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Rabobank Clubkas Campagne
Gratis doneren aan NSV!

Oproep aan alle leden
Het is voor NSV belangrijk 
om deze actie onder de 
aandacht te brengen om 
zoveel mogelijk stemmen 
te vergaren. Wij kunnen deze 
bijdrage goed gebruiken voor aanschaf van 
sportmaterialen en het organiseren
van club- en dorpsbrede activteiten!

Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie 
en vrienden stemmen geven aan NSV tijdens de 
Rabobank Clubkas Campagne. 

Ben je lid van de Rabobank steun NSV tijdens 
de clubkascampagneperiode en doneer 1 of 2 
stemmen aan NSV. Beslis mee en kom in actie 
via www.rabobank.nl/zwb

NSV steunen kost je een kleine inspanning (± 5 
minuten) en levert de club hopelijk een mooi 
bedrag op.

Bedankt voor jouw steun!

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank organiseert de Rabobank 
Clubkas Campagne. Rabobank Zuidwest-
Brabant stelt in totaal € 150.000,- 
beschikbaar!

Stemmen
Van woensdag 4 april t/m maandag 16 april 2018 
kunnen leden van Rabobank Zuidwest-Brabant 
vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. 
Elke stem is geld waard! De waarde van een 
stem wordt bepaald door het totaal beschikbare 
bedrag van € 150.000,- te delen door het aantal 
uitgebrachte stemmen. NSV ontvangt het aantal 
op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag 
dat een stem waard is.

Werkwijze model:
Rabobank heeft ± 29.000 leden en ieder 
stemmend lid moet 5 stemmen uitbrengen 
(maximaal 2 stemmen per club). Als alle 
rabobankleden stemmen is ieder stem dus 
1,05 euro waard. Als er 7.500 rabobankleden 
stemmen is iedere stem 4,00 euro waard.

Kortom: een kleine moeite, grote clubopbrengst 
en je kan direct andere (lokale) 

verenigingen en stichtingen 
steunen, zonder dat het je 
geld kost!
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Naam: Jan Gommers
Geboren op: 31 januari 1958

Geboorteplaats: Roosendaal

Woonplaats: Nispen

Opleiding: Pabo / Fiscaal recht

Beroep: Fiscaal medewerker / Beheerder Nisipa

Karakter: Moeilijk over jezelf te zeggen vind ik, “te lief” is 
mij in het verleden weleens verweten.

Getrouwd met: Maaike

Hobby’s: NSV, voetbal, tennis en wandelen. 

Autorijden: noodzakelijk kwaad, per jaar rijd ik meer 
kilometers op mijn fi ets dan met de auto.

Huisdieren: Nee

Muziek: Lekker rustige muziek op de achtergrond, waarbij 
mijn voorkeur uitgaat naar de jaren 70 en 80 van de vorige 
eeuw

Televisie: Sport en actualiteiten, ook Jinek mag ik graag 
zien

Hoe lang kun je zonder telefoon? Ben er eerlijk in, 
niet lang, met name op zondagmiddag met de diverse live-
scoren-apps.

Waar kunnen ze jou voor wakker maken? Een hele 
speciale sportwedstrijd, fi nale wereldbeker voetbal, 
Olympische Spelen, fi nales met Nederlandse inbreng.

Uitslapen of vroeg opstaan? Ligt aan het moment, 
uitslapen na een laat-avondje, op vakantie vroeg opstaan.

Je beste eigenschap? Punctueel, ik hou er niet van om 
ergens te laat te komen.

En je slechtste eigenschap? Ik laat me nog weleens op de 
kast jagen, waar ik naderhand weer spijt van heb.

Uitgaan, en waar het liefst? Lekker uiteten, ik ben een 
liefhebber van de Griek.

Lekker eten? Heel divers, ik kan genieten van lekkere 
Nederlands kost, maar ook een goede buitenlandse dis (o.a. 
Grieks) kan mij echt bekoren.

Favoriete drank? Gewoon een lekker biertje

Favoriete vakantieland en waarom? Spanje, Mallorca, 
niet te ver, met twee uurtjes vliegen ben je er, altijd goed 
weer en lekkere temperatuur, heel mooi om daar een actieve 
vakantie door te brengen.

Hekel aan? Mensen, die hun afspraken niet nakomen.

Wanneer heb jij voor het laatst de slappe lach 
gehad? Dat is een goeie, slappe lach heb ik niet zo vaak, 
plezier genoeg en een dag niet gelachen is een dag niet 
geleefd.

Waarom gaan voetballen? Met de paplepel ingegoten, was 
ook niks anders destijds voor ons om te gaan doen.

