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Opbrengst Zonnepanelen. 
Zoals jullie allemaal weten doet NSV sinds 2017 
aan verduurzaming met o.m. zonnepanelen, de 
opbrengst over de periode 2019/2020 bedroeg 
14.390 KWh, wat staat voor €2.590,53, dus het is 
niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de 
portemonnee van NSV.

Vervanging Hoofdveld door kunstgras- 
dan wel hybrideveld. 
NSV is in onderhandeling met de Gemeente 
Roosendaal om het hoofdveld te vervangen door 
of een kunstgrasveld of een hybrideveld. Door de 
gestage groei van het aantal leden van onze ver-
eniging en de intensieve belasting van onze velden 
wordt er gezocht naar een goede vervanging. 
Een hybride-veld, opgebouwd uit kunstvezels, 
geweven in natuurgrasveld zou de voor ons beste 
optie zijn.

Evenementenborden. 
Binnen het bestuur bestaat geen draagvlak om 
deelnemer te zijn in het initiatief van het Bewo-
nersplatform om evenementenborden te plaatsen 
bij de ingangen van Nispen.

Dorpentoernooi 2020. 
Het Dorpentoernooi zal worden georganiseerd 
op donderdag 13 augustus en zaterdag 15 augus-
tus 2020 en zal worden georganiseerd bij NSV op 
Sportpark De Wallen.

Vals geld ontvangen. 
Helaas is er in januari in de kantine een vals 
briefje van 50 euro ontvangen. Bij de storting bij 
de Rabobank is dit ontdekt. Door dit voorval zul-
len kantinemedewerkers intensiever bankbiljetten 
gaan controleren. 

Glasvezel. 
NSV is ook deelnemer aan het glasvezelproject.

Onderhoud velden. 
Aangezien het huidige contract met de groen-
aannemer per 1 maart 2020 afliep, is via de RVF 
een nieuwe aanbesteding uitgezet. Dit heeft erin 
geresulteerd dat de fa. Bras de nieuwe aannemer 
wordt voor het onderhoud van de velden. 
Door de Groen & Grijs-ploeg van NSV worden veel 
werkzaamheden zelf verricht (te denken valt 
aan zelf grasmaaien, strooien van kunstmest, de 
velden blad vrijmaken, de bosschages snoeien, 
sloten maar ook wandelpaden onkruidvrij maken 
en houden) waardoor we een flinke besparing kun-
nen maken. 

Camera toezicht. 
Vanuit preventief oogpunt en om niet te laat te 
zijn, mochten inbrekers en vandalen de opstal-
len willen beschadigen, worden er bij NSV is de 
komende periode camera’s opgehangen.

Seizoen 2020-2021. 
De voorbereiding op het nieuwe seizoen 2020-
20121 start op zondag 26 jullie 2020 en de afslui-
ting van het huidige jeugdseizoen wordt georgani-
seerd op zaterdag 23 mei 2020.
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bistro “Le Mouton

MOOI RESULTAAT
GROTE CLUBACTIE 2019

Afgelopen najaar hebben de jongens en meisjes van
JO10, JO11, MO11, JO12, JO14 EN MO15

loten verkocht van de Grote Clubactie 2019.
Hun inzet heeft de vereniging ruim € 1.450,-- opgeleverd !!

Hulde voor deze jongens en meisjes en bedankt voor het realiseren 
van dit mooi resultaat.

Ook dank aan alle kopers van de loten want ook zonder jullie hadden 
we deze opbrengst niet kunnen behalen.
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Als je na het voetbaltoernooi op school zo 
enthousiast bent dat je wil gaan voetballen, zit het 
met motivatie wel goed! De meiden van de MO11 
zijn vorig jaar gestart met een nieuw team. Een 
jaar lang hebben ze geleerd om samen te spelen 
en werden een echt team! Dit seizoen was er 
plaats voor meer tactiek en techniek wat ze bracht 
naar vele mooi overwinningen. De ene wedstrijd 
was er vooral voor het positieve doelsaldo, waar 
de meiden bij een andere hard hun best moesten 
doen om te winnen. 
14 december, daar was hij dan, de kampioens- 

wedstrijd, die gelukkig gespeeld mocht worden 
van NSV. Met de vele trouwe supporters langs de 
lijn wonnen de meiden overtuigend met 13-1! Er 
werd een leuk feestje gevierd in de kantine, want 
het tweede meisjesteam van NSV zijn en dan het 
kampioenschap dat kun je natuurlijk niet zomaar 
voorbij laten gaan! 
Na de winterstop mogen de meiden wedstrijden 
gaan spelen in de 1e klasse.

