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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 aan-
voerders. Tijdens de wedstrijd 
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 alle handteke-
ningen van de 1e elftalspelers. 
De pupil van deze week is Va-
lentino van der Ham. Valenti-
no is 8 jaar en speler van JO9-
1. De verdediger die vorig jaar 
in JO9-2 speelde, speelt het 
liefst in de verdediging, “lek-
ker ballen afpakken” vertelt 
hij. Zijn bijnaam is Speedy 
Gonzales, een naam die hij 
niet voor niets heeft gekregen. 
Hij raast over het veld en is ie-
dereen te snel af, handig als 
verdediger. Hij wordt getraind 
door Marcel Harlaar en is 
rechtsbenig. De leerling van 

De Viermaster vindt het leuk-
ste aan voetbal lekker hard 
schieten. Als verdediger scoort 
hij dan ook weleens met een 
afstand schot. Zijn favoriete 
speler is Christiano Ronaldo, 
zijn favoriete club is Feyen-
oord. Valentino, die later poli-
tieagent wil worden, verheugt 
zich op de wedstrijd tegen 
Brederodes, waarin hij met 
een hard schot gaat scoren. 
Wij wensen hem veel plezier 
tijdens de wedstrijd Papend-
recht - Brederodes. Hij denkt 
dat Papendrecht de wedstrijd 
met 2-1 gaat winnen.

Pupil van de week: 
Valentino van der Ham

Programma wedstrijden

Vrijwilliger van de 
maand
PAPENDRECHT - De vrijwilliger van de maand is dit keer John van Bilsen. John is al vele 
jaren actief op het Slobbengors. Als jeugdtrainer heeft hij diverse teams getraind. De 
laatste jaren is hij actief als Hoofdtrainer van de jeugd onder 9. In deze functie is hij elke 
zaterdagochtend vroeg op het Slobbengors te vinden. Wij waarderen zijn voetbaltechni-
sche kennis en enthousiasme en de manier waarop hij werkt met deze leeftijdscategorie.

PAPENDRECHT - Zaterdag 
treedt het eerste aan op het 
Slobbengors tegen Bredero-
des. De ploeg uit Vianen staan 
op een 11e plek. De aftrap is 
om 14:30 uur. Het tweede elftal 
speelt de topper thuis tegen 

de Meeuwen. De nummers 2 
en 3 trappen om 12:30 uur af. 
De vrouwen trappen even-
eens om 12:30 uur af op het 
Slobbengors. Zij spelen tegen 
RFC. JO19-1 heeft dit weekend 
geen competitieverplichtin-

gen. MO19-1 gaat op bezoek 
bij Molenschot in het gelijkna-
mige dorp. De aftrap is om 
14:30 uur. Het programma voor 
de overige elftallen is te vin-
den op de website: www.vv-
papendrecht.nl.


