vind ik het heel leuk om, als voorproefje op het nieuwe jaar, te kunnen 
mededelen dat ons kunstgrasveld in 2023 wordt vervangen…... Ja, je leest het echt 
goed ! 
 
We zijn de afgelopen maanden intensief in gesprek geweest met het Sportbedrijf 
Rotterdam en kregen afgelopen week de toezegging dat het kunstgrasveld volledig 
wordt vernieuwd medio november 2023 (als wij de zaal weer ingaan). Deze periode 
is niet alleen praktisch, het geeft  ons ook een beetje armslag gezien het feit dat wij dit 
willen combineren met de aanleg van het extra E & F veld (Pannaveld). Begin dit jaar 
zullen de daadwerkelijke gesprekken plaatsvinden v.w.b. de uitvoering en wij zullen 
jullie uiteraard geïnformeerd houden over de voortgang. 
 
Momenteel wordt er flink gewerkt aan de uitbreiding van het beachcourt. De 
hindernisbaan zal in het voorjaar in gebruik worden genomen en wij kunnen als 
vereniging hier ook gebruik van maken. Het wordt een serieuze (lees; professionele) 
hindernisbaan, met veel afwisselende en uitdagende hindernissen. Ik ga het zeker een 
keer proberen, misschien wel twee keer. Wie daagt wie uit, ik doe mee ! 
 
Afsluitend wens ik iedereen, namens het bestuur, hele fijne feestdagen. Geniet van 
elkaar en je vrije tijd en laten we 30 december allemaal proosten op een mooi en 
sportief 2023. 
 
Geniet en onthoud…. “Het glas is halfvol”, ook als je het even niet ziet. 
 
Plezier, 
Jaco 
 
 
  



 

 
 

 
 
 Uitslagen wedstrijden afgelopen week 

Nikantes 2 Paal Centraal 2 12-20 

Die Haghe C2 Nikantes C1 7-2 

Nikantes E1 Korbis E3 9-5 

Nikantes F1 KCR F2 2-4 

Nikantes D1 KVS/Groeneveld D2 5-7 

Nikantes C1 VEO C2 Verplaatst naar 10-01-2023 

Nikantes 4 DES (D) 6 12-10 

Nikantes 1 Olympia (S) 1 12-7 

Nikantes 2 Olympia (S) 2 11-8 
 
 
 
Geen trainingen meer 
Er zijn geen trainingen meer. De eerste trainingen starten weer op dinsdag 10-01-2023. Op 
zaterdag 07-01-2023 zijn er nog enkele uitwedstrijden. 
 
 
 

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) 
  



 

 
 

 

 

Wedstrijden in de aankomende 3 weken 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam 

24-12-2022 10:30 Fortuna/Delta Logistiek D4 Nikantes D1 

7-1-2023 13:00 NIO D2 Nikantes D1 

7-1-2023 15:00 NIO 5 Nikantes 3 

7-1-2023 16:10 KCC/CK Kozijnen 8 Nikantes 4 

7-1-2023 16:45 Vriendenschaar (B) 4 Nikantes 5 

 

 
JAARPLANNING NIKANTES 

18 december, 2022 

Trekking Kerstloterij 2022. Opbrengst voor het Nikantes jeugdkamp 2023. 
21 december, 2022 

Laatste keer boulen in 2022. Starten weer zondag 29-01-2023. 
29 december, 2022 

Belactie Vriendenloterij 
30 december, 2022 

Oliebollen Avond 
Korfballers gaan in 4 tallen buiten Korfballen (ouders tegen de kinderen) 
Jeu de Boulers gaan in 4 tallen boulen (buiten of in de hal) 
07 januari, 2023 

Verhuring kantine 14.00-15.00 uur (Robbert) 
08 januari, 2023 

Jeu de Boules Koppeltoernooi Nieuwjaar 
Nieuwjaarsboulen vanaf 12.00 uur met koppels 
09 januari, 2023 

Bestuursvergadering 
13 januari, 2023 

Klaverjassen en Jokeren 
Nieuwjaarskaarten 
  



 

 

 

 

Judo de Korte uit Hoogvliet organiseert tussen Kerst en Oud en 

Nieuw een groot judo evenement in de Campus. Er komen ongeveer 

500 kinderen per dag met ouders uit Nederland en het buitenland. 