Mooiste herinnering aan het voetbal? Vele mooie 
herinneringen, maar als ik er een paar mag noemen, 
Brabants kampioen B-jeugd bij BSC, mijn debuut 1e divisie  
(tegenwoordig Jupiler league) met een uitwedstrijd van mijn 
club Vlaardingen in Leeuwarden tegen Cambuur voor 10.000 
toeschouwers. Wedstrijden met het Brabants elftal, waarin 
ik mocht uitkomen bij de jeugd, maar ook toen ik speelde bij 
NSV, het elftal van de afdeling Noord-Brabant. Verder heel 
veel leuke wedstrijden in het eerste van onze vereniging 
met als hoogte punten de drie kampioenschappen, die ik 
mocht meemaken.

En de minst mooie of vervelendste? Zware knieblessure 
op mijn 21-ste, waardoor ik moest stoppen bij Vlaardingen, 
ik zou nooit meer op niveau kunnen voetballen. Nu is dat 
gelukkig allemaal erg meegevallen, na een jaartje rust heb 
ik het weer opgepakt ben toen bij NSV begonnen, eerst als 
veldspeler en toen weer in het doel en heb het toch nog tot 
mijn 38-ste kunnen volhouden in ons eerste elftal.

Waarom gaan keepen? Mooi verhaal eigenlijk. Ik speelde 
bij een jeugdelftal van BSC en hadden natuurlijk geen 
keeper, iedereen moest een keertje in het doel. Mijn beurt 
was toen wij moesten spelen toevallig uit bij NSV!!!, op het 
oude veld achter de molen. Nagenoeg op de plek waar we 
nu wonen heb ik mijn eerste wedstrijdje gekeept. De leiders 
vonden dat ik dat goed gedaan had en moest daarom daar 
maar blijven staan. Nooit spijt van gehad overigens.

Alles uit je loopbaan als voetballer gehaald? Ik denk 
het niet, maar die knie wilde niet echt meewerken.

Voor welke clubs heb jij gevoetbald? BSC, FC 
Vlaardingen en NSV.

Wel eens van club gewisseld waarvan je later dacht, 
had ik niet moeten doen? Nee, ik heb het gevoel dat de 
juiste keuzes heb gemaakt.

Beste trainer? Wim Koevermans (later nog trainer van 
RBC). Hele aardige vent, die mij bij Vlaardingen voor het 
eerst echte Keeperstraining ging geven.

Was trainen jouw ding of liever niet? Was mijn ding, 
ook buiten de normale trainingen waren wij heel vaak 
met een bal bezig, of het nou op het schoolplein was of 
op trapveldjes in de buurt. Ook later voor mezelf buiten de 
trainingsavonden hardlopen.

Zie verder op pagina 3
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bistro “Le Mouton

Kon of kan je tegen kritiek? Ja hoor als het maar 
gegronde kritiek is, iets waar ik iets mee kan.

Aan welke voetballer bewaar jij de mooiste 
herinnering? Aan mijn buurjongen van vroeger, Jan 
Lohman. Samen bij BSC in de jeugd gespeeld, samen bij 
Vlaardingen, alleen heeft hij het een stuk verder geschopt 
met uiteindelijk 5 jaar op het hoogste niveau in Engeland. 
Werkte in het begin in de bouw, tijdens de schaft met een 
boterham in de hand, bal omhoog houden (1.500 keer!!! was 
geen uitzondering, abnormaal). Is later nog even trainer van 
NSV geweest, maar het trainerschap was niet helemaal zijn 
ding.

Momenteel nog actief in een sport? Probeer wekelijks 
nog een of twee keer te tennissen en wandelen.

Thans voorzitter van NSV. Toen jij voorzitter werd, 
wat waren je doelstellingen en heb je die ook 
bereikt? Op dat moment, niet echt over nagedacht, want 
ik ben meteen vanuit het doel achter de voorzittershamer 
beland. Naderhand gewerkt, met vele goede bestuursleden, 
om NSV te maken tot wat het nu is, een leuke, sociale 
dorpsvereniging, waar iedereen op een zo goed mogelijke 
manier zijn hobby kan uitoefenen, puur recreatief, maar ook 
meer prestatiegericht (selectie 1 en 2).

Wat zou je nog graag realiseren tijdens je 
voorzitterschap? Veldverlichting om het hoofdveld, kers 
op de taart vind ik.

NSV 1 is het paradepaardje van de club. Als jij 
op zondagmiddag naar het eerste staat te kijken, 
wanneer ga je dan voldaan naar huis? Met 0-1 
verliezen met een prima wedstrijd van NSV of na een draak 
van een wedstrijd en een 1-0 overwinning? Ik heb altijd 
prestatiegericht gepeeld, dan kies ik toch voor die 1-0 
overwinning. Als keeper vond ik het heel mooi om heel de 
wedstrijd onder druk te staan, vaak handelend te moeten 
optreden en met een sluwe counter  in een uitwedstrijd de 
punten toch mee naar huis te nemen. 

Als ik een interview van je lees roem je altijd de inzet van de 
vele vrijwilligers bij NSV. Hoe krijg je dat voor mekaar? Dat 
doen we met zijn allen, proberen een sfeer creëren binnen 
de vereniging waarin ieder zich thuis voelt en graag een 
steentje wil bijdragen voor ons clubje.

