

















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

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



















Simon de Bruine
Robbert de Bruine
Leendert Dooge
Luuk van Duijn
Hidde van Duijn
Leendert-Jan IJzelenberg
Wouter de Jonge
Michael Jonker
Dylan van Klinken
Remco Koremans
Rudi Koster
Roy Quik
Wilmar vd Sande
Barry Steenpoorte
Jelmer Stouten
Matthijs Verstrate
Ronald Zwager

Trainer: Anne Smit
Leider: Piet Plaisier
Ass. scheidsrechter: André van Dijke
Materiaalman: Mario vd Hoek
Verzorger: Jaap Vrij

Pupil vd week: 10 keer ik
1. Mijn naam is : Lieke Boudeling
2. Ik ben 8 jaar
3. Ik zit in groep 5 van de
basisschool
4. Ik speel in MO11
5. Ik speel als middenvelder
6. Ik vind FC Barcelona de beste
voetbalclub
7. Ik vind Lieke Martens de beste
speler.
8. Mijn lievelings eten is friet
9. Ik lust echt geen boerenkool
10.
Wat ik later wil worden weet
ik nog niet

NOAD’67 1 – Duiveland 1
Vandaag is het een bijzondere dag, niet alleen kan ons vlaggenschip een periode pakken,
maar het is tevens ook bevrijdingsdag : De dag dat Nederland in 1945 officieel bevrijd was en
men weer kon gaan opbouwen tot waar we nu met zijn allen zijn en dat is wel een
overdenking waard ! Dan de wedstrijd, NOAD zit lekker in zijn vel, het plezier is er, de werklust
is er en scoren lukt ook behoorlijk de laatste wedstrijden. Jammer dat er vorige week tegen
DHV nog gelijk werd gespeeld, maar vooraf teken je voor 1 – 1 bij die tegenstander. Vandaag
dus tegen Duuveland uit Oosterland en om een kans op die periode te maken zal er
simpelweg gewonnen moeten worden zodat Jonge Spartaan en sowieso niet mee vandoor
kan gaan en dan is het maar afwachten wat de eindstand in Zevenbergen is tussen Seolto en
DHV.De tegenstander van vandaag is zeker geen makkelijke en mede doordat ZSC ontketend
is en Duiveland tot op 1 punt is genaderd staan ze inmiddels in de gevarenzone op plaats
11.De laatste 4 wedstrijden werden verloren waarin maar liefst 14 goals tegen werden
gekregen en men zelf maar 3 x scoorde... een bekend euvel waar NOAD in het begin van het
seizoen mee te maken had.Al met al staat er dus heel wat op het spel voor beide teams en
kan het niet anders dan dat het een geweldige clash gaat worden waarbij we hopen dat
NOAD natuurlijk de 3 punten op Flupland houd !
NOAD ‘67 wenst iedereen weer een mooie, spannende en sportieve wedstrijd toe !

