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Activiteitenkalender 2016
Vrijdag  18 maart  Rikken  aanvang 19.30 uur

Zaterdag  26 maart  Vrijwilligersavond NSV 
 Aanvang 20.00 uur

Vrijdag 13 mei  NSV 95 jaar 35+ toernooi

Zaterdag 14 mei  Ouders – Jeugd wedstrijden

Dinsdag 17 mei  1e dag fietsdriedaagse 
Woensdag 18 mei  2e dag fietsdriedaagse 
Donderdag 19 mei 3e dag fietsdriedaagse

Vrijdag 20 mei NSV 95 jaar  Seniorenmiddag 
 Toernooi E-jeugd (’s avonds)

Zaterdag 21 mei: Toernooi K en F-jeugd 
 Jubileumwedstrijd (’s avonds)

Zondag 22 mei Damestoernooi

Vrijdag 3 juni Start jeugdkamp 
Zaterdag 4 juni Afsluiting jeugdkamp

Zondag 5 juni NSV 95 jaar Zeskamp senioren
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Rabobank Clubkas Campagne
Gratis doneren aan NSV!
Rabobank organiseert de Rabobank Clubkas Cam-
pagne. Rabobank Zuidwest-Brabant stelt in totaal 
€ 125.000,- beschikbaar!

Stemmen (NOTEER a.u.b. in uw agenda)
Van donderdag 6 april t/m maandag 18 april 2014 
kunnen leden van Rabobank Zuidwest-Brabant vijf 
stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs en 
vereniging. Elke stem is geld waard! De waarde van 
een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare 
bedrag van € 125.000,- te delen door het aantal uit-
gebrachte stemmen. NSV ontvangt het aantal op ons 
uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem 
waard is.

Werkwijze model:
Ieder stemmend lid moet 5 stemmen uitbrengen (maxi-
maal 2 stemmen per club). Als 10.000 rabobankleden 
stemmen is iedere stem 2,5 euro waard.
Kortom: een kleine moeite, grote clubopbrengst en je 
kan direct andere (lokale) verenigingen en stichtingen 
steunen, zonder dat het je geld kost!

Oproep aan alle leden 
Het is voor NSV belangrijk om deze actie onder de 
aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te 
vergaren.  Voor dit jaar hebben we als doelstelling ons 
groeiend aantal jeugdleden van voldoende materialen 
te voorzien en activiteiten te organiseren (zoals bij-
voorbeeld dit jaar een jeugdkamp op ons voetbalter-
rein). Wij kunnen uw (gratis) bijdrage daarom goed 
gebruiken om dit alles tot een succes te maken!
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 club-
kascampagneperiode en doneer 1 of 2 stemmen aan 
NSV. Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas 
Campagne op www.rabobank.nl/bedrijven/lokaleban-
ken/zwb/clubkas_campagne/
NSV steunen kost je een beperkte inspanning (+/- 5 
minuten) en levert de club hopelijk wederom een mooi 
bedrag op.

Bedankt voor jouw steun!
Sportieve groet, Bestuur NSV
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Naam: Nienke Bakx

Geboren op? 11 april 1996

Geboorteplaats? Nispen

Woonplaats? Nispen

Opleiding? VWO afgerond, nu Biomedische Technologie 

Beroep (of toekomstig)? Nog niet echt een idee

Karakter? Van alles

Kom je vaak te laat op afspraken of ben jij altijd 
op tijd? Zo vaak mogelijk op tijd

Hobby’s? Voetbal, met vrienden op stap

Auto rijden? Soms

Huisdieren? Nee

Wie is de voetbalkenner in huis? Thomas

Muziek? Van alles

Televisie? (Nederlandse) dramaseries, Wie is de Mol?

