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Weekbrief 1716 , 14 mei 2019, 45e jaargang 
_________________________________________________________________ 
Uitslagen zaterdag 11 mei 2019: 
 
De Fendert 1    - NOAD’67 1    1 - 2 
WHS 2     - NOAD’67 2    3 - 0 
NOAD’67 3     - Smerdiek 2    6 - 5 
Stavenisse 2     - NOAD’67 4    2 - 2 
VVC’68 VE     - NOAD’67 VE    6 - 3 
DBGC JO17     - NOAD’67 JO17   1 - 3 
NOAD’67 JO13    - Bruse Boys JO13   13-0 
NOAD’67 JO9    - Stavenisse JO9   3 - 2 
NOAD’67 JO8    - Roosendaal JO8   1 - 7 
Prinsenland MO11    - NOAD’67 MO11   2 - 6 
_________________________________________________________________ 
Wedstrijdcoördinatie: Antoine Quist 
    Jaap van Oudenaarde 
_________________________________________________________________ 

Programma senioren 
Zaterdag 18 mei 2019 

_________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 1     - Klundert 1 
Aanvang: 14.30 uur.   Aanwezig:  13.15 uur. 
Scheidsrechter: W.J. Spaeter 
Afmelden bij Perry Snoep, tel.: 06-16379252. 
_________________________________________________________________ 
 
Oranje Wit 4    - NOAD’67 2 
Aanvang: 15.00 uur.   Vertrek:  13.30 uur. 
Afmelden bij Wouter Fase, tel.: 06-40678828. 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 3     - Bruse Boys 3 
Aanvang: 12.30 uur.   Aanwezig:  11.45 uur. 
Afmelden bij Marco Reijngoudt, tel.: 06-17126306. 
_________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 4      - Steenbergen 3 
Aanvang: 13.00 uur.   Aanwezig:  12.30 uur. 
Afmelden bij Adrie Fontijne, tel.: 06-24452190. 
_________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 VE     - Vosmeer VE 
Aanvang: 15.00 uur.   Aanwezig: 14.30 uur. 
Afmelden bij Marco van Dijke, tel.: 06-53119175. 
_________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

Programma jeugd 
Woensdag 15 mei 2019 

_________________________________________________________________ 
 
MOC’17 JO13    - NOAD’67 JO13 
Aanvang: 19.00 uur.   Vertrek: 18.00 uur. 
Afmelden bij Marco van Kranen, tel.: 06-23951188. 
_________________________________________________________________ 
 
Meto JO11     - NOAD’67 JO11 
Aanvang: 19.00 uur.   Vertrek: 18.00 uur. 
Afmelden bij Antoine Hage, tel.: 06-51672342. 
_________________________________________________________________ 
 

Programma jeugd 
Zaterdag 18 mei 2019 

_________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 JO17    - Yerseke JO17 
Aanvang: 11.00 uur.   Aanwezig:  10.15 uur. 
Afmelden bij Jacob Bevelander, tel.: 06-15606860. 
_________________________________________________________________ 
 
Seolto JO13     - NOAD’67 JO13 
Aanvang: 08.45 uur.   Vertrek: 07.45 uur. 
Afmelden bij Marco van Kranen, tel.: 06-23951188. 
_________________________________________________________________ 
 
Kruisland JO11    - NOAD’67 JO11 
Aanvang: 10.00 uur.   Vertrek: 09.00 uur. 
Afmelden bij Antoine Hage, tel.: 06-51672342. 
_________________________________________________________________ 
 
Dosko JO9     - NOAD’67 JO9 
Aanvang: 10.45 uur.   Vertrek:  10.00 uur. 
Afmelden bij Machiel van Wijk, tel.: 06-21297790. 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
NVS JO8     - NOAD’67 JO8 
Aanvang: 10.30 uur.   Vertrek:  09.50 uur. 
Afmelden bij Tamara Kievit, tel.: 06-34288137. 
_________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 MO11    - NSV MO11 
Aanvang: 09.00 uur.   Vertrek:  08.15 uur. 
Afmelden bij Jaco Beijer, tel.: 06-55794561. 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

