
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

     

 Pjotr Mosselman 

 Lars Steijn 

 Marvin Quist 

 Iwan Geense 

 Stephan vd Peet 

 Luuk Spijker 

 Christiaan van Hekken 

 Rob den Engelsman 

 Justin Walpot 

 Thom Buijs 

 Joost de Witte 

 Wessel Quist 

 Jeroen Verwijs 

 Frank den Engelsman 

 Wesley Kievit 

 Ramon Bodbijl 

 Lennart Wesdorp 

 Kell Rietbroek 

 Jos Erades 

 Ronald de Vrieze 

 Mark Provoost 

 Michiel Schipper 

 Barry vd Stel 

 Mike de Voogd 

 Nicky vd Velden 

 Robin Provoost 

 Belal Alashkar 

 Don van Vliet 

 Justin Vaane 

 Jasper Kraaijenbrink 
 

 
 

Trainer: Ad Palings 
Ass. trainer: Martijn Reijngoudt 
Leider: Jeffrey Walpot 
Assistent scheidsrechter: Wim vd Ree 
Verzorger: Ruud vd Perk 

Trainer: John Tahapary 
Assistent scheidsrechter: A. Wandel 
Verzorger: Sjaak Dorreman 
 
 
 

 

Pupil vd week: 10 keer ik 
1. Mijn Naam is : Roos van der Ree 
2. Ik ben 9 jaar 
3. Ik zit in groep 5 van de basisschool 
4. Ik speel in MO11 
5. Ik speel als Spits 
6. Ik vind Ajax de beste voetbalclub 
7. Ik vind Dolberg en Messi de beste 

spelers. 
8. Mijn lievelings eten is spagetti en ijs 
9. Ik lust geen  gekookte aardappelen 
10. Wat ik later wil worden 

Profvoetballer of  iets in het 
ziekenhuis. 

 



NOAD’67 1 – ZSC’62 1 

 

We tekenen 31 maart 2018 en wie had na de prachtige bekerreeks kunnen denken dat 
deze wedstrijd zo heel erg belangrijk zou worden voor NOAD ‘67 1? 
Natuurlijk is elke wedstrijd belangrijk, maar gezien de posities van beide teams is het voor 
NOAD erg belangrijk om 3 punten te pakken tegen de hekkesluiter om daar dan toch wel 
voorgoed mee af te rekenen en aansluiting te krijgen met die hele grote middengroep, 
zeker gezien het feit dat ze volgende week zaterdag 7 april naar Thoolse Boys moeten  en 
vervolgens dinsdag 10 april thuis tegen WHS moeten spelen.Voor onze gasten uit 
Scharendijke staat alles op het spel en word het van levensbelang om punten te gaan 
halen wil men niet degraderen en natuurlijk zullen ze gaan proberen 3 punten mee te 
nemen naar huis. 
NOAD heeft zeker iets goed te maken na de beschamende 7 – 0 verliespartij tegen (bijna) 
kampioen Krabbendijke en daar kunnen ze vandaag dan maar beter mee beginnen ook, 
gewoon NOAD-style ertegenaan gaan en die 3 punten op Flupland houden is een must 
vandaag en laten we hopen dat de oorwassing van vorige week de spelers wakker heeft 
gemaakt en dat ze vanuit zichzelf al de verplichting voelen alles te geven en een goede pot 
op de mat gaan leggen ! Nooit Ophouden, Altijd Doorgaan is ons devies als vereniging en 
zo moet het zijn ook en dat geld ook voor ons publiek, dus laten we met zijn allen die 12de 
man zijn en ze (positief) naar een overwinning juichen !! NOAD ‘67 wenst iedereen weer 
een mooie, sportieve en spannende wedstrijd toe !  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


