














Pjotr Mosselman
Lars Steijn
Marvin Quist
Iwan Geense
Luuk Spijker
Christiaan van Hekken
Justin Walpot
Thom Buijs
Joost de Witte
Wessel Quist
Rob den Engelsman
Frank den Engelsman
Stephan vd Peet
Wesley Kievit

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

















Armando de Witte
Machiel den Engelsman
Rik de Wit
Jeremy de Witte
Ton Geluk
Kevin Schaegen
Joost van Dijke
Robin van Dijke
Ronald vd Repe
Leroy Hage
Peter Hage
Tom Vroegop
Ricardo de Vos
Glen Fase
Renaldo de Witte

Trainer: Leon de Witte
Ass. trainer: Patrick Ketting
Leider: Anco Fase
Assistent scheidsrechter: Siem Snoep
Verzorger: Piet Ridderhof

Pupil vd week: 10 keer ik
1. Mijn naam is : Amber van Westen
2. Ik ben 9 jaar
3. Ik zit in groep 5 van de
basisschool
4. Ik speel in MO11
5. Ik speel als verdediger
6. Ik vind Ajax de beste voetbalclub
7. Ik vind Keesje de beste speler.
8. Mijn lievelings eten is sla met
spekjes
9. Ik lust echt geen tomaten
10.
Wat ik later wil worden weet
ik nog niet.

NOAD’67 1 – WHS 1
Dinsdagavond 10 april en toch staat er een echte derby op het programma voor NOAD 1. De
buren uut Stalland komen op bezoek en daar hebben we de laatste jaren helaas niet veel
punten aan overgehouden. Afgelopen zaterdag kon NOAD het net niet bolwerken tegen
Thoolse Boys, maar wel is er merkbaar dat het stukken beter gaat dan voor de winterstop en
dat er de wil is om voor elkaar te vechten ! WHS heeft afgelopen zaterdag eindelijk weer eens
3 punten gepakt en daardoor staan ze netjes in de middenmoot, al blijkt toch ook dat ze
zonder hun topspeler Arvin de Witte zeer moeizaam tot scoren komen en dus ook weinig
punten pakken. Voor ons vlaggenschip is het de 1ste in een reeks van 3 belangrijke
thuiswedstrijden (WHS, Kogelvangers en Rillandia) waarin ze zeker punten moeten gaan
pakken als ze boven die rode streep willen blijven.
Al met al toch een erg beladen wedstrijd dus voor beide equipes waarbij de belangen hoog
zijn en er voor de volle 100% geknokt zal moeten worden !
Laten we weer met zijn allen achter onze boys gaan staan zodat ze een mannetje meer
hebben en ze de buren puntloos kunnen laten en zo aansluiting bij de middenmoot te pakken !
Uiteraard wenst NOAD '67 iedereen weer een mooie, spannende en sportieve wedstrijd toe !