Groetjes
Quinten

Meisjes MO-11 kampioen



Naam: Erwin van Boekel
Geboren op: 28-12-1979

Geboorteplaats: Eindhoven

Woonplaats: Nispen

Opleiding: De studie bodem, water, atmosfeer aan 
de Wageningen Universiteit

Beroep: Onderzoeker en projectmanager bij DLO 
(Dienst Landbouwkundig Onderzoek in Wageningen)

Karakter: er wordt gezegd dat ik eigenwijs kan zijn 
(daar ben ik het dus niet altijd mee eens)

Getrouwd met: niet getrouwd, woon samen met 
Claudia Langenberg

Kinderen: Finn en Tess, beide actief bij NSV (JO9-2 
en JO8-1)

Hobby’s: Voetbal

Welk merk auto rijd je momenteel? Volkswagen 
Passat station

Wat is je droomauto? Een luxe auto voor weinig 
geld

Huisdieren: geen

Welk lied of muziek ontroert je? Pater Moeskroen 
doet het altijd goed

Favoriete televisieprogramma? Studio sport of 
een goeie film/serie

Hoe lang kun je zonder telefoon? Volgens mijn 
kinderen geen seconde

Waar kunnen ze jou voor wakker maken? Liever 
niet

Uitslapen of vroeg opstaan? Uitslapen

Heb jij een vast ochtendritueel? Alleen als ik naar 
Wageningen moet, dan probeer ik zo snel mogelijk 
weg te zijn voor de files uit

Je beste eigenschap? Betrouwbaar

En je slechtste eigenschap? Niet naar huis kunnen 
gaan en vaak als een van de laatste blijven

Uitgaan, en waar het liefst? Met de juiste mensen 
en (speciaal)biertjes maakt het niet uit waar het is

Lekker eten? Hoort er zeker bij

Favoriete drank? Speciaalbier (o.a. Westmalle 
Tripel, La Chouffe, Tripel Karmeliet, Leffe)

Favoriet vakantieland en waarom? Oostenrijk 
tijdens de wintersport. Combinatie van buiten actief 
bezig zijn, goed eten en drinken

Hekel aan? Verliezen

Wel of geen vuurwerk bij jaarwisseling? Moet 
iedereen voor zichzelf weten

Wanneer heb jij voor het laatst de slappe lach 
gehad? Tijdens de wintersport dachten we via de off-
piste een klein stukje te kunnen afsnijden, maar dat 
pakte niet heel goed uit

Waarom ooit gaan voetballen? Genetisch bepaald 
denk ik

Mooiste herinnering aan het voetbal? Promotie 
met HMVV1 in de nacompetitie tijdens het 75-jarig 
jubileum

En de minst mooie of vervelendste? Verlies van 
de bekerfinale in de D1. We waren zo dichtbij

Alles uit je loopbaan als voetballer gehaald? 
Het spelen in het eerste elftal van je dorp is was voor 
mij voldoende, meer hoefde voor mij niet

Voor welke clubs gevoetbald? Tot mijn 26ste bij 
HMVV  en daarna 7 jaar bij SKV in Wageningen

Had je hoger kunnen voetballen? Laat ik aan 
andere over om dat aan te geven

Scoor je vaak met een kopbal? Wordt wel weer 
eens keer tijd

Beste trainer waar je bij getraind hebt? Mijn 
jeugdtrainer bij HMVV: Frans van den Borne

Was trainen jouw ding of liever niet? Was een 
goede reden om naar de kantine te gaan

Kun je tegen kritiek? Hangt van de persoon af die 
kritiek geeft

Aan welke voetballer bewaar jij de mooiste 
herinnering? Romario de Souza Faria. De goal tegen 
Steaua Boekarest 

Wie heeft thuis het record bal hooghouden? 
Pijnlijke vraag voor mij, hier moet ik onze Finn 
invullen.

