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Vrouwen 1 voorjaarskampioen

V.V. PaPendrecht - Op de 
laatste wedstrijddag waren 
er nog 3 ploegen die de kam-
pioensvlag ten top konden 
hijsen, Jong Ambon, IFC en 
Papendrecht. Papendrecht 

speelde tegen directe con-
current IFC en Jong Ambon 
moest tegen het reeds gede-
gradeerde Sliedrecht. Pa-
pendrecht won op het Slob-
bengors het onderlinge duel 

met IFC met 7-0. Jong Am-
bon verloor verrassend van 
Sliedrecht, waardoor Pa-
pendrecht de titel pakte. Het 
volledige verslag is te lezen 
op www.vvpapendrecht.nl

Papendrecht won op het Slobbengors het onderlinge duel met IFC met 7-0. 

Team van de week MB1 
zoekt altijd versterking
VV PaPendrecht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst. Dit keer 
misschien niet het beste, 
maar zeker wel één van de 
knapste teams. Onder de 
bezielende leiding van Jos 
van der Waal en René Steen-
huizen, liefkozend Steen 
genoemd door de dames, 
wordt er elke week vol en-
thousiasme aan een nieuwe 
wedstrijd begonnen. Als het 
even kan, wordt trouw twee 
keer in de week getraind. 
MB1 staat zesde en is in een 
verwoede strijd gewikkeld 
met de dames van Groot-
Ammers om plek 5. Hopelijk 
kan Groot-Ammers alsnog 
gepasseerd worden. Dan 
zou dit seizoen voor MB1 
toch nog een mooie afsluiter 
kunnen krijgen. Tijdens de 
najaarscompetitie niet als 
laatste eindigen zou al een 
prestatie van formaat zijn!

De selectie van MB1 be-
staat uit: Eileen van t Zelfde 
(keepster), Lotte van Has-
sent (middenveld of spits), 
Joyce van der Waal (laatste 
vrouw of middenveld), Nie-
ke Vennink (voorstopper), 
Naomi Matena (linkshalf), 
Iris Erkelens (linksachter), 
Sara de Vries (linksbuiten), 
Melissa vd Heerik (laatste 
vrouw), Chelsey Ariza Lora 
(linksbuiten of linksachter), 
Demi Timmer (spits), Cyn-
thia Knol (rechtsachter), 
Marieke Huijsman (rechts-
half), Britney Grootenboer 
(rechtsbuiten), Fabiene Kor-
tekaas (linkshalf), Denise 
vd Graaf (linksbuiten) en 
sinds kort: Charlotte Riske 
(links- of rechtsbuiten). Ben 
je tussen de 14 en de 17 en 
heb je zin om te voetbal-
len? VV Papendrecht MB1 
kan versterking gebruiken! 
Aanmelden kan via jeugd@
vvpapendrecht.nl .

MB1 is misschien niet het beste team van v.v. Papendrecht, maar 
wel één van de knapste!

Vrijwilligers avond
V.V. PaPendrecht - Nu de 
jaargang 2013/2014 er bijna 
op zit, worden alle vrijwil-
ligers van VV Papendrecht 
weer bedankt voor hun ge-
weldige inzet tijdens het 
afgelopen seizoen. Alle vrij-
willigers verdienen een me-
daille en die wordt dan ook 
symbolisch gegeven met 
een gezellige en bovendien 

lekkere satéavond onder het 
genot van een drankje. 
Dit jaar is deze avond niet 
alleen voor de vrijwilligers, 
maar ook voor de partners, 
die keer op keer hun partner 
aan de club moeten afstaan. 
De happening wordt gehou-
den in de kantine van voet-
balvereniging Papendrecht 
op vrijdag 16 mei.

A1 verder in Jeugdbokaal
V.V. PaPendrecht - A1 heeft 
de poulewedstrijden voor 
de Dordt Centraal Jeugdbo-
kaal goed doorstaan. Het 
eerste duel leverde een 5 – 3 
thuiszege op tegen Rijsoord. 
Uit tegen de latere poule-
winnaar Dubbeldam werd 
helaas met 3 – 2 verloren. 
In het derde treffen uit te-
gen De Alblas werd met 2-2 

gelijkgespeeld. In de laatste 
poule werd SC Emma met 4-
0 verslagen. Na de poulefase 
worden alle duels gespeeld 
op de velden van SC Emma 
op het Gemeentelijk Sport-
park Reeweg aan het Halma-
heiraplein 8 in Dordrecht. 
De eerstvolgende match van 
A1 is op woensdag 7 mei om 
19.00 uur tegen EBOH.

Programma 
V.V. PaPendrecht - Papen-
drecht zaterdag 1, dat afge-
lopen zaterdag na het gelijk-
spel tegen Groot Ammers 
het kampioensfeest vierde 
speelt de laatste wedstrijd 
van het seizoen uit tegen 
ASH. De ploeg uit Hellouw 
staat op de 13e plaats en 
moet nog vol aan de bak om 
degradatie te voorkomen. 
De bal zal om 14:30 uur op 
sportpark ASH aan het rol-
len worden gebracht. 
Het tweede elftal van trai-
ner Laurens Gerlich gaat de 
nacompetitie in. Het pro-
gramma van deze nacom-
petitie is nog niet bekend, 
maar zal binnenkort op de 
website verschijnen.
De volgende elftallen spelen 
komend weekend thuis: Za-
terdag: 10:30 Papendrecht 
MD1 – GJS MD1, 12:30 Pa-
pendrecht 5 – Heerjansdam 
7, 14:30 Papendrecht A2 – 
Pelikaan A2 Zondag: 11:00 
Papendrecht 4 – ODIO 5
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
de website: www.vvpapen-
drecht.nl