Het Eeuwfeest van NSV is aanstaande. Wat zou 
volgens jou het hoogtepunt van dit feest moeten 
worden? Ik zou niet direct iets speciaals kunnen noemen 
op dit moment, maar ik hoop echt, dat het  gaat worden, 
waar we naderhand hele leuke, blijvende herinneringen aan 
mogen overhouden.

Mooiste voetbaltenue? Tenues wisselen tegenwoordig zo 
snel, elk jaar zie je wel  weer wel iets nieuws, soms mooi, 
soms afschuwelijk, moeilijk daarom om een keuze te maken.

Bijgeloof? Nee

Derde helft? Heel belangrijk, vroeger toch leuker dan nu, 
toen waren alle vrouwen en kinderen er bij, ook bleven 
tegenstanders vaak langer, en was het normaal dat je bij 
elkaar binnenkwam in de kantine, kweekte hierdoor meer 
respect voor elkaar.

Favoriete voetbalclub in Nederland? Geen echte 
favoriet, ben supporter van de Nederlandse club, die het in 
Europa goed doet, op dit moment hebben we er daar niet zo 
veel van.

Favoriete voetbalclub in buitenland? Geen echte 
favoriet.

Favoriete voetballer? Gianluigi Buffon, wat een 
uitstraling, voorbeeld op gebied van sportiviteit en op zijn 
leeftijd nog steeds veruit de beste keeper van Italië.

Kijk je vaak voetbal op tv? Studiosport, soms live 
wedstrijden.

Wat vind jij van de discussie over vrouwenvoetbal? 
Slaat nergens op, het gaat mij om beleving en wat mij opvalt 
is die bij de dames minstens net zo groot als bij de mannen. 
Ik vind het overigens heel mooi als ik bij onze jeugd  een 
grote aanwas van meisjes zie.

Volg je andere sporten op tv? Ja hoor, ik vind alle sport 
leuk, zeker als Nederlanders hoge ogen gooien.

Twitter, Facebook: Facebook een beetje, je moet 
meegaan met de tijd zullen we dan maar zeggen.

Wie zou je graag eens ontmoeten en waarom? Niet in 
het bijzonder iemand, maar soms denk ik weleens, die heb ik 
lang niet gezien, hoe zou het met haar of hem gaan.

Aan wie of wat erger jij je? Zwarte pietendiscussie, zo 
jammer.

Vraag van Arno: Wanneer komt er Jupiler bier in 
de kantine? Wij hebben een doorlopend contract met 
Heineken Brouwerijen over de drank (bier en fris), hierdoor 
hebben zij bijvoorbeeld bij de verbouwing van de kantine, 
de koelingen voor hun rekening genomen. Verder heb ik niet 
het idee dat er minder wordt gedronken!!!

Zijn we nog iets vergeten of wil je nog iets kwijt? 
Nee, volgens mij niet echt, al wil ik nog wel even kwijt, dat 
ik hoop dat we met ons clubje nog jaren lang op deze manier 
kunnen doorgaan, daarom hoop ik dat er steeds  nieuwe 
mensen komen, die een steentje willen bijdragen.

Ik geef de balpen door aan: Nicole Roeken.

Welke vraag moet beslist gesteld worden aan deze 
persoon? Hoe bevalt het om weer lekker op het veld te 
staan???

Vervolg van pagina 2: Jan Gommers
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Op woensdag 27 december 
2017 werd ons traditionele 
zaalvoetbaltoernooi in de 
Kerstvakantie weer georganiseerd 
in sporthal Omganck te Wouw.

Nadat overdag de jeugd volop aan de 
bak was geweest, konden ’s-avonds 
de heren senioren hun kunsten tonen 
in de zaal in Wouw. Vanaf 19.30 uur 
werd er in 2 poules gestreden om de 
eeuwige eer om winnaar genoemd 
te kunnen worden van dit onderlinge 
zaalvoetbaltoernooi.
Deelgenomen werd er door een team 
van de NSV 3 (de winnaar van vorig 
jaar), een team NSV 4 (aangevuld 
met de elftalleider van NSV 2 en 
gecoacht door onze hoofdtrainer 
Andy), een team van NSV 5 en  
vanuit de selectie deden er 3 teams 
mee. Nadat de poulewedstrijden 

verspeeld waren, kwam het aan op 
de plaatsingswedstrijden. 

Om de 5e en 6e plaats:
Dit was de wedstrijd tussen de teams 
van NSV 5 en NSV 4, wat uiteindelijk 
door NSV 4 met 3 – 0 werd gewonnen.

Om de 3e en 4e plaats:
Dit was een strijd tussen 2 teams 
vanuit de selectie, waarbij het team 
van Ronnie Kerstens uiteindelijk het 
sterkste bleek, want het won de 
wedstrijd met 3 – 1.