Momenteel nog actief in een andere sport? 
Voorlopig blijft dat nog alleen bij kijken

Momenteel een functie bij NSV als 
jeugdcoördinator. Heb je wensen die je graag wil 
realiseren?

Het zou mooi zijn als de komende jaren de 
groei van het aantal jeugdleden doorzet. Als 
je nu op zaterdagochtend bij NSV komt en je ziet de 
verschillende wedstrijden met de jeugd is dat een 
heel mooi gezicht waar we als kleine dorp trots op 
kunnen zijn.

Mooiste voetbaltenue? Dat kunnen er meerdere 
zijn, maar NSV zit daar in ieder geval bij

Bijgeloof? Doe ik niet aan

Derde helft? Als het kan ben ik erbij

Favoriete voetbalclub in Nederland? PSV

>>>
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START FEESTSEIZOEN NSV 100
21/22/23 JEUGDKAMP NSV 100 JAAR

Augustus 2020

WOENSDAG 13 

FIETSDRIEDAAGSE 

1E DAG

DONDERDAG 14 

FIETSDRIEDAAGSE 

2E DAG

VRIJDAG 15 

FIETSDRIEDAAGSE 

3E DAG

ZONDAG 17 

LAATSTE

COMPETITIE THUIS- 

WEDSTRIJD NSV 1

ZATERDAG 23 

SEIZOENS- 

AFSLUITING 

NSV-JEUGD

ZONDAG 24 

COMPETITIEAFSLUITING 

SENIOREN 

IN DE KANTINE 

(‘TERUGKOMDAG’)

Mei 2020

VRIJDAG 20 RIKAVOND 6ZATERDAG 28 
VRIJWILLIGERS-AVOND

Maart 2020
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Activiteiten
kalender

NSV 2019-2020

>>> vervolg 
                      
Favoriete voetbalclub in buitenland? Heb niet 
echt een voorkeur

Favoriete voetballer? Romario de Souza Faria ten 
tijden van PSV

Mooiste sportpark (of stadion)? Ik wil nog een 
keer naar het nieuwe Wembley Stadium

Mooiste of gezelligste voetbalkantine? NSV

Kijk je vaak voetbal op tv? Heb daar eigenlijk te 
weinig tijd voor

Volg je andere sporten op tv? Wielrennen

Wat verwacht je van de komende sportzomer 
(EK voetbal en Olympische Spelen)? Probeer er 
zoveel mogelijk van te volgen. Dat zal ook hopelijk 
een aantal gezellige avondjes op het pleintje bij de 
Molenakker gaan opleveren.

Social media: ---

Wie zou je graag eens ontmoeten en waarom? 
Niemand in het bijzonder.

Aan wie of wat erger jij je? Dat je tegenwoordig 
bijna gedwongen wordt om overal het maximale maar 
eruit te moeten halen, goed is blijkbaar niet meer 
goed genoeg

Vraag van Gunter: Op welke positie in het veld 
speel je het beste? 

Laatste man of centraal middenveld. In de as 
dus. 

