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De pupil van deze week is Jasmin Masic, 8 jaar en speler van JO9-4. (Foto: Privé)

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 van de week te gast in 
de bestuurskamer. Als afslui-
ting krijgt hij “de Pupil van de 

week bal” overhandigd met 
daarop alle handtekeningen 
van de 1e elftalspelers. De pu-
pil van deze week is Jasmin 
Masic, 8 jaar en speler van 
JO9-4. Hij speelt het liefst in 
de aanval waar hij ook wel-
eens scoort. Op de vraag ‘ben 
je rechts- of linksbenig?’, geeft 
hij als antwoord “ik kan met 
beide benen schieten”, een 
topspeler in wording dus. De 
leerling van de Prins Constan-
tijnschool is goed in een balle-
tje hooghouden. Het leukste 
aan voetbal vindt hij hard 
schieten en scoren en het jui-

chen na een doelpunt. Zijn fa-
voriete speler is Christiano Ro-
naldo en zijn favoriete club is 
Feyenoord. Jasmin wil later 
kapper worden en profvoet-
baller. Hij vindt alle bijzondere 
kapsels van de verschillende 
voetballers helemaal gewel-
dig. Jasmin die nog twee zus-
jes heeft denkt dat Papend-
recht zaterdag met 5-2 gaat 
winnen. Wij wensen hem veel 
plezier bij de wedstrijd Pa-
pendrecht - Woudrichem en 
hopen dat zijn voorspelling uit 
gaat komen en hij de 3 punten 
mee naar huis mag nemen.

Pupil van de week: 
Jasmin Masic

Programma wedstrijden

Wedstrijdbal VV 
Papendrecht sponsoren
PAPENDRECHT - Bij alle thuiswedstrijden van ons eerste elftal is er een pupil van de week 
en is er de mogelijkheid om de wedstrijdbal te sponsoren. De pupil van de week heeft de 
eer om de bal het veld op te dragen. Bent u geïnteresseerd om onze club te steunen door 
uw naam te verbinden aan de wedstrijd, dan kunt u contact opnemen met de sponsor-
commissie: sponsor@vvpapendrecht.nl.

PAPENDRECHT - Komend 
weekend speelt het eerste elf-
tal een thuiswedstrijd tegen 
Woudrichem. De ploeg uit het 
gelijknamige dorp staat op de 
10e plek met 5 punten achter-
stand op Papendrecht. De 

wedstrijd is een inhaalduel uit 
de eerste speelhelft van het 
seizoen. De aftrap op het Slob-
bengors is om 14:30 uur. JO19-1 
van trainer Richard Nardten 
speelt een uitwedstrijd tegen 
GJS. De bal wordt om 12:00 

uur aan het rollen gebracht op 
sportpark Dalem in Gorin-
chem. Het tweede, de vrou-
wen en MO19-1 hebben geen 
competitieverplichtingen. Zie 
voor het hele programma 
www.vvpapendrecht.nl.

Brons voor Zoe Lichteveld

Bridgekampioenen 
van Papendrecht
In het Denksportcentrum is zaterdag het Open Papendrechtse Bridgekampioenschap 
gestreden. Er namen 48 paren deel. Op de foto de winnaars van de 3 categorieën. Op de 
voorgrond Angeline Looman en Lidia Nouwen die de C-lijn overheersten. Rechtsachter de 
winnaars van de B-lijn, Frank Baks en Bas de Jong Linksachter de winnaars van het Open 
Papendrechts kampioenschap, Gerard van den Berkel en Marcel Hofman.

PAPENDRECHT - Op het dis-
trictskampioenschap ritmi-
sche gymnastiek is Zoë Lichte-
veld 3e geworden in de 
hoogste klasse.
Zoë, woonachtig in Papend-
recht, traint drie keer per week 

bij GV Sparta in Dordrecht. Zoë 
komt dit jaar voor de tweede 
keer uit bij de senioren, 15 jaar 
en ouder.
 
De 17-jarige deed twee mooie 
oefeningen met lint en knot-

sen met brons als beloning.

Zoë is onlangs genomineerd 
voor de titel Sportvrouw van 
Papendrecht waarvoor op 7 
maart het sportgala wordt ge-
houden.

Succes voor jeugd van De Geul in 
zwembad Alblasserdam
Dit weekend werd er door de 
jongere zwemmers van de 
Geul gezwommen in Alblas-
serdam in een wedstrijd voor 
minioren en junioren.

PAPENDRECHT - Er werd door 
de zwemmers heel goed ge-
zwommen deze middag en ze 
vertrokken met een karre-
vracht aan persoonlijke re-
cords weer richting Papend-
recht.
De allerjongste zwemmers 
kwamen aan de start voor 100 
vrij en 100 wissel. Bij de jon-
gens pakte Jesper van Tilburg 
twee keer het goud, op de 100 
wissel liet hij een PR noteren. 
Paul Ruitenberg zwom voor 
de eerste keer deze afstanden 
en bracht het er heel goed 
vanaf. Bij de meisjes zwom 
Marie-Elise Verschoor ook 
voor de eerste keer 100 wissel 
en 100 vrij en ze verbeterde 
tijdens deze 100 vrij haar 50 
metertijd.
In de categorie meisjes junio-
ren 1 veroverde Laura ‘t lam 
het goud op de 50 vrij, op de 
100 vlinder werd ze 3e en op 
de 50 rug tikte ze als 4e aan. 
Evi Kleijn verbeterde zowel op 
de 50 vrij als op de 100 vlinder 
haar tijd. Dylan Groeneveld 

liet bij jongens minioren 5 en 
6 een PR noteren op de 200 
wissel.
Daphne van Tilburg en Nicole 
van Os, zwemmend in de ca-
tegorie meisjes junioren 2 en 
3, verbeterden allebei hun tijd 
op de 50 rug en de 100 vlinder.
Aaike de Tender leverde een 
mooie prestatie in de catego-
rie jongens junioren 1 en 2 
door een 3e plaats te pakken 
op de 50 rug en de 50 vrij en 
een 4e plaats op de 100 vlin-
der. Op alle afstanden verbe-
terde hij zijn beste tijd. Tjom-
me de Tender zwom een PR 
op de 50 rug en de 100 vlinder 

en Mats Schroots pakte het PR 
record van de dag door op de 
100 vlinder maar liefst 13 se-
conden van zijn tijd af te ha-
len.
Brandon Groeneveld, jongens 
junioren 3 en 4, zwom op de 
50 rug in een PR naar de 4e 
plaats en liet ook op de 100 
vlinder een PR noteren.
Het laatste nummer, een 4x50 
vrij estafette voor meisjes, 
werd door het Geulteam met 
Evi Kleijn, Nicole van Os, Laura 
‘t Lam en Daphne van Tilburg 
afgesloten met een 1e plaats. 
(bron: De Geul)

Papendrechtse voetbalderby
PAPENDRECHT - Op zaterdag 
10 maart vindt de derby vv 
Drechtstreek - vv Papendrecht 
plaats op sportpark Oostpol-
der. Om 14.30 uur zal de wed-

strijd beginnen, de toegang is 
gratis. Om de dag feestelijk te 
omlijsten is er voor de kinde-
ren een gratis ballonnenwed-
strijd, zijn er verschillende 

eettentjes en een buitenbar, 
wordt er een loterij gehouden 
met prachtige prijzen en sluit 
de middag af, om 16.15 uur met 
DJ Bas-Jan. 

Het winnende estafetteteam van De Geul. (foto: Ilse van Tilburg)