Om de 1e en 2e plaats:
Een treffen tussen de NSV 3 (de 
winnaar van vorig jaar) en een 
team uit de selectie. Een spannend 
duel, waarbij NSV 3 zelfs met 2 
– 0 voorkwam, uiteindelijk werd 
het gelijk en moesten shoot-
outs de beslissing brengen. Dit 
werd door het team vd selectie 
gewonnen en dus won dat team het 
zaalvoetbaltoernooi 2017. 
Iedereen die er was gefeliciteerd 
met een leuk en sportief verlopen 
zaalvoetbaltoernooi.

Zaalvoetbal Wouw 2017. 
 
Op woensdag 27 december 2017 werd ons traditionele zaalvoetbaltoernooi in de Kerstvakantie 
weer georganiseerd in sporthal Omganck te Wouw. Nadat overdag de jeugd volop aan de bak 
was geweest, konden ’s-avonds de heren senioren hun kunsten tonen in de zaal in Wouw. 
Vanaf 19.30 uur werd er in 2 poules gestreden om de eeuwige eer om winnaar genoemd te 
kunnen worden van dit onderlinge zaalvoetbaltoernooi. 
Deelgenomen werd er door een team van de NSV 3 (de winnaar van vorig jaar), een team NSV 
4 (aangevuld met de elftalleider van NSV 2 en gecoacht door onze hoofdtrainer Andy), een 
team van NSV 5 en  vanuit de selectie deden er 3 teams mee. Nadat de poulewedstrijden 
verspeeld waren, kwam het aan op de plaatsingswedstrijden.  
 
Om de 5e en 6e plaats: Dit was de wedstrijd tussen de teams van NSV 5 en NSV 4, wat 

uiteindelijk door NSV 4 met 3 – 0 werd gewonnen. 
Om de 3e en 4e plaats: Dit was een strijd tussen 2 teams vanuit de selectie, waarbij het 

team van Ronnie Kerstens uiteindelijk het sterkste bleek, want 
het won de wedstrijd met 3 – 1. 

Om de 1e en 2e plaats: Een treffen tussen de NSV 3 (de winnaar van vorig jaar) en een 
team uit de selectie. Een spannend duel, waarbij NSV 3 zelfs met 
2 – 0 voorkwam, uiteindelijk werd het gelijk en moesten shoot-
outs de beslissing brengen. Dit werd door het team vd selectie 
gewonnen en dus won dat team het zaalvoetbaltoernooi 2017.  

 
Iedereen die er was gefeliciteerd met een leuk en sportief verlopen zaalvoetbaltoernooi. 
 
Een totaal overzicht: 
Nr Naam Wedstrijd Punten Doelpunt voor Doelpunt tegen 
1 Selectie (Blokkie) 3 7 7 4 
2 NSV 3 3 4 6 5 
3 Selectie (Ronnie) 3 6 9 7 
4 Selectie (Maarten) 3 3 5 8 
5 NSV 4 3 3 6 5 
6 NSV 5 3 3 5 9 

 

 
Andy Wierikx en Jan Dircken verlengen contract. 
Zowel Andy Wierikx (hoofdtrainer NSV) als Jan Dircken (Trainer/Leider NSV 2) verlengen 
contract met een jaar. Dit betekent dat de technische staf van de NSV selectie geheel in tact 
blijft. 
De TC bestaat uit Andy Wierikx (hoofdtrainer), Rene van Gastel (elftalleider NSV 1), Jan 
Dircken (ass. Trainer en trainer/leider NSV 2), Kees van Tiggelen (elftalleider NSV 2), Lars 
Schaap (keeperstrainer selectie). Daarnaast completeren Mark Bastiaanse (ass. 
Scheidsrechter) en Erwin van Wezel en Nicole Elsten (beiden verzorging) de complete 
begeleiding van de selectie. Het bestuur van NSV is blij dat alles gewoon blijft zoals het is/was. 
Rust in de tent. 
NSV 1 wint 1e Periodetitel 
Het heeft wat langer geduurd dan normaal, maar door de beslissing van de KNVB 
betreffende Grenswachters is dan toch NSV 1 (onder leiding van Andy Wierikx) winnaar 
geworden van de 1e periodetitel in klasse 4A. Door in 8 wedstrijden 6x te winnen en 2x 
te verliezen, met een doelsaldo van 19-11 (plus 8) heeft NSV1 de periodetitel 
gewonnen.  
Dit betekent dat er na dit lange seizoen nog een extra toetje zal zijn. Dit zal/kan zijn op 
03-6-2018 of 10-06-2018 en 17-06-2018. Afhankelijk van de verdere resultaten in de 
competitie, wordt er op de genoemde datums één wedstrijd gespeeld (dus geen uit- en 
thuiswedstrijd) die beslissend is over wel of niet verder gaan. Op meer bijzonderheden 
zal hier uiteraard op terug worden gekomen. 
 

