
Joop Warner rolde bij V.V. Papendrecht 
het trainersvak in
PAPENDRECHT - De in de Rotterdamse 
wijk Feijenoord opgegroeide Joop 
Warner streek halverwege de jaren 
zeventig in Papendrecht neer waar  
hij carrière maakte op de afdeling 
Sportzaken van de gemeente. 
Papendrecht is bijna vier decennia 
later nog altijd zijn werk- en 
woonplaats en nu ook de plek waar  
hij zijn grootste passie uitoefent.  
Na een tiental clubs te hebben 
getraind in het amateurvoetbal 
keerde hij deze zomer terug op de 
plek waar hij zijn trainersloopbaan 
begon. ,,Ik heb altijd met een schuin 
oog naar het Slobbengors gekeken.”

Papendrecht, COAL, Emma, Rijsoord, 
Capelle, DCV, Spijkenisse, Unitas, Oranje 
Wit, DRL ... Warner heeft een 
imponerend rijtje clubs op zijn CV staan. 
Bij Rijsoord en DRL stond hij twee 
verschillende periodes langs de lijn en 
nu dus ook bij Papendrecht. Waar het 
ooit begon. ,,Vraag me niet naar een 
jaartal want dat weet ik niet meer 
precies. Een volle prijzenkast maakt  
een slecht geheugen.” Hij zegt het met 

de branie die bij hem hoort en die hem 
siert. Als verdediger in het betaald 
voetbal (Warner speelde voor Helmond 
Sport en FC Dordrecht) bezat hij de 
persoonlijkheid om een defensie te leiden. 

Dat hij na het beëindigen van zijn 
voetbalcarrière (‘bij de gemeente 
verdiende ik mijn eigenlijke boterham, 
al was het wel een voorrecht om 
profvoetballer te zijn en ben ik daar in 
m’n hoofd enorm rijk van geworden’) 
het trainersvak inrolde, lag voor de 
hand. ,,Op het veld was ik altijd al bezig 
om het organisatorisch goed neer te 
zetten. Vooral om mijn eigen tekort-
komingen te camoufleren. Ik werd 
secretaris van de Sportraad, die werd 
voorgezeten door Wim Veldhuis. We 
hebben prima samengewerkt en 
deelden een passie voor voetbal. 

Zo kwam ik vanzelf bij V.V. Papendrecht 
terecht. In eerste instantie als speler, 
maar dat heeft niet lang geduurd, en 
later als trainer omdat ik wilde ervaren 
of het iets voor mij zou zijn en zo Ja wat 
me het beste lag: jeugd- of senioren-
voetbal. Ik trainde het eerste zaterdag-
team en C4. Bij de jeugd moest je vaak 
als politieagent optreden en dat zag ik 
niet zitten.”

‘Spelers wapenen’
Het bleek het begin van een lange weg 
als oefenmeester. Die nog altijd 
voortduurt, al is hij er wel twee keer - 
zowel bij Oranje Wit als DRL - tussenuit 
geweest om zich binnen het bestuur 
bezig te houden met Technische Zaken. 

Het liefst staat hij echter dicht op de 
spelers om op die manier vorm te geven 
aan het sportieve proces dat een 
vereniging doormaakt. ,,Bij Papendrecht 
is dat proces duidelijk zichtbaar. De club 
is de afgelopen jaren gegroeid. Aan mij 
de taak de ingeslagen weg te 
continueren en uit te breiden. Vraag me 
nog niet naar de doelstelling. Die gaan 
we gaandeweg het seizoen gezamenlijk 
bepalen. Ik wil spelers beter maken en 
zo hoog mogelijk eindigen.”

,,Met beter bedoel ik vooral 
weerbaarder. We komen dit seizoen 
verbaal en fysiek sterke tegenstanders 
tegen. Dat vraagt om een andere 
spelbenadering dan in de derde klasse. 
We moeten ons wapenen. Als we dat 
goed doen, heb ik er alle vertrouwen in. 
Zowel kwalitatief als kwantitatief heeft 
deze selectie alles in huis. Er heerst een 
moordende concurrentie.”

