
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

     

 Pjotr Mosselman 

 Lars Steijn 

 Gijs Adriaansen 

 Justin Moerland 

 Luuk Spijker 

 Marvin Quist 

 Tom de Ruijter 

 Iwan Geense 

 Rob den Engelsman 

 Frank den Engelsman 

 Armin Geense 

 Wessel Quist 

 Carlo de Kok 

 Ton van Nieuwenhuizen 

 Joey Verbraeken 

 

 Leon Leijten 

 Simon Boot 

 Aries Nieuwkerk 

 Daan Grootenboer 

 Jelle Knook 

 Koen Knook 

 Esli de Looff 

 Edgar vd Giesen 

 Daan Oudhof 

 Sietse Vissers  

 Mart Grootenboer 

 Jorn Moerland 

 Caelin Polak  

 Pascal Ekelmans 

 Jesse Moerland 
 

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

Trainer: Erik vd Giesen 
Ass. trainer: René Opschoor 
Verzorger: Arjan Pleit 
Teammanager: Johan Versluijs 
 

  

 
Pupil van de week: 
 

1. Mijn naam is Milan Boon.  
2. Ik ben 7 jaar oud.  
3. Ik zit in groep 4.  
4. Ik speel in JO-8. 
5. Ik ben een middenvelder.  
6. Ik vind AJAX en Barcelona de beste 
voetbalclub! 
7. Ik vind Messi en Ronaldo de beste speler, 
en bij het eerste Lars Steijn.   
8. Mijn lievelingseten is friet.  
9. Ik lust echt geen 
spruitjes!                                  
10.Later wil ik graag profvoetballer bij Ajax 
worden.  
 
 
 
 



NOAD’67 1 – Kogelvangers 1 

Vanmiddag staat er een heel erg belangrijke wedstrijd te wachten voor NOAD ‘67 1... 

Kogelvangers uit Willemstad komt op bezoek en we mogen dit duel toch zeker cruciaal noemen... 

Kogelvangers staat op de “veilige” 11fde plaats en 2 punten voor op NOAD, maar met een 

wedstrijd meer en dus zal de equipe van Perry Snoep alles uit de kast moeten halen om vandaag 

de broodnodige 3 punten op Flupland te houden! Na een knap gelijkspel tegen Wieldrecht (1-1) 

thuis van Kogelvangers volgde er vorige week een kansloze nederlaag tegen het verrassend sterke 

Dubbeldam (3-0) en kunnen we er dus vanuit gaan dat de ploeg van Erik van der Giesen ook hier 

3 punten wil gaan pakken om de nacompetitie te ontlopen. NOAD doet het de laatste tijd echt niet 

slecht met 8 punten uit de laatse 6 wedstrijden. Maar de 2-2 tegen SEOLTO en de 1-1 tegen 

Halsteren hadden 3 punters moeten zijn. Daarom mogen we er toch ook vanuit gaan dat onze boys 

enorme revanche gevoelens moeten hebben na de verloren uitwedstrijd tegen Kogelvangers direct 

na de winterstop (4-1). Kortom, er zal keihard geknokt moeten worden, VOOR en MET elkaar en 

NOAD mag met niets minder genoegen nemen dan met 3 punten in deze belangrijke wedstrijd! 

Ook hier ligt een mooie taak voor ons trouwe thuispubliek: steun onze mannen op een positieve 

manier en laten we er met zijn allen voor zorgen dat de 3 punten op Flupland bluuve! NOAD ‘67 

wenst iedereen weer een leuke, sportieve en spannende match toe !! 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


