
Serviceonly Papendrecht
Burgemeester Keijzerweg 1
Tel. 078 - 61 52 455
www.serviceonly.nl

Juni actiemaand!

Gratis
vakantiecheck

Veilig op vakantie. Laat je auto gratis controleren op 24 essentiële onderdelen
zoals o.a. remmen, vloeistoffen, ruitenwissers, verlichting en accu.

Service Only heeft ook

vestigingen in: Ridderkerk,

Dordrecht, ‘s-Gravendeel,

Zwijndrecht, Sliedrecht

en Gorinchem

3

‹ www.papendrechtsnieuwsblad.nl Alblasserwaard · woensdag 27 mei 2015 · 29

Veel animo voor Voetbaldagen

VV papendrecht - Er is weer 
veel belangstelling voor de 
‘Westfalia Marketing Voet-
baldagen 2015‘, die zullen 
plaatsvinden op maandag 
17, dinsdag 18 en woensdag 

19 augustus 2015 bij VV Pa-
pendrecht. Net als tijdens 
de vorige edities is Westfa-
lia Marketing B.V. uit Maas-
dijk de hoofdsponsor van de 
voetbaldagen. De voetbal-

dagen zijn niet alleen voor 
leden maar ook voor niet-
leden en zijn toegankelijk 
voor alle kinderen, jongens 
en meisjes. Iedereen is wel-
kom!

Tijdens de Westfalia Voetbaldagen worden de kinderen behandeld als echte profs. En als je nét zo 
hard traint als een prof, maakt dat natuurlijk wel dorstig!

Team van de week 
Minipupillen: altijd vrolijk
VV papendrecht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst. Deze keer 
de minipupillen. Het zijn de 
jongste spelertjes van VV Pa-
pendrecht, maar onderschat 
ze niet. De leeftijd varieert 
van bijna 5 tot 7 jaar. Elke 
wedstrijd knokken ze weer 
om een paar punten binnen 
te halen. Maar wat de uitslag 
ook is, ze lopen altijd weer 
vrolijk het veld af.
Stein, het Kanon. Met zijn 
harde schoten en vlijm-
scherpe passjes was hij 
een waardevolle speler af-
gelopen seizoen. Luca, de 
dribbelkoning. Door zijn 
snelheid en onnavolgbare 
schijnbewegingen was hij 
afgelopen seizoen een zeer 
waardevolle speler voor de 
mini’s. Levi, de stijlvolle 
dribbelaar. Met zijn frivole 
techniek en snelheid wist 
hij menig spelertje voorbij te 

spelen. Pikt daarnaast regel-
matig een goaltje mee. 
Finn, de flegmatieke techni-
cus. Speelde met slimmig-
heid zijn wedstrijdjes. Met 
zijn inzicht weet hij menig 
tegenstander de weg naar de 
goal te blokkeren. Stijn (met 
lange ij), de snelheidsduivel. 
Was afgelopen seizoen door 
zijn snelheid voor menig 
tegenstander ongrijpbaar. 
Yusri, de bikkel. Was vaak 
een onneembare vesting. 
Gaat altijd voor iedere bal. 
Gianni, de stylist. Wist door 
zijn fijne techniek menig 
spelertje op het verkeerde 
been te zetten. Jason, de 
kanjer. Is een speler waar 
men altijd op kan bouwen. 
Voorzetten, slidings het 
maakt hem niet uit. Niets 
is hem teveel. Wesley, de 
kleine dribbelaar. Dribbelen 
kan hij als de beste. Menig 
opponent was afgelopen sei-
zoen niet blij met hem.

Vaak staan ze tegenover een wat grotere tegenstander. Maar ze 
laten zich niet uit het veld slaan en proberen toch te scoren.

Finale ‘Vullen en voeden’
VV papendrecht - Voetbal-
vereniging Papendrecht is 
in de top 10 geëindigd van 
de campagne ‘Vullen of Voe-
den’. Vullen of Voeden streeft 
naar meer bewustzijn bij het 
maken van voedselkeuzes. 
“Onze inspanningen voor 
een voedzamer assortiment 
in de voetbalkantine zijn als 
positief beoordeeld. Dit bete-

kent dat we de finale ingaan 
waarin we beoordeeld wor-
den op een gezondheidspro-
gramma. VV Papendrecht 
dankt alle vrijwilligers die 
ervoor gezorgd hebben dat 
de finale is bereikt. De ko-
mende tijd blijven allerlei 
lekkere en gezonde artike-
len verkrijgbaar op de club. 
Blijf ons steunen!”

SMS-kinderfonds
VV papendrecht - De ge-
meente en VV Papendrecht 
vinden het belangrijk dat 
kinderen meedoen in de 
maatschappij. Niet iedereen 
is in de situatie om kinde-
ren aan activiteiten te laten 
deelnemen. Het SMS-kin-
derfonds maakt het moge-
lijk dat kinderen tot 18 jaar 
toch kunnen sporten als de 

financiële situatie het niet 
toelaat. Het fonds betaalt 
geen geld uit, maar regelt de 
betaling direct met de sport-
club. SMS staat voor School, 
Muziek en Sport. Het SMS-
fonds is bedoeld om het voor 
kinderen in een armoede-
situatie mogelijk te maken 
mee te doen aan activiteiten 
met leeftijdgenootjes.

Programma 
nacompetitie
VV papendrecht - Het eer-
ste en tweede elftal hebben 
beide de finaleronde be-
reikt van de nacompetitie. 
Het eerste bedwong op het 
Slobbengors BVCB met 2-0, 
dat was ruim voldoende na 
de 0-1 winst in Bergschen-
hoek. De tegenstander in de 
finaleronde is competitiege-
noot Oude Maas. De club uit 
Poortugaal werd derde in de 
regulaire competitie. 
Papendrecht speelt op zater-
dag 30 mei eerst uit en op za-
terdag 6 juni is de return in 
Papendrecht. Aanstaande 
zaterdag wordt op sportpark 
Albrandswaard om half drie 
afgetrapt. 
Het tweede elftal versloeg 
WNC met 3-1 en speelt in de 
finaleronde om een plaats 
in de hoofdklasse, tegen 
Tricht. Het team van trai-
ner Laurens Gerlich speelt 
aanstaande zaterdag eerst 
op het Slobbengors, waarna 
op 6 juni de return wordt 
gespeeld in Tricht. De aftrap 
vindt om half drie plaats.


