
 

 

                     Weekbrief  12 – 24 maart 2021 

Viering 75-jarig bestaan wordt uitgesteld 

Na goed overleg heeft jubileumcommissie besloten om de viering van ons 75-jarig 

bestaan een jaar uit te stellen. 

In Noorden is een feest pas een feest als we dit ook echt met z'n allen kunnen vieren 

en helaas zijn - op dit moment -  de Covid-maatregelen van dien aard dat er nog 

geen grootschalige evenementen gevierd kunnen worden. 

Qua organisatie diende ook één en ander vastgelegd te worden, maar omdat we dit 

(zeer waarschijnlijk) niet met z'n allen kunnen vieren vond de jubileumcommissie dit 

niet gepast. 

Helaas dus geen feest met z'n allen, maar NSV'46 zou die echte dorpsclub niet zijn 

om dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Maar daarover later meer. 

Wat in het vat zit verzuurt niet.......... dus alle festiviteiten schuiven we nu weliswaar 

door maar in mei 2022 verwachten we dit ruimschoots goed te maken.  

Met z'n allen hebben NSV'46 gebracht naar de club zoals het nu is en dit jubileum 

willen we dan ook met z'n allen vieren.  

Omdat ook niet zeker is of viering van het jubileum bijv. in het najaar 2021 (of bij 

aanvang nieuw voetbalseizoen) wel doorgang zou kunnen vinden is gekozen om de 

festiviteiten te verplaatsen naar mei 2022. 

Wij vertrouwen erop dat iedereen begrip heeft voor deze beslissing en zodra het 

weer mogelijk is hopen wij jullie allemaal weer te verwelkomen op Sportpark De 

Koet. 

Jeugdleiders, trainers en spelers, 

Voor de komende twee zaterdagen is het programma als volgt: 
 
Zaterdag 27 maart 
 
Spellencircuit met 5 spelvormen: 

- Dribbelvorm 
- Penaltyschieten met klein/groot doel 
- Latjetrap klein-pup-groot doel 
- Trapvorm 
- Bal in emmer met bal tussen beide voeten 

 



09.30 uur:  Spellencircuit JO7-1, JO8-1, JO9-1 & JO11-1 
 
10.30 uur:  Spellencircuit JO12-1 & JO12-2 
 
11.30 uur:  Spellencircuit MO17-1 
 
13.30 uur:  Training JO16-1  
 
13.30 uur:  Onderlinge wedstrijd JO19-1 & A-selectie. Scheidsrechter Nicky Vork 
 
13.30 uur:    VR1 & VR2 
 
Zaterdag 3 april 
 
Onderlinge wedstrijden 
 
 09.30 uur:  JO7-1 & JO8-1 
 
  JO9-1 & JO11-1  vrij 
 
10.30 uur:  JO12-1 & JO12-2 
 
11.30 uur:  MO17-1, VR1 & VR2 
 
13.30 uur:  JO16-1 & JO19-1 
 
Training 
  
???    uur:    A selectie 
 
 
We hopen op een goede opkomst en veel voetbalplezier! 
 
Met sportieve groet,  
Arie & Technische Commissie 


