
                     

 

 

 

                      Weekbrief  17 – 28 april
 

 

Jeugdleiders, trainers en spelers, 

Voor de komende twee zaterdagen is het programma als volgt: 

 

Zaterdag 1 mei 

 

Mixwedstrijden 

09.30 uur:  JO7-1 & JO8-1, J09-1 & JO11-1 

 

10.30 uur:  JO12-1 & JO12-2 

 

11.45 uur: MO17-1, VR1 & VR2  

 

13.30 uur:  J019-1 & JO16-1 

 

Vrienden en vriendinnetjes zijn ook weer van harte welkom. 

 

Zaterdag 8 mei 

 

Mixwedstrijden 

09.30 uur:  JO7-1 & JO8-1, J09-1 & JO11-1 

 

10.30 uur:  JO12-1 & JO12-2 

 

11.45 uur: Training MO17-1  

 

11.45 uur:  Training JO16-1 

 

13.30 uur:  J019-1 & A-selectie 

 

13.30 uur:  Training VR1 & VR2 

 

Vrienden en vriendinnetjes zijn ook weer van harte welkom. 

 

We hopen op een goede opkomst en veel voetbalplezier! 

Met sportieve groet,  

Arie & Technische Commissie 



 

Vanaf maandag 26 april zal parkeerplaats van sportpark De Koet opgeknapt worden 

De parkeerplaats van sportpark De Koet (dus zowel van NSV'46 als Tennisvereniging LTV) zal vanaf 

maandag 26 april opgeknapt worden. 

De sloot tussen de parkeerplaatsen van voetbal en tennis is al enige tijd geleden gedempt en 

aannemer Van Ooijen heeft dit gebruikt als opslag voor alle rioleringswerkzaamheden in De Kuil. 

Inmiddels is het gehele terrein vrij gemaakt en vanaf maandag 26 april a.s. zal aannemer AW 

Rijneveld starten met de werkzaamheden van het gehele parkeerterrein. 

Er zal straks meer plek voor de fietsers zijn, er komt een nieuwe wandelroute richting voetbal en 

tennis en er zal ook voldoende groen voorzieningen aangelegd worden. 

De plannen zien er als volgt uit : 

 Het huidige trottoir + fietsenrekken (naast veld 2) komen te vervallen en zullen plaats maken voor 

(schuine)parkeerplaatsen. 

De fietsenstalling (+ parkeerplaats voor scooters) zullen verplaatst worden richting hekwerk naast de 

nieuw te maken ingang. De huidige ingang komt dus te vervallen, terwijl het schuifhek wel blijft 

bestaan voor de bevoorrading en voor hulpdiensten e.d.  

De nieuwe ingang voor NSV'46 zal ter hoogte van bestuurskamer komen. 

Vanaf de mast op het parkeerterrein zal er een looppad (tussen de parkeerstroken in) richting ingang 

voetbal en tennis komen. 

De werkzaamheden zullen gestart worden vanaf veld 2 richting de tennis. De huidige ingang van 

NSV'46  zal daarbij niet meer beschikbaar zijn, via het bruggetje kan toegang tot NSV'46 verkregen 

worden. 

De oud papier container blijft op parkeerplaats staan, maar zal meer richting de 

(huidige)parkeerplaats van tennis komen te staan. 

Naar verwachting zal aannemer AW Rijneveld de werkzaamheden voor de bouwvak afgerond 

hebben. 

In deze periode zal het aantal beschikbare parkeerplaatsen beperkt zijn, dus kom zoveel mogelijk 

lopend of met de fiets naar NSV'46. Je kunt je fiets op het terrein van NSV’46 voor de kleedkamers 

parkeren. 
  

 

 

 

 

 

 



Kunstgrasvelden dienen te voldoen aan de gebruiksnorm van KNVB, deze week is veld NSV'46 

gekeurd 

Ieder kunstgrasveld waarop (officiële)wedstrijden van KNVB op gespeeld worden dienen te voldoen 

aan de gebruiksnorm van KNVB. 

De gebruiksnorm voor kunstgrasvelden geeft de ondergrens aan tot wanneer een kunstgrasveld 

‘veilig’ en ‘blessurevrij’ te gebruiken is.In de norm, die bestaat sinds 1 juli 2010, staan eisen rond de 

stroefheid (van invloed op de kniebelasting), ‘schokabsorptie’ (enkelbelasting en lage rug), balstuit 

(hardheid van het veld), de balrol (snelheid van het veld) etc. 

Vanaf acht jaar na aanleg dienen kunstgrasvelden een verplichte keuring te ondergaan. Deze keuring 

moet vervolgens om de twee jaar worden herhaald. 

Een veld waarvan uiteindelijk niet kan worden aangetoond dat het voldoet aan de gebruiksnorm, 

mag niet meer worden gebruikt voor door de KNVB georganiseerde wedstrijden. 

Het kunstgrasveld van NSV'46 is 8 jaar geleden aangelegd en dus dient het veld ook gekeurd om aan 

te kunnen tonen om het veld voldoet. 

  

Vrijdag 23 april 2021 was het dan zover. 

Er werd oa. de balstuit getest : 

 

https://website.storage/Data/NSV46/RTE/Bestanden/NieuwsItem/1164/Balstuit.mp4


de schokabsorptie : 

 

 

 

en de balrol getest : 

  

 

Hoewel we de offciele rapportage nog af moeten wachten, hebben we wel te horen gekregen dat de 

eerste resultaten er goed uitzien. 

Zo zie je maar weer wat goed veldonderhoud van oa. onze VUT-ploeg zijn vruchten afwerpt en het 

veld er nog steeds na 8 jaar nog goed bij ligt en voldoet aan de norm. 

  

 

https://website.storage/Data/NSV46/RTE/Bestanden/NieuwsItem/1164/Schokabsorptie.mp4
https://website.storage/Data/NSV46/RTE/Bestanden/NieuwsItem/1164/Balrol.mp4

