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Vooraankondiging Grote Club Actie

Samen sterk 
voor de club! 

Doe mee aan de 
Grote 

Clubactie
Al enkele jaren doet NSV mee aan de Grote 
Club Actie. Maar liefst 80% (= € 2,40 per 
lot) van de verkoopopbrengst komt recht-
streeks ten goede aan NSV en geeft ons 
gelegenheid hiervan activiteiten te organi-
seren en de contributies laag te houden.

Via deze vooraankondiging willen we de 
verkoop van de loten komend najaar  
onder de aandacht brengen van alle NSV-
ers: koop loten & steun NSV!

De loten, waarmee prachtige prijzen zijn 
te winnen (zie website GroteClubActie.nl),  
zijn vanaf vrijdag 6 september beschikbaar 
en de verkoop door onze jeugdleden start 
vanaf zaterdag 14 september en loopt door 
tot 27 november. 

Activiteitenkalender 
Seizoen 2013 / 2014
11 oktober 2013 Uitwisseling SET’77 op gravel

18 oktober 2013 Rikken in de kantine

25 oktober 2013 Mosselavond in de kantine

15 november 2013 Rikken in de kantine

23 november 2013 Algemene ledenvergadering

30 november 2013 Sinterklaasmiddag 

20 december 2013 Rikken in de kantine

05 januari 2014 Nieuwjaarsactiviteiten

23 januari 2014 Rikken in de kantine

21 februari 2014 Rikken in de kantine

21 maart 2014 Rikken in de kantine

29 maart 2014 VrijwilligerSAVoNd

17 mei 2014 ouders - jeugd

21 mei 2014 1e dag Fietsdriedaagse

22 mei 2014 2e dag Fietsdriedaagse

23 mei 2014 3e dag Fietsdriedaagse

25 mei 2014 Afsluiting seizoen met BBQ 

 

www.nsv-nispen.nl

1



Naam: Marc Lodewijks

Leeftijd: 41

Woonplaats: Nispen

Geboorteplaats: Nispen

Getrouwd met en hoe lang: met 
Caroline al 14 jaar lang én gelukkig

Kinderen: Isa (6) en Raf (5)

Opleiding: HBO Commerciële Economie

Beroep: kleine zelfstandige

Karakter: Ja

Hobby’s: muziek, fietsen (zowel aktief als pas-
sief) en voetbal (vooral passief)

Lekker eten: Lasagna della casa Oostmoer 16

Favoriete drank: Hoegaarden witbier van de 
tap in een ijskoud glas

Hekel aan: achterbaksheid

Wanneer ben je met voetballen begonnen: 
op 7-jarige leeftijd en op 18 jarige leeftijd nog 
een keer…

Wat was je favoriete positie: links op het 
middenveld

Sterk punt op het veld: “er overheen klet-
sen….”

Mooiste herinnering aan het voetbal: die 
zitten hem toch in de kleedkamerhumor, denk 
ik. Deze dingen blijven mij langer bij dan een 
doelpunt, gewonnen wedstrijd of kampioen-
schap.

Aan welke trainer bewaar jij de mooiste 
of beste herinnering: Henk Hagenaars, een 
krab met voetbalvisie en een trainer die van 15 
spelers een hecht team maakte.

Het A team: het team waaraan ik -zonder twij-
fel- de beste herinneringen bewaar

Wat betekent NSV voor jou: enige tijd lang 
mijn 2e (t)huis, nu een goede buur

Fan van welke voetbalclub: Feijenoord

En van welke voetballer: Andres Iniesta

Wanneer ben je met fietsen begonnen en 
waarom: jaar of 7 geleden, want perfecte 
sport voor “gepensioneerde” voetballers; veel 
sportieve voldoening en weinig blessures.

Je speelt ook in de harmonie, op welk in-
strument: dat heet een Euphonium, een mid-
delgroot koperen blaasinstrument

Zou je ooit een ander instrument willen 
spelen: Ja, de loftrompet over Tonnie Haver-
kamp, de facilitair manager van NSV. Ik zeg, 
voordragen voor een lintje!

Favoriete muziek: breed scala; van Harmo-
niemuziek tot Queens Of The Stone Age

Favoriet vakantieland: Italië

Wat is voor jou vakantie: 3 weken zonder 
horloge…

Laatst gelezen boek: Tonio van A.F.T. Van der 
Heijden

Vraag van Martijn: Wat heb jij in het 
seizoen 1999/2000 precies met “je vrien-
den” uit Wernhout geregeld?? Tja…da’s een 
heel lang verhaal, maar iedereen die er iets 
mee te maken heeft gehad, weet dat het op de 
laatste speeldag missen van het kampioenschap 
niet alleen aan mij heeft gelegen…

Zijn we nog iets vergeten of wil je nog iets 
kwijt: Nu de gemeente Roosendaal (sport)ver-
nigingen financieel steeds minder ondersteunt, 
is NSV voor onderhoudswerkzaamheden vooral 
aangewezen op vrijwilligers. Daarom Dikke 
Chapeau voor de groep mensen die de velden en 
opstallen van NSV onderhouden! 
Als voetballiefhebber en Nispenaar wens ik NSV1  
veel succes toe in de 4e klasse.  Alle andere 
NSV-elftallen overigens evenzoveel succes ge-
wenst!