NSV 1 wint 1e Periodetitel
Het heeft wat langer geduurd dan normaal, maar door 
de beslissing van de KNVB betreffende Grenswachters is 
dan toch NSV 1 (onder leiding van Andy Wierikx) winnaar 
geworden van de 1e periodetitel in klasse 4A. Door in 8 
wedstrijden 6x te winnen en 2x te verliezen, met een 
doelsaldo van 19-11 (plus 8) heeft NSV1 de periodetitel 
gewonnen.
Dit betekent dat er na dit lange seizoen nog een extra 
toetje zal zijn. Dit zal/kan zijn op 03-6-2018 of 10-06-2018 
en 17-06-2018. Afhankelijk van de verdere resultaten in de 
competitie, wordt er op de genoemde datums één wedstrijd 
gespeeld (dus geen uit- en thuiswedstrijd) die beslissend is 
over wel of niet verder gaan. Op meer bijzonderheden zal 
hier uiteraard op terug worden gekomen.

Vrijwilligersavond
Op zaterdag 24 maart 2018 vindt de jaarlijkse 
VRIJWILLIGERSAVOND plaats. De uitnodigingen hiervoor 
zijn eind februari verzonden. Heeft u geen uitnodiging 
gehad en bent u wel vrijwilliger neem dan contact op 
met een van de bestuursleden. 
Degenen die wel een uitnodiging hebben gehad, maar 
nog niet hebben gereageerd kunnen zich nog tot 22 
maart aan- of afmelden voor deze avond waarbij het 
bestuur u voorziet van een hapje en een drankje.

Zaalvoetbal Wouw 2017

Een totaal overzicht:
Nr Naam Wedstrijd Punten Doelpunt voor Doelpunt tegen
1 Selectie (Blokkie) 3 7 7 4
2 NSV 3 3 4 6 5
3 Selectie (Ronnie) 3 6 9 7
4 Selectie (Maarten) 3 3 5 8
5 NSV 4 3 3 6 5
6 NSV 5 3 3 5 9

Andy Wierikx en Jan Dircken 
verlengen contract
Zowel Andy Wierikx (hoofdtrainer NSV) als Jan 
Dircken (Trainer/Leider NSV 2) verlengen contract 
met een jaar. Dit betekent dat de technische staf 
van de NSV selectie geheel in tact blijft.

De TC bestaat uit:
Andy Wierikx (hoofdtrainer),
Rene van Gastel (elftalleider NSV 1),
Jan Dircken (ass. Trainer en trainer/leider NSV 2),
Kees van Tiggelen (elftalleider NSV 2),
Lars Schaap (keeperstrainer selectie).

Daarnaast completeren 
Mark Bastiaanse (ass. scheidsrechter) en 
Erwin van Wezel en Nicole Elsten (beiden 
verzorging) de complete begeleiding van de 
selectie. 

Het bestuur van NSV is blij dat alles gewoon blijft 
zoals het is/was. Rust in de tent.
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Woordzoeker 

In onderstaand diagram staan namen van voetballers, spelend in de eredivisie. Deze staan kriskras 
verborgen in het diagram en kunnen elkaar overlappen met een of meerdere letters. Als je alle 
namen hebt weggestreept dan vormen de overgebleven letters in de leesrichting een vraag. Het 
antwoord op deze vraag is de oplossing van deze puzzel.  

T I M S P A R V M A R K L O O M S 

V G N O J E D K U U L A N W E L K 

S D E B E R W O U T B R A M A E D 

A E A A I W V S R E M M I X E L I 

N N L B W I L J A N P L U I M S I 

D N E R W E S L E Y V E R H O E K 

E I X O E L C T S O D S A B L U E 

R S S B B F E R R Y D E R E G T E 

D G C A E R W I N M U L D E R I S 

U E H G N I S R A N O N A I C U L 

I N A M J E L U S M E L A R I M U 

T T L A R D V A N P E P P E N G I 

S E K E E B T I M V I N C K E N J 

N N N E N O V I O T A L O S P E C 

L A F R A N K D E M O U G E E R K 

V A E R N Y O M L E S U M S A R X 

E R N E S S N A J O E H T M D ?  
 

Alex	  Schalk,	  Ard	  van	  Peppen,	  Bas	  Dost,	  Dennis	  Gentenaar,	  Erwin	  Mulder,	  Ferry	  de	  Regt,	  Frank	  Demouge,	  

Gabor	  Babos,	  Kees	  Luijckx,	  Lex	  Immers,	  Luciano	  Narsingh,	  Luuk	  de	  Jong,	  Mark	  Looms,	  Miralem	  Sulejmani,	  
Ola	  Toivonen,	  Rasmus	  Elm,	  Sander	  Duits,	  Theo	  Janssen,	  Tim	  Sparv,	  Tim	  Vincken,	  Wesley	  Verhoek,	  Wielfried	  
Bony,	  Wiljan	  Pluim,	  Wout	  Brama	  

Oplossing	  vorige	  puzzel:	  	  

NSV	  negentig	  jaar.	  