Zijn we nog iets vergeten of wil je nog iets 
kwijt? ---
Ik geef de balpen door aan: Jacqueline Wiericx

Welke vraag moet beslist gesteld worden aan  
Jacqueline? Heb je naast het training/leiding geven 
aan de JO6, JO7, JO8, JO17-1 en NSV2 nog wel vrije 
tijd over en andere hobby’s uit te voeren?
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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.	  
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In	deze	aflevering	zijn	we	op	zoek	naar	2	attributen	welke	voor	een	scheidsrechter	onmisbaar	
	zijn.	Om	daar	achter	te	komen	moet	u	het	antwoord	van	vraag	1	invullen	in	regel	1.	Antwoord	van	

vraag	2	in	regel	2	en	zo	verder.	In	de	gele	kolom	staan	de	2	attributen	waar	we	naar	op	zoek	zijn.	
	Let	op,	alle	vragen	hebben	betrekking	op	het	jaar	2000.	
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1. Zaterdag	13	mei	vond	een	vuurwerkramp	plaats	in	Enschede.	Een	opslagruimte	met	
vuurwerk	vatte	vlam	en	ontplofte	uiteindelijk.	Er	vielen	23	doden	en	bijna	1000	mensen	
raakten	gewond.	Hoe	heette	het	bedrijf	waar	dit	plaatsvond?	

2. Het	EK	voetbal	2000	vond	plaats	in	België	en	Nederland,	Euro	2000.	Welke	Nederlandse	
voetballer	werd	topscorer	met	5	doelpunten?	

3. Op	18	juli	wordt	in	een	uitverkocht	stadspark	in	Groningen	een	concert	gegeven	door	Anna	
Mae	Bullock.	Wat	is	haar	artiestennaam?	

4. Voor	Nederland	won	Leontien	Zijlaard	-	van	Moorsel	3	x	goud	tijdens	de	Olympische	spelen	
in	Sydney.	Maar	zij	was	niet	de	enige	Nederlandse	sportster	met	3	x	goud.	Wie	deed	dit	ook?	

5. In	het	voetbalseizoen	1999-2000	promoveerde	RBC	naar	de	Ere-divisie.	Onder	welke	trainer?	
6. Wie	won	dit	jaar	de	KNVB	beker?	
7. In	de	categorie	populaire	muziek	staat	het	nummer	qui	si,	qui	no	op	nummer	1	als	best	

verkochte	single.	Van	wie	is	dit	nummer?	
8. Wat	was	dit	jaar	het	motto	tijdens	carnaval	in	Nispen?	
9. Welke	Nederlandse	wielrenner	won	de	klassieker	Classica	San	Sebastian?	
10. Wie	won	dit	naar	de	wielerklassieker	Luik	-	Bastenaken	-	Luik?	

In deze aflevering zijn we op zoek naar 2 attributen welke voor een scheidsrechter onmisbaar
zijn. Om daar achter te komen moet u het antwoord van vraag 1 invullen in regel 1. Antwoord 
van vraag 2 in regel 2 en zo verder. In de gele kolom staan de 2 attributen waar we naar op 
zoek zijn. Let op, alle vragen hebben betrekking op het jaar 2000.

1. Zaterdag 13 mei vond een vuurwerkramp plaats in 
Enschede. Een opslagruimte met vuurwerk vatte vlam en 
ontplofte uiteindelijk. Er vielen 23 doden en bijna 1000 
mensen raakten gewond. Hoe heette het bedrijf waar dit 
plaatsvond?
2. Het EK voetbal 2000 vond plaats in België en Nederland, 
Euro 2000. Welke Nederlandse voetballer werd topscorer 
met 5 doelpunten?
3. Op 18 juli wordt in een uitverkocht stadspark in 
Groningen een concert gegeven door Anna Mae Bullock. 
Wat is haar artiestennaam?
4. Voor Nederland won Leontien Zijlaard - van Moorsel 3 
x goud tijdens de Olympische spelen in Sydney. Maar zij 
was niet de enige Nederlandse sportster met 3 x goud. Wie 
deed dit ook?
5. In het voetbalseizoen 1999-2000 promoveerde RBC naar 
de Ere-divisie. Onder welke trainer?
6. Wie won dit jaar de KNVB beker?
7. In de categorie populaire muziek staat het nummer qui 
si, qui no op nummer 1 als best verkochte single. Van wie 
is dit nummer?
8. Wat was dit jaar het motto tijdens carnaval in Nispen?
9. Welke Nederlandse wielrenner won de klassieker 
Classica San Sebastian?
10. Wie won dit naar de wielerklassieker Luik - Bastenaken 
- Luik?