Uitgaan, en waar het liefst? Ja, het liefst in Breda of 
Eindhoven

Lekker eten? Hollandse pot en pizza

Favoriete drank? Geen echte voorkeur, op een feestje 
het liefst gewoon een biertje

Hekel aan? Verliezen

Beoefen jij nog andere sporten? Nee

Waarom gaan voetballen? Kwam door m’n broers op 
zaterdag bij NSV en vond het al snel leuk

Wat is je favoriete positie? Mid-mid, het liefst aan-
vallend 

Mooiste herinnering aan het voetbal tot nu toe? 
Kampioen worden in de jeugd was altijd leuk

En de minst mooie of vervelendste? Langdurige knie-
blessure waardoor ik een aantal seizoenen niet (volledig) 
heb kunnen voetballen

Train je graag? Ja maar speel natuurlijk liever een 
wedstrijd

Kun je tegen kritiek? Redelijk, zolang het opbouwend 
is

Aan welke voetballer(ster) bewaar jij de mooiste 
herinnering? ---

Wat betekent NSV voor jou? Mooie vereniging waar je 
vrienden maakt

Voetbal is een mannensport? Nee

Meer damesvoetbal op tv? Ja

Mooiste voetbaltenue? ---

Bijgeloof? Nee

Derde helft? Hoort erbij

Favoriete voetbalclub? Ajax

Favoriete voetballer(ster)? Wesley Sneijder

Kijk je vaak voetbal op tv? Ja, voetbal gaat voor al-
les bij ons thuis dus heb vaak geen keuze

Twitter, Facebook: Facebook

Wie zou je graag eens ontmoeten en waarom? ---

Aan wie of wat erger jij je? Wachten

Favoriete vakantieland? ---

Favoriete vakantie bezigheid? Op het strand/aan het 
zwembad, terrasje pakken

Vraag van Anita: Mooi initiatief, het opstarten 
van een nieuw meisjeselftal. Wat wordt jouw rol 
en kun je nog meiden gebruiken? Zolang ik het kan 
combineren met mijn studie en zelf voetballen zal ik 
trainen/begeleiden. Nieuwe meiden zijn natuurlijk altijd 
welkom zodat we een 11-tal kunnen vormen!

Zijn we nog iets vergeten of wil je nog iets kwijt? 
---

Ik geef de balpen door aan: Niek Lodewijks

Welke vraag moet beslist gesteld worden aan 
deze persoon? Als aanvoerder/leider van het 3e, wat 
denk jij dat de toegevoegde waarde is van het 3e elftal 
aan NSV?
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Op 12 en 13 februari jl von-
den de eerste activiteiten 
plaats in het kader van het 95 
jarig bestaan van onze voet-
balvereniging NSV.

Op 12 februari vond de  
voetbalquiz plaats. Deze 
quiz was in elkaar gezet door 
Arjan Wagemans. Doordat veel 
spelers van de selectie een feest 
hadden die avond viel het aantal 
deelnemers een beetje tegen. 7 
teams van 3 personen streden om 
de begeerde eerste prijs. Er was 
duidelijk verschil tussen de teams 
die regelmatig dit soort quizzen 
spelen en de zogenaamde vrijbui-
ters zoals het team van onze club-
scheidsrechters. De gezelligheid 
was er echter niet minder om. 
De uiteindelijke winnaars Carlo 
Rijpers, Joerie Tullenaar en Hidde 
Tegelaar konden genieten van de 
door hen gewonnen prijs. Er was 
ook een bonusprijs voor het team 
dat tijdens het quizzen de meeste 
alcoholische versnaperingen had 
genuttigd. Ook deze prijs viel in 
goede aarde.

De jeugdquiz van zaterdag 13 
februari kon helaas geen door-
gang vinden. Door de vele afge-
lastingen en carnaval waren er 
te weinig contacten geweest 
tussen de leiders en de spelers. 
Deze quiz krijgt nu een plaatsje 
tijdens het jeugdkamp in het 
eerste weekend van juni.

Op zaterdag 13 juni vond de huldiging van de clubjubila-
rissen plaats welke gelijk een soort van reünie is. De tentoonstel-
ling in de vorm van oude foto’s en welke zowel letterlijk als digitaal 
in elkaar was gezet, trok veel bekijks.
48 clubjubilarissen waren uitgenodigd. Door ziekte en vakantie of 
andere redenen waren 9 afmeldingen ontvangen.

Alvorens met de huldiging van clubiconen kon worden begonnen, vroeg 
een afvaardiging van de KNVB even de tijd om 2 leden van NSV in het 
zonnetje te zetten.