Aan Nikantes is gevraagd of de horeca open kan voor de inwendige 

mens. Dit betekent dus serieus extra omzet voor de kantine en dus 

voor Nikantes. 

Je kunt je opgeven om een dagdeel een bardienst te draaien. We 

zoeken voornamelijk nog vrijwillers voor donderdagavond 29-12-

2022 van 17.30-20.30 uur. Maar bij de andere dagdelen is hulp 

natuurlijk ook van harte welkom. 

Zou jij een bardienst willen draaien? Neem dan zo spoedig mogelijk 

contact op met Daphne Prevo of met Enrico Stout. 

 

  



 

 

 
Beste clubleden, 
 
Nikantes heeft al heel lang de wens om een 2e 
kunstgrasveld te realiseren. Met dit project 
kunnen wij namelijk beter trainen op een vlakke 
ondergrond en ook kunnen de E en de F dan daar 
hun wedstrijden spelen. Verder kan het gebruikt 
worden bij het Schoolkorfbaltoernooi en bij tal van 
andere evenementen. 
 
Om dit te realiseren is er natuurlijk wel extra geld voor nodig. Daarom houden wij een 
actie in samenwerking met de VriendenLoterij! Op donderdag 29-12-2022 tussen 
18.30-21.30 uur kun je een telefoontje verwachten van een van onze vrijwilligers met 
de vraag of je wilt gaan meespelen in de VriendenLoterij voor Nikantes. Het is de 
moeite meer dan waard, want:  
• Minimaal 40% van de inleg van elk lot komt ten goede aan Nikantes 
• Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Uit de maandelijkse trekking maken ze 
elk uur een winnaar bekend van € 1.000,-, elke dag gaat er € 10.000,- uit, elke week 
€ 100.000,- en iedere maand zelfs € 1 MILJOEN! Daarnaast maak je iedere 
maandtrekking ook nog een kans op meer dan 200.000 prachtige prijzen, zoals 
stedentrips, luxe cadeaubonnen en keuzeprijzen  
• Als deelnemer in de VriendenLoterij ontvang je een VIP-KAART. Hiermee heb je 
gratis toegang bij ruim 130 musea en ontvang je korting op dagjes en avondjes uit. 
 
Door deze Belactie te doen ontvangen we sowieso € 1000 
Daarnaast gaat € 10.00 van jouw eerste lot 1 malig direct naar Nikantes 
Na een maand kun je al opzeggen, maar het zou natuurlijk leuk(er) zijn als je nog even 
wat langer met ons meespaart om ons doel te realiseren. 
 
Hoe meer loten we verkopen, hoe sneller we het PANNA kunstgrasveld kunnen 
realiseren. Daar gaan we samen voor toch? 
 
Met vriendelijke groet,  
Jaco Meijboom 
Enrico Stout 
 
Het Belteam van Nikantes bestaat uit: 
Jeroen van Zanten 
Eveline van Zanten 
Anoup Chakawri 
Joop Prevo 

Ellen Stout 
Antoinette Kornet 
Jaco Meijboom 
Enrico Stout 

 
Een van deze acht personen kun je dus aan de lijn krijgen op donderdag 29-12-
2022 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

Beste Nikantes, 
 
Hierbij wensen wij iedereen hele fijne dagen en een voorspoedig en gezond 2023. 
 
Peter & Marion Bierens 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Nikantes D1 team heeft de meeste loten verkocht in de Grote Club Actie. Maar 

liefst € 483,24 was de opbrengst van de Grote Club Actie en dat is een mooi 

resultaat. Het is meer dan vorig jaar. 

De spelers mochten dan ook de cheque in ontvangst nemen en konden genieten van 

een lekker patatje en limonade in de kantine van de Campus.  

Alle lotenkopers en alle lotenverkopers natuurlijk van harte bedankt.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

KAMP NIEUWS 
 
De winter is net begonnen, maar wij denken alweer aan de maand mei!  
Wie denkt daar in deze koude wintermaand nou niet aan. Een lang weekend vol sport en 
spel, heel veel plezier, zon, lang opblijven en gezellig met elkaar ontbijten, snoepen, chillen 
en een hoop lol maken. 
 
