
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

     

 Pjotr Mosselman 

 Lars Steijn 

 Gijs Adriaansen 

 Justin Moerland 

 Luuk Spijker 

 Marvin Quist 

 Tom de Ruijter 

 Iwan Geense 

 Rob den Engelsman 

 Frank den Engelsman 

 Joost de Witte 

 Armin Geense 

 Wessel Quist 

 Jasper Fontijne 
 

 

 Ronald van Leeuwen 

 Jess Ernest 

 Niels de Groot 

 Twan van Mechelen 

 Mike de Nijs 

 Thom Luyks 

 Peter Geense 

 Robin Roosenboom 

 Roy van Gils 

 Jordy van den Bossche 

 Ad van Meel 

 Ralph Hopmans 

 Davey Roels 

 Jamie Atkinson 

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

Trainer: Remco van Haaren 
Leiders: Cees de Wijs, Tony Backer 
Verzorger: Karin de Vos 
Teammanager: Maarten de Kort 
 

 

 

 
Pupil van de week: 
 

1. Mijn naam is Armin Walpot.  
2. Ik ben 7 jaar oud.  
3. Ik zit in groep 4 van basisschool de 
Luyster.  
4. Ik speel in JO-8  
5. Ik speel soms als spits, dan weer als 
middenvelder of verdediger, ik heb    
      nog geen vaste plaats in het veld.  
6. Ik vind AJAX de beste voetbalclub! 
7. Ik vind Mbappé de beste speler, hij speelt 
bij Paris Saint- Germain. Hij is   
      snel en goed. En hij is bevriend met 
Neymar.   
8. Mijn lievelingseten is friet met een 
alleswatje erbij.  
9. Ik lust echt geen pindakaas en 
spruitjes!                                  
10.Later wil ik graag profvoetballer worden.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paris_Saint-Germain


NOAD’67 1 – Halsteren 1 

Na de verpletterende 7-1 tegen ZSC mag Halsteren de borst nat maken deze middag. Of is 
het juist een extra motivatie voor de ploeg van Remco van Haaren om hier wat neer te zetten 
aan de Zijpestraat? Feit is dat Noad deze promovendus, en kampioen van de 4e klasse van 
vorig seizoen, absoluut niet mag onderschatten. Vorig seizoen de meest scorende ploeg van 
heel Nederland met maar liefst 166 doelpunten in 26 wedstijden. Dan hoort deze ploeg zeker 
in deze 3e klasse thuis. Met 25 punten staat Halsteren toch op een keurige 5e plaats.  
 
Onze boys kunnen dus vanmiddag goede zaken doen als het voor een driepunter kan gaan. 
Als de spitsen hun vizier weer zo scherp hebben afgesteld als twee weken terug dan belooft 
het weer wat. Laten we hopen dat Halsteren nog wat last heeft van het carnavalsgedruis van 
vorig weekend en met de aanmoedigingen van onze trouwe 12e man moet het toch lukken. 
 
We wensen iedereen een mooie en sportieve wedstrijd toe. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