Jos Verbocht, die met een smoes 
door zijn collega clubscheids-
rechter Jac Bartelen een wan-
delweekend had laten schieten, 
werd gehuldigd voor het feit dat 
hij meer dan 20 jaar actief is 
als verenigings-scheidsrechter. 
Hij ontving hiervoor de Gouden 
Scheidsrechterspeld van de KNVB. 
Zijn motto “zo lang een spe-
ler niet meer ouwehoert dan ik 
vroeger tegen de scheidsrechter” 
stimuleert hem om wekelijks vol 
goede moed zijn wedstrijden te fluiten. Sinds zijn pensionering vorig 
jaar hoort hij ook tot de vaste schoonmaakploeg van de maandagoch-
tend.

Willy van Dorst ontving de Gouden 
Waarderingsspeld van de KNVB 
vanwege het feit, dat hij meer 
dan 25 jaar bestuurslid is van de 
vereniging. Het grootste deel van 
deze periode is hij ook vice-voor-
zitter. Hij was ook 14 jaar secre-
taris. Samen met de vorige voor-
zitter, Wim van Zundert, was hij 
een van de initiatiefnemers van 
de privatisering van de opstallen. 
Tevens is hij al diverse keren lid 
geweest van een jubileumcom-

Lees vedrder op pagina 4
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missie en heeft hij verschillende 
taken vervuld bij de selectie van 
NSV 1. Hij was her-oprichter van 
het clubblad. Nu gaat dit alles 
digitaal via de Nieuwsbrief.

Na deze mooie onderscheidingen 
werd het tijd voor de clubonder-
scheidingen. Tenminste dat dacht 
iedereen, want de geplande gang 
van zaken werd verstoord door 
de binnenkomst van de kinderen 
met aanhang, kleinkinderen en 
collega’s van het UVV van Ella 
Hellemons – van de Brand. In 
hun kielzog kwam burgermees-
ter Niederer binnen en die vroeg 
Ella naar voren te komen. De vol 
verbazing kijkende Ella kwam 
schoorvoetend naar voren. 
Vanwege haar verdiensten voor de 
vereniging waaronder meer dan 
40 jaar verantwoordelijkheid voor 
de schoonmaak van de opstallen, 
jarenlange bestuurslidmaatschap, 
haar mantelzorg voor (klein-)
kinderen en andere familieleden 
alsmede voor haar verdiensten 

als vrijwilliger van het UVV in het 
ziekenhuis, hadden de burger-
meester doen besluiten om Ella te 
benoemen tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.
Na een door de burgermees-
ter ingezet “lang zal ze leven” 
werd een korte pauze ingelast 
om iedereen de gelegenheid te 
geven om Ella te feliciteren. En 
dat duurde wel even voordat de 
ruim 100 aanwezigen langs waren 
geweest.

Hierna werden de clubjubilarissen 
op een ludieke wijze door spreek-
stalmeester Rob Clarijs naar voren 
geroepen om hun aandenken 
voor hun 25, 40, 50, 65 en 70- 
jarig lidmaatschap in ontvangst 
te nemen. Onder begeleiding 
van een toepassend muziekje 
werd hen gevraagd naar voren te 
komen. Een doorzichtige bal met 
de naam van de jubilaris er in 
moest eerst in een soort Paas-tak 
worden gehangen alvorens voor-
zitter Jan Gommers het aanden-

ken uitreikte. Lars Schaap legde 
de jubilarissen, al dan niet met 
hun partner vast op de gevoelige 
plaat. Deze krijgen de jubilarissen 
nog nagestuurd.
Enkele uren na deze huldiging 
hebben enkele vrijwilligers de 
tentoonstelling in veiligheid 
gebracht. Tot in de kleine uurtjes 
werd deze jubileumviering voort-
gezet.