Vanaf januari kan je je alweer opgeven voor dit ongelofelijk leuke Nikantes kamp! We gaan 
volgend jaar op kamp van 17 t/m 21 mei. De kosten bedragen net als vorig jaar € 85,00 per 
persoon. Zit je in de F t/m de B of ben je trainer/coach kan je opgeven door een mail met je 
naam en je 06 nummer of dat van je ouder te mailen naar 
korfbalkampnikantes@outlook.com  
Dit jaar is betalen in termijnen mogelijk. Alle opties zijn bespreekbaar, graag je voorkeur 
aangeven in de mail.  
 
Het kamphuis is nog een verrassing, maar het lettertype is al wel een hint naar het thema. 
 
Geef je snel op! Dit is te leuk om te missen!! 
 
Groetjes 
Ella en Naomi 
 

  

mailto:korfbalkampnikantes@outlook.com


 

 

NIKANTES KERSTLOTERIJ 2022 
 
 

 
 
 
 

NR PRIJS GEVALLEN 
OP NR 

PRIJSWINNAAR 

1 Airfryer 
 

993 Jolanda Essers 

2 Kerstdoos 
 

1712 Ricardo Meinster (via Kiki) 

3 Chocolade pakket 
 

3816 Marjolein Keij 

4 Kerstdoos 
 

1299 Danielle Schippers (via Kyle) 

5 Canvas wasmand 
(gevuld) 

255 Jolanda van Dorth 

6 Reistas met paraplu 
 

3796 Edith Luichjenbroer 

7 Kerstdoos 
 

2430 Sander Springvloet 

8 Senseo 
 

2738 Bertram Dumee 

9 Chinese theepakket 
 

1606 Jacob Gardenier 

10 Kerstdoos 
 

689 Steven Schreuder 

11 Soeppakket 
 

3349 Tom van de Poll 

12 Tas met koelplate 
 

411 Marjolein Benne 

13 Badtas 
 

3719 Willeke Eekhuis 

14 Bakset 
 

1773 Louise Kleijnendorst 

15 Rosedoos met bon 
 

2196 Yuri Riemen (via Kiki) 

16 Vegapakket 
 

2028 Jeanette Adriaanse 

17 Kerstdoos met 
bluetoothspeaker 

800 Kirsten Beekmans 

18 Blauwe spellenrugzak 
 

2370 Erwin Brandt (via Kyle) 

19 Kaasplankje 
 

1582 Wendy Stam 



 

20 Groene rugzak (met 
spellen) 

562 Markus Stil 

21 Rode kerstdoos (met 
bon) 

2891 Giny Roeters 

22 Goudkleurig badset 
 

1635 Jordy de Ronde 

23 Spellentas 
 

156 Monica van Gestel 

24 Bakset 
 

3474 Ella Ameling 

25 Rode kerstman (tasje) 
 

787 Raymond van Oudenaren 

26 Stella Marisset 
 

2619 Oma Mau 

27 Kaaspakket 
 

1140 Eline van Horssen (via Stijn) 

28 Trollentasje 
 

2297 Leendert Bek 

29 Ronde mandje 
 

1952 Jan Jongman 

30 Foto dienblad 
 

3673 Francis de Bruin - Verboom 

31 Ovale mand 
 

3040 Vader van Jessica Baijens uit de B1 

32 Kersttafereel 
 

1570 Opa en oma Bijl van Laurens uit de F1 

33 
 

Relax pakket 3550 Mariet Haring 

34 
 

Kerststol 1366 Adrie Zevenbergen 

35 Kerststol 370 Nel van der Horst 
 

 
 
 
Nikantes bedankt alle lotenkopers en alle lotenverkopers die de Kerstloterij 2022 weer tot een groot 
succes hebben gemaakt. Uiteraard ook bedankt aan de Nikantes kerstmannen die de prijzen 
eerdaags bij iedereen langs zullen brengen of al hebben gebracht. 
 
In totaal zijn er 328 vellen (3280 loten) verkocht. Dit is goed voor een bruto omzet van € 1.640,00. 
Heel erg bedankt voor jullie bijdrage. 
 
Dit jaar zijn er wederom heel veel loten verkocht via een betalingsverzoek met daarbij vermelding van 
de lotnummers. Het record van vorig jaar stond op 288 en is daarmee gelijk flink verbeterd. 
 
Nikantes wenst alle prijswinnaars veel plezier met hun prijs. 
 
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen toe en een goed, gezond en sportief 2023. 
 
 

  



 

 

 

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/

