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Heeft u naar aanleiding van de nieuwsbrief 

opmerkingen of berichten voor de nieuwsbrief, gelieve 

dit te sturen naar: E-mail: nieuwsbrief.nsv@gmail.com

of afgeven bij: Johan Verbocht, Essenseweg 17, Nispen.

Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief:

Stuur een e-mail naar nieuwsbrief.nsv.@gmail.com met 

vermelding van uw volledige naam en e-mailadres.

N.S.V. sluit 
succesvol 
seizoen 

2012/2013 af
Het seizoen 2012/2013 gaat de geschiede-
nis in als een van de succesvolste seizoenen 
van de vereniging. 

Werden in de december de D1 jeugd en 
de dames beiden ongeslagen kampioen aan 
het einde van het seizoen was er nog meer 
te vieren.

Bij de jeugd behaalde de A1 na een mooie 
competitie het kampioenschap.

De dames werden opnieuw kampioen en 
promoveren naar de 4e klasse. Dit keer 
werden ze kampioen zonder puntverlies.

Het 1e elftal promoveert ook naar de 4e 
klasse door de 3e plaats in de eindrang-
schikking. Ook wonnen zij de derde perio-
detitel. In de strijd om het kampioenschap 
tussen ODIO en WWV konden zij zich helaas 
niet mengen.

ML sLijpservice

www.nsv-nispen.nl

Marc Raats
Plantenkewekerij

Nispense
Fietsdriedaagse 2013

Voor alle fietsliefhebbers organiseert 
de voetbalvereniging NSV voor de 
negentiende keer haar jaarlijkse 

fietsdriedaagse.
De verschillende routes van ongeveer  

25 km gaan over fraaie wegen en 
fietspaden. Ook België wordt weer 

bezocht. Halfweg de routes is er een 
rustpunt en kan de controlekaart 

afgestempeld worden.

De fietsdriedaagse is op 22-23 en 24 mei. 
Iedere middag of avond kan men starten 
tussen 13.00-14.00 uur of tussen 18.00-
19.00 uur. Vertrek vanaf sportpark “De 

Wallen”aan de Heijbeeksestraat in Nispen. 
Hier is ook het eindpunt.

De kosten voor deelname bedragen  
€ 3,00 per persoon welk bedrag bij de 

start moet worden voldaan. Als men twee 
van de drie dagen meefietst ontvangt men 

een medaille.

Tijdens de ritten zijn er nog wat traktaties 
en is er onder de deelnemers een gratis 

verloting met leuke prijzen.
Tot ziens op 22-23 en 24 mei.

Het organisatiecomité
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Naam: Martijn Gommeren

Leeftijd: 29 jaar

Woonplaats: Roosendaal 

Geboorteplaats: Roosendaal

Verliefd, verloofd, getrouwd: 
Getrouwd

Kinderen: Afhankelijk wanneer deze nieuws-
brief verschijnt. In Juni verwachten wij een 
kleine 

Opleiding: Sport en Management

Beroep: Sportconsulent bij Sportservice Noord-
Brabant

Karakter: Gemotiveerd, toegewijd en sportief

Hobby’s: Voetballen, sporten en tuinieren

Lekker eten: Italiaans

Drinken: Cola, en alcoholisch een lekker wit-
biertje

Wanneer ben je met voetballen begonnen: 
Augustus 1990, eerder mocht nog niet. NSV had 
destijds nog geen kabouterteam.

Favoriete positie: Aanvallende middenvelder

Sterke punten: Loopvermogen, inzicht

Wat kan beter: Scorend vermogen

Beste seizoen ooit, en waarom: Moet nog 
komen!!!

Is NSV klaar voor de 4e klasse: Ja

Mooiste herinnering aan het voetbal: 2 
kampioenschappen die ik heb meegemaakt en 
de wedstrijd tegen Oud Oranje met het 90 jarig 
bestaan.

Bijgeloof: Nee

Trainingsbeest: Ik zal niet snel een training 
overslaan.

Aan welke collega voetballer bewaar jij 
de mooiste herinnering en waarom: Dan 
kies ik voor Carlo Rijpers. Carlo kan een heel 
elftal beter laten voetballen. Zelf heb ik heel 
veel kunnen profiteren van de ruimte die ont-
stond als de tegenstander weer 2 verdedigers op 
Carlo zetten.

