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Bij elke thuiswedstrijd van 
zaterdag 1 wordt een pupil 
uitgenodigd om de wedstrijd 
bij te wonen.

PAPENDRECHT - Op de mid-
denstip, vlak voor het begin 
van de wedstrijd, gaat de Pupil 
van de Week op de foto met 
de scheidsrechter en de beide 
aanvoerders. Tijdens de wed-
strijd zit hij of zij in de dug-out 
naast de wisselspelers. In de 
rust en na de wedstrijd is de 
pupil 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 deze 
week is Lowie Visscher. De 
8-jarige speler van JO9-2 
speelt het liefst in de aanval, 
spits of rechtsbuiten heeft zijn 
voorkeur. “Verdedigen vind ik 
niet zo veel aan, dat is beetje 
saai” vertelt de leerling van De 
Viermaster. Lowie, die ge-
traind wordt door Bas Mutsae-
rs en Fouad Yafrah, is een 
rechtsbenige speler. “Ik vind 
lekker voetballen gewoon 
leuk,” geeft hij als antwoord 
op de vraag wat hij leukste 

aan voetbal vindt. Zijn beste 
voetbaltruc is ballen op de lat 
schieten. “Dat doe ik met mijn 
wreef, zodat de bal omhoog 
gaat.” Zijn favoriete speler is 
Dirk Kuijt en zijn favoriete club 
is dan Feyenoord. Lowie wil 
later profvoetballer worden. 
“Lekker veel geld verdienen, ik 
geef dan de helft aan mijn 
moeder”. Wij wensen Lowie 
veel plezier bij de wedstrijd 
Papendrecht - Woudrichem. 
Als we uit mogen gaan van 
zijn voorspelling, 5-1 voor Pa-
pendrecht, dan wordt het een 
gezellige middag.

Pupil van de week: Lowie 
Visscher

Programma wedstrijden

Bright Adouvi leidt in stand 
voetballer van het jaar

PAPENDRECHT - Verdediger en jongeling Bright Adouvi leidt in de tussenstand van het 
klassement van voetballer van het jaar. Hij wordt op de voet gevolgd door de veel 
scorende Jay Luciano. Op een gedeelde derde plek staan routinier en spelverdeler George 
Tomas de Brito en de eveneens veel scorende linksbuiten Koen Lighaam. Het zal een 
spannende strijd worden wie aan het eind van het seizoen de prijs krijgt uitgereikt.

PAPENDRECHT - Aankomend 
weekend speelt het eerste de 
thuiswedstrijd tegen Almkerk. 
De ploeg uit het gelijknamige 
dorp is de koploper. De ploeg 
van trainer Peter de Haan kan 
dus volop aan de bak en kan 

laten zien dat het meekan met 
de top van de tweede klasse F. 
De aftrap op het Slobbengors 
is om 14:30 uur. Het tweede 
speelt eveneens thuis, zij tre-
den aan tegen Walcheren. De 
bal wordt om 12:30 aan het 

rollen gebracht. De vrouwen, 
JO19-1 en MJO19-1 hebben nog 
geen competitie verplichtin-
gen. Het programma voor de 
overige elftallen is te vinden 
op de website: www.vvpa-
pendrecht.nl.


