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TROTSE HOOFDSPONSOR VAN NOAD’67
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Weekbrief 1697 , 18 december 2018, 45e jaargang
Uitslagen : zaterdag 15 december 2018

Uitslagen

NOAD’67 1
Smerdiek 1
3-0
Welberg 2
NOAD’67 4
6-0
Alliance JO 13
NOAD’67 JO13
2-4
_________________________________________________________________
Programma zaterdag 22 december 2018.
SKNWK JO17
NOAD’67 JO17
Aanvang: 11.15 uur
Vertrek: 10.00 uur.
Rijden: Brent, Julius en Marnix.
Afmelden bij Jacob Bevelander, tel. 06-15606860
___________________________________________________________________________
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Programma winterstop/inhaalwedstrijden
Za. 22 -12
Za. 29-12

Training senioren
14.00 uur.
Training senioren
14.00 uur.
Darttoernooi koppels
17.00 uur.
Ma. 31-12 Oudejaarstraining
14.00 uur.
Za. 05-01 IJzelcup
14.00 uur.
Nieuwjaarsreceptie
Za. 12-01 Colijnspl. Boys 1
NOAD’67 1
14.30 uur.
NOAD’67 JO17
SPS JO17
11.30 uur.
Za. 19-01 Kogelvangers 1
NOAD’67 1
14.30 uur.
Za. 26-01 NOAD’67 1
ZSC’62 1
14.30 uur.
NOAD’67 3
MZC’11 4
13.00 uur.
FC Bergen 4
NOAD’67 4
14.30 uur.
NOAD’67/Vosmeer VR De Westhoek VR
10.30 uur.
Za. 02-02 Dubbeldam 1
NOAD’67 1
14.30 uur.
NOAD’67 3
Halsteren 2
14.30 uur.
DVO’60 9
NOAD’67 4
13.00 uur.
NOAD’67 VE
Thol. Boys VE
15.00 uur.
De Fendert VR
NOAD’67/Vosmeer VR 14.30 uur.
_________________________________________________________________

4

Nieuws uit de bestuurskamer:
Op 26 november hebben we als bestuur de opdracht bij de Technische
Commissie (TC) weggelegd om te onderzoeken hoe de positie van de trainer
binnen de selectie en de rest van de vereniging is.
De TC is hiermee voortvarend aan de slag gegaan en is met een positief advies
richting het bestuur gekomen om het contract met Perry te verlengen.
Afgelopen zaterdag heeft een delegatie van het bestuur een gesprek gehad met
Perry en hebben we overeenstemming bereikt om het contract met Perry met 1
jaar te verlengen.
Een mooi en positief resultaat aan het einde van dit jaar waar alle partijen heel
blij mee zijn.
________________________________________________________________
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IJZELCUP 2019

Op zaterdag 5 januari 2019 wordt de IJzelcup weer georganiseerd. We gebruiken
weer het concept van vorig jaar. Dat betekent 2 wedstrijden verdeeld over 2
velden.
Op het ene veld spelen het 1e, 2e en 3e elftal een wedstrijd en op het andere veld
het 4e elftal, de veteranen en de vrouwen.
De aanvang van de wedstrijden is 14.00 uur en er wordt 2x een half uur gespeeld.
In de rust is er thee of thee met schrobbelaar.
Na afloop maken we het, onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig
in de kantine. Als de voortekenen ons niet bedriegen, zal de voorzitter weer
speechen. We zijn benieuwd wat hij voor ons in petto heeft.
Ook het Rad zal weer gedraaid worden. Voor de 1e ronde krijgen de leden 1 gratis
lot.
We rekenen op een grote opkomst van leden, “aanhang”, sponsors en
supporters om het nieuwe jaar in te luiden.
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Kerstzaaltoernooi Jeugd.

Op donderdag 27 en vrijdag 28 december wordt het jaarlijkse Kerstzaaltoernooi
gespeeld. De JO8 t/m JO11 speelt in de Wellevaete in Sint-Annaland, de JO13
speelt in de Meulvliet in Tholen.
De leiders zijn al op de hoogte van het programma, hieronder de begin- en
eindtijden.
Het programma is als volgt:
Donderdag 27 december:
13.35 – 15.00 uur JO8

Wellevaete

Vrijdag 28 december:
11.25 – 12.40 uur JO9 Wellevaete
12.50 – 14.30 uur JO11 Wellevaete
11.00 – 14.15 uur JO13 Meulvliet
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Darttoernooi zaterdag 29 december 2018.

Na de training van deze zaterdag en de traditionele kop snert start om
ongeveer 17.00 uur het jaarlijkse darttoernooi voor koppels.
Inschrijven voor het toernooi kan aan de bar bij Sander of via een appje naar
06-51702369. De kosten zijn € 10,00 per koppel en het inschrijfgeld is ook
prijzengeld. Voor de hoogste uitgooi is er een mooie prijs.
Er wordt gespeeld in poules, waarna er in een winnaars- en verliezerspoule
gespeeld wordt.
Wie worden de opvolgers van Sander en Wouter?
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Dit is de laatste weekbrief van 2018
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen, een veilige jaarwisseling en een
gezond, gelukkig en sportief 2019.

11

12