Eind mei begin juni vinden er 
diverse buitenactiviteiten plaats, 
Er wordt geprobeerd om een 
toernooi voor onze dames te orga-
niseren. Deze bestaan namelijk 
dit jaar 35 jaar. Ook wordt er een 
poging ondernomen om een 35+ 
toernooi te organiseren. Zo ook 
zijn er initiatieven genomen door 
enkele leden voor andere acti-
viteiten. Zo zijn er plannen voor 
een voetbalwedstrijd tussen oud-
eerste-elftalspelers en een mini-
zeskamp voor de Vrienden van 
NSV, bestaande uit selecties van 
de competitietegenstanders van 
ons 1e elftal. Ook komen onze 
Engelse vrienden uit Birmingham 
weer langs voor een vriendschap-
pelijke wedstrijd. Buiten de 
normale jeugdtoernooien wordt 
er ook een jeugdkamp georgani-
seerd. Al deze activiteiten worden 
afgesloten met een survivalweek-
end voor de jeugd en senioren 
in het eerste weekend van juni. 
In de eerstvolgende Nieuwsbrief 
zal op al deze activiteiten verder 
worden ingegaan.

Kijk vedrder op pagina 5
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25 jaar lid

40 jaar lid

60 jaar lid

50 jaar lid

65-70 jaar lid



	  
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	de	vorige	uitgave	is	per	abuis	dezelfde	puzzel	afgedrukt	als	de	uitgave	daarvoor.	Onze	
excuses.	
Deze	keer	een	quiz	woordzoeker.	Zoek	bij	de	naam	de	juiste	sport	en	streep	deze	weg	in		
het	diagram.	De	overgebleven	letters	vormen	een	vraag.	Het	antwoord	op	deze	vraag	is	
de	oplossing	van	deze	puzzel.	Succes.	

	           
                   
  

H	 O	 A	 T	 L	 E	 T	 I	 E	 K	 E	 N	 H	
	    

  
B	 N	 E	 R	 A	 V	 O	 N	 A	 K	 N	 E	 E	

	    
  

A	 S	 E	 O	 B	 O	 D	 U	 J	 B	 E	 N	 T	
	    

  
S	 C	 K	 P	 Y	 D	 W	 E	 L	 A	 F	 N	 N	

	    
  

K	 H	 O	 S	 E	 E	 A	 I	 H	 D	 R	 E	 E	
	    

  
E	 A	 R	 N	 L	 D	 T	 E	 A	 M	 U	 R	 D	

	    
  

T	 A	 F	 E	 L	 T	 E	 N	 N	 I	 S	 L	 J	
	    

  
B	 T	 B	 D	 O	 U	 R	 E	 D	 N	 Y	 E	 I	

	    
  

A	 S	 A	 R	 V	 R	 P	 M	 B	 T	 E	 I	 R	
	    

  
L	 E	 L	 A	 H	 N	 O	 M	 A	 O	 K	 W	 D	

	    
  

R	 N	 V	 A	 C	 E	 L	 E	 L	 N	 C	 N	 L	
	    

  
A	 N	 N	 P	 A	 N	 O	 W	 S	 V	 O	 A	 E	

	    
  

L	 A	 B	 T	 E	 O	 V	 Z	 E	 E	 H	 A	 V	
	    

  
S	 N	 O	 W	 B	 O	 A	 R	 D	 E	 N	 B	 N	

	    	

1. Li	Jie	 	 	 	 	 11.	Elis	Ligtlee	
2. Sanne	van	Paassen	 	 	 12.	Lieke	Wevers	
3. Kim	Polling	 	 	 	 13.	Lilian	de	Geus	
4. Moniek	Nijhuis		 	 	 14.	Jet	Hendriks	
5. Vivianne	Miedema	 	 	 15.	Karin	Kuijt	
6. Jorien	ter	Mors		 	 	 16.	Cheryl	Maas	
7. Madelein	Meppelink	 	 	 17.	Eef	Haaze	
8. Naomi	van	As	 	 	 	 18.	Anky	van	Grunsven	
9. Eefje	Muskens	 	 	 	 19.	Liefke	Klaassen	
10. Martine	Smeets	 	 	 20.	Dafne	Schippers	

Oplossing	vorige	puzzel:	1.	Michel	van	Egmond,	2.	De	Oude	Dame,	3.	Moordrecht,	4.	Duplan,	5.	Van	
Seumeren,	6.	Albert	Rusnak,	7.	Van	de	Looi,	8.	Erik	ten	Hag,	9.	Sebastien	Haller,	10.	Jack	van	Gelder.	
Oplossing:	Competitie	

	

> ZESKAMP <
Zondag 5 juni organiseert voetbalvereniging NSV ter ere van het 
95-jarig bestaan een spectaculaire zeskamp! Team tegen team 

wordt er die dag gestreden om de felbegeerde Survivalcup.

