
NSV’46  Weekbrief  42– 14 oktober 2020 

Nieuwe corona regels vanaf 14 oktober 22:00 uur. 

Zoals verwacht heeft de overheid de helaas noodzakelijke maatregelen moeten nemen.                  

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 12 oktober volgen hier de voorlopig te volgen 

aanvullende regels. 

Alle trainingen en wedstrijden van de senioren en JO19 zijn tot nader order stopgezet. 

De wedstrijden van de junioren t/m 17 jaar en de pupillen zijn tot nader order stopgezet.                    

De trainingen van de junioren t/m 17 jaar??? Bericht volgt. 

De trainingen van de pupillen ??? Bericht volgt. 

De kantine en kleedkamers blijven gesloten. 

 

Maatregelen om verspreiding te voorkomen 
• Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen. 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
• Schud geen handen. 
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

Het voetballen van afgelopen weekend: 

 Het was allemaal wel in een troosteloze sfeer. Veel regen, wind en geen toeschouwers, op enkele 

mensen van de pers en een enkele fanatiekeling  vanaf de parkeerplaats na. 

NSV’46 1 behaalde een dik verdiende 4-0 overwinning op Bodegraven. Een hogere score had 

mogelijk geweest al kreeg de tegenstander ook enkele mooie kansen. Hiermee staat NSV’46 nu op 

een keurige 4e plaats. Naast twee verslaggevers en een fotograaf was ook Dion van Dijk aanwezig die 

de wedstrijd filmde en via een Live Stream doorstuurde naar belangstellenden. Het zag er goed uit en 

zal zeker een vervolg krijgen. Geïnteresseerden kunnen via de site de wedstrijd terugkijken. 

Ook NSV’46 2 en NSV’46  JO19-1 wonnen hun wedstrijd tegen respectievelijk Nieuwkoop 3: 6-0 en 

Jodan Boys: 4-2. Beide NSV’46 teams voeren nu de ranglijst aan.  

Laten we de vrouwen niet vergeten. Vrijdagavond speelden de 30+ vrouwen drie leuke wedstrijden.          

Er werd twee keer gewonnen en 1 keer gelijkgespeeld. Zaterdag speelden de VR1 verdienstelijk gelijk 

tegen het sterke Bernardus (3-3) en won het jeugdige NSV’46 VR2 team met 2-4 bij BSC’68.  

De wedstrijd van NSV’46 3 werd afgelast terwijl de andere teams wel hebben kunnen spelen en dat 

met wisselende resultaten.  

Allemaal sterkte en blijft gezond. 

               

Voor uitslagen, verslagen, foto’s etc. verwijzen wij u naar: 
www.nsv46.nl 
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