	  
Woordzoeker 

In onderstaand diagram staan namen van voetballers, spelend in de eredivisie. Deze staan kriskras 
verborgen in het diagram en kunnen elkaar overlappen met een of meerdere letters. Als je alle 
namen hebt weggestreept dan vormen de overgebleven letters in de leesrichting een vraag. Het 
antwoord op deze vraag is de oplossing van deze puzzel.  

T I M S P A R V M A R K L O O M S 

V G N O J E D K U U L A N W E L K 

S D E B E R W O U T B R A M A E D 

A E A A I W V S R E M M I X E L I 

N N L B W I L J A N P L U I M S I 

D N E R W E S L E Y V E R H O E K 

E I X O E L C T S O D S A B L U E 

R S S B B F E R R Y D E R E G T E 

D G C A E R W I N M U L D E R I S 

U E H G N I S R A N O N A I C U L 

I N A M J E L U S M E L A R I M U 

T T L A R D V A N P E P P E N G I 

S E K E E B T I M V I N C K E N J 

N N N E N O V I O T A L O S P E C 

L A F R A N K D E M O U G E E R K 

V A E R N Y O M L E S U M S A R X 

E R N E S S N A J O E H T M D ?  
 

Alex	  Schalk,	  Ard	  van	  Peppen,	  Bas	  Dost,	  Dennis	  Gentenaar,	  Erwin	  Mulder,	  Ferry	  de	  Regt,	  Frank	  Demouge,	  

Gabor	  Babos,	  Kees	  Luijckx,	  Lex	  Immers,	  Luciano	  Narsingh,	  Luuk	  de	  Jong,	  Mark	  Looms,	  Miralem	  Sulejmani,	  
Ola	  Toivonen,	  Rasmus	  Elm,	  Sander	  Duits,	  Theo	  Janssen,	  Tim	  Sparv,	  Tim	  Vincken,	  Wesley	  Verhoek,	  Wielfried	  
Bony,	  Wiljan	  Pluim,	  Wout	  Brama	  

Oplossing	  vorige	  puzzel:	  	  

NSV	  negentig	  jaar.	  

	

Beste	puzzelaars,	deze	keer	weer	eens	'n	quizwoordzoeker.	De	antwoorden	van	de	vragen	zit-	
ten	verborgen	in	onderstaand	diagram.	Streep	deze	antwoorden	weg	en	de	overgebleven		

	letters	vormen	een	zin.	Deze	zin	is	de	oplossing	van	deze	quizwoordzoeker.	De	antwoorden	
		kunnen	horizontaal,	verticaal,	van	links	naar	rechts	en	van	rechts	naar	links,	van	boven	naar		
	onder	en	van	onder	naar	boven	staan.	Succes.	

	            
                       Alle	vragen	hebben	betrekking	op	het	jaar	1982!	

	           
                       N	 S	 N	 V	 S	 P	 E	 T	 S	 G	 I	 T	 N	 I	 W	 T	

	       W	 L	 E	 E	 P	 A	 O	 L	 O	 R	 O	 S	 S	 I	 T	 N	
	       N	 E	 G	 M	 A	 R	 S	 U	 B	 T	 J	 U	 Y	 C	 O	 L	
	       A	 O	 N	 A	 N	 I	 L	 A	 I	 I	 E	 E	 L	 O	 O	 E	
	       M	 N	 I	 I	 J	 J	 E	 N	 L	 E	 N	 S	 L	 R	 S	 G	
	       G	 I	 L	 L	 E	 S	 V	 I	 L	 L	 E	 N	 E	 U	 V	 E	
	       R	 D	 E	 L	 E	 R	 L	 H	 V	 S	 T	 A	 K	 Y	 A	 R	
	       E	 B	 W	 I	 U	 O	 D	 D	 A	 A	 S	 A	 E	 T	 N	 U	
	       B	 R	 U	 W	 L	 U	 O	 R	 N	 L	 O	 I	 C	 D	 D	 D	
	       D	 E	 O	 S	 E	 B	 E	 A	 D	 V	 H	 T	 A	 E	 E	 I	
	       I	 Z	 H	 N	 G	 A	 M	 N	 I	 A	 K	 S	 R	 W	 R	 K	
	       R	 J	 N	 I	 L	 I	 A	 R	 J	 D	 N	 A	 G	 I	 V	 O	
	       G	 N	 A	 R	 I	 X	 A	 E	 K	 O	 A	 B	 K	 L	 A	 O	
	       N	 E	 V	 P	 S	 K	 R	 B	 I	 R	 R	 D	 G	 L	 L	 P	
	       I	 V	 I	 E	 E	 N	 G	 E	 Z	 O	 F	 A	 N	 I	 K	 M	
	       D	 S	 R	 E	 B	 B	 U	 L	 D	 U	 U	 R	 J	 G	 A	 A	
	       N	 E	 D	 R	 O	 O	 M	 R	 E	 B	 M	 E	 C	 E	 D	 N	
	       A	 T	 A	 F	 A	 R	 A	 R	 E	 S	 S	 A	 Y	 N	 R	 S	
	       	

