
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

     

 Pjotr Mosselman 

 Lars Steijn 

 Gijs Adriaansen 

 Justin Moerland 

 Wesley Kievit 

 Luuk Spijker 

 Tom de Ruijter 

 Iwan Geense 

 Rob den Engelsman 

 Stephan van de Peet 

 Joost de Witte 

 Wessel Quist 

 Armin Geense 

 Frank den Engelsman © 
 

 

 Daniël Jansen 

 John van den Broek 

 Rens van Dijk 

 Ruben Dijkema 

 Matthijs Jongeneel 

 Danny Jongeneel 

 Wesley Loos 

 Marlon Kramer 

 Rick vd Linden 

 Antonio Manzanares 

 Bright Omorogbe 

 Paul Pluijmert 

 Mike vd Pol 

 Colin Reening 

 

 
 

Trainer: Perry Snoep 
Ass. trainer: Martijn Reijngoudt 
Leider: Jeffrey Walpot 
Verzorgers: Ruud en Marina vd Perk 

Trainer: Danny Slegers 
Ass.trainer: Gerard Bos 
Leider: Martin van Wijngaarden 
Verzorger: Bert Huijbens 
 
 
 
 
 
 

 

Pupil vd week: 10 keer ik 
1. Mijn Naam is : Mila Fontijne 
2. Ik ben 7 jaar 
3. Ik zit in groep 4 van de basisschool 
4. Ik speel in JO8 
5. Ik speel als verdediger 
6. Ik vind Feyenoord de beste 

voetbalclub 
7. Ik vind Van Persie de beste speler. 
8. Mijn lievelingseten is Sushi 
9. Ik lust geen Frietjes 
10. Later wil ik kraamhulp worden 

 

 
 



NOAD’67 1 – DHV 1 

De competitie is nog maar 3 wedstrijden oud, maar langzaam zien we de ploegen op hun 
plekje vallen waar we ze ook verwacht hadden, alleen dat wij gewoon onderaan staan zat 
toch niet helemaal in de verwachting. Vandaag ontvangen we DFC uit Dordrecht en het is 
lastig te zeggen waar deze ploeg thuis hoort : voorlopig 6 punten uit 3 potjes is gewoon 
goed en het lijkt ook dat DFC zich wel in het linker rijtje gaat nestelen. 
NOAD daarentegen is wederom enorm slecht aan de competitie begonnen en na het vorige 
seizoen, mag je toch verwachten van onze mannen dat ze eerder de punten gaan pakken 
zodat we snel van die onderste plaats weg zijn ! Perry Snoep zal met een beter plan 
moeten komen dan de afgelopen 3 wedstrijden en onze jongens zullen zich wat meer 
moeten laten gelden op het veld ! De beuk erin, put the boot in, laat het zien vanmiddag 
jongens ! 12 goals tegen in 3 wedstrijden mag gewoonweg niet ! Vechten voor elke meter, 
vechten voor elkaar, geloven in elkaar en dan gaat het goed komen ! NOAD '67 wenst 
iedereen weer een mooie, spannende en sportieve wedstrijd toe. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


