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De aftrap! 
 
Zo, de tijd van de vriendschappelijke potjes en bekerwedstrijden zit er (bijna) op. Vanaf a.s. zaterdag 
gaat het weer om de punten en de prijzen. 
 
Het heeft heel wat moeite gekost, maar we zijn blij dat het weer gelukt is om 4 seniorenteams op de 
been te brengen. Daarnaast zijn de veteranen al van start gegaan en ook het vrouwenteam trapt 
zaterdag af. Bij de jeugd staan 5 teams te trappelen van ongeduld en ook bij de meiden is de juiste 
spirit aanwezig. 
 
De afgelopen weken hebben we ook weer de nodige leden in mogen schrijven. Daar zijn we blij mee, 
want dat betekent dat het wat makkelijker is om de teams in te delen. 
Natuurlijk kunnen we nog steeds nieuwe leden gebruiken. Ook spelers die maar 1 of 2 keer per 
maand kunnen voetballen, zijn welkom. 
 
Wij wensen alle teams heel veel plezier en succes. Gaan we aan het eind van het seizoen weer 1 of 
meerdere kampioenen verwelkomen? 
 
De komende tijd staan we ook voor een aantal uitdagingen. Uitdagingen die niet alleen het bestuur 
aangaan, maar waarbij we ook actieve inbreng van de leden en supporters verwachten. 
 
Volgende maand ontstaan er 1 of meerdere vacatures in het bestuur. We moeten in ieder geval op 
zoek naar een nieuwe secretaris, maar de afgelopen weken heeft geleerd dat een aparte 
wedstrijdsecretaris ook geen overbodige luxe is.  
 
Daarnaast zijn er nog andere vacatures of kunnen we op andere terreinen versterking gebruiken. Te 
denken valt aan leiders, trainers, (assistent-) scheidsrechters, mensen voor het onderhoud, 
kantinevrijwilligers enz, enz. 
 
Het bestuur heeft misschien wel een leidende rol in het invullen van deze vacatures, maar we stellen 
het heel erg op prijs als er door de leden meegedacht wordt en we hopen dat er leden zijn die zich 
spontaan aanmelden om een functie te vervullen. 
Het zou mooi zijn als deze vacatures ingevuld zouden worden door de jongere garde binnen de 
vereniging of dat de steeds groter wordende groep vrouwen in het bestuur vertegenwoordigd zou 
zijn. 
 
We zijn ook in afwachting van de bouwvergunning voor de vernieuwbouw van de kantine en 
kleedlokalen. De welstandcommissie heeft onze plannen inmiddels goedgekeurd. Als we straks gaan 
vernieuwbouwen dan kunnen we ook de nodige handjes gebruiken. 
 
De inschrijving op de obligatielening staat nog steeds open. We zitten bijna op de helft van het 
benodigde bedrag, dus we kunnen nog inschrijvingen gebruiken. En zeg nu zelf, 3% rente per jaar 
krijg je bij geen enkele bank! Tegenwoordig kost spaargeld bijna geld. 
 
Conclusie: voor iedereen is er nog genoeg werk aan de winkel.  
 
Voel je betrokken bij de vereniging en doe mee! 
 
Bestuur v.v. N.O.A.D.'67 
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Weekbrief 1684 , 18 september 2018, 45e jaargang 

Uitslagen :            stand 

NVS 1    -  NOAD ’67 1     4-5 

’s Heerarendskerke 2 -  NOAD’67 2    2-0 

Oostkap./Domburg 4 -  NOAD ’67 3    1-8 

Lepelstraatse Boys VE -  NOAD’67 VE    8-2 

NOAD’67 JO17  -  SSV’65 JO17    5-0 

NOAD’67 JO13  -  Bruse Boys JO13   10-0 

Halsteren JO11  -  NOAD ’67 JO11   2-14 

NOAD’67 MO11  -  Prinsenland MO11   10-0 

NOAD’67 JO9  -  Kruisland JO9   5-4 

MOC’17 JO8   -  NOAD’67 JO8   5-3 

   

 

Programma junioren 
    Woensdag 19 september 2018 

 

Tholense Boys JO9  -  NOAD’67 JO9    

Aanvang : 18.30 uur   Vertrek: 17.45 uur 

Afmelden bij Machiel van Wijk, tel. 06-21297790  

Vosmeer JO11  -  NOAD’67 JO11 

Aanvang: 19.00 uur   Vertrek: 18.15 uur 

Afmelden bij Antoine Hage, tel. 06-27354805 

Programma senioren 
Donderdag 20 september 2018 

 

NOAD’67 4   -  WHS 4  

Afgelast 

Afmelden bij Adrie Fontijne, tel. 06-24452190 
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Programma senioren 
Zaterdag 22 september 2018 

_________________________________________________________________ 
 

Wedstrijdcoördinatie:     Ochtend   John Verbraeken 

    Middag Jos van Splunter 

_________________________________________________________________ 
 

Uit: Seolto 1   -  NOAD’67 1 

Aanvang: 14.30 uur    Vertrek: 12.45  uur 

Rijden: Justin M, Pjotr, Bas, Lennard en Iwan 

Afmelden bij Perry Snoep, tel. 06-16379252 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