Wat vind jij globaal van de scheidrechters 
in jullie klasse: Voor de scheidsrechters in de 
vijfde klasse kun je alleen maar respect heb-
ben. Iedere zondagmiddag vrijwillig 22 eigen-
wijze voetballers in bedwang houden. 

Favoriete voetballer: Lionel Messi is puur 
genieten.

Favoriete voetbalclub: PSV

Nederlands elftal: Ze hebben natuurlijk nog 
niet echt tegenstand gehad, maar presteren be-
ter dan verwacht. Louis van Gaal lijkt toch weer 
gelijk te krijgen.

Aan wie of wat erger jij je: Ongemotiveerde 
mensen

Favoriete vakantieland: Zuid Afrika

Favoriete vakantie bezigheid: Combinatie 
tussen actief en relaxen, bv mountainbiken en 
daarna lekker op het strand liggen

Favoriete muziek: Geen echte voorkeur. Van 
alles wat..

Lezen: Alle boeken op sportgebied, biografieën

Vraag Tim – Hoe geel zwart is jouw hart? 
Volledig. NSV is een gezellige en gemoedelijke 
club. Alles binnen de vereniging is goed gere-
geld en iedereen kent elkaar. Ik loop nu al ruim 
20 jaar met heel veel plezier bij NSV rond.

Zijn we nog iets vergeten of wil je nog 
iets kwijt: Complimenten voor de nieuwsbrief.

Ik geef de balpen door aan: Marc Lodewijks

Welke vraag moet beslist gesteld wor-
den aan Marc: Wat heb jij in het seizoen 
1999/2000 precies met “je vrienden” uit Wern-
hout geregeld??
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Juli:
01 Joost Bartels 14 jaar C1
04 Brinte Raeymakers 12 jaar D1
04 Jordi van Lisdonk 11 jaar E1
06 Mark Deelen 20 jaar A1
09 Matteo Olivella Sardi 16 jaar B1
11 Sem Elst 08 jaar F1
16 Bart van Aert 15 jaar C1
16 Ticho Luijks 13 jaar D1
19 Ronald Rijsdijk 41 jaar Leider F1
23 Luc Buermans 14 jaar C1

Augustus:
02 Arnold Timmers 14 jaar C1
03 Mark Bastiaanse 25 jaar Leider B1
05 Quinten Jansen 13 jaar D1
07 Stan Mouwen 11 jaar E1
09 Arjan Wagemans 28 jaar Leider MB
10 Harry Bakx 18 jaar A1
10 Hessel Bakx 18 jaar A1
21 Bart Goossens 12 jaar D1

September:
01 Marleen Wentink 17 jaar MB1
02 Stijn van Wesel 44 jaar Leider C1
03 Ron Uitdehaag 48 jaar Leider D2
03 René van Gastel 51 jaar Leider A1
04 Elke van Hassel 15 jaar MB1
07 Finn Marisse 09 jaar F1
09 Alex van de Sande 18 jaar A1
09 Paul Bartels 18 jaar A1
13 Erben van Meer 12 jaar D1
17 Raul Wierickx 10 jaar E1
18 Daan van Aert 10 jaar E1
26 Silke Uijtdehaag 15 jaar MB1
.. Anne van Gastel 15 jaar MB1
30 Bram van der Sanden 10 jaar E1
30 Max Franke 10 jaar E1
21 Dave Antonissen 17 jaar B1
24 Dominique Siemons 16 jaar B1
26 Melvin Brouwers 13 jaar D1

Beste leden,

De Clubkampioenschappen zullen dit jaar gehouden 
worden op ZONDAG  26 mei 2013
De wedstrijden die deze dag zullen worden gespeeld 
tussen de 6  seniorenelftallen zijn gepland van 12.00 
uur tot 17.00 uur.
Ook dit jaar zullen alle teams, welke aan de compe-
titie hebben deelgenomen, aan het kampioenschap 
deelnemen. 
Na afloop van dit toernooi vindt weer de traditionele 
barbecue plaats, waarvoor de seniorleden met hun 
partner worden uitgenodigd. De jeugdleden, welk 
overdag hebben meegespeeld, kunnen ook aan de 
barbecue deelnemen. De aanvang van deze barbecue 
is gepland op 18.00 uur.
De kosten voor de barbecue bedragen EUR 7,50 per 
persoon.
Indien U aan de barbecue wenst deel te nemen, 
gelieve U onderstaande strook in te vullen en deze 
uiterlijk 16 mei 2013 in te leveren bij een van de 
bestuursleden dan wel aan de bar in de kantine.  Het 
inschrijfgeld dient bij de inlevering van het strookje 
te worden voldaan.

