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Training voor voetbalmoeders

Huldiging Liza van der 
Most bij VV Papendrecht
PAPENDRECHT - Zaterdag 9 september zal de uit Papendrecht afkomstige Liza van der 
Most, die vorig seizoen de dubbel binnenhaalde met Ajax, en die begin augustus met de 
Nederlandse vrouwenploeg Europees Kampioen werd, worden gehuldigd op het Slob-
bengors. In de rust van de bekerwedstrijd van VV Papendrecht - Oranje Wit zal zij door 
burgemeester Moerkerke in het zonnetje worden gezet. Dus kom zaterdag Liza toejuichen.

PAPENDRECHT - Op vrijdag 1 
september was de eerste trai-
ning voor voetbalmoeders en 
andere dames. Hiervoor had-
den zich 10 enthousiaste vrou-
wen opgegeven. Onder lei-
ding van Mariska van ‘t Zant 

hebben ze vanaf 20.00 uur 
een uur lang gewerkt aan hun 
conditie en aan balvaardighe-
den. Enkele belangstellende 
voetbalmoeders stonden 
langs de lijn om te zien of het 
ook niet iets voor hen zou 

kunnen zijn. Komende week is 
er weer een training voor 
voetbalmoeders en andere 
dames. Heb jij ook zin om mee 
te doen? Kom een keer kijken 
of geef je op via: voetbalmoe-
dersVVP@gmail.com.

Elk jaar aan het eind van de vakantie organiseert VV Papendrecht de Westfalia VV Papendrecht- voetbalda-

VV Papendrecht een club met 
historie en toekomst, dat is 
de slogan die de club han-
teert.

PAPENDRECHT - VV Papend-
recht is op 1 augustus 1920 op 
gericht, het eeuwfeest nadert 
al. De club heeft ook op voet-
balgebied ook een aardige 
historie. De zondagtak heeft 
jarenlang in de top van Neder-
land gespeeld en heeft vele 
hoogte punten meegemaakt. 
In 2013 is ervoor gekozen om 
alleen nog op zaterdag presta-
tief te voetballen. Op dit mo-

ment speelt het eerste team in 
de 2e klasse. Buiten een grote 
jeugdafdeling is er ook een 
snelgroeiende tak binnen de 
club: de vrouwen en meisjes 
afdeling. Deze bestaat uit een 
vrouwenteam en drie meis-
jesteams in verschillende leef-
tijdsgroepen. Verder zijn er 
veteranenteams, een G-team 
en er is de mogelijkheid om 
7x7 te voetballen op een half 
veld en sinds kort zijn er ook 
voetbalmoeders actief die het 
heerlijk vinden om in trai-
ningsvorm één keer in de 
week tegen een balletje te 

trappen. De jaarlijkse voetbal-
dagen zijn ondertussen een 
begrip. Elk jaar aan het eind 
van de vakantie organiseert 
VV Papendrecht de Westfalia 
VV Papendrecht- voetbalda-
gen voor kinderen tot 12 jaar. 
Drie dagen trainen als een 
prof. Maar het is niet alleen 
voetbal. We steunen diverse 
maatschappelijke initiatieven 
en ook aan de ouderen wordt 
gedacht. Op woensdagmiddag 
is er de soos die elke week 
plaatsvindt, ontmoeten oude-
ren elkaar. Kom langs voor een 
proeftraining!

VV Papendrecht: een 
bruisende club