11. In tegenstelling tot Nederland overleefde België de 
groepsfase niet tijdens Euro 2000. België verloor 2 van de 
3 wedstrijden. Van wie wonnen zij hun wedstrijd?
12. Wie werd Europees Kampioen Euro 2000 in de 
Rotterdamse “Kuip”?
13. Nederland haalde de halve finale tijden Euro 2000. Wie 
was te sterk voor Oranje?
14. Geboren in Sittard in 1916. Dit jaar overleden. Een 
Nederlands cabaretier, zanger, dichter en kunstschilder. 
Met Wim Kan en Wim Sonneveld behoorde hij tot de grote 
3 van het Nederlands cabaret.
15. Op 25 juli stort net buiten Parijs een supersonisch 
vliegtuig neer. Er komen 113 mensen om het leven. Wat 
voor type vliegtuig was dit?
16. NSV 1 verspeelt in de laatste competitiewedstrijd het 
kampioenschap door thuis met 2-4 te verliezen. Van wie?

Oplossing vorige puzzel:
1. Jan Bronkhorst, 2. Fassaert, 3. Van Walsum,  
4. Adrianus Maas, 5. Atomium, 6. Leo Canjels,  
7. SC Enschede, 8. Helikopter, 9. Pipo de Clown,  
10. Charles de Gaulle. 11. Martin Schroder,  
12. Bertus Vogel, 13. Manchester United,  
14. Just Fontaine, 15. Freijters. 
Eindoplossing: Bevrijdingsvuur.



 

Jeugdkamp NSV 100
 
21-22-23 augustus 2020
Sportpark de Wallen

Save the Date!

Het seizoen 2020-2021 staat geheel in het teken van het 100-jarig 
bestaan van NSV. Achter de schermen is de commissie NSV100 al 

geruime tijd bezig met de voorbereidingen, waarmee het feestseizoen 
langzamerhand gestalte gaat krijgen. Het eerste grote evenement in 
het kader van NSV 100 is het Jeugdkamp, dat plaats gaat vinden van  

21 tot 23 augustus. Hou de website, nieuwsbrief en facebook de 
komende tijd goed in de gaten voor al het nieuws rondom het 

Jeugdkamp en alle andere activiteiten in het kader van NSV 100!
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Op maandag 23 december 2019 werd ons traditionele 
zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie weer georgani-
seerd in sporthal Omganck te Wouw. Nadat overdag de 
jeugd volop aan de bak was geweest, de dames van 18.00 
tot 19.00 lekker hadden gebald, konden ’s-avonds de he-
ren senioren hun kunsten tonen in de zaal in Wouw. Vanaf 
19.00 uur werd er in 1 poule, middels een halve competi-
tie 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 en aangevuld met 2 selectiespe-
lers), een team NSV 5 en vanuit de selectie deden er 
3 teams mee. De wedstrijden werden scherp maar wel 
sportief gespeeld, soms dachten spelers wel dat ze op 

een groene grasmaat stonden, want er werd soms stevig 
gebikkeld.

In de voorlaatste wedstrijd viel de beslissing in de aller-
laatste seconde, feitelijk in het fluitsignaal waarmee de 
wedstrijd beëindigd werd, want in die slotseconde werd 
de eindstand op 2 – 1 bepaald voor team 1, de uiteinde-
lijke winnaar. 

Een bijzonder woord van dank aan de scheidsrechters Pe-
ter de Backer en Kees van Tiggelen, die alle wedstrijden 
op een prima sportieve manier hebben geleid.
Iedereen die er was (speler of toeschouwer) gefeliciteerd 
met een leuk en sportief verlopen zaalvoetbaltoernooi.

Vrijdag 24 januari was alweer
de derde editie van de NSV voetbalquiz.

