
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

     

 Pjotr Mosselman 

 Lars Steijn 

 Gijs Adriaansen 

 Justin Moerland 

 Luuk Spijker 

 Marvin Quist 

 Tom de Ruijter 

 Iwan Geense 

 Rob den Engelsman 

 Wessel Quist 

 Joost de Witte 

 Carlo de Kok 

 Armin Geense 

 Arjan Moerland 
 

 

 Rumo van Oosten 

 Daniël Bouter 

 Teoman Deger 

 Raffalinho Karg 

 Jordy Leeuwestein 

 Randy van Prehn 

 Bruno Prins 

 Daan Rijppaert 

 Nick Schot 

 Ali Sedaghat 

 Frank Sluijmer 

 Noah Speelmeijer 

 Koen Vogel 

 Leon vd Weijden 

 Mahmod Zarrinphaker 

 Mayhar Zarrinphaker 
 

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

Trainer: Richard Smaal 
Ass.trainer: Roy Willems 
Leider: Ben de Deugd 
Verzorger: Joey Bakker 
 
 
 

         

Pupil vd week: 10 keer ik 
1. Mijn Naam is : Sylvie Boudeling 
2. Ik ben 7 jaar 
3. Ik zit in groep 4 van de basisschool 
4. Ik speel in JO8 
5. Ik speel in de spits en op het middenveld 
6. Ik vind Barcelona de beste voetbalclub 
7. Ik vind Lieke Martens de beste speler. 
8. Mijn lievelingseten is friet met een frikandel 
9. Ik lust echt geen spinazie  
10. Later wil ik een goede voetbalster 

worden 
 

 
 



NOAD’67 1 – v.v. Dubbeldam 1 

Vandaag staat heel belangrijke wedstrijd op het programma en wel tegen Dubbeldam uit 
Dordrecht. De ploeg van trainer Richard Smaal heeft, na het behaalde kampioenschap vorig 
seizoen in de 4de klasse C, een keurige start in de 3de klasse. Wel moet daarbij gezegd 
worden dat de ‘zwaardere’ tegenstanders nog moeten komen (van de bovenste 6 ploegen 
hebben ze er nog maar 2 gehad). De laatste competitiewedstrijd thuis werd verloren van de 
Fendert dus Dubbeldam zal er alles aan gaan doen om 3 punten mee naar Dordrecht te 
nemen. 
De ploeg van Perry Snoep zit in zwaar weer en heeft een goed resultaat nodig om het gat niet 
te groot te laten worden met de middenmoot, maar ook om het resultaat van de 0 – 4 winst bij 
ZSC een goed vervolg te geven. Blessures genoeg helaas (Frank, Stephan, Bas) en Rob zit 
er weer wel bij, maar is ook nog niet topfit. Dat is lastig op te vangen door onze selectie, maar 
gelukkig is Arjan (weer) bereid gevonden zich beschikbaar te stellen, om met zijn 
gedrevenheid en klasse het team een extra stimulans proberen te geven. Natuurlijk moeten 
ook wij, als publiek, zorgen dat we onze mannen op een positieve manier steunen en erachter 
blijven staan. 
Messcherp uit de startblokken, 90 minuten lang de focus erop en kei en keihard werken voor 
en met elkaar en dan kan het niet anders dat we de 3 punten hier op ons Flupland houden!!  
NOAD ‘67 wenst iedereen weer een spannende, leuke en sportieve wedstrijd toe! 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


