
WEEKBRIEF WEEK 35 
Maandag 24 t/m zondag 30 augustus  

Spelregelwijzigingen per 1 september 

Er zijn vanaf zaterdag 1 september nieuwe spelregels van kracht. Vorige week werd al gecommuniceerd over de 

strafworpregels, maar er zijn nog een aantal wijzigingen. Onderstaand een overzicht van alle wijzigingen. 

1. Strafworpen. Diegene die een strafworp krijgt toegewezen door de scheidsrechter, moet deze zelf nemen. 

2. Steunbal vervalt. Er is geen verbod meer op steunbal (vallend de bal bemachtigen en met de vuist raken).  

3. Opgooibal vervalt. De keus is aan de scheidsrechter wie voordeel ontvangt wanneer het onbekend was wie als 

eerste de bal vast had. 

4. Coaching tijdens wedstrijd. Alle teams mogen twee coaches hebben. Slechts één coach van de twee mag van 

de bank af, mits zij andere deelnemers niet hinderen.  

5. Spel ophouden. Onnodig het spel ophouden kan de gedurende de hele wedstrijd bestraft worden.  

Wanneer er sprake is van punt 5, kan er bijvoorbeeld bij twijfel sneller voordeel worden gegeven voor een andere 

partij. Dit is de keuze van de scheidsrechter.  

Kangoeroe Klup 

We gaan dit seizoen weer verder met de Kangoeroe Klup. Dit vindt plaats op ons veld van 09:30 uur tot 10:15 uur. 

De data voor de Kangoeroe Klup voor de maanden september en oktober zijn:  

5 september 2020 

19 september 2020 

3 oktober 2020 

17 oktober 2020  

Vanaf 26 oktober verplaatst de competitie zich naar de zaal. Medio oktober worden de  

data bekend gemaakt voor het zaalseizoen.  

Team- en portretfoto’s  

Op zaterdag 5 september worden van iedereen nieuwe portretfoto’s gemaakt voor de digitale spelerskaarten en 

daarnaast worden ook de teamfoto’s gemaakt. Ga ervan uit dat je ca. 15 minuten vroeger dan gebruikelijk aanwezig 

moet zijn om dit vlot te laten verlopen. De planning wordt volgende week bekend gemaakt.  

Jij op Tholen 

Jij op Tholen is de opvolger van Sjors Sportief, een sportprogramma waar Emergo al een aantal jaar aan deelneemt 

op verschillende momenten in het jaar. Alle basisschoolleerlingen van Tholen krijgen een boekje met daarin allerlei 

informatie van de verenigingen van de gemeente. Iedereen tussen 4 en 13 jaar kan zich dan bij een vereniging 

inschrijven voor gratis proeflessen. Dit jaar zijn de volgende data voor Jij op Tholen: 

Datum Tijd Team (leeftijd) 

1 oktober 18:30 uur tot 19:30 uur F, E en D (6 tot en met 13 jaar) 

3 oktober 09:30 uur tot 10:15 uur  Kangoeroe Klup (4 tot en met 6 jaar)  

15 oktober 18:30 uur tot 19:30 uur F, E en D (6 tot en met 13 jaar) 

17 oktober 09:30 uur tot 10:15 uur  Kangoeroe Klup (4 tot en met 6 jaar)  

 

  



Open trainingen in september bij Emergo 

De voorbije seizoenen zijn er met regelmaat vriendjes- en vriendinnetjes trainingen georganiseerd. Vanaf dit seizoen 

worden dit open trainingen. Iedereen is welkom om te komen kijken en mee te doen bij onze trainingen op deze 

dagen. We willen jullie daarom ook vragen om zo veel mogelijk onze social mediaberichten op Facebook en 

Instagram te delen. Een overzicht van de open trainingen 

Datum Tijd Team (leeftijd) 

1 september 20:00 uur tot 21:00 uur  C, B en A (12 tot en met 18 jaar) 

3 september 18:30 uur tot 19:30 uur F, E en D (6 tot en met 11 jaar) 

5 september 09:30 uur tot 10:15 uur  Kangoeroe Klup (3 tot en met 6 jaar)  

15 september 20:00 uur tot 21:00 uur  C, B en A (12 tot en met 18 jaar) 

17 september 18:30 uur tot 19:30 uur F, E en D (6 tot en met 11 jaar) 

19 september 09:30 uur tot 10:15 uur  Kangoeroe Klup (3 tot en met 6 jaar)  

 

OnzeClubwinkel 

Vanaf deze maand zijn wij ingeschreven bij OnzeClubwinkel. Een sponsoringsprogramma speciaal voor verenigingen 

waar een percentage van het aankoopbedrag naar onze vereniging gaat. Maar liefst 300 webwinkels (waaronder 

Bol.com, Coolblue, Media Markt, Bon Prix, Hema, Vero Moda, Blokker en de Bijenkorf) zijn hierbij aangesloten. Zo 

doe je dat:  

1. Ga naar www.onzeclubwinkel.nl. 

2. Selecteer onze club (Sportvereniging NAKS – KV Emergo) 

3. Vind vervolgens je webshop via de zoekbalk of categorieën en klik erop. Je wordt doorgelinkt naar de 

webshop. 

4. Je doet je aankoop of boeking bij de webshop zoals je gewend bent. 

5. Zodra er een aankoop of boeking is afgerond gaat er een percentage van het aankoopbedrag naar jouw 

club. 

En het mooie is: het kost jou niks extra en het levert de vereniging weer wat extra geld op. 

Doen dus! 

Namens het volledige bestuur van NAKS, de sponsorcommissie en de technische commissie, Bedankt! 

Overzicht alle belangrijke data  

1 september: Open training Emergo A1 

3 september: Open training Emergo E1 

5 september: Eerste competitiewedstrijden veldcompetitie najaar 

5 september: Maken team- en portretfoto’s + Open training Kangoeroe Klup  

14 september:  Start NOC*NSF Nationale Sportweek 

15 september: Open training A1  

19 september: Start Grote Clubactie 2020 & Kangoeroe Klup 

23 september: Algemene Ledenvergadering (ALV) NAKS  

27 september: Einde NOC*NSF Nationale Sportweek 

1 oktober: Jij op Tholen-avond 6-13 jaar  

3 oktober: Jij op Tholen-ochtend 4-6 jaar & Kangoeroe Klup 

15 oktober: Jij op Tholen-avond 6-13 jaar 

17 oktober: Jij op Tholen-ochtend 4-6 jaar & Kangoer 

19 oktober: Laatste veldtrainingen veldcompetitie najaar (in deze week) 

24 oktober: Laatste competitiewedstrijden veldcompetitie najaar  

26 oktober: Start zaalcompetitie 

21 november: Start competitiewedstrijden zaal  

19 juni 2021: 50-jarig jubileum NAKS  

http://www.onzeclubwinkel.nl/


Deze data zijn onder voorbehoud.  