MELDT U ZICH A.U.B. TIJDIG AAN, ZODAT WIJ OOK OP 
TIJD ONZE BESTELLINGEN KUNNEN PLAATSEN BIJ DE 
LEVERANCIERS. 
NIET BETAALD, IS NIET INGESCHREVEN !!!!!!

Aanmeldingen na 16 MEI 2013 worden niet meer ge-
accepteerd.

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
 

Ondergetekende, _____________________  wil graag 
deelnemen aan de barbecue op ZONDAG 26 MEI 2013, 
welke om ongeveer 18.00 uur zal beginnen.

Hij/Zij komt alleen / met partner.
(Doorhalen hetgeen niet van toepassing is )

Het inschrijfgeld ad ____ x  EUR 7,50  gaat hierbij.

Kantoor store www.nsv-nispen.nl

bistro “Le Mouton

Clubkampioen-
schappen en 
Barbeque
Zondag 26 mei 2013



	  
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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Zoek deze keer een voetbalclub uit de verenigingen onder dit diagram en plaats deze achter de   
kleur	  waar	  zij	  in	  spelen.	  Achter	  de	  kleur	  staat	  het	  aantal	  le5ers	  waaruit	  de	  club	  bestaat.
Als	  je	  alle	  namen	  op	  de	  juiste	  plaats	  hebt	  ingevuld	  staat	  er	  in	  de	  dik	  omlijnde	  kolom	  een
zin	  waarnaar	  we	  op	  zoek	  zijn.	  Succes.

1. Oranje	  Wit	  (3,2)
2. Oranje	  Wit	  (6,4)
3. Wit	  Zwart	  (5)
4. Geel	  Zwart	  (2,5)
5. Geel	  Zwart	  (4)
6. Geel	  Zwart	  (3)
7. Groen	  Wit	  (12)
8. Rood	  Zwart	  (8)
9. Rood	  Wit	  (10)
10. Geel	  Groen	  (4,2)
11. Oranje	  Zwart	  (9)
12. Oranje	  Zwart	  (5,9)
13. Groen	  Wit	  (3)
14. Geel	  Zwart	  (6,2)
15. Blauw	  Geel	  (10,2)
16. Rood	  Wit	  (5)
17. Blauw	  Wit	  (6)
18. Rood	  Wit	  (3)
19. Blauw	  Wit	  (11)
20. Rood	  Wit	  Blauw	  (4)
21. Oranje	  Blauw	  (4)
22. Blauw	  Wit	  (3)
23. Rood	  Zwart	  (3)
24. Blauw	  Wit	  (6)
25. Blauw	  Wit	  (10,2)
26. Geel	  Groen	  (13)
27. Geel	  Zwart	  (3)
28. Blauw	  Wit	  (3)
29. Rood	  Wit	  (3,2)

Moerse	  Boys,	  Nieuw	  Borgvliet,	  Virtus,	  Dauwendael	  FC,	  Dia,	  Gesta,	  Longa,	  Jeka,	  Noad	  67,	  Unitas	  30,
NSV,	  Devo,	  SCO,	  Chrislandia,	  Kogelvangers,	  Be	  Ready,	  Neerlandia	  31,	  DVO	  60,	  VVC	  68,	  SVC,	  VCW,
Voab,	  HSC,	  Hoeven,	  Grenswachters,	  Kruisland,	  BSC,	  Alliance,	  Roosendaal

Oplossing	  vorige	  puzzel:	  1.	  Zundert,	  2.	  Bergen	  op	  Zoom,	  3.	  Zevenbergen,	  4.	  Middelburg,	  5.	  
Teteringen,	  6.	  Galder,	  7.	  Tilburg,	  8.	  Breda,	  9.	  Oosteind,	  10.	  Sint	  Philipsland,	  11.	  E5en	  Leur,	  12.	  
Bosschenhoofd,	  13.	  Oosterhout,	  14.	  Heijningen,	  15.	  Willemstad,	  16.	  Ovezande,	  17.	  Hank,	  18.
Ulvenhout,	  19.	  Dorst,	  20.	  Roosendaal,	  21.	  Halsteren,	  22.	  Standdaarbuiten,	  23.	  Wagenberg,	  24.	  
Goirle.	  Eindoplossing:	  Zonder	  respect	  geen	  voetbal.

