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Wedstrijdprogramma selecties

Sterke competitiestart 
voor Zaterdag 2
PAPENDRECHT - Zaterdag 2 heeft net als het eerste een sterke competitiestart. Het team 
van trainer Martin Nouwen heeft de eerste drie wedstrijden in de reserve eerste klasse 
gewonnen. Zaterdag werd in Terneuzen de wedstrijd tegen Terneuzense Boys met 0-2 
gewonnen. Met dertien goals in drie wedstrijden mag het team productief genoemd 
worden. Wilt u het team aan het werk zien, zij spelen hun thuiswedstrijden om 12:30 uur.

PAPENDRECHT - VV Papend-
recht 1 speelt op het Slob-
bengors de thuiswedstrijd te-
gen Wilhelmina ‘26. De ploeg 
uit Wijk en Aalburg staat op 
een zesde plaats. Het tweede 
speelt eveneens thuis zij tre-

den aan tegen Desk 3. De 
ploeg van trainer Martin Nou-
wen trapt om 12:30 uur af. De 
vrouwen beginnen hun thuis-
wedstrijd eveneens om 12:30 
uur tegen Prinsenland. JO19-1 
speelt een uitwedstrijd tegen 

LRC in Leerdam. Zij trappen 
om 11:30 uur af. De meiden van 
MO19-1 hebben geen compe-
titieprogramma dit weekend. 
Het programma voor de overi-
ge elftallen is te vinden op 
www.vvpapendrecht.nl

PAPENDRECHT - Bij elke 
thuiswedstrijd van zaterdag 1 
wordt een pupil uitgenodigd 
om de wedstrijd bij te wonen. 
Op de middenstip, vlak voor 
het begin van de wedstrijd, 
gaat de Pupil van de Week op 
de foto met de scheidsrechter 
en de beide aanvoerders. Tij-
dens de wedstrijd zit hij of zij 
in de dug-out naast de wissel-
spelers. In de rust en na de 
wedstrijd is de pupil van de 
week te gast in de bestuurska-
mer. Als afsluiting krijgt hij “de 
Pupil van de week bal” over-
handigd met daarop alle 

handtekeningen van de 1e elf-
talspelers.
De pupil van de week is Yusri 
Abed. De leerling van “De 
Viermaster” speelt in JO9-3 en 
is 7 jaar oud. Yusri speelt het 
liefst voorin maar zijn verde-
digende kwaliteiten zijn nu 
voor zijn team achterin nodig. 
Yusri die rechts is en een heel 
klein beetje links wordt ge-
traind door zijn vader, die ook 
vele jaren bij VV Papendrecht 
heeft gespeeld. Het interview 
vindt vlak na de uitwedstrijd 
tegen Nieuw Lekkerland 
plaats. “We hebben gewon-

nen met 6-13 gewonnen en ik 
heb een keer gescoord”, een 
stevige overwinning dus. De 
favoriete speler van Yusri is de 
door een hartstilstand getrof-
fen Abdelhak Nouri. Zijn favo-
riete ploeg is Ajax. Yusri die 
nog een broertje heeft van 6 
jaar en een zusje van 3 jaar, wil 
graag profvoetballer worden. 
Tijdens zijn wedstrijd speelt 
VV Papendrecht tegen Wilhel-
mina ‘26, hij denkt dat Pa-
pendrecht met 3-1 gaat win-
nen. Wij wensen hem veel 
plezier en hopen dat hij regel-
matig mag juichen.

Pupil van de week: 
Yusri Abed


