















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

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
















Stefan Heijstek
Wouter Blaak
Bob Nieuwdorp
Marc Gorter
Jelle Knook
Koen Knook
Mart Grootenboer
Daan Oudhof
Jorn Moerland
Edgar vd Giesen
Sietse Vissers
Daan Grootenboer
Sven van Laarhoven
Esli de Looff

Trainer: René Opschoor
Leider: Johan Versluijs
Assistent scheidsrechter: S. Driesse
Verzorger: Arjan Pleit

Pupil vd week: 10 keer ik
1. Mijn naam is : Gwen Beijer
2. Ik ben 9 jaar
3. Ik zit in groep 6 van de
basisschool
4. Ik speel in MO11
5. Ik speel als middenvelder
6. Ik vind Feyenoord de beste
voetbalclub
7. Ik vind Kuyt en van Persie de
beste speler.
8. Mijn lievelings eten is patat en
pizza
9. Ik lust echt geen spruitjes
10.
Wat ik later wil worden weet
ik nog niet.

NOAD’67 1 – Kogelvangers 1
Daags na de soevereine 3 – 0 overwinning op buurman WHS staat de volgende thuiswedstrijd
al weer op het programma, Kogelvangers uit Willemstad komt op bezoek en die zullen na het
1 – 3 verlies thuis tegen ZSC er op gebrand zijn om een goed resultaat neer te zetten op
Flupland. De bezoekers staan 1 plaatsje onder NOAD maar wel met een wedstrijd minder en
wat ook opvalt aan de ploeg uit Willemstad is dat ze al 7 x gelijk gespeeld hebben en slechts 6
x verloren tot nu toe, het blijkt dus een ploeg die zich niet zomaar gewonnen geeft !
Ons Yellow and Green Army moet de wedstrijd van dinsdag een goed gevolg gaan geven en
zich definitief vestigen in die middenmoot, zeker vandaag in de thuiswedstrijd, immers 27
januari verloren ze nog met 2 – 1 op Willemstad en dan vraagt gewoon op een revanche ! Dat
dat er ook inzit moge duidelijk zijn, het plezier is terug in de ploeg, er word keihard gewerkt
voor elkaar en er worden resultaten gehaald, al met al gaat het nu dus eigenlijk best lekker en
dat moeten we met zijn allen ook zeker zo houden ! Dus NOAD fans, ga weer met zijn zijn
allen achter het team staan en laat ze op een positieve manier merken dat wij met zijn allen
trots zijn, ook al gaat het niet altijd naar wens, op de manier zoals ze zich van de laatste
plaats hebben afgeknokt !
NOAD wenst iedereen weer een spannende, sportieve en leuke wedstrijd toe !