XtraGrass bij 
Papendrecht
 
Door de geplande bouw van het 
nieuwe hoofdkantoor van Fokker 
raakt ons complex een flink stuk 
trainingsaccommodatie kwijt.  
Om hiervoor een oplossing te 
vinden is uitgebreid overleg 
gevoerd met de gemeente. De 
aanvankelijke inzet, de aanleg 
van twee kunstgrasvelden, is niet 
gelukt. De daarmee gepaard 
gaande investering bleek voor de 
gemeente te hoog, maar ook de 
huurverhoging voor de vereniging 
zou dusdanig zijn dat deze niet te 
dragen zou zijn. In samenwerking 
met de gemeente en bureau RIET 
is gezocht naar alternatieven.  
Vrij snel kwam de mogelijkheid 
van hybride-velden naar voren. 
Hierop zijn enkele verenigingen 
bezocht die van deze velden 
gebruikmaken en zijn ervaringen 
uitgewisseld. Uiteindelijk is 
gekozen voor de aanleg van twee 
hybride-velden van het merk 
XtraGrass, een combinatie van 
kunstgras en natuurgras.

Van de Voorzitter
De maand augustus is altijd een 
speciale maand in het voetbal-
seizoen. Het is de maand van nog 
een beetje terugkijken als het 
voorgaande seizoen succesvol 
was, en het is ook de maand van  
vol verwachting vooruitkijken 
naar een nieuw seizoen. 

Na de puike prestaties van de hoogste seniorenteams 
geldt dat voor voetbalvereniging Papendrecht ook:  
hoe ver gaan we bijvoorbeeld komen in de komende 
competitie? Nieuwe trainer Joop Warner en zijn staf zullen 
hun uiterste best doen een goed figuur te slaan in de 
tweede klasse. Met de terugkeer van ooit bij onze 
vereniging opgeleide spelers zie ik dat met vertrouwen 
tegemoet. Niet alleen voor de hoogste teams wordt het 
een spannend seizoen, maar ook voor de gehele 
vereniging. We hebben de afgelopen jaren de 
fundamenten gelegd voor een financieel gezonde 
vereniging en voor een accommodatie met verbeterde 
trainingsmogelijkheden door de aanleg van de twee 
XtraGrass-velden. Dat zijn positieve ontwikkelingen 
waarvan het bestuur hoopt die voort te kunnen zetten. 
Zijn er geen zorgen dan? Natuurlijk. Voor elke vereniging 
is aanwas van jonge leden belangrijk, zo ook voor ons. 
Om die aanwas te laten groeien is een eerste vereiste om 
met plezier zowel prestatief als recreatief te kunnen 
voetballen. Onder leiding van Jacco Hessing is een 
structuur opgezet om ons technisch kader zoveel 
mogelijk te ondersteunen. Met inzet van veel vrijwilligers 
proberen we dit jeugdplan uit te voeren. Vrijwilligers dus, 
voor elke vereniging van essentieel belang. Met hen 
kijken wij vol verwachting uit naar het komende seizoen!

Bram Blom
Voorzitter

De VV Papendrecht Sponsorcommissie 
stelt zich kort even voor 
VV Papendrecht heeft een sponsorcommissie die de 
contacten met de sponsoren van VV Papendrecht 
onderhoudt. Daarnaast heeft de sponsorcommissie als 
doelstelling de brug te zijn tussen het (regionale) 
bedrijfsleven en VV Papendrecht. De commissie telt 
momenteel vier leden en is nog op zoek naar versterking!

Erwin Schuil – Echt een kind van de club. Naast leider en 
voetballer van het befaamde Zaterdag 5 ook de voorzitter a.i. 
van de sponsorcommissie. Ook is Erwin regelmatig te vinden 
langs de lijn bij  dochterlief. Erwin is het eerste aanspreekpunt 
van de sponsorcommissie.

Roland Moesman – Met zijn jarenlange ervaring als verkoop-
directeur kent Roland het klappen van de zweep. Net als Erwin 
ook al sinds zijn jonge jaren spelend voor de club èn ook een 
vaste waarde voor de Zaterdag 5. Maakt wel meer speel minuten 
dan Erwin. Roland is de secretaris van de sponsorcommissie. 

