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Weekbrief 1652 , 12 december 2017, 44e jaargang 

Uitslag : 7 december 2017     stand 

Roosendaal JO19-3 - NOAD '67 JO19  1-4 

Uitslagen: 9 december 2017 

NOAD'67 1   - Wieldrecht 1  1-0 

NOAD'67 2   - De Fendert 2  1-3 

Apollo'69 2   - NOAD'67 3   4-1 

NOAD '67 JO19  - NVS JO19   1-2 

NOAD '67 JO15  - Roosendaal JO15-5 1-4 

Smerdiek JO11  - NOAD '67 JO11  1-6 

Steenbergen JO9-2 - NOAD '67 JO9  17-0 

  

Programma senioren 
Zaterdag 16 december 2017 

 

Wedstrijdcoördinatie: Ochtend Cennie Tichem 

    Middag Cenny Reijngoudt 
 

    

Uit: De Jonge Spartaan 1  -  NOAD’67 1 

Aanvang:  14:30  uur    Vertrek:  12:50  uur 

Scheidsrechter:  J.A. de Jong 

Rijden: Pjotr, Marvin, Iwan, Jeffrey en Frank 

Afmelden bij Ad Palings, tel. 06-37085759 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

  

NOAD’67 2   vrij 
 

 

NOAD’67 3  vrij 

___________________________________________________________________________ 
 

Thuis:   NOAD ’67 4   -  Kruisland 2 

Aanvang:  14:00  uur     Aanwezig:  13:30 uur 

Afmelden bij Wouter Fase, tel. 06-40678828 

___________________________________________________________________________ 
 

Thuis:   NOAD’67 VE   -  Vosmeer VE 

Aanvang:  15:00  uur     Aanwezig:  14:30 uur 

Afmelden bij Marco van Dijke, tel. 06-53119175 
 

 

Uit:  Yerseke VR    -  NOAD’67/Vosmeer VR 

Aanvang:  11:30  uur     Vertrek:  10:15  uur 

Afmelden bij Sander Kot, tel. 06-51702369  
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___________________________________________________________________________ 

Programma jeugd 
Woensdag 13 december 2017  

 

Uit:  Roosendaal JO19-4   -  NOAD ’67 JO19 

Aanvang:  19:30  uur     Vertrek:  18:15  uur 

Afmelden bij Maurice Kosten , tel. 06-29290990 
 

 

    Zaterdag 16 december 2017 
 

Thuis:   NOAD’67 JO19   -  NSV JO19 

Aanvang:  12:00  uur     Aanwezig:  11:15  uur 

Afmelden bij Maurice Kosten , tel. 06-29290990 
 

 

NOAD’67 JO15  vrij   
 

 

Uit: SKNWK JO11-2   -  NOAD ’67 JO11  beker 

Aanvang:  10:00  uur     Vertrek:  8:50  uur 

Afmelden bij Marco van Kranen, tel.  0167-573867 

 

 

Thuis:   NOAD ’67 JO10   -  Stavenisse JO10 

Aanvang:  11:00  uur     Aanwezig:  10:30 uur 

Afmelden bij Maurits Verwijs, tel. 06-48334221 

 

 

Thuis:   NOAD ’67 JO9   -  METO JO9-4 

Aanvang:  9:00  uur     Aanwezig:  8:30  uur 

Afmelden bij Antoine Hage, tel. 06-27354805            
of Machiel van Wijk, tel. 06-21297790  
 

 

Thuis:   NOAD ’67 MO11   -  Arnemuiden MO11 

Aanvang:  10:00  uur     Aanwezig:  9:30  uur 

Afmelden bij Patrick van Westen, tel. 06- 30460445 
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NOAD '67 JO11 kampioen najaarscompetitie 

Het team van NOAD '67 JO11 is kampioen geworden in de 4e klasse van de 

najaarscompetitie. Met nog 1 wedstrijd te spelen kunnen ze  niet meer ingehaald worden. 

NOAD '67 heeft alle 8 gespeelde wedstrijden winnend afgesloten, 55 keer gescoord en 10 

doelpunten geïncasseerd.  

Het team bestaat uit John Walpot, Benjamin Lems, Noah Kik, Senna Kik, Max Bezemer, 

Lorenzo Geense, Mees Verwijs, Collin Moerland, Niek Veldhuizen, Lisa Fontijne  en Wessel 

van Kranen . Ze worden getraind en gecoacht door Marieke Geense en Marco van Kranen. In 

alle wedstrijden hebben ze overtuigend gespeeld en veel kansen gecreëerd. Ze scoorden  

veel uit deze kansen en vaak na een mooie combinatie. Zelfs na een achterstand tegen De 

Fendert werden de mouwen opgestroopt en sleepten ze er een verdiende overwinning uit.  

Bijna alle spelers hebben één of meerdere doelpunten gemaakt waardoor ze niet afhankelijk 

zijn van één scorende spits. Een echt team dus.  
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Open clubkampioenschappen dart- koppel editie 
Zaterdag 30 december gaan we er een gezellige boel van maken bij NOAD ‘67 in de kantine ! 