1. Op	18	april	wint	Jan	Raas	een	wielerklassieker.	Welke?	
2. Welke	formule	1	coureur	komt	tijdens	de	kwalificatie	voor	de	grote	prijs	van	België	om	het	

leven	na	aanraking	met	de	auto	van	Jochem	Mass?	
3. Voor	de	hoeveelste	keer	wordt	Ajax,	op	15	mei,	kampioen	van	Nederland?	
4. Welk	land	treed	als	16e	lidstaat	toe	tot	de	NAVO?	
5. Welke	Nederlandse	bokser	verdedigt	in	Italië	met	succes	zijn	Europese	titel	in	het	halfzwaar-	

gewicht	tegen	zijn	Italiaanse	uitdager	Christiano	Cavina?	
6. Op	21	juni	krijgt	het	Britse	kroonprinselijke	paar	Charles	en	Diana	hun	eerste	kind.	Wat	is	de	

naam?	
7. Wie	wint	op	25	juli	voor	de	4e	keer	de	Ronde	van	Frankrijk?	
8. Ze	acteerde	aan	de	zijde	van	Cary	Grant,	Humphrey	Bogart	en	Gary	Cooper.	Ze	overlijdt	29	

augustus	op	67	jarige	leeftijd.	

1. Op 18 april wint Jan Raas een 
wielerklassieker. Welke?
2. Welke formule 1 coureur komt 
tijdens de kwalifi catie voor de grote 
prijs van België om het leven na 
aanraking met de auto van Jochem 
Mass?
3. Voor de hoeveelste keer wordt 
Ajax, op 15 mei, kampioen van 
Nederland?
4. Welk land treed als 16e lidstaat toe 
tot de NAVO?
5. Welke Nederlandse bokser 
verdedigt in Italië met succes zijn 
Europese titel in het halfzwaar- 
gewicht tegen zijn Italiaanse uitdager 
Christiano Cavina?
6. Op 21 juni krijgt het Britse 
kroonprinselijke paar Charles en Diana 
hun eerste kind. Wat is de naam?
7. Wie wint op 25 juli voor de 4e keer 
de Ronde van Frankrijk?
8. Ze acteerde aan de zijde van Cary 
Grant, Humphrey Bogart en Gary 
Cooper. Ze overlijdt 29 augustus op 67 
jarige leeftijd.
9. Bij de 2e Kamerverkiezingen wordt 
de PvdA weer de grootste partij. 
Desondanks komt er geen nieuw 
kabinet Den Uyl, maar gaan CDA 
en VVD een coalitie aan. Wie wordt 
premier?
10. Prinses van Monaco, in de jaren 50 
een gevierd fi lmactrice, overlijdt op 52 

jarige leeftijd na een verkeersongeval.
11. Hoe heet de PLO leider die 
15 september in audiëntie wordt 
ontvangen door Paus Johannes Paulus 
II?
12. Welk Belgisch dorp wordt op 
20 september vernietigd door een 
tornado?
13. Op 8 december worden 15 leden van 
de Surinaamse bevolking op bevel van 
Desi Bouterse doodgeschoten. Onder 
welke naam gaat deze moordpartij de 
geschiedenis in?
14. Zij wordt vanuit haar huis in Nuland 
ontvoerd door 3 Italiaanse criminelen. 
Na betaling van zo’n 12 miljoen gulden 
aan losgeld wordt ze 3 weken later 
vrijgelaten in Eindhoven. Haar naam?
15. “De Bom” is de op 1 na best 
verkochte single in Nederland. Van 
welke groep?
16. 10 november is de sterfdag van 
deze Sovjetpoliticus. Hij leidde de 
Sovjet-Unie als opvolger van Nikita 
Chroesjtsjov van 1964 tot 1982.
17. Op 17 maart worden 4 Nederlandse 
journalisten doodgeschoten in de 
stad Chalatenango door soldaten van 
het regeringsleger. In welk land ligt 
Chalatenango?
18. De 17-jarige Westduitse zangeres 
Nicole wint in het Britse Harrogate met 
het liedje “Ein bisschen Frieden” het 
Eurovisie songfestival. Wie doet voor 

Nederland mee en wordt zestiende?
19. Johan van der Velde wordt 
Nederlands kampioen wielrennen 
op de weg. Wie wordt kampioen van 
België?
20. Italië wordt in Spanje 
wereldkampioen voetbal door in de 
fi nale West-Duitsland met 3 – 2 te 
verslaan. Wie wordt topscorer van het 
toernooi met 8 goals?
21. In 1982 legt voorzitter Pierre 
Verpalen bij harmonie Sint Caecilia 
wegens omstandigheden per direct 
zijn functie neer. Wie volgt hem tijdelijk 
op?
22. Wie wordt kampioen van Nispen 
tijdens de jaarlijkse wielerronde?
23. Wie won het profcriterium van de 
“Draai van de Kaai”?

