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Wedstrijdprogramma selecties

Gezellige avond 
meidenteams
PAPENDRECHT - De coördinatoren en begeleiders van de meisjesafdeling vonden het tijd 
voor een gezellig samenzijn. Daarom organiseerden ze in de kantine een Griekse avond 
voor alle speelsters van de meisjesteams inclusief alle trainers en leiders. De prestaties van 
de meisjesteams zijn uitstekend. Zo is MO17-1 onlangs kampioen geworden. MO15-1 zit in 
de halve finale van de KNVB-beker. MO15-2 heeft het zwaarder maar is een hecht team.

PAPENDRECHT - Het eerste 
elftal speelt komend weekend 
de thuiswedstrijd tegen het 
reeds gedegradeerde Alblas-
serdam. De bal wordt zaterdag 
om 14.30 uur op het Slob-
bengors aan het rollen ge-

bracht. Het tweede speelt een 
uitwedstrijd tegen Rijsoord 2, 
de aftap in Ridderkerk is om 
12.30 uur. De vrouwen hebben 
komend weekend geen com-
petitieverplichtingen. Het der-
de elftal speelt eveneens een 

uitwedstrijd,tegen ASWH 4 in 
Hendrik-Ido-Ambacht, aftrap 
14.30 uur. JO19-1 speelt een 
thuiswedstrijd tegen Virtus uit 
Zevenbergen, aftrap 12.30 uur. 
Kijk voor het hele programma 
op www.vvpapendrecht.nl.
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Bij elke thuiswedstrijd van 
zaterdag 1 wordt een pupil 
uitgenodigd om de wed-
strijd bij te wonen. Op de 
middenstip, vlak voor het 
begin van de wedstrijd, 
gaat de Pupil van de Week 
op de foto met de scheids-
rechter en de beide aan-
voerders.

PAPENDRECHT - Tijdens de 
wedstrijd zit hij of zij in de 
dug-out naast de wisselspe-
lers. In de rust en na de wed-
strijd is de pupil van de week 
te gast in de bestuurskamer. 
Als afsluiting krijgt hij “de 
Pupil van de week bal” over-
handigd met daarop alle 
handtekeningen van de 1e 

elftalspelers. De pupil van 
deze week is Vincent Leine. 
Vincent, die vorig jaar in de 
mini’s speelde, is nu een 
speler in JO9-2.
 
Vlag hijsen
Het team van trainer Dennis 
Rijntjes was het eerste team 
dat in 2017 de kampioenvlag 
kon hijsen. De leerling van 
de Prinses Beatrixschool 
speelt het liefst in de verde-
diging, zo zegt hij. “Ik vind 
ballen afpakken het leukste,” 
vertelt hij enthousiast over 
de sport.
 
Beide benen
Op de vraag of hij links- of 
rechtsbenig is, geeft hij aan 

dat hij met beide benen kan 
schieten, een topper in spé 
dus. Vincent heeft geen uit-
gesproken favoriete club of 
speler. “Ik ben daar niet zo 
mee bezig, ik ben niet voor 
Feyenoord, Ajax of PSV. Het 
maakt mij niet echt uit wie 
er kampioen wordt.”
 
Winnen
Vincent, die nog een oudere 
zus heeft, denkt dat Papend-
recht met 2-0 gaat winnen 
van Alblasserdam. Wij wen-
sen Vincent veel plezier bij 
de laatste thuiswedstrijd in 
de competitie van Papend-
recht en hopen dat hij kan 
genieten van een mooie 
wedstrijd.

Pupil van de Week: Vincent Leine

De pupil van deze week is Vincent Leine. Vincent, die vorig jaar in de mini’s speelde, is nu een speler in 
JO9-2. (Foto: Privé)