Ik geef de Balpen door aan: Carlo Rijpers

Welke vraag moet beslist gesteld worden 
aan Carlo: Van welke directe tegenstander lig 
je nóg wel eens wakker en waarom?
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Oktober:
05 Brian Matthijssen 13 jaar D1
09 Petrus Elst 40 jaar Leider F1
12 Marc Lodewijks 42 jaar Trainer K
16 Raymond Siemons 18 jaar A1
19 Thimo Bos 14 jaar C1
20 Michel Jansen 40 jaar Leider C1
27 Délano van Oers 13 jaar D1
29 Wessel Uijtdehaag 18 jaar A1

November:
07 Mathijs van Gastel 11 jaar D2
12 Wiebe Naalden 10 jaar E1
16 Ronnie Kerstens 22 jaar Leider A1
23 Jarmo van den Broek 14 jaar C1
29 Robin van de Sanden 19 jaar A1

December:
04 Niek Lodewijks 21 jaar Leider D2
11 Daan van der Sanden 12 jaar D1
15 Niels Klaassen 12 jaar D2
19 Aaron Groenenberg 18 jaar A1
23 Arno van Gastel 17 jaar A1
29  Yoeri Luijks 17 jaar B1

Braderie 2013
De braderie van zondag 25 augustus is voor NSV zonnig en 
succesvol verlopen. Dit jaar stond er het ‘kleiduivenspel’ van 
een paar jaar terug, waar bezoekers voor 1 Euro een poging 
wagen om zoveel mogelijk punten te scoren door kleiduiven 
aan diggelen te gooien met een golfballetje.
Daarnaast stond er een grote bak met water met hierin een 
bekertje, waarin braderie-gangers hun geluk konden beproe-
ven door een muntje in het water te gooien en in het beker-
tje laten belanden en zo hun inzet 3x uitbetaald te krijgen. 
Dit bleek toch stukken moeilijker dan gedacht gezien het 
vele kleingeld dat ernaast belandde! Alles bij elkaar bracht 
dit een mooi bedrag in het laatje voor de NSV-jeugd.

De volgende winnaars bij het kleiduivenspel hebben een 
mooie bal verdiend.

1 – 6 jaar: Tim Verbraak
7 – 11 jaar: Teun Buermans
12 – 16 jaar: Jelle Scheepers

Bij de volwassenen brachten de kleiduif-scherven geluk aan 
Stefan Dekkers, die zo een taart van Bakkerij Suijkerbuijk 
verdiende.
Iedereen die bijgedragen heeft aan de succesvolle braderie; 
hartelijk dank!

Kantoor Store www.nsv-nispen.nl

bistro “Le Mouton

NSV consumptiebonnen worden met 
ingang van het nieuwe voetbal seizoen 
2013-2014 vervangen door nieuwe  
consumptiebonnen.
De “oude” blauwe consumptie- 
bonnen zijn te gebruiken tot  
en met 31 december 2013.

Bestuur NSV
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Marc Raats
Plantenkewekerij

	  
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 puzzel zijn we op zoek naar de verschillende winnaars van de Champions League (v/h 
Europa Cup 1) = CL, de  Europa League (v/h UEFA Cup) = EL of de Europa Cup 2 (is nu 
samengegaan met Europa League) = E2. Als je achter elk jaartal de juiste club hebt ingevuld 
dan komt in de dik omlijnde kolom de naam van een bekende voetballer te staan. Naar wie 
zijn we op zoek? Succes. 

                                                                  *  

1979	   CL	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	  
2013	   CL	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	  
1971	   CL	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  
1968	   CL	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	  
1998	   EL	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	  
2000	   CL	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  
1981	   CL	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  
1983	   E2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   	  
1962	   CL	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   	  
1982	   E2	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   	   	   	  
1990	   EL	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   	   	   	   	  
                                                                  * 