Programma jeugd 
Woensdag 22 mei 2019 

_________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 JO13    - DBGC JO13 
Aanvang: 19.15 uur.   Aanwezig: 19.00 uur. 
Afmelden bij Marco van Kranen, tel.: 06-23951188. 
_________________________________________________________________ 
 

Programma 
Zaterdag 25 mei 2019 

_________________________________________________________________ 
 

DFC 1     - NOAD’67     14.30 uur. 
NOAD’67 2    - SC Gastel 2    14.30 uur. 
DVO’60 3    - NOAD’67 3    13.00 uur. 
Halsteren 7    - NOAD’67 4    15.00 uur. 
Fc De Westhoek JO17  - NOAD’67 JO17   11.00 uur. 
NOAD’67 JO13   - Zwaluwe JO13   11.30 uur. 
NOAD’67 JO11   - Meto JO11    09.00 uur. 
NOAD’67 JO8   - Stavenisse JO8   09.00 uur. 
Unitas’30 MO11   - NOAD’67 MO11   08.30 uur. 
_________________________________________________________________ 
Vergaderkalender: 
 
Maandag 20 mei  Voetbalschool 
Dinsdag 21 mei  TVF vergadering 
Woensdag 22 mei  Bijeenkomst vrouwenteam 
_________________________________________________________________ 
 
Geboortenieuws: 
 
Op vrijdag 10 mei is er een dochter geboren bij Iwan en Janita Geense. Zij 
hebben haar Nova genoemd. 
Op zaterdag 11 mei is er een zoon geboren bij Joëlle en Robert Lindhout. Hij 
heeft de naam Jens gekregen. 
Wij feliciteren ze van harte met de gezinsuitbreiding en wensen ze veel geluk 
met hun gezin. 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
Voor een burenprijsje tennissen ook voor de jeugd mogelijk. 
 
Ook voor de jeugd is het seizoen bijna voorbij. En ook de jeugd kan in de 
maanden juni, juli en augustus de conditie op peil houden op de banen van 
onze buren, tennisvereniging De Ruucstoppelen. Voor de kosten hoeven jullie 
het niet te laten, die zijn maar € 15,00. Rackets en ballen zijn beschikbaar en 
staan in de hal. Aanmelden kan via de mail bij Henny van Beelen op: 
hennyvanbeelen@gmail.com. Verdere informatie bij Adrie van Dijke, tel.: 06-
48040409. 
_________________________________________________________________ 
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Nieuwbouw/verbouw: 
 
De contouren voor de nieuwe kleedlokalen zijn/worden steeds duidelijker. De 
bouwploeg is op dit moment druk bezig de blokken voor de muren te lijmen. 
Afgelopen vrijdagavond/zaterdagmorgen heeft een team van vrijwilligers het 
eerste project afgerond. Op het dak aan de achterzijde van de kantine zijn 55 
zonnepanelen gelegd en aangesloten. We hebben er nu al profijt van! 
Knap werk mannen, super gedaan! Bedankt! 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 
 
Kampioenschappen: 
 
