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De Nederlandse voetbalvrouwen werden in eigen land het 
Europees Kampioen. Lijkt het jou ook wat om een Oran-
jeLeeuwin te worden of om gewoon lekker te voetballen? VV 
Papendrecht biedt je die mogelijkheid. We hebben meerdere 
meiden- en vrouwenteams, maar mee voetballen met de 
jongens is ook mogelijk. Europees kampioen Liza van der 
Most is haar glansrijke carrière begonnen bij VV Papendrecht.

PAPENDRECHT - “We hebben 
een grote en snelgroeiende 
meisjesafdeling binnen onze 
club”, vertelt Lonneke Michiel-
se enthousiast. Zij is binnen 
de Jeugdcommissie vicevoor-
zitter en coördinator meisjes 
“Vele meisjes spelen met de 
jongens, maar we hebben 
daarnaast ook nog drie meis-
jesteams: O19, O17 en O15”, vult 
Monique Klooster aan. Moni-
que is technisch coördinator 
meisjes. Beide dames waren 
in het verleden dragende 
krachten van het Papend-
rechtse vrouwenelftal en heb-
ben jarenlang training gege-
ven. Nu zijn ze samen nauw 
betrokken bij het meisjesvoet-
bal binnen VV Papendrecht.
“De laatste jaren hebben we 
diverse successen behaald, 
zoals kampioenschappen, be-
kerwinsten en promotie naar 
het hoogste niveau”, gaat Lon-
neke verder. “Alle meisjes-
teams beschikken over prima 
trainers en begeleiders. Er 
wordt twee keer per week ge-

traind en natuurlijk op zater-
dag een wedstrijd gespeeld.”
Het is niet alleen voetbal wat 
de klok slaat. “Buiten het 
voetbal om organiseren we 
ook nog allerlei leuke evene-
menten. Een gezellige avond 
in de kantine of het bijwonen 
van wedstrijden van de Oran-
jeLeeuwinnen bijvoorbeeld”, 
zegt Monique. “Wij hopen dat 
er weer veel meiden enthou-

siast zijn geworden om te 
gaan voetballen. Bij ons is ie-
dereen welkom om eens mee 
te trainen.”
 
Vrije-inlooptraining

Op zaterdag 26 augustus van 
10.30 tot 12.00 uur houdt VV 
Papendrecht een vrije-inloop-

training voor alle meisjes die 
nog geen lid zijn en kennis 
willen maken met voetbal. 
Onder leiding van enkele 
jeugdtrainers kun je ervaren 
hoe leuk voetbal nu eigenlijk 
is. Kom langs en beleef hoe 

het is om Voetballeeuwin te 
zijn.
Enthousiast geworden? Ga 
dan eens naar het Slob-
bengors om te kijken of om 
proef te draaien. Neem con-
tact op voor meer informatie: 

jeugd@vvpapendrecht.nl.
VV Papendrecht heeft een tij-
delijke actie waarbij mensen 
die lid worden, korting kun-
nen krijgen. Vermeld de code 
VVP2017 en krijg een kwartaal 
contributie gratis in het twee-

de lidmaatschapsjaar. Ben je al 
lid? Breng dan een nieuw lid 
aan en ontvang een mooi ca-
deau. Meer over lid worden 
staat op de website van VV 
Papendrecht op de pagina ‘Lid 
Worden’.

Meisjesvoetbal bij VV Papendrecht
door Edwin Schreurs, VV Papendrecht

De nieuwe OranjeLeeuwinnen

‘BIJ ONS IS IEDER-
EEN WELKOM OM 
EENS MEE TE 
TRAINEN’

Monique Klooster (links) en Lonneke Michielse zijn de drijvende krachten achter de meisjesafdeling.(foto: pr)