Eerst zullen we ‘s middags een leuke oudejaarstraining houden voor alle senioren, maar ook 
de JO 19 mag hier aan meedoen natuurlijk ! 

Vanwege verwachte kou, zal er natuurlijk ook een warme versnapering zijn zo halverwege de 
training en nadat we allemaal lekker gedoucht hebben, zullen we rond de klok van 17:00 
starten met het darttoernooi, dit jaar in koppelvorm. Opgeven kan bij Sander Kot 
(0651702369) of aan de bar. 

We zullen starten in poules, met daarna een winnaars- en verliezersronde. Elke geldige 180 
score is een gratis consumptie en ook voor de hoogste uitgooi is er een mooie prijs 
beschikbaar en mochten er dames mee willen doen, dan staat ook voor de beste dame een 
mooie prijs klaar dus kom op dames, zoek een koppelmaatje en doe gezellig mee ! Tijdens 
het darttoernooi zal er ook voor een lekker hapje gezorgd worden! 

Dus wie worden de nieuwe dartskoningen van NOAD ? Onder de inschrijvingen nu al illustere 
koppels : wat te denken van het Steijn kwadraat koppel ? of het ervaren koppel Kees Filius 
en Wim van der Ree ? Of de altijd fanatieke Lennard Noorthoek/Christian van Hekken 
combinatie ? Hoe dan ook, het zal weer een verbeten strijd worden tussen de darters ! 

Inmiddels staat de teller op 10 koppels, dus heb je zin, doe lekker mee en zoek een 
koppelmaat. Er word gefluisterd dat ene R den B en ene S K nog geen koppelmaat hebben... 
dus wie maakt ze blij en wil hun koppel zijn die avond ? 

Wil je niet meedoen, kom dan gerust een kijkje nemen bij al dit dartsgeweld en doe 
bijvoorbeeld mee met de grote superverloting deze avond, waarbij we echt een hele mooie 
1ste prijs hebben... wat ? Tja komt dat zelf maar bekijken de 30ste december ! 
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Bestuur team weer compleet! 
 

Tijdens de Ledenvergadering van 27 oktober bleken er 3 vacatures in het bestuur in het 
bestuur te zijn. John stopte als voorzitter, Jan als jeugdsecretaris en Bas als bestuurslid. 
Tijdens de vergadering werden er als 2 vacatures ingevuld. Marco van Kranen nam de plaats 
in van Jan en Jaap van Oudenaarde nam de voorzittershamer over van John. Voor de 3e 
vacature kreeg het bestuur mandaat om die in te vullen. En dat is gelukt! 
In de bestuursvergadering van 6 december heeft het bestuur Kees Ligtendag benoemd als 
bestuurslid. Kees zal samen met Rien Filius het technisch beleid met betrekking tot de 
senioren vorm en inhoud geven. Eén van zijn eerste taken zal zijn de organisatie van de 
IJzelcup 2.0 (of misschien wel 3.0). 
De taakverdeling in het bestuur is nu als volgt: Jaap van Oudenaarde is voorzitter,  Cenny 
Reijngoudt is secretaris, Dennis Kot is penningmeester (+ onderhoud terreinen en gebouwen 
en kantinebeheer), Marco van Kranen is jeugdsecretaris, Harm Verwijs heeft o.a. de 
sponsoring en informatie in zijn portefeuille, Rien Filius is verantwoordelijk voor de senioren 
en heeft zitting in de technische commissie en Kees Ligtendag heeft ongeveer dezelfde 
taken. 
Het bestuur is compleet, hopelijk kunnen we alle uitdagingen die er liggen of nog op ons 
afkomen, tot ieders tevredenheid aanpakken! Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we 
de hulp en steun van ALLE leden, supporters, vrijwilligers en sponsors bij nodig! 
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Kersttoernooi  
  team Datum Tijdstip Plaats 

JO6-Mini pupillen woensdag 27 december 2017 9:00 tot 11:20 Wellevate Sint Annaland 

JO9-1 donderdag 28 december 2017 13:00 tot 15:20 Wellevate Sint Annaland 

JO9-2 donderdag 28 december 2017 9:00 tot 11:20 Wellevate Sint Annaland 

JO11 vrijdag 29 december 2017 13:00 tot 16:30 Wellevate Sint Annaland 

        

JO15-1 donderdag 28 december 2016 9:00 tot 11:00 Meulvliet  Tholen 

JO15-2 donderdag 28 december 2016 11:00 tot 13:00 Meulvliet  Tholen 

De indeling van de teams wordt door de leiders geregeld. 

        

               

Activiteiten: 

23 december 2017  Kersttraining  om 14:00 uur 

30 december 2017 oudejaarstraining  om 14:00 uur 

Aansluitend  Darttoernooi om  17:00 uur 

6 januari 2018  ijzelcup 

13 januari 2018 toernooi voor het 1e in Dinteloord 
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