Johan Roomer – Johan is elke zaterdagmorgen langs de lijn bij 
de wedstrijden van zijn in het zwart-rood gehulde kinderen te 
vinden. Bovendien is Johan sinds enkele jaren penningmeester 
van VV Papendrecht. Johan is dan ook, bijna vanzelfsprekend, 
voor de financiën het aanspreekpunt. 

Marc Commandeur – Marc is de benjamin van de 
sponsorcommissie. Marc is bijna klaar met zijn studie 
commerciële economie aan de HEAO. Zijn kwaliteiten als 
speler van Zaterdag 2 komen ook in de sponsoring tot 
uitdrukking. Enthousiast, fanatiek en vastberaden!  

Vacature
Het werven en onderhouden van sponsors is voor een club 
natuurlijk van levensbelang. Zo ook voor VV Papendrecht . Om 
onze huidige en toekomstige sponsoren zo goed mogelijk te 
kunnen bedienen is de sponsorcommissie op zoek naar 
uitbreiding, bij voorkeur naar een ondernemer met een 
netwerk in het (Papendrechtse) bedrijfsleven. Maar uiteraard 
kunnen ook andere enthousiaste vrijwilligers zich opgeven!

Als u interesse heeft, dan kunt u terecht bij de personen 
hierboven. Of mailt u ons op:
sponsorcommissie@vvpapendrecht.nl.

Meisjes en Vrouwen 
De meisjes-/vrouwenafdeling van VV Papendrecht is een 
belangrijk onderdeel van onze club. De afdeling is nog 
steeds groeiende en dit seizoen hebben we meer 
ploegen dan ooit tevoren: 3 bij de vrouwen en 3 bij de 
meisjes, zowel zeven- als elftallen. Dit betekent dat als 
je niet zo goed uit de voeten kunt op een heel veld, je je 
bij een 7-tal kunt aansluiten dat op een half veld speelt 
en met kleinere doelen.

VV Papendrecht vindt dat het meisjes- en vrouwenvoetbal 
een belangrijk onderdeel is van de maatschappij en wil dit 
laten zien door hier veel aandacht aan te besteden. Het is 
de vereniging er alles aan gelegen de onderbouw goed op 
te leiden. Voor elke leeftijdsgroep wordt gekeken waar de 
meisjes behoefte aan hebben. Hierop wordt ingespeeld 
door voor de juiste trainingsstof en begeleiding te zorgen 
en zo te meisjes te helpen zich verder te ontwikkelen, 
zowel binnen als buiten het veld. Zij zijn immers de dames 
van de toekomst. Het is ons weer gelukt een team van 
trainers en leiders neer te zetten die met veel 
enthousiasme de ploegen gaan begeleiden. De onderlinge 
verhoudingen bij de dames zijn uitstekend. Het afgelopen 
seizoen was niet voor niets het succesvolste uit de 
geschiedenis met de kampioenschappen van Vrouwen 1 
en 2 en Meisjes D. De D-meisjes leverden een unieke 
prestatie door bovendien de KNVB-beker te winnen. We 
zijn hier heel trots op. Maar ook buiten het veld doen de 
dames veel samen zoals picknicken, taarten bakken en op 
zomerkamp gaan.

Nieuw Jeugdplan voor VV Papendrecht 
Medio april is tijdens een bijeenkomst 
voor de leden het nieuwe Jeugdplan 
van VV Papendrecht gepresenteerd.  
In de maanden daarvoor is door 
verschillende mensen hard aan het 
plan gewerkt. De dragende krachten 
achter het plan zijn Paco Ariza Lora, 
Richard Nardten en Jacco Hessing. 
Jacco, het nieuwe Hoofd Jeugdoplei-
dingen, geeft aan dat het plan niet 
voor niets met de slogan ‘Samen 
bouwen aan onze vereniging’ begint. 
“We hebben iedereen keihard nodig 
om het plan te realiseren.”

