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De heren zien dat het geen bevlieging is en dat de dames op hun manier lekker sportief bezig zijn. (Foto: 

Ze moeten toegeven: het 
was even wennen. Het was 
een mannenavond, maar in-
middels zijn de Zondagvete-
ranen van voetbalvereniging 
Papendrecht eraan gewend 
dat er op hun vrijdagavond 
dames rondlopen.

PAPENDRECHT - De heren 
zien dat het geen bevlieging is 
en dat de dames op hun ma-
nier lekker sportief bezig zijn, 
net als zijzelf. Sinds 1 septem-
ber traint op vrijdagavond het 
vrouwenrecreatieteam, de Po-
wervrouwen. De groep be-

staat uit ongeveer 10 dames. 
Met z’n allen werken ze aan 
hun conditie, techniek en 
voetbalskills, gewoon voor de 
lol, zonder de verplichting van 
een wedstrijd in het weekend. 
Initiatiefneemster Yvonne 
(rechts op foto) vertelt: “De 
groep is heel divers en dat 
maakt het zo leuk. Zo is er ie-
mand die vroeger altijd ge-
voetbald heeft, maar stopte 
toen ze kinderen kreeg. Nu 
kan ze eenmaal per week 
weer haar grote hobby uitvoe-
ren. Iemand anders zat op 
tennis en wilde graag een 

teamsport gaan doen.” Train-
ster Mariska (links op foto), 
zelf speelster bij Papendrecht 
VR1, vult aan: “Het maakt dus 
helemaal niet uit of je een 
voetbalachtergrond hebt. Ie-
dereen is welkom.” Kortom, 
één en al gezelligheid tegen-
woordig op de vrijdagavond 
bij VV Papendrecht die afge-
sloten wordt in de kantine. 
Nieuwsgierig geworden en 
ook een keer meedoen? Voor 
informatie en aanmelden kun 
je mailen naar het emailadres 
powervrouwenvvp@gmail.
com.

Vrouwen zoeken extra 
power

Wedstrijdprogramma selecties

ESBI helpt Papendrecht 
uit de brand
PAPENDRECHT - Onlangs zorgde een hevige storm ervoor dat de ballenvanger achter het 
doel van het hoofdveld omwaaide. Sponsor ESBI bood spontaan gratis zijn diensten aan. 
Twee medewerkers zijn een dag lang bezig geweest om de ballenvanger rechtop te zetten 
en stevig te verankeren zodat deze niet meer zo gemakkelijk kan omvallen. VV Papend-
recht bedankt ESBI voor het kosteloos uitvoeren van de werkzaamheden.

PAPENDRECHT - Het eerste 
speelt de streekderby tegen 
Hardinxveld. De ploeg uit het 
gelijknamige dorp staat 13e 
met 3 punten. De aftrap op 
sportpak Sluisweg is om 14:30 
uur. Het tweede speelt een 

uitwedstrijd tegen Oranje Wit 
3, aftrap 15:00 uur. De vrou-
wen spelen ook in Dordt. Zij 
nemen het op tegen Wield-
recht, aftrap 11:30 uur. JO19-1 
speelt een thuiswedstrijd, zij 
treden aan tegen Oranje Wit 

JO19-2. De bal wordt om 14:30 
uur aan het rollen gebracht. 
MO19-1 spelen op het Slob-
bengots tegen OJC Rosmalen 
MO19-1 aftrap 10:30. Het hele 
programma staat op www.vv-
papendrecht.nl.