Het zeskamp-programma loopt van 13 uur tot 17uur.
Teams bestaan uit min. 6 spelers en een teamcaptain

Teams kunnen zich vanaf nu inschrijven door een e-mail te 
sturen naar secretariaat@nsv-nispen.nl met vermelding van de 

teamnaam en de contactgegevens van de teamcaptain. 

Inschrijven is mogelijk tot 30 april!
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In augustus zijn we met de meesten 
spelers begonnen aan het tweede 
jaar in de C’s. Aan de bovenkant zijn 
we 4 routiniers kwijtgeraakt aan de 
B1, maar aan de onderkant kregen 
we aanvulling van 4 aanstormende 
talenten uit de D. Tevens had Tijn 
gelukkig weer besloten om NSV-lid te 
worden, dus startten we met 15 man 
aan de voorbereiding. Die was maar 
kort maar krachtig. Na een mini-
male voorbereiding vanwege de late 
vakantie stonden de eerste beker-
wedstrijden al op het programma. 
Net als vorige competitie bleken 
we hierin de juiste beker spirit te 
hebben. De poulefase doorliepen we 
glorieus. Zonder te verliezen ein-
digden we hierin met een doelsaldo 
van 18-3 stijf bovenaan. Vooral de 
laatste poule wedstrijd tegen Rimboe 
(een ietwat geflatteerde 4-0) was 
er ééntje voor het zelfvertrouwen. 
Zeker niet onze beste wedstrijd maar 
wel eentje waar we ballen moesten 
tonen, wat we ook prima deden. Ook 
de volgende ronde hebben we over-
leefd door een vreemde wedstrijd in 
Zevenbergen, met 2 totaal verschil-
lende helften op een stormachtige 
Sinterklaaszaterdag. Niettemin toch 
een verdiende 2-3 overwinning. Ons 
bekeravontuur krijgt dus na de win-
terstop, net als vorig jaar, wederom 
een vervolg. Waarschijnlijk ergens in 
januari, dus zeker weer iets moois 
om naar uit te kijken…

Net als in de beker was onze start 
in de competitie sterk. De eerste 
3 wedstrijden werden gewonnen, 
waarin vooral de wedstrijd tegen 
Wernhout er opnieuw bovenuit 
sprong. Een zeker gelijkwaardige 
tegenstander, die we al een aantal 
competities tegen zijn gekomen, en 
waarin de uitslag nooit meer dan 
1 doelpunt verschilt. Blijkbaar zijn 
wij in dit soort wedstrijden op ons 
best, als het uiterste van ons wordt 
gevraagd. Soms speelt mazzel hierbij 
ook een rol, maar zoiets moet je 
afdwingen (zegt een winnende coach 
altijd). Het bleek  een competitie 
te worden met een grote kloof tus-
sen de top 5 en de onderliggende 7 
teams. Onderling was de top 5 erg 
gelijkwaardig en leverde ook de 

