
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

     

 Pjotr Mosselman 

 Lars Steijn 

 Gijs Adriaansen 

 Justin Moerland 

 Luuk Spijker 

 Marvin Quist 

 Tom de Ruijter 

 Iwan Geense 

 Rob den Engelsman 

 Stephan van de Peet 

 Joost de Witte 

 Carlo de Kok 

 Armin Geense 

 Frank den Engelsman © 
 

 

 Frank Groeneweg 

 Daan Vegt 

 Vincent vd Koppel 

 Armando Tuur 

 Terrence Kliphuis 

 Jerremy de Lijster 

 Jens van Vugt 

 Marco Vrolijk 

 Sadik Sögüt 

 Mark van Agteren 

 Marnix van Vuuren 

 Richard de Bondt 

 Quincy Ignacio 

 Aron de Keyzer 

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

Trainer: Ron Tempelaar 
Ass.trainer: Buddy Vogel 
Leiders: Martijn Otten en Rudolf 
Peute 
Verzorger: Leo Knoppers 
 
 
 
 
 
 

 

Pupil vd week: 10 keer ik 
1. Mijn Naam is : Rens 

Hagenaars 
2. Ik ben 7 jaar 
3. Ik zit in groep 3 van de 

basisschool 
4. Ik speel in JO8 
5. Ik speel op verschillende 

posities 
6. Ik vind Barcelona de beste 

voetbalclub 
7. Ik vind Messi de beste speler. 
8. Mijn lievelingseten is friet 
9. Ik lust geen groenten 
10. Later wil ik iets worden 

waar ik veel geld verdien 
 

 
 



NOAD’67 1 – v.v. Wieldrecht 1 

De herfst is nu toch echt in aantocht en dus word het wat guurder, wat kouder en natter en dat 
mogen we stiekem misschien wel een beetje NOAD-weer noemen... of is dat van ‘vroeger’? 
In ieder geval loopt het zeker nog niet lekker bij ons vlaggenschip en hetzelfde scenario als 
vorig seizoen lijkt in aantocht: veel goals tegen, te weinig kansen benutten en de 
onverzettelijkheid in het veld, er vol voor gaan, word nog gemist. Zaak om dat als team op te 
pakken vandaag en dat zal niet makkelijk worden: in Wieldrecht heeft NOAD een sterke 
tegenstander die graag terug wil naar de 2de klasse en daar vorig jaar bijna in slaagde, maar 
het net niet redde tegen een of andere prullenploeg. Wieldrecht begon dit seizoen ook weer 
stroef door direct van Klundert (0-3) te verliezen, herstel tegen ZSC (3-1) en weer verlies 
tegen Prinsenland (2-1), maar heeft wel de laatste 2 wedstrijden gewonnen (3-1 en 3-2) en 
lijkt de weg naar boven gevonden te hebben. NOAD staat nog op maar 1 punt en weet dat het 
ook vandaag Smerdiek – ZSC is, dus het is noodzakelijk om vandaag resultaat te halen en we 
mogen toch met al onze geel/groene harten hopen dat onze spelers zich daar ook van 
doordrongen zijn en zo een wedstrijd op de mat leggen welke NOAD zo kenmerkte: 200% 
inzet, voor elkaar knokken, de tegenstander opvreten en 3 punten pakken!! 
NOAD wenst iedereen weer een leuke, spannende en sportieve wedstrijd toe 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