Jacco vertelt met een aanstekelijk 
enthousiasme verder. “Het is een 
technisch uitvoeringsplan dat omschrijft 
hoe we het regelen op het technisch 
vlak. Het is een leidraad om te zorgen 
dat elke leeftijdsgroep de juiste 
ontwikkeling doormaakt en waarin het 
niveau van het individu centraal staat. 
We willen alle trainers, leiders en 
technisch kader een handvat geven 
zodat zij hun teams op het juiste niveau 
kunnen trainen en begeleiden. Wij 

denken dat dit duidelijkheid schept  
en plezier geeft aan iedereen. Het is 
belangrijk dat eenieder zich op zijn of 
haar eigen niveau kan ontwikkelen, 
recreatief of prestatief. Met dit 
jeugdplan krijgen we meer structuur en 
kwaliteit binnen onze jeugdopleiding. 
Dit moet ervoor zorgen dat wij onze 
leden kunnen behouden en nieuwe 
leden enthousiast maken om lid te 
worden van de club. Voor de realisatie 
van het plan zijn gemotiveerde mensen 
nodig. Mensen met technisch kennis, 
mensen met organisatorische kennis, 
maar ook mensen die zich op deze 
vlakken willen ontwikkelen. 

Ondersteuning van de vrijwilligers is een 
belangrijk onderdeel van het jeugdplan. 
Niet iedereen heeft voldoende kennis 
om een team te trainen, maar met de 
juiste begeleiding door ervaren trainers 
is alles mogelijk. Deze begeleiding wordt 
in de vorm van workshops, trainers-
bijeenkomsten, trainingsbegeleiding of 
individuele aandacht gerealiseerd. 
Het is belangrijk dat de mensen doen 

waar ze goed in zijn of waar ze plezier 
aan beleven. Er zijn genoeg taken en 
functies binnen het Jeugdplan om 
iedereen de kans te geven zich in te 
zetten voor deze mooie club. Het 
Jeugdplan geeft ook duidelijkheid 
wat ervan jou als vrijwilliger verwacht 
wordt. Dit geeft helderheid en rust 
in de jeugdopleiding.”

Jacco, zelf jarenlang lid van de zondag- 
selectie, denkt dat het Jeugdplan een 
bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling 
van de club naar een stabiele en 
gezellige vereniging. “We willen een 
voetbalklimaat creëren waarin eenieder 
zich op zijn of haar eigen niveau kan 
ontwikkelen. Speel je nou voor de lol  
of om zo hoog mogelijk te voetballen, 
alles is mogelijk.”

Hij sluit af met de mededeling dat als 
mensen geïnteresseerd zijn om een rol 
te spelen binnen het Jeugdplan, zij zich 
kunnen melden bij hem of bij de 
Jeugdcommissie, bijvoorbeeld per 
e-mail: jeugd@vvpapendrecht.nl.

Het minipupillenveld 
Ook voor de jongste kinderen bestaat de mogelijkheid om te 
voetballen bij VV Papendrecht. Op vijfjarige leeftijd kan bij de 
minipupillen begonnen worden met voetbal, waarbij plezier 
het belangrijkste is. Ze trainen op woensdagmiddag en 
voetballen op zaterdag vier tegen vier zonder keeper. Voor 
hen is een speciaal veld aangelegd met reclameborden 
eromheen zodat ze het gevoel hebben in een echt stadion te 
spelen. Onze dank gaat uit naar Jop van der Lee, Arjan van 
Toor / Lola en Engel en de bedrijven NoSuchCompany, 
Westfalia Marketing, Stainalloy, Sytec, Libertas Intermediair, 
Aannemersbedrijf A. Blom en Zonen, Schotgroep 
bodemafsluiting, Van Heeswijk Advies, Ron’s Bloemen- en 
kadosjop, Duik- en Bergingsbedrijf W. Smit, Echopraktijk 
Drechtsteden, Ten Dam Projecten, Esbi, Theties Haarzaak 
Sliedrecht, GSMSHOP Papendrecht, Eteha Slangtechniek, 
Rabobank en De Keukenmaat. Speciaal is het reclamebord 
dat de dames en heren van de Ouderensoos, die elke 
woensdagmiddag in de kantine gehouden wordt, langs het 
veld hebben laten plaatsen. Rond de tekst “Ook de Soos 
steunt de jeugd!” staan foto’s van oudere leden. Met dit bord 
laat de Soos zien dat zij de jeugd een warm hart toedraagt.