Oplossing van de vorige puzzel:

1. Vladimir Poetin, 2. Katie Melua, 
3. Roger Federer, 4. Yuri van Gelder, 
5. Angela Merkel, 6. Fernando Alonso, 
7. Zwitserland, 8. David di Tommaso, 
9. Hans Vos, 10. Erwin Koeman, 
11. Rens Blom, 12. Jack Kerstens, 
13. Edith van Dijk, 14. Marat Safi n, 
15. Martijn Gommeren, 16. Liverpool, 
17. Tom Boonen, 18. Alexia, 
19. Heracles Almelo, 20. Ivo Verbocht, 
21. Rinus Michels. Eindoplossing: Rudy 
Mast en Henk Hagenaars. 

Beste puzzelaars, deze keer weer eens ‘n quizwoordzoeker. De antwoorden van de vragen zitten 
verborgen in onderstaand diagram. Streep deze antwoorden weg en de overgebleven letters vormen 
een zin. Deze zin is de oplossing van deze quizwoordzoeker. De antwoorden  kunnen horizontaal, 
verticaal, van links naar rechts en van rechts naar links, van boven naar onder en van onder naar 
boven staan. Succes. 
Alle vragen hebben betrekking op het jaar 1982!
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Verbouwingen NSV
Ook deze winter zijn er weer door vele vrijwilligers diverse werkzaamheden bij NSV uitgevoerd.

De inkomstgang, de oude bestuurskamer en de dames wc zijn voorzien van nieuwe vloertegels en plafonds.
Ook is alles weer keurig in de verf gezet.

Buiten is een extra waterafvoergoot gemaakt tussen het buitenterras en de oefenhoek om het regenwater van het 
terras niet op de oefenhoek te laten komen.

Achter het E en F-lokaal is verharding aangebracht om daarop een container voor materiaalopslag te kunnen plaatsen.

Het riktoernooi van NSV seizoen 
2017-2018 is weer ten einde. Van 
oktober t/m maart hebben we weer 
zes gezellige rikavonden gehouden in 
de kantine van NSV. 
Er werd weer zeer fanatiek gestreden 
om zoveel mogelijk puntjes bij elkaar 
te halen. Voor de einduitslag tellen 
de beste drie avonden mee.
Na een spannend laatste rikavond 
is Rina Gommeren met 95 punten 
rikkeizer geworden.
Profi ciat.

Rikkampioenschap N.S.V. Nispen 17/18
 

Naam Scores
okt nov dec jan febr mrt totaal opk

1 Rina Gommeren -41 23 2 20 52 95 5
2 Riet Kerstens 42 -34 24 -23 28 94 5
3 Dimphie Raats 70 4 1 2 -2 -22 76 6
4 Kees Dekkers 0 25 44 1 70 4
5 Jan van Eekelen 10 36 10 23 -2 69 5
6 Toon Raats -11 -5 18 -1 -5 34 51 6
7 Net van Merrienboer 1 -4 17 -22 29 47 5
8 Piet Gommeren -32 23 7 12 -8 42 5
9 Piet Swaanen 18 13 -23 -12 8 39 5

10 Jos Verbraak 9 11 17 -28 -1 5 37 6
11 Kees van Tiggelen 23 28 -22 -18 33 4
12 Wil Roeken 13 -14 15 -5 -22 23 5
13 Piet van den Brand -42 -5 2 5 9 16 5
14 Henk Martens 11 -22 -2 -12 -3 4
15 Naan Oostvogels -2 -3 -3 0 -24 -5 5
16 Sjef Scheepers -23 9 6 -8 3
17 Harry van Merrienboer -43 -1 -11 0 -51 -12 5
18 Geert Klaassen 18 -24 -12 -25 -18 4
19 Mark Bastiaanse -36 -18 -30 -84 3
20 Irene Martens 9 -6 3 2
21 Jack Siemons 26 -39 -13 2
22 Gerda Bastiaanse -47 4 -43 2
23 Erwin Raats / Jan Gommers 19 19 1
24 Jan Bastiaanse 2 2 1

Rikkampioenschap NSV 2017-2018

totaal
95
94
76
70
6969
51
47
42
39
37
33
23
16
-3
-5
-8
-12
-18
-84
3

-13
-43
19
2
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www.nsv-nispen.nl
Volg ons op
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Maart

vrijdag 9
Rikavond 6

zaterdag 24
Vrijwilligersavond

Activiteitenkalender
 NSV 2018

Activiteiten

April

Mei
woensdag 16
Fietsdriedaagse dag 1

donderdag 17
Fietsdriedaagse dag 2

vrijdag 18
Fietsdriedaagse dag 3