Gaat het dit seizoen dan echt weer gebeuren? Wat? Nou, dat er 3 teams 
kampioen gaan worden? 
Dankzij een uitstekende overwinning afgelopen zaterdag heeft onze JO17 alle 
troeven in handen. Nog 2 wedstrijden winnen en dan kan de kampioensvlag in 
top! Ze spelen a.s. zaterdag thuis tegen Yerseke, de nummer 4 van de ranglijst 
en de laatste wedstrijd is uit tegen directe concurrent FC de Westhoek. 
Ook de JO13 kan nog kampioen worden. Zij hebben de moeilijkste opgave. Ze 
moeten dan de resterende 4 wedstrijden winnen. 
A.s. zaterdag kunnen de meiden van de MO11 het kampioenschap al 
binnenhalen. Ze hebben nu 3 punten voorsprong op de concurrenten en een 
veel beter doelsaldo. Een overwinning in de thuiswedstrijd tegen NSV betekent 
zo goed als zeker het kampioenschap. 
Succes jongens en meiden! 
_________________________________________________________________ 
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Gerard Noorthoek Verenigingstoernooi op Hemelvaartsdag (donderdag 30 
mei).  
De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen! We gaan voor minstens 8 
herenteams, dus wacht niet te lang met aanmelden. Dan kan de organisatie 
tijdig aan de slag om het speelschema te maken. 
Het zou natuurlijk prachtig zijn om een apart toernooi voor de dames te 
organiseren. Dus dames, kom gezellig een potje voetballen. 
Aanmelden kan bij Kees Ligtendag (deboppers@zeelandnet.nl). Graag een 
(originele) teamnaam en een spelerslijst.  
Het toernooi wordt georganiseerd zoals Gerard dat altijd voor ogen had. 
Waarin gezelligheid, spelplezier, sportiviteit en saamhorigheid de boventoon 
voeren. 
Een vast onderdeel van het verenigingstoernooi is de penaltybokaal voor de 
jeugd. Leiders en trainers zorgen jullie dat er voorrondes gehouden worden. De 
verwachting is dat de penaltybokaal om 15.00 uur gehouden wordt.  
Als het weer dan ook nog mee wil werken, maken we er met z’n allen een 
gezellige en sportieve dag van! 
_________________________________________________________________ 
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Ledenbestand (vooruitblik naar volgend seizoen). 
 
Tsjonge, wat een goed nieuws zeg! Hoezo? Nou, in maart is er een groep 
smurfen gestart met trainen en daarvan worden er maar liefst 6 lid.  Wie dan 
wel? Hier komen ze: 
Fleur Quist, Esmee van de Velde, Julian Walpot, Bram Vroegop, Tess Boon en 
Raf Barthel worden de spelers van ons jongste team. Alexandra Quist gaat het 
team leiden en Maurice van de Velde en Kees Vroegop worden de assistenten. 
Complimenten voor Alexandra en Tamara voor de start van het smurfenteam, 
goed gedaan dames. 
 
Goed voorbeeld doet vaak goed volgen! Ook het vrouwenteam is keihard bezig 
met de invulling van volgend seizoen. Maandagavond waren er weer een aantal 
nieuwe gezichten op de training en volgens trainer Frans Quist waren ze zeer 
enthousiast. Een goed teken voor het nieuwe seizoen. 
 
In overleg met de leiders hebben we aan de KNVB gevraagd of ons 2e team een 
klasse lager mag gaan voetballen (het team verdwijnt dus niet). We worden 
daardoor meer flexibel bij de invulling van het wedstrijdschema.  
 
Er is nog steeds een groep spelers die nu geen deel uitmaken van een team, 
maar die van grote waarde kunnen zijn voor de vereniging. Als die de koppen 
bij elkaar steken, kunnen ze misschien samen wel de kern van een team 
vormen. 
 
De teams bij de jongste jeugd zijn qua aantal goed gevuld. Er kunnen en mogen 
er natuurlijk altijd bij!  
Onze zorgen zitten meer bij de oudste jeugd. Er wordt hard gewerkt om een 
JO19 team in te schrijven voor volgend seizoen. De huidige bezetting is aan de 
magere kant, we zoeken dus nog nieuwe spelers! Ook hier geldt de kracht van 
het vragen en enthousiast maken van spelers. Hierin kunnen de huidige 
spelers, leider(s) en trainers een belangrijke rol spelen. 
 
Al met al zijn we al volop bezig met het volgend seizoen. Over 2 weken zitten 
de leiders en technische commissie rond de tafel om de puntjes op de i te 
zetten. Hopelijk heeft dat als resultaat dat we weer met 4 volwaardige teams 
de nieuwe competitie in kunnen gaan, dat we een veteranenteam houden, dat 
de vrouwen kunnen voetballen en dat alle jeugdteams probleemloos hunnen 
wedstrijd kunnen spelen. Dat kan alleen als we alles SAMEN doen! 