  

Thuis:   NOAD’67 2    -  ASWH 3 

Aanvang:     13.30 uur    Aanwezig: 12.30  uur 

Afmelden bij Wouter Fase, tel. 06-40678828 
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Uit: Kloetinge 6   -  NOAD’67 3 

Aanvang:  16.45  uur    Vertrek:  15.15   uur 

Afmelden bij Marco Reijngoudt, tel. 06-17126306 

___________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

Uit: Vosmeer 2   -  NOAD’67 4 

Aanvang:  14.30  uur    Vertrek:  13.45 uur 

Afmelden bij Adrie Fontijne, tel. 06-24452190 

___________________________________________________________________________ 

 

Thuis:   NOAD’67 VE1  -  Dosko VE3 

Aanvang:  15.00 uur    Aanwezig: 14.30  uur 

Afmelden bij Marco van Dijke, tel. 06-53119175 

 

 

Uit: Seolto VR   -  NOAD’67/Vosmeer VR 

Aanvang: 14.30 uur    Vertrek:  13.00 uur 

Afmelden bij Bea Mosch, tel. 06-15562996 
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Vrijwilligers jeugdteams v.v. N.O.A.D.'67  
   
Jullie hebben het misschien al gezien dat Julian Glasbergen vanaf dit seizoen de staf van JO17 gaat 
versterken. Hij zal niet alleen als leider maar ook als trainer deze groep gaan begeleiden. Dit doet hij 
samen met Jacob Bevelander (leider), Leo en Hans Polderman en Bart vd Velde en Wessel Quist  
   
Maar ook de andere jeugdteams hebben veel begeleiders nodig voor de trainingen en begeleiding 
van de wedstrijden.  
   
Voor JO13 zijn de trainers Marvin Quist, Justin Moerland, Marieke Geense en Marco van Kranen. 
Laatste 2 genoemden begeleiden deze groep bij de wedstrijden. JO11 wordt getraind door Frank den 
Engelsman en Antoine Hage. Antoine is ook de leider van dit team, samen met Maurits Verwijs. JO09 
wordt getraind en begeleid door Machiel van Wijk en JO08 wordt getraind door Wouter Fase, Patrick 
Kot en Jos Boon en de leiders zijn Tamara Kievit en Patrick Kot. JO08 spelen hun wedstrijden op een 
kwart veld en 6 tegen 6. En tot slot onze meiden van MO11. Zij worden begeleid door Patrick van 
Westen en Jaco Beijer. Samen verzorgen zij ook de trainingen. Net als JO11 spelen zij op een half veld 
en 8 tegen 8.  
   
Jullie lezen al dat er veel begeleiders nodig zijn om deze talenten op weg te helpen naar NOAD 1. 
Maar er zijn er nog steeds nodig. Lijkt het je leuk en wil je onze mooie club steunen. Meld je dan aan 
bij de voorzitter van het jeugdbestuur, Marco van Kranen (06 23951188). Leuk dat je ons helpt!  
 

___________________________________________________________________________ 

Programma jeugd 
Zaterdag 7 april 2018 

 

 

Uit: Prinsenland JO17  -  NOAD ’67 JO17 

Aanvang: 12.00 uur    Vertrek: 10.30 uur 

Rijden: ouders van Brent, Luuk, Gabriel en Marnix 

Afmelden bij Jacob Bevelander, tel. 06-15606860 
 

 

Thuis:   NOAD’67 JO13  -  NSV JO13 

Aanvang: 11.30  uur    Aanwezig: 11.00 uur 

Afmelden bij Marco van Kranen, tel.  0167-573867 

 

Thuis:   NOAD ’67 JO11  -  Kapelle JO11 

Aanvang: 09.00 uur    Vertrek: 08.30  uur 

Afmelden bij Antoine Hage, tel. 06-27354805 
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_________________________________________________________________ 

 

Thuis:   NOAD ’67 JO9  -  Stavenisse JO9 

Aanvang:10.45 uur    Aanwezig:  10.45 uur 

Afmelden bij Machiel van Wijk, tel. 06-21297790  
 

Thuis:  NOAD ’67 JO8  -  NSV JO8 

Aanvang: 09.00 uur    Aanwezig: 08.30 uur 

Afmelden bij Tamara Kievit, tel. 06-34288137 
 

 

NOAD ’67 MO11  vrij 
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Programma 
Donderdag 27 september 2018 

 

Prinsenland VE - NOAD67 VE 20.30 

 

Zaterdag 29 september 2018     

 

NOAD67 - Prinsenland 14.30 

Internos 3 - NOAD67 2 14.00 

NOAD67 3 - Kapelle 5 14.30 

NOAD67 4 - WHS 3 13.00 

        

NOAD67 JO17 - Meto JO17 11.00 

MOC'17 JO13 - NOAD67 JO13 09.45 

Rillandia JO11 - NOAD67 JO11 09.30 

Kapelle JO9 - NOAD67 JO9 08.30 

SVO/DKS17 VR - Noad’67/Vosmeer VR 11.45 

NOAD67 MO11 - MOC'17 MO11 09.00 
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