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Zondag 4 kampioen

v.v. PaPendrecht - Zondag 4 
is kampioen. Het team met 
veel voormalige spelers van 
Zondag 1 als Sjaak en Jos van 
Giersbergen, Peter Bouw, 
Anton Schreuders, Jacco 

Hessing en Henk Stout, werd 
onder de voortreffelijke lei-
ding van de 77-jarige coach 
Henk van Wijngaarden on-
geslagen kampioen. Met 
liefst 139 gemaakte goals en 

maar 20 tegentreffers werd 
de nummer 2 Vivoo op een 
ruime achterstand gezet. 
Het kampioenschap werd 
uitbundig gevierd. Gefelici-
teerd, mannen!

Het kampioenschap werd uitbundig gevierd.

Zondag 3 team van de 
week: ‘beetje prutsen’
v.v. PaPendrecht - In deze 
rubriek wordt een team 
van VV Papendrecht in de 
spotlights geplaatst. Bijzon-
der is het wel dat René van 
der Gijp bereid is zijn licht 
te laten schijnen op Zondag 
3. “Jij wilde wat weten over 
Zondag 3? Zal ik het gewoon 
zeggen? Ja? Die kennen er 
helemaal niets van joh. Nee 
toch man. Maar dat geeft 
toch niets? Is toch leuk joh, 
beetje prutsen op veld 3? 
Schitterend toch, hahaha.” 
Wat vindt Van der Gijp van 
het tactisch concept van het 
derde? “Hou toch op man, 
met je tactiek. Die gasten die 
doen toch maar wat joh. Is 
toch al moeilijk genoeg om 
de bal bij iemand met de-
zelfde kleur shirt te krijgen? 
Is toch zo? Lekker door me-
kaar laten lopen joh, hele-
maal niet erg man”. Op ver-
zoek van Van der Gijp wil 
Johan Derksen ook best een 

duit in het zakje doen. “Pa-
pendrecht 3 bestaat uit een 
stel volgevreten karikaturen 
die zo’n 20 jaar geleden al 
hadden moeten stoppen.” 
Van der Gijp neemt het weer 
over. “Laat ze maar lekker 
hun gang joh, die dikke 
mannetjes. Lekker blind 
met de bal naar voren lopen 
en het dan niet meer weten, 
hele eind weer terug joh, 
hahahaha. Geweldig toch? 
De oud-international loopt 
hoofdschuddend en lachend 
naar binnen. “Schitterend 
joh, ouwe pik. Papendrecht 
3. Kennen er geen kloten 
van, maar wel lekker zon-
dagochtend bij het vrouwtje 
weg en een biertje drinken. 
Hé, doe ze de groeten bij dat 
derde hè. Ik kom misschien 
wel eens kijken maar niet 
heus, hahahahaha. Lachen 
man, dat Papendrecht 3”. 
Het volledige stuk staat op 
www.vvpapendrecht.nl.

Derksen zou zeggen: “Papendrecht 3 bestaat uit volgevreten 
karikaturen die 20 jaar geleden al hadden moeten stoppen.”

Jeugdplan v.v. P’drecht
v.v. PaPendrecht - Op 14 april 
is een presentatie gehouden 
waarop het nieuwe Jeugd 
Opleidingsplan en Jeugd 
Beleidsplan werden toege-
licht. Aangezien niet ieder-
een in de gelegenheid was 
om aanwezig te zijn, wordt 
er een tweede avond georga-
niseerd. VV Papendrecht is 
volop in beweging. Dat was 

reden voor een aantal men-
sen om beide plannen eens 
goed onder de loep te nemen 
en te herschrijven om de 
structuur van de organisatie 
en de kwaliteit van de oplei-
ding te verbeteren. Heeft u 
interesse u bent van harte 
welkom op maandag 26 mei 
om 20:00 uur in de kantine 
van VV Papendrecht.

VV P’drecht kleurt Oranje
v.v. PaPendrecht - ING heeft 
zich tot 2018 verbonden aan 
de KNVB en het Nederland-
se voetbal. ING heeft ama-
teurclubs in Nederland uit-
genodigd een pitch te doen 
en kans te maken op een 
intensief sponsorschap van 
de ING. Daarbij zijn kennis, 
enthousiasme en motivatie 
van de clubbestuurders van 

groot belang. ING wil met 
dit initiatief een structu-
rele bijdrage leveren aan het 
waarmaken van de ambities 
van amateurverenigingen. 
Een belangrijk onderdeel 
daarvan is de financiële ge-
zondheid van de clubs. Op 
12 mei won v.v Papendrecht 
een subsponsorschap voor 3 
jaar. Iets om trots om te zijn.

Kleurplaat- 
wedstrijd
v.v. PaPendrecht - Win 
mooie prijzen met de kleur-
plaatwedstrijd van VV Pa-
pendrecht. De kleurplaat 
is te downloaden op www.
vvpapendrecht.nl. Lever de 
kleurplaat in de kantine in of 
scan ‘m in en mail deze naar: 
jeugd@vvpapendrecht.nl. 
Opsturen kan ook, naar: 
VV Papendrecht, Postbus 
100, 3350 AC Papendrecht. 
Iedereen die de kleurplaat 
inlevert, krijgt een attentie. 
Per leeftijdscategorie (mini’s 
F, E en D) zijn er twee prij-
zen: een leren bal, beschik-
baar gesteld door Beltona 
Sports, en gratis toegang 
tot de voetbaldagen in au-
gustus, beschikbaar gesteld 
door Westfalia Marketing 
B.V. De allermooiste kleur-
plaat wordt beloond met 
een Bluetooth Rockbox. De 
hoofdprijs is ter beschikking 
gesteld door Intertoys Dor-
drecht aan het Statenplein. 
Inleveren kan tot en met 31 
mei. De prijsuitreiking is op 
7 juni tijdens de slotdag.

‹ www.papendrechtsnieuwsblad.nl Papendrechts Nieuwsblad · woensdag 21 mei 2014 · 46