Met in totaal zeven teams werd gestreden om twee prijzen: een lunchbon voor het team met de 
meeste voetbalkennis en een aantal flessen bier voor het team met de meeste drinkkwaliteiten.
Ondanks dat de vragen van een hoog niveau waren wist menig team toch nog de meest moeilijke 
vragen te weten.
Na uiteindelijk bijna twee uur te hebben gestreden werd team: De Sluwe Vosjes met als 
deelnemers Joost Ossenblok, Roel van Tiggelen, Mark Bastiaanse en Hidde Tegelaar de terechte 
winnaar.
De prijs voor het bierklassement ging ondanks fysieke tegenslagen alsnog naar team: Meer bier 
drinken dan Jelle Scheepers is belangrijker dan winnen. Dit team bestond uit Mike Antonissen, 
Pepe Franken, Giel de Regt en Anthony de Jong.

Namens de organisatie nogmaals iedereen bedankt voor deelname en hopelijk allemaal tot ziens 
bij de volgende editie.

Allemaal belangrijk als het gaat om mogelijk 
levensreddende handelingen te kunnen doen.
NSV groeit en dat merken we zowel op zaterdag 
als zondag aan de drukte op ons sportpark met 
spelers/speelsters en bezoekers en daarom 
willen we graag weten of er onder de NSV’ers 
mensen zijn die de opleidingen voor BHV – EHBO 
–reanimeren gevolgd hebben.
En die als ze op het sportpark aanwezig zijn de 
helpende hand wil bieden, indien dat onverhoopt 
nodig mocht zijn. 
Daarnaast bieden we  alle vrijwillige kaderleden 
(denk aan trainers en leiders) de mogelijkheid om 

de opleiding voor EHBO en reanimeren te volgen, 
waarvan de kosten door NSV worden gefaciliteerd.
Dus ben je opgeleid voor EHBO of reanimatie (met 
AED) of heb je belangstelling om deze opleiding 
te volgen, laat het dan a.u.b. weten aan NSV via  
secretariaat@nsv-nispen.nl of een telefoontje aan 
Erwin Raats (06-20973576) of Erwin van Boekel 
(06-24095842) of Rini Bartelen (06-10208688).

Wij zijn jullie bijzonder erkentelijk voor jullie 
reactie

Bestuur NSV

BHV / EHBO / Reanimeren AED.

Zaalvoetbal Wouw 2019

Zaalvoetbal Wouw 2019. 
 
Op maandag 23 december 2019 werd ons traditionele zaalvoetbaltoernooi in de 
kerstvakantie weer georganiseerd in sporthal Omganck te Wouw. Nadat overdag de 
jeugd volop aan de bak was geweest, de dames van 18.00 tot 19.00 lekker hadden 
gebald, konden ’s-avonds de heren senioren hun kunsten tonen in de zaal in Wouw. 
Vanaf 19.00 uur werd er in 1 poule, middels een halve competitie 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 en 
aangevuld met 2 selectiespelers), een team NSV 5 en vanuit de selectie deden er 3 
teams mee. De wedstrijden werden scherp maar wel sportief gespeeld, soms dachten 
spelers wel dat ze op een groene grasmaat stonden, want er werd soms stevig 
gebikkeld. 
 
In de voorlaatste wedstrijd viel de beslissing in de allerlaatste seconde, feitelijk in het 
fluitsignaal waarmee de wedstrijd beëindigd werd, want in die slotseconde werd de 
eindstand op 2 – 1 bepaald voor team 1, de uiteindelijke winnaar.  
 
Een bijzonder woord van dank aan de scheidsrechters Peter de Backer en Kees van 
Tiggelen, die alle wedstrijden op een prima sportieve manier hebben geleid. 
Iedereen die er was (speler of toeschouwer) gefeliciteerd met een leuk en sportief 
verlopen zaalvoetbaltoernooi. 
 
Een totaal overzicht: 
Nr Naam Wedstrijd Punten Doelpunt voor Doelpunt tegen 
1 Selectie (Bjorn) 4 10 12 5 
2 NSV 3 4 9 12 6 
3 Selectie (Jelle) 4 6 9 12 
4 Selectie (Arjan) 4 4 11 6 
5 NSV 5 4 0 6 21 
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