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Weekbrief 1708 , 19 maart 2019, 45e jaargang 

Uitslagen zaterdag 16 maart 2019: 
 
NOAD’67 2     - Wieldrecht 3   1 - 5 
Prinsenland 3    - NOAD´67 3    3 - 1 
NOAD’67/Vosmeer VR   - Nieuwdorp/Patrijzen VR  1 - 3 
_________________________________________________________________ 
 
Wedstrijdcoördinatie: ochtend : Bart van de Velde  
    middag : Jaap van Oudenaarde 
_________________________________________________________________ 
 

Programma 
Donderdag 21 maart 2019 

_________________________________________________________________ 
 
Internos VE     - NOAD’67 VE 
Aanvang: 20.00 uur   Vertrek: 19.00 uur. 
Afmelden bij Marco van Dijke, tel.: 06-53119175. 
_________________________________________________________________ 

 

Programma senioren 
Zaterdag 23 maart 2019 

_________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 1      - Kogelvangers 1 
Aanvang: 14.30 uur   Aanwezig:   13.15 uur. 
Scheidsrechter: A.C. Deurloo 
Afmelden bij Perry Snoep, tel. 06-16379252. 
Sponsor wedstrijdbal:  
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__________________________________________________________________________________ 

 
VVC’68 2     - NOAD’67 2 
Aanvang: 12.00 uur.   Vertrek: 10.50 uur. 
Scheidsrechter: F.M. v.d. Beek 
Afmelden bij Wouter Fase, tel.: 06-40678828. 
________________________________________________________________ 

 
NOAD’67 3     - FC Bergen 3 
Aanvang: 14.45 uur.   Aanwezig:  14.00 uur. 
Afmelden bij Marco Reijngoudt, tel.: 06-17126306. 
Let op: deze wedstrijd wordt waarschijnlijk verplaatst! 
________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 4     - Vrederust 2 
Aanvang: 13.00 uur.   Aanwezig: 12.30 uur. 
Afmelden bij Adrie Fontijne, tel.: 06-24452190. 
________________________________________________________________ 
 
NOAD’67/Vosmeer VR   - SVO/DKS’17 VR 
Aanvang: 12.00 uur.   Aanwezig: 11.15 uur. 
Afmelden bij Bea Mosch, tel.: 06-15562996. 
Deze wedstrijd wordt op het terrein van Vosmeer gespeeld. 
________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

Programma jeugd 
Zaterdag 23 maart 2019 

_________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 JO17    - Lepelstr. Boys JO17 
Aanvang: 11.00 uur.   Aanwezig: 10.15 uur. 
Afmelden bij Jacob Bevelander, tel.: 06-15606860. 
_________________________________________________________________ 
 
Unitas’30 JO13    - NOAD’67 JO13 
Aanvang: 10.15 uur.   Vertrek: 08.45 uur. 
Afmelden bij Marco van Kranen, tel.: 06-23951188. 
_________________________________________________________________ 
 
MOC’17 JO11    - NOAD’67 JO11 
Aanvang: 09.45 uur.   Vertrek: 08.45 uur. 
Afmelden bij Antoine Hage, tel.: 06-27354805. 
_________________________________________________________________ 
 
WHS JO9     - NOAD’67 JO9 
Aanvang: 11.00 uur.   Vertrek: 10.20 uur. 
Afmelden bij Machiel, tel.: 06-21297790 
_________________________________________________________________ 
 
Halsteren JO8    - NOAD’67 JO8 
Aanvang: 09.00 uur.   Vertrek:  08.15 uur. 
Afmelden bij Tamara Kievit, tel.: 06-34288137. 
_________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 MO11    - Wernhout MO11 
Aanvang: 10.00 uur.   Aanwezig:  09.30 uur. 
Afmelden bij Jaco Beijer, tel.: 06-55794561. 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

Programma jeugd 
woensdag 27 maart 2019 

_________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 JO13    - Schouws Elftal JO13 
Aanvang: 19.00 uur.   Vertrek: 18.00 uur. 
Afmelden bij Marco van Kranen, tel.: 06-23951188. 
Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van Bruse Boys. 
_________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