Eerder dit jaar vond op een zaterdag de openingsplechtigheid 
plaats van het Cees van Swieten veld, genoemd naar ons vorig 
jaar overleden Lid van Verdienste en voormalig hoofdsponsor. 
Na enkele toespraken van o.a. de wethouder van sport Kees 
Koppenol en voorzitter Bram Blom opende Tiny van Swieten 
onder massale belangstelling het Cees van Swieten Veld 
officieel middels het doorknippen van het lint. Dit werd 
gevolgd door het oplaten van ballonnen en het afschieten van 
confettikanonnen. Daarna speelden de minipupillen op het 
versierde veld een wedstrijd tegen de mini’s van Wieldrecht. 
VV Papendrecht is trots op haar prachtige minipupillenveld  
en op alle vrijwilligers die voor de realisatie ervan gezorgd 
hebben. Als u geïnteresseerd bent in veldsponsoring, neemt  
u dan contact op met de Sponsorcommissie: 
sponsorcommissie@vvpapendrecht.nl.

Uiteraard hebben wij altijd ruimte voor nieuwe, 
aanstormende talenten. Meisjes kunnen terecht bij 
Lonneke Michielse (coördinator meisjesafdeling), vrouwen 
bij Eimerd van de Griend (hoofdtrainer en bestuurslid 
meisjes-/vrouwenafdeling). Rest ons de meisjes en 
vrouwen, uitkomend in welk team dan ook, een goed en 
vooral sportief seizoen toe te wensen. We blijven de 
verrichtingen nauwlettend volgen.

Na een tiental clubs te hebben getraind in 
het amateurvoetbal keerde Joop Warner 
deze zomer terug op de plek waar hij zijn 
trainersloopbaan halverwege de jaren 
zeventig begon.

Papendrecht 1 speelt dit seizoen in de 2e klasse D.

Papendrecht Dames 1 in actie tegen Rhoon Dames 1.

VV PAPENDRECHT EEN CLUB MET HISTORIE EN TOEKOMST /// WOE 3 SEPTEMBER 2014 VV PAPENDRECHT EEN CLUB MET HISTORIE EN TOEKOMST /// WOE 3 SEPTEMBER 2014

‘IK HEB ALTIJD MET EEN   
 SCHUIN OOG NAAR HET  
 SLOBBENGORS GEKEKEN’

foto EERSTE SELECTIE

Begin mei begon de firma Sports Pitch 
Engineering met de aanleg van de velden. Veel 
zorg werd besteed aan de grondwerk-
zaamheden om tot een optimale afwatering te 
komen. Zo werd extra drainage aangelegd. Door 
de weersomstandigheden kon het geplande 
schema helaas niet gevolgd worden. Het 
inzaaien werd daardoor twee weken later 
voltooid dan gepland. Ook daarna weigerden de 

weergoden mee te werken. Lange droge 
periodes met vaak (te) hoge temperaturen 
maakten beregening vroegtijdig noodzakelijk. 
Op dit moment is het wachten tot de matten 
voldoende volgroeid zijn om (gedeeltelijke) 
bespeling mogelijk te maken.
De XtraGrass-velden zijn afgelopen periode wat 
negatief in de publiciteit gekomen door de 
berichten van GJS uit Gorinchem. Wij hebben 

echter een aantal clubs bezocht die uiterst 
tevreden zijn over deze velden en ze al enige 
jaren in gebruik hebben. Wij hebben er alle 
vertrouwen in dat de nieuwe velden, nadat ze 
volledig volgroeid zijn, een verrijking zijn voor 
ons complex en we op deze velden onze 
trainingen en wedstrijden kunnen afwerken.


