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Programma wedstrijden

Danny van Valen keert 
terug bij Papendrecht
PAPENDRECHT - Danny van Valen die in de jeugd en enkele seizoenen in de zondag 1 
gespeeld heeft keert terug bij VV Papendrecht. Danny die onder andere 7 seizoenen bij 
Heinenoord speelde komt over van Oranje Wit waar hij dit jaar actief was. De geroutineer-
de verdediger kijkt ernaar uit om weer op het Slobbengors actief te zijn. “Er staat een 
leuke ploeg en met de Johan Sturrus lijkt het mij fijn samenwerken.”

PAPENDRECHT - Dit weekend 
speelt Papendrecht de uit-
wedstrijd tegen koploper 
Almkerk. De aftrap op Sport-
park Almkerk is om 14:30 uur. 
Het tweede gaat naar Zeeland, 
zij spelen tegen Walcheren. 

De aftrap in Vlissingen is om 
12:45 uur. De vrouwen spelen 
een uitwedstrijd tegen RFC. De 
aftrap in Raamsdonkveer is 
om 12:00 uur. JO19-1 speelt 
eveneens uit. Zij gaan op be-
zoek bij Nivo Sparta in Zalt-

bommel, aftrap 12:00 uur. 
MO19-1 speelt op het Slob-
bengors tegen DSE uit Et-
ten-Leur. De aftrap is om 12:30 
uur. Het programma voor de 
overige elftallen is te vinden 
op www.vvpapendrecht.nl.

Het meisjesvoetbal in Nederland groeit nog steeds en dat zien we bij onze vereniging ook. (Foto: Privé)

Wat hebben we afgelopen 
zomer genoten van de Oran-
jeLeeuwinnen!

PAPENDRECHT - De gewon-
nen finale en de huldiging in 
Utrecht een paar dagen later 
waren super. En zo dichtbij: 
elke speelster had je buur-
meisje geweest kunnen zijn. 
En dat laatste was ook letter-
lijk zo: Liza van der Most, één 
van de Leeuwinnen, begon 
haar carrière bij VV Papend-
recht. Al snel werd haar talent 
zichtbaar. Via SteDoCo kwam 
ze bij Ajax terecht en in het 

Nederlands vrouwenelftal. De 
gemeente besloot Liza te hul-
digen op onze club. Een ge-
weldige happening waarbij 
vrijwel al onze meisjes in VV 
Papendrecht-tenue aanwezig 
waren. En het kan jou ook ge-
beuren! Al vele jaren floreert 
meisjesvoetbal bij de vereni-
ging. Het meisjesvoetbal in 
Nederland groeit nog steeds 
en dat zien we bij onze vereni-
ging ook. In het huidige sei-
zoen nemen drie meisjeself-
tallen deel aan de competitie. 
Het betreft een team van on-
der 15 jaar, één van onder de 17 

en één van onder de 19 jaar. 
Daarnaast spelen bij de pupil-
len heel wat meisjes in jon-
gensteams. De meisjesafde-
ling is onderdeel van de 
jeugdafdeling en wordt daarin 
meegenomen met betrekking 
tot trainers en begeleiders. Als 
vanouds wordt dit mede vorm 
gegeven door Monique Kloos-
ter en Lonneke Michielse, die 
deel uitmaken van de jeugd-
commissie. Wil je graag ko-
men voetballen, kom dan naar 
ons. Meld je aan voor een trai-
ningsstage, via het mailadres 
jeugd@vvpapendrecht.nl.

Meisjesvoetbal bij VV 
Papendrecht 


