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VOETBAL

In deze rubriek wordt een 
team van VV Papendrecht 
in de spotlights geplaatst 
zodat het grote publiek 
kennis kan maken met de 
verschillende teams van 
onze club.

PAPENDRECHT - MO15-2 be-
gon het seizoen met 15 en-
thousiaste meiden. Al gauw 
kwamen er geregeld nieuwe 
speelsters bij. Dit had tot ge-
volg dat er op een gegeven 
moment met 19 speelsters 
naar de wedstrijden werd af-
gereisd. Met zoveel nieuwe 
meiden en zoveel wisselin-
gen tijdens de wedstrijden 
werd het wel heel moeilijk 
om resultaten te behalen. 

Gelukkig voetballen de 
meesten puur voor hun ple-
zier en konden de regelmati-
ge nederlagen de sfeer niet 
verpesten. Met een grote op-
komst werden de trainingen 
en wedstrijden afgewerkt. 
Nadat alle nieuwe meiden 
een beetje gewend waren, 
werd besloten om ook het 
voetbal wat serieuzer te 
gaan oppakken. Na enkele 
wijzigingen in de winterstop, 
ging de groep door met 16 
fanatieke meisjes die samen 
de afspraak maakte om er 
alles aan te doen om in de 
voorjaarscompetitie beter te 
gaan presteren. En de resul-
taten werden steeds beter. 
Nadat het team al een paar 

keer dichtbij was, werd op 4 
maart het eerste competitie-
punt gepakt tegen Theole 
MO15-1, twee weken later 
gevolgd door de eerste over-
winning tegen Teisterban-
ders. Tegen MVV’58 werd de 
beste wedstrijd tot dat mo-
ment gespeeld, wat resul-
teerde in een dik verdiende 
4-2 overwinning. Zelfs van 
koploper RKTVC werd een 
punt gepakt. Al met al is 
MO15-2 een geweldige groep 
meiden waarbij veel gela-
chen wordt maar die ook 
steeds meer bereid zijn om 
hard te trainen en die zich 
steeds meer gaan beseffen 
dat ze zich voetballend nog 
steeds kunnen verbeteren.

MO15-2 team van de week

MO15-2 begon het seizoen met 15 enthousiaste meiden. (Foto: Privé)

Wedstrijdprogramma selecties

Kapsalon Alpha nieuwe 
sponsor VV Papendrecht

PAPENDRECHT - Kapsalon Alpha bestaat inmiddels bijna drie jaar en is op De Meent, 
achter het gemeentehuis, gevestigd op Veerpromenade 9. Sinds de oprichting is de salon 
sterk gegroeid. Alpha staat namelijk garant voor een goede kwaliteit tegen een lage prijs; 
knippen kan al vanaf €10,-! De openingstijden zijn ruim, dus dames, heren en kinderen: 
kom snel een keertje op bezoek. Een bak koffie of thee staat voor u klaar.

PAPENDRECHT - Het eerste 
elftal speelt aanstaande zater-
dag de laatste wedstrijd in de 
competitie. Er zijn nog twee 
uitkomsten na deze wed-
strijddag, rechtstreekse degra-
datie of nacompetitie. Om de 

degradatie te ontlopen zal de 
ploeg van aanvoerder Nick Ka-
merling moeten winnen in en 
van Pieshil. Het team van 
ex-Papendrechter Kevin van 
Vaalen heeft niets meer te 
winnen of te verliezen. De af-

trap is om 14:30 uur. Het twee-
de speelt thuis hun laatste 
wedstrijd van het seizoen te-
gen Walcheren, aftrap op het 
Slobbengors is om 12:30 uur. 
Zie ook www.vvpapendrecht.
nl.