mooiste wedstrijden op. Natuurlijk 
zijn grote uitslagen ook wel eens 
lekker, zeker voor het zelfvertrou-
wen, maar het is sportief gezien veel 
leuker (en spannender) om met 4-3 
of 2-1 te winnen dan met 8-3 of 1-12. 
Helaas hadden we dus eigenlijk maar 
4 serieuze tegenstanders waar we ons  
mee konden meten. In de overige 7 
wedstrijden was het krachtsverschil 
eenvoudigweg te groot. Maar juist in 
die wedstrijden was de start vaak erg 
matig, of was het lastig om de con-
centratie lange tijd vast te houden. 
Gaandeweg deze wedstrijden kwa-
men we toch nog uitgebreid tot sco-
ren, maar eigenlijk was het, wellicht 
ook logisch, vaak te gemakzuchtig. 
Nee die top 5 wedstrijden, die zijn 
belangrijk, die doen er toe, daar leer 
je van. Eigenlijk hebben we maar 
1 wedstrijd terecht verloren, thuis 
tegen Victoria. Niet dat zij zoveel 
beter waren, maar juist omdat wij 
die wedstrijd ons niveau niet konden 
halen. Eerlijk gezegd mag dit zeker 
ook op het conto van Victoria bijge-
schreven worden. Zij speelden het 
slim en goed georganiseerd en gaven 
ons geen kans om in de wedstrijd te 
komen. Deze zeperd betekende onze 
2e, maar achteraf gezien ook laatste 
nederlaag in de gehele competitie. 
Alle volgende wedstrijden werden 
met grote cijfers gewonnen. Hierdoor 
zijn we met 27 punten terecht op 
een zeer mooie 2e plaats geëindigd. 
Uiteraard blijft de veruit meest 
besproken wedstrijd de met 1-0 
verloren uitwedstrijd op 3 oktober 
tegen de latere kampioen Alliance 
C2. Hier is al het nodige over gezegd 
en geschreven en eenieder (gelukkig 
ook bij Alliance) is er van overtuigd 
dat dit een schoolvoorbeeld is van 
hoe je niet moet fluiten. Eén advies 
voor deze te vroege Sinterklaas: Pas 
in ieder geval je kleding er op aan 
en een witte baard is toch zeker wel 
een eerste vereiste, anders zou men 
zomaar onterecht kunnen denken dat 
je een scheidsrechter zou zijn. Meer 
woorden wil ik er niet meer aan vuil 
maken. Het is zoals het is en blijft 
zoals het was. Ik hoop eigenlijk maar 
één ding, een volgende competitie 
indeling met Alliance C2. Dus een 
uitgelezen kans op een revanche. 

Voor ons trainers een makkie om de 
jongens dan scherp en gemotiveerd 
te krijgen lijkt me….

Zijn er verder nog andere opvallende 
zaken die de revue nog niet gepas-
seerd zijn? Lijkt me wel. Zoals al eer-
der genoemd zijn er 4 spelers met de 
nodige kwaliteiten doorgegaan naar 
de B1. Op zich best een aderlating 
voor het team, wat toch door de rest 
samen met de jongste aanwinsten 
opgevangen moest worden. En dat 
hebben ze met verve gedaan. In het 
begin hebben we bijna alle jongens 
op verschillende posities uitgepro-
beerd om te zien waar ze het beste 
uit de verf kwamen. Tot onze ver-
bazing waren die mogelijkheden erg 
divers. Durf gerust te zeggen dat we 
met onze opstellingen en uitgevoerde 
wisselbeleid het team nooit verzwakt 
hebben. De jongens hebben op al hun 
toegewezen posities uitstekend de 
bijbehorende taken zonder gemopper 
uitgevoerd. En dat is geen com-
pliment voor ons als leiders, maar 
juist voor de spelers. We zijn zeker 
gegroeid in de breedte, de jongens 
zijn multi-inzetbaarder geworden 
wat een grote meerwaarde voor het 
team en de prestaties hiervan heeft 
betekend. Worden in de wedstrijd-
verslagen altijd de doelpuntenma-
kers, keeper(s) of andere meest in 
het oog springende acties of spelers 
genoemd en geroemd, maar het zijn 
vaak de minder opvallende spelers 
die het verschil maken. Zij verrichten 
vaak stilzwijgend maar bekwaam hun 
taken. Deze onzichtbare klasbak-
ken hebben deze competitie bij alle 
wedstrijden aan de basis van het 
gezamenlijke succes gestaan. Zonder 
hun hadden we niet gestaan waar we 
ons nu bevinden, in de top van de 
klassering. En zoals al eerder gezegd: 
Aanvallen begint bij de verdedigers 
en verdedigen begint bij de aanval-
lers. Zonder elkaar te ondersteunen, 
het niet willen maken van de vuile 
meters, wordt het nooit een succes. 
Vandaar dat het collectief wat we 
deze competitie succesvol hebben 
laten zien het allerbelangrijkste, dus 
grootste winstpunt is. Dit biedt veel 
perspectief voor de toekomst…

Onzichtbare Klasbakken



Verbouwing van keuken NSV
21 december tijdens de winterstop zijn we begonnen met 
de keukenrenovatie.
Doordat we de hal bij de keuken hebben betrokken is de 
keuken voor 1/3 groter geworden. Na het hard werken 
s’avonds was het altijd gezellig om aan de bar wat na te 
buurten en de werkzaamheden voor de volgende dag te 
bespreken.
De planning was 4 weken en dat is ons gelukt. We hadden 
een bouwschema en daar hebben we ons aan gehouden. 