 

www.nsv-nispen.nl



Blessures komen regelmatig voor bij veldvoetbal, name-
lijk 65.000 blessures per jaar. Dit is 19% van alle sport-
blessures. De meest voorkomende plaats van blessures 
is de enkel gevolgd door de knie en het bovenbeen. Roel 
van Tiggelen en Gijs Dekkers zijn enkele voorbeelden van 
spelers met enkelblessures.  

Enkel
Bij de enkel komt verzwikking het meeste voor. Dit kan 
verschillende oorzaken hebben zoals het landen op een 
ongelijk stukje veld of tijdens een duel. De enkel wordt 
door de samenwerking van spieren en gewrichtsbanden 
stabiel gehouden. Tijdens een verzwikking kunnen de 
spieren niet voldoende kracht uitvoeren (of te laat) om 
de enkel stabiel te houden en worden de enkelbanden 
(nummer 1,2 en 3 figuur 1) op rek belast. Hierdoor kun-
nen ze verrekken of bij ernstige verzwikking gedeeltelijk 
of zelfs geheel scheuren. 

Wat kunnen we doen om dit te voorkomen? 
Voorkomen is altijd beter dan genezen en gelukkig kunnen 
we met simpele oefeningen de enkel versterken. Door 
voldoende spierkracht en coördinatie van het onderbeen 
kan men sneller reageren op een eventuele onverwachte 
beweging van de enkel.  

Coördinatie kan getraind 
worden door op 1 been te 
gaan staan en allerlei ma-
nieren te verzinnen om de 
grenzen van je evenwicht 
te zoeken. Bv alles op 1 been, knie ligt gebogen en knie 
goed recht houden (niet in zijwaartse richting); 
• bal overgooien 
• bal rond het lichaam draaien 
• bal onder niet gesteunde been draaien 
• sprongetjes voorwaarts, zijwaarts en achterwaarts
• speedladder oefeningen, etc.
In de zomer kan dit gedaan worden zonder schoenen 
waardoor de enkel extra zijn best moet doen om stabiel 
te blijven. En train hierbij niet alleen het voorkeursbeen 
ook de andere enkel moet hierbij getraind worden. 

Mocht het toch voorkomen dat iemand tijdens de wed-
strijd of training door zijn of haar enkel gaat is het 
belangrijk om direct te koelen met ijs. En neem contact 
op met de medische staf van NSV om te kijken wat de 
verdere acties zijn die ondernomen moeten worden. 

Medische begeleiding NSV.

	  

Beachevent	  Nispen	  
	  
Uit	  de	  Sportbehoeftepeiling	  is	  o.a.	  naar	  voren	  gekomen	  dat	  er	  binnen	  Nispen	  interesse	  is	  in	  
(Beach)volleybal	  en	  Voetvolley.	  Dit	  is	  dan	  ook	  de	  reden	  dat	  er	  gestart	  is	  met	  de	  voorbereiding	  van	  het	  

2e	  grote	  evenement	  onder	  de	  naam	  van	  Sportdorp	  Nispen.	  
	  
Op	  vrijdag	  9	  en	  zaterdag	  10	  augustus	  2013	  verandert	  de	  parkeerplaats	  van	  NSV	  in	  één	  grote	  zandbak	  

en	  zullen	  er	  gedurende	  het	  weekend	  verschillende	  kampioenschappen	  gespeeld	  worden.	  
Vrijdag	  9	  augustus:	  	  

• Voetvolleykampioenschap	  voor	  alle	  Nispenaren	  en	  leden	  van	  NSV	  vanaf	  19.00	  uur	  

Een	  team	  dient	  te	  bestaan	  uit	  3	  personen.	  Inschrijven	  voor	  het	  voetvolleykampioenschap	  is	  al	  
mogelijk.	  Heb	  je	  een	  team	  samengesteld,	  geef	  het	  door	  via	  info@sportdorpnispen.nl.	  	  	  