Programma 
Zaterdag 30 maart 2019 

_________________________________________________________________ 
 

Wieldrecht 1   - NOAD’67 1    15.00 uur. 
NOAD’67 3    - Kloetinge 6    14.30 uur. 
SPS JO17    - NOAD’67JO17   11.30 uur. 
Vosmeer JO11   - NOAD’67 JO11   09.30 uur. 
NOAD’67 JO9   - WHS JO9    10.45 uur. 
NOAD’67 JO8   - WHS JO8    09.00 uur. 
NOAD’67/Vosmeer VR  - Seolto VR    10.30 uur. 
_________________________________________________________________ 
De (on) zin of het plezier van het voetbal. 
 
Waarom deze kop boven dit stukje? De reden is eigenlijk heel simpel. Als je lid 
wordt van onze vereniging dan doe je dat omdat je zin hebt om te gaan 
voetballen en dat je daar plezier aan wil beleven. En dat krijg je door samen 
wekelijks te trainen en wedstrijden te spelen? Toch? 
De realiteit is iets anders.  
Tegenwoordig is het schering en inslag (wekelijks) dat trainingen niet doorgaan 
en dat wedstrijden verplaatst moeten worden. Bij zowel de jeugd als de 
senioren. Ter illustratie het volgende voorbeeld: 
Dit seizoen stuurt een leider een appje met de volgende vraag. Mag ik onze 
tegenstander bellen om de wedstrijd van zaterdag te verplaatsen? Reden? 
Maar liefst 9 (!) afmeldingen. Dit is maar 1 voorbeeld, maar zo zijn er meerdere 
voorbeelden met dezelfde redenen en bij meerdere teams. 
Er zullen best goede redenen zijn om af te melden, en er zullen spelers bij zijn, 
die anders nooit afmelden. 
Maar in zijn algemeenheid is (wordt) het de hoogste tijd dat spelers hun 
verantwoordelijkheid nemen en er door de week zijn om te trainen en er op 
zaterdag zijn om te voetballen. Nu worden anderen met problemen 
opgezadeld die er niet hoeven te zijn! En je laat ook de spelers die er wel zijn, 
maar nu niet kunnen spelen, vallen als een baksteen! 
We prijzen ons gelukkig dat we nog steeds voor ieder team leiders en/of 
trainers hebben. Mensen die week in, week uit klaar staan voor hun spelers en 
alles zo goed mogelijk proberen te regelen. En juist die mensen staan in de kou! 
En dus worden die het ook een keer beu en stoppen ermee. 
Dus dames en heren spelers, zoek een reden om wel te (kunnen) trainen en 
voetballen in plaats van heel makkelijk af te melden! 
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_________________________________________________________________ 
De smurfen gaan weer van start! 
 
Met ingang van dinsdag 26 maart gaan de smurfen weer beginnen aan hun 
trainingen. De aanvang is 16.00 uur en het einde is om ongeveer 16.45 uur. 
Het team bestaat uit de volgende 11 kanjers: 
 
Fleur Quist   Veronique Kot  Julian Walpot 
Noud Mol   Esmee van de Velde Bram Vroegop 
Tess Boon   Duke Smits   Xavi Fontijne 
Raf Barthel   Daan van Starkenburg 
 
Tamara Kievit en Alexandra Quist gaan het team leiden. 
Heel veel succes! 
_________________________________________________________________ 
 
Adreswijzigingen. 
 
We constateren nogal eens dat onze ledenadministratie niet helemaal up to 
date is. Met name in adressen, telefoonnummers en e-mailadressen zitten 
regelmatig fouten.  
Ook als je bankrekeningnummer wijzigt, willen we dat graag weten. Dat 
voorkomt weer extra werk bij de inning van de contributie. 
En voor de KNVB is het van belang dat de e-mailadressen goed in het systeem 
staan. Zij communiceren altijd via de e-mail. 
Wij vragen iedereen om zijn/haar wijzigingen door te geven. Dat kan via e-mail 
naar: oudenaar@planet.nl. 
_________________________________________________________________ 
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