Donderdag 21 januari hebben we met de 
bouwploeg de keuken opgeleverd. Het was 
een gezellige oplevering en er waren geen 
opleverpunten. De nieuwe keuken is mooi ge-
worden en daar zijn we ontzettend trots op.
Iedereen die met de keuken meegeholpen 
heeft, zowel met de voorbereiding als met 
de uitvoering wil ik langs deze weg nog eens 
bedanken.

Tonny Haverkamp

Kascontrole:
Tijdens de jaarvergadering is toelichting gegeven op tijdlijnen en de 
samenstelling van de financiële verslaggeving. De vergadering heeft 
mandaat verleend om de kascontrole pas na de vergadering uit te laten 
voeren. 21 Januari 2016 heeft de controlecommissie, bestaande uit de 
heren E. Verbocht en T. van Ginderen, de kascontrole uitgevoerd. Uit 
de controle van de jaarrekening en de verantwoording van het bestuur 
over seizoen 2014/2015 zijn geen andere afwijkingen ten opzichte van 
de tijdens de jaarvergadering gegeven toelichtingen. Hiermee is aan het 
bestuur decharge verleend voor het door haar gevoerde beleid.

Met sportieve groet,

Namens bestuur NSV,
Ronald Rijsdijk, penningmeester

ZOEKT U EEN UITDAGENDE  
(VRIJWILLIGERS)BAAN?

NSV is op zoek naar een of meerdere enthousiaste 
field-managers of sportpark-managers  (of in goed 
Nispens) terreinknechten. 
Mensen die op maandag -  dinsdag – donderdag of 
zondag een paar uurtjes van hun vrije tijd willen 
gebruiken om gemotiveerde voetballers en voetbal-
lertjes te helpen bij het verzamelen van voetbal-
materiaal.  
De beloning is niet gering, eeuwige roem en dank-
baarheid zijn uw deel, en deelname aan een ge-
weldig leuke en gezellige vrijwilligersavond op de 
laatste zaterdag in maart.
Heeft u interesse, neem gerust contact op met Jan 
Gommers (voorzitter) 06-14717142 of Rini Bartelen 
(wedstrijdsecretaris) 06-10208688.

Bestuur voetbalvereniging  NSV

Maart:
01-03 Mees Rijsdijk 11 jaar E1
12-03 Tijn Raats 15 jaar C1
13-03 Ralph Schrooyen 07 jaar F3
13-03 Sven Bisschoff 16 jaar B1
15-03 Luc van der Kloot 14 jaar C1
15-03 Max van der Kloot 14 jaar C1
18-03 Sven Raats 07 jaar K1
21-03 Tygo Backx 08 jaar F2
21-03 Givano Buuron 07 jaar F3
22-03 Charlie Goossens 09 jaar F1
28-03 Geert de Nijs 11 jaar E1
30-03 Jera Termoshuizen 17 jaar B1

April:
01-04 Guus Kerstens 12 jaar D1
10-04 Chen Leus 08 jaar F2
11-04 Jelle van Doormaal 09 jaar F1
15-04 Kevin Haverkamp 16 jaar B1
16-04 Rob Brosens 16 jaar B1
21-04 Martijn Rommers 10 jaar E1
24-04 Lobke Schenk 08 jaar F3
28-04 Merlijn Moelker 07 jaar K1

Mei:
01-05 Anthony Brown 10 jaar E1
03-05 Lars Wijling 10 jaar E1
04-05 Sem Buermans 07 jaar F3
10-05 Stijn Mouws 06 jaar K1
10-05 Ties Mouws 06 jaar K1
17-05 Tommy van Terheijden 08 jaar F3
20-05 Jordy Jansen 14 jaar C1
22-05 Mart Elgersma 12 jaar D1
25-05 Maarten de Rooij 13 jaar D1
29-05 Arthur Goorden 09 jaar F1
29-05 Jules Goorden 09 jaar F1
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