Zaterdag	  10	  augustus:	  

• Beachvolleybalkampioenschap	  voor	  alle	  Nispenaren	  en	  leden	  van	  NSV	  vanaf	  18.00	  uur	  
Een	  team	  dient	  te	  bestaan	  uit	  minimaal	  5	  	  personen.	  Inschrijven	  voor	  het	  
beachvolleykampioenschap	  is	  al	  mogelijk	  .	  Heb	  je	  een	  team	  samengesteld,	  geef	  het	  door	  via	  

info@sportdorpnispen.nl.	  	  	  
• Jeu	  de	  Boule	  kampioenschap	  voor	  alle	  Nispenaren	  en	  leden	  van	  NSV	  vanaf	  14.00	  uur	  

In	  samenwerking	  met	  KBO	  Nispen	  vindt	  het	  Open	  Nispens	  Jeu	  de	  Boule	  Kampioenschap	  

plaats.	  Ook	  hiervoor	  kun	  je	  al	  inschrijven	  op	  info@sportdorpnispen.nl	  
• Openingsactiviteit	  NSV	  jeugd.	  

	   Op	  zaterdagmiddag	  organiseert	  de	  jeugdcommissie	  van	  NSV	  de	  openingsactiviteit	  van	  het	  
	   nieuwe	  seizoen.	  Ook	  deze	  openingsactiviteit	  staat	  in	  het	  teken	  van	  beachvoetbal.	  

	  

Zijn	  er	  vragen	  of	  wil	  je	  al	  een	  team	  aanmelden,	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  Martijn	  Gommeren	  via	  
info@sportdorpnispen.nl	  

	  

Enkelblessures!

	  

Beachevent	  Nispen	  
	  
Uit	  de	  Sportbehoeftepeiling	  is	  o.a.	  naar	  voren	  gekomen	  dat	  er	  binnen	  Nispen	  interesse	  is	  in	  
(Beach)volleybal	  en	  Voetvolley.	  Dit	  is	  dan	  ook	  de	  reden	  dat	  er	  gestart	  is	  met	  de	  voorbereiding	  van	  het	  

2e	  grote	  evenement	  onder	  de	  naam	  van	  Sportdorp	  Nispen.	  
	  
Op	  vrijdag	  9	  en	  zaterdag	  10	  augustus	  2013	  verandert	  de	  parkeerplaats	  van	  NSV	  in	  één	  grote	  zandbak	  

en	  zullen	  er	  gedurende	  het	  weekend	  verschillende	  kampioenschappen	  gespeeld	  worden.	  
Vrijdag	  9	  augustus:	  	  

• Voetvolleykampioenschap	  voor	  alle	  Nispenaren	  en	  leden	  van	  NSV	  vanaf	  19.00	  uur	  

Een	  team	  dient	  te	  bestaan	  uit	  3	  personen.	  Inschrijven	  voor	  het	  voetvolleykampioenschap	  is	  al	  
mogelijk.	  Heb	  je	  een	  team	  samengesteld,	  geef	  het	  door	  via	  info@sportdorpnispen.nl.	  	  	  

Zaterdag	  10	  augustus:	  

• Beachvolleybalkampioenschap	  voor	  alle	  Nispenaren	  en	  leden	  van	  NSV	  vanaf	  18.00	  uur	  
Een	  team	  dient	  te	  bestaan	  uit	  minimaal	  5	  	  personen.	  Inschrijven	  voor	  het	  
beachvolleykampioenschap	  is	  al	  mogelijk	  .	  Heb	  je	  een	  team	  samengesteld,	  geef	  het	  door	  via	  

info@sportdorpnispen.nl.	  	  	  
• Jeu	  de	  Boule	  kampioenschap	  voor	  alle	  Nispenaren	  en	  leden	  van	  NSV	  vanaf	  14.00	  uur	  

In	  samenwerking	  met	  KBO	  Nispen	  vindt	  het	  Open	  Nispens	  Jeu	  de	  Boule	  Kampioenschap	  

plaats.	  Ook	  hiervoor	  kun	  je	  al	  inschrijven	  op	  info@sportdorpnispen.nl	  
• Openingsactiviteit	  NSV	  jeugd.	  

