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F3 in het nieuw gestoken

v.v. papendrecht - Het pupil-
len team F3 is door hoofd-
sponsor Westfalia in nieuwe 
trainingspakken gestoken. 
Het team van trainer Arjan 
van de Graaf en leider Ro-

nald Kornet is erg blij met 
deze gulle gift. 
Ronald van der Wens van 
Westfalia Marketing heeft 
ervoor gezorgd dat de man-
nen zich konden hullen in 

deze mooie, nieuwe pak-
ken. 
Wij wensen het team veel 
succes met de nieuwe pak-
ken in de komende voor-
jaarscompetitie.

Trainer Arjan van de Graaf en leider Ronald Kornet met F3 en Ronald van der Wens van Westfalia 
Marketing.

Sem van de Graaf is  
pupil van de week 
vv papendrecht - Bij elke 
thuiswedstrijd van zaterdag 
1 wordt een pupil uitgeno-
digd om de wedstrijd bij te 
wonen. Op de middenstip, 
vlak voor het begin van de 
wedstrijd, gaat de Pupil van 
de Week op de foto met de 
scheidsrechter en de beide 
aanvoerders. 
Tijdens de wedstrijd zit hij 
of zij in de dug-out naast de 
wisselspelers. Als afsluiting 
krijgt hij ‘de Pupil van de 
week bal’ overhandigd met 
daarop alle handtekeningen 
van de 1e elftalspelers.
Deze week is de eer toebe-
deeld aan Sem van de Graaf. 
Sem is 8 jaar en speelt in F3. 
Je kan zien dat Sem media-
training heeft gehad, hij po-
seert professioneel voor de 
fotograaf en in het interview 
denkt hij eerst even goed na 
voordat hij antwoord geeft. 
De rechtsbenige Sem zit in 
groep 4 van de Knotwilg. 

“Ik speel het liefste voorin 
niet echt aan de zijkant, 
maar net achter de spits”, 
antwoordt Sem op de vraag 
waar hij het liefste speelt. 

Afpakken
Sem vindt scoren het leuk-
ste, maar ballen afpakken 
is ook mooi. “Ik ben rechts, 
maar kan ook met links pas-
sen”, vertelt Sem verder. Sem 
wordt getraind door zijn va-
der, Arjan van de Graaf. 
Op de vraag wie zijn favo-
riete speler is, moet hij even 
na denken, maar Ronaldo is 
zijn favoriet. Zijn favoriete 
club is Feyenoord, hij hoopt 
dat ze kampioen worden, 
maar hij denkt dat het PSV 
wordt. 
“Ik vind het erg leuk om pu-
pil van de week te zijn”, zegt 
Sem aan het eind van het 
interview. Wij wensen Sem 
veel plezier bij de wedstrijd 
Papendrecht – Strijen.

Pupil van de week Sem van de Graaf speelt in F3 en wordt 
getraind door zijn vader Arjan. 

D1-spelers gescout
vv papendrecht - D1-spelers 
Twan Lokenberg, Mauro 
Tent en Gyan de Regt ont-
vingen onlangs van een 
talentcoach en een talent-
performancecoach van de 
KNVB een brief die begon 
met de tekst: “Naar aanlei-
ding van de selectieactivi-
teiten in het najaar 2014 met 
de (voorlopige) trainings-

groep jongens onder 12 jaar 
werkgebied Midden delen 
wij je graag mede dat je daar 
in positieve zin bent opge-
vallen bij de staf en scouts 
van de KNVB. Hierbij nodi-
gen wij je dan ook uit voor 
3 trainingsactiviteiten met 
deze groep.” Een geweldige 
eer voor deze spelers, wij 
wensen hen veel succes!

Damestrainer erg geliefd!
vv papendrecht - Damestrai-
ner Eimerd van de Griend 
wordt bijzonder gewaar-
deerd: hij is benoemd tot 
Lid van Verdienste. Dat hij 
vooral geliefd is bij de da-
mes bleek op Valentijnsdag, 
toen de postbode hem een 
enorme stapel Valentijns-
kaarten bezorgde, afkomstig 
van zijn speelsters. 

“Ons Valentijntje jij Eim!”, 
“Happy Valentijn voor ONZE 
Eim.”, “Love youuuuu” en 
“Super leuk Eim!!!!!” viel 
er te lezen. Als zij de tegen-
standers op het veld net zo 
weten te verrassen als hun 
trainer met Valentijnsdag, 
dan belooft het een spet-
terend tweede deel van het 
seizoen te worden.

Programma 
vv papendrecht - Papen-
drecht hoopt na weer een 
afgelasting, de eerste wed-
strijd na de winterstop op 
het Slobbengors te spelen 
tegen Strijen. Strijen, dat op 
de twaalfde plek staat met 
13 punten heeft een toe nu 
toe teleurstellend seizoen. 
Papendrecht zal het ritme 
weer moeten oppakken 
en zal weer vol aan de bak 
moeten om de punten op het 
Slobbengors te houden. De 
aftrap is om 14:30 uur. 
Het tweede elftal speelt de 
uitwedstrijd tegen LRC 2, af-
trap in Leerdam om 14:30.
De volgende elftallen spe-
len zaterdag een thuiswed-
strijd: 10:00 Papendrecht 
F1 – SC Emma F1, 10:30 
Papendrecht C1 – Pelikaan 
C2, 10:30 Papendrecht B1 
– Pelikaan B2, 10:30 Papen-
drecht MC1 – SSW MC1, 
12:30 Papendrecht VR1 – 
IFC VR1, 14:30 Papendrecht 
1 – Strijen 1.
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
de website: www.vvpapen-
drecht.nl


