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Dichterbij 
dan ooit.
Cadeaubonnen van € 5. 
Bijvoorbeeld van HEMA.
Met Esso Extras spaar je nu ook voor cadeaubonnen van € 5.  
Daarmee is een set gekleurde kopjes van HEMA dichterbij dan ooit.  
Of een lekker geurtje van Douglas. Vergeet dus niet te sparen bij je  
volgende tankbeurt. Voor je het weet heb je genoeg punten voor een  
cadeaubon van HEMA, Douglas, BCC, Bart Smit, bol.com of Gamma.

Kijk voor meer informatie op essoextras.com

Nu al voor

Esso Extras
punten
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SMG nieuwe sponsor

vv PaPendrecht - Papen-
drecht heeft weer een nieu-
we sponsor mogen verwel-
komen. Het bord van ‘SMG 
Allroundbouw’ is te vinden 
op het hoofdveld. Het bedrijf 

van Sander Gootjes is actief 
op het gebied van aanbou-
wen, dakkappellen, tim-
merwerken, schilderwer-
ken, stuc en spachtelputz, 
keukens, schuttingen, bad-

kamers enz.  
Maar ook voor steigerhouten 
meubelen kan je bij SMG te-
recht. Een mooi voorbeeld is 
te vinden in de kantine van 
de club. 

Erwin Schuil van de sponsorcommissie achter het bord met eigenaar Sander Gootjes (rechts).

Vrouwen 1 is team van de 
week en zoekt versterking
vv PaPendrecht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst zodat het 
grote publiek kennis kan 
maken met de verschillende 
teams van de club.
Vrouwen 1 is deze keer het 
Team van de Week. De ploeg 
heeft een zwaar jaar achter 
de rug. Het seizoen werd 
begonnen met een groep die 
versterking kreeg van mei-
den afkomstig uit de A- en 
B-jeugd. Dit was wennen. 
Dat kon je ook terugzien in 
de resultaten die soms te 
wensen over lieten. Belang-
rijk is en blijft dat het een ge-
zellige groep is, die plezier 
met elkaar heeft, wat voor 
elkaar over heeft en ook bui-
ten het voetbal leuke dingen 
met elkaar organiseert. Zo 
staat in juni wederom het 
jaarlijkse weekeindje-uit op 
het programma. Al met al 
terecht om onze Vrouwen 1 

te benoemen tot Team van 
de Week.
Het eerste vrouwenteam van 
de club gaat komend sei-
zoen een nieuwe start ma-
ken in de 5e klasse. Helaas 
gaan enkele dames stoppen 
met voetballen. De redenen 
zijn divers: moeder worden, 
studie, stage enz. Ook het 
afscheid nemen van deze 
meiden zal zeker nog een 
gezellig feestje opleveren. 
De ervaring heeft geleerd 
dat je ook dat wel aan het 
vrouwenvoetbalteam over 
kan laten.
Het vrouwenvoetbal van VV 
Papendrecht kan altijd ver-
sterking gebruiken. Spreekt 
bovenstaande je aan en wil 
je deel uitmaken van een 
groep die er bij de VV Pa-
pendrecht volledig bij hoort, 
een gezellig team is, maar 
ook elke week voetballend 
weer wil presteren, kom 
dan eens langs!

Het vrouwenvoetbal van VV Papendrecht kan altijd versterking 
gebruiken. Interesse? Kom eens langs!

A1 speelde op ‘Het kasteel’
vv PaPendrecht - Dinsdag-
avond 12 mei speelde VV 
Papendrecht A1 een oe-
fenduel tegen Sparta onder 
17. Het jeugdteam van de 
Eerstedivisieclub komt uit 
in de Landelijke Eredivisie 
voor B-junioren en is dit sei-
zoen als zesde geëindigd. De 
wedstrijd begon om 19 uur 
in het stadion van Sparta, 

‘Het Kasteel’ in de Rotter-
damse wijk Spangen. 
Van de zestien oefenwed-
strijden die Sparta onder 17 
dit seizoen gespeeld heeft, 
heeft de ploeg er dertien 
gewonnen en drie verloren. 
Het team van Richard Nard-
ten moest vol aan de bak om 
Sparta een lastige avond te 
bezorgen. 

Inschrijving voetbaldagen
vv PaPendrecht - De in-
schrijving voor de ‘West-
falia Voetbaldagen 2015’, 
is geopend. De voetbalda-
gen zullen plaatsvinden op 
maandag 17, dinsdag 18 en 
woensdag 19 augustus bij 
VV Papendrecht. 
Dankzij hoofdsponsor West-
falia kunnen alle kinderen 
voor een laag deelnamebe-

drag aan dit fantastische 
evenement bij VV Papen-
drecht deelnemen. De voet-
baldagen zijn voor leden en 
niet-leden en zijn toeganke-
lijk voor alle kinderen, jon-
gens en meisjes. Iedereen is 
welkom! 
Kijk voor meer informatie 
en inschrijven op www.
vvpapendrecht.nl

Papendrecht in 
de nacompetitie
vv PaPendrecht - De com-
petitie zit er voor de meeste 
teams op. Het eerste en het 
tweede elftal gaan de na-
competitie in. Het eerste 
hoopt via de nacompetitie 
de eerste klasse van het za-
terdagvoetbal te bereiken. 
Zaterdag 2 probeert de reser-
ve hoofdklasse in te komen. 
Komend weekend speelt Pa-
pendrecht 1 de uitwedstrijd 
in de eerste ronde van de 
nacompetitie tegen BVCB. 
De ploeg uit Bergschenhoek 
werd tweede achter kampi-
oen Vitesse Delft in de twee-
de klasse C. De return is op 
23 mei. Indien VV Papen-
drecht zich de winnaar mag 
noemen van dit tweeluik, 
dan speelt het in de tweede 
ronde op 30 mei en 6 juni. 
De tweede ronde wordt ge-
speeld tegen de winnaar van 
het onderlinge duel DSO (1e 
klasse B) en Oude Maas ( 2e 
klasse D). In de tweede ron-
de, indien Papendrecht zich 
plaats, spelen zij de eerste 
wedstrijd uit.