Oplossing vorige puzzel: 1. DVO 60, 2. Moerse Boys, 3. Longa, 4. Be Ready, 5. DEVO, 6. 
DIA, 7. Kogelvangers, 8. Alliance, 9. Roosendaal, 10. Noad 67, 11. Kruisland, 12. Nieuw 
Borgvliet, 13. BSC, 14. Unitas 30, 15. Dauwendael FC, 16. Gesta, 17. Hoeven, 18. VCW, 19. 
Chrislandia, 20. JEKA, 21. VOAB, 22. SVC, 23. HSC, 24. Virtus, 25. Neerlandia 31, 26. 
Grenswachters, 27. NSV, 28. SCO, 29. VVC 68. Eindoplossing: Door dik en dun staan wij 
achter NSV. 
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Voetvolley
Om vrijdagavond werd er om 18.30 uur geser-
veerd voor de eerste wedstrijd van het Voetvol-
leykampioenschap. In totaal hebben 12 teams 
deelgenomen. Na de poulewedstrijden en de 
plaatsingswedstrijden ging de strijd om de 1e 
plaats tussen het team van Arjan Wagemans en 
Erwin en Wouter van Wezel en het team van 
Arno van Gastel en Dave Antonissen. Na een 
spannende finale won het team van de gebroe-
ders van Wezel en Arjan. Opvallend was de 
prestatie van Sjef en Jelle Scheepers. Zij gingen 
er met de 3e plaats van door. 

Kick Off NSV jeugd
De NSV-jeugd werkte een vermoeiende Kick 
Off van het nieuwe voetbalseizoen af in de 
zandbak. De NSV jeugd kan ook prima op deze 
ondergrond uit de voeten en blijkt klaar te zijn 
voor het komende voetbalseizoen. 

Jeu de Boules 
In een nauwe samenwerking met de KBO was 
er ook een Jeu de Boules baan aangelegd. Op 
zaterdagmiddag gingen 8 koppels de strijd met 
elkaar aan. De winnaars van het Jeu de Boules-
kampioenschap werden uiteindelijk vader en 
zoon Anne-Piet en Lars Schaap. 

Beachvolleybal
Ook hiervoor hadden 12 teams zich opgegeven. 
Na in totaal 24 wedstrijden was de winnaar be-
kend. Het team, bestaande uit Tim van de San-
den, Giel de Regt, Wouter van Wezel, Thomas 
Bakx, Joost van Tiggelen en Daisy Valkenburg 
wonnen de spannende finale met 32-31 uter 
van Wezel, Joost van Tiggelen, Thomas Bakx en 
Daisy Valkuter van Wezel, Joost van Tiggelen, 
Thomas Bakx en Daisy Vaen mogen zich het 
beste beachvolleybal team van Nispen noemen.   

	  

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 9 en 10 augustus j.l.



Kick Off 2013
Zaterdag 10 augustus vond voor de tweede 

keer de Kick-Off dag plaats voor de jeugd. Dit 
is sinds vorig jaar de officiële start van het 

voetbalseizoen voor onze jeugdteams. Na een 
succesvolle eerste editie in 2012, met club-

kampioenschappen en een kampioenschap
foot-golf, konden we dit jaar gebruikmaken 
van het kunstmatig aangelegde strand op de 

parkeerplaats, ter gelegenheid van het Beach 
Event van Sportdorp Nispen.

Bij aanvang werd door voorzitter Jan Gom-
mers eerst stilgestaan bij de gedragscode, 

welke sinds dit seizoen officieel is ingevoerd 
bij NSV. Om ook de jeugd attent te maken op 
deze gedragscode is er een sponsorbord ont-

worpen waarop iedere jeugdspeler zijn of haar 
handtekening zet. De eerste jeugdspeler die 

zijn handtekening plaatste was Martin Kuijer.

Op het losse zand werden partijtjes beach-
voetbal gespeeld, terwijl er op de oefenhoek 
nog twee ludieke onderdelen waren opgezet. 

Naast een shoot-out onderdeel, waarbij een

speler alleen op de keeper af dribbelt en pro
beert te scoren, was er ook jeugdleider-van-
fiets, naar het welbekende man-van-fiets van 
Harry Vermeegen. Het was vooral dit laatste 
onderdeel dat zorgde voor een hoop hilariteit 
onder spelers, en leiders. De fiets, een tan-
dem, verloor gedurende de dag onder andere 
de bel, koplamp en rem. Gelukkig bleven de 
jeugdleiders vrijwel ongedeerd.

De prijzen werden verdeeld in drie leeftijds-
categorieën. Mooi om te zien was ook, dat 
tijdens de pauze de jongste lichting K-tjes hun 
opwachting maakten en vol enthousiasme over 
het zand stoven.

Terugkijkend was Kick-Off 2013 een mooie 
start van het seizoen, waarbij ook het weer 
perfect meewerkte.

Langs deze weg bedanken we de spelers en 
leiders voor hun inzet op deze dag, en wensen 
we ze veel succes voor komend seizoen

Het RESPECT bord waarop alle hand- tekeningen van de NSV-jeugd komen te staan krijgt binnenkort een prominente plaats op het sportpark.

Jeugdleider-van-fiets
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Hessel Bakx tekent

het RESPECT – bord.

De K-tjes aan het 

werk in de arena.