	   Op	  zaterdagmiddag	  organiseert	  de	  jeugdcommissie	  van	  NSV	  de	  openingsactiviteit	  van	  het	  
	   nieuwe	  seizoen.	  Ook	  deze	  openingsactiviteit	  staat	  in	  het	  teken	  van	  beachvoetbal.	  

	  

Zijn	  er	  vragen	  of	  wil	  je	  al	  een	  team	  aanmelden,	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  Martijn	  Gommeren	  via	  
info@sportdorpnispen.nl	  

	  

	  

Beachevent	  Nispen	  
	  
Uit	  de	  Sportbehoeftepeiling	  is	  o.a.	  naar	  voren	  gekomen	  dat	  er	  binnen	  Nispen	  interesse	  is	  in	  
(Beach)volleybal	  en	  Voetvolley.	  Dit	  is	  dan	  ook	  de	  reden	  dat	  er	  gestart	  is	  met	  de	  voorbereiding	  van	  het	  

2e	  grote	  evenement	  onder	  de	  naam	  van	  Sportdorp	  Nispen.	  
	  
Op	  vrijdag	  9	  en	  zaterdag	  10	  augustus	  2013	  verandert	  de	  parkeerplaats	  van	  NSV	  in	  één	  grote	  zandbak	  

en	  zullen	  er	  gedurende	  het	  weekend	  verschillende	  kampioenschappen	  gespeeld	  worden.	  
Vrijdag	  9	  augustus:	  	  

• Voetvolleykampioenschap	  voor	  alle	  Nispenaren	  en	  leden	  van	  NSV	  vanaf	  19.00	  uur	  

Een	  team	  dient	  te	  bestaan	  uit	  3	  personen.	  Inschrijven	  voor	  het	  voetvolleykampioenschap	  is	  al	  
mogelijk.	  Heb	  je	  een	  team	  samengesteld,	  geef	  het	  door	  via	  info@sportdorpnispen.nl.	  	  	  

Zaterdag	  10	  augustus:	  

• Beachvolleybalkampioenschap	  voor	  alle	  Nispenaren	  en	  leden	  van	  NSV	  vanaf	  18.00	  uur	  
Een	  team	  dient	  te	  bestaan	  uit	  minimaal	  5	  	  personen.	  Inschrijven	  voor	  het	  
beachvolleykampioenschap	  is	  al	  mogelijk	  .	  Heb	  je	  een	  team	  samengesteld,	  geef	  het	  door	  via	  

info@sportdorpnispen.nl.	  	  	  
• Jeu	  de	  Boule	  kampioenschap	  voor	  alle	  Nispenaren	  en	  leden	  van	  NSV	  vanaf	  14.00	  uur	  

In	  samenwerking	  met	  KBO	  Nispen	  vindt	  het	  Open	  Nispens	  Jeu	  de	  Boule	  Kampioenschap	  

plaats.	  Ook	  hiervoor	  kun	  je	  al	  inschrijven	  op	  info@sportdorpnispen.nl	  
• Openingsactiviteit	  NSV	  jeugd.	  

	   Op	  zaterdagmiddag	  organiseert	  de	  jeugdcommissie	  van	  NSV	  de	  openingsactiviteit	  van	  het	  
	   nieuwe	  seizoen.	  Ook	  deze	  openingsactiviteit	  staat	  in	  het	  teken	  van	  beachvoetbal.	  

	  

Zijn	  er	  vragen	  of	  wil	  je	  al	  een	  team	  aanmelden,	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  Martijn	  Gommeren	  via	  
info@sportdorpnispen.nl	  
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Na een 0-3 overwinning op de dames van DEVO 2 en door het 

verrassende gelijke spel van concurrent Val Aan thuis tegen Rimboe 

werden de Dames van NSV op 21 april kampioen.

NSV A1 werd zaterdag 27 april ongeslagen kampioen.

6

NSV 1 promoveerde 5 mei naar de 4e klasse.


