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De VV Papendrecht-Voetbaldagen worden weer gehouden. (Foto: Privé)

In de komende periode en in 
de zomervakantie zijn er 
weer allerlei activiteiten bij 
VV Papendrecht voor zowel 
leden als niet leden.

PAPENDRECHT - Op 9 juni is 
er de vrije inlooptraining voor 
meiden. De meisjesafdeling 
van VV Papendrecht organi-
seert deze open training. Wil 
je graag kennismaken met 
meisjesvoetbal, dan krijg je 
van de selectietrainers van de 
meisjesafdeling een training 
aangeboden. We nodigen alle 
meisjes van 10 tot 18 jaar uit 

om gratis mee te trainen. De 
training zal gegeven worden 
van 13:30 uur tot 15:00 uur op 
de voetbalvelden van het 
Slobbengors. Op 16 juni is er 
de slotdag voor alle leden. 
Vanaf 13:30 uur zijn er voor de 
jongere jeugd spelletjes, de 
oudere jeugd en de senioren 
gaan voetvolleyen. Op deze 
dag worden de jeugdkampi-
oenen gehuldigd en wordt de 
voetballer van het jaar bekend 
gemaakt. Aan het begin van 
de avond kan iedereen, tegen 
een geringe vergoeding, aan-
sluiten voor Grieks eten. De 

dag wordt afgesloten met een 
feestavond met livemuziek. 
Tijdens de laatste week van de 
zomervakantie worden we-
derom de VV Papend-
recht-Voetbaldagen georgani-
seerd. Dankzij sponsor 
Westfalia Marketing B.V. kan 
de jeugd op maandag 20, 
dinsdag 21 en woensdag 22 
augustus tegen een relatief 
laag inschrijvingsbedrag deel-
nemen. Het festijn is voor alle 
kinderen, jongens en meisjes, 
leden en niet-leden, tot en 
met 13 jaar. Inschrijven via 
www.VVPapendrecht.nl.

Activiteiten bij VV 
Papendrecht

Wedstrijdprogramma (na)competitie

PapendrechtLegends 
in actie
PAPENDRECHT - Ook voor de PapendrechtLegends nadert het seizoen 2017-2018 zijn einde. 
Ze komen binnenkort twee keer in actie op het Slobbengors en wel op de vrijdagen 1 en 15 
juni. Ben je 35 jaar of ouder en wil je je dit voorjaar nog één keer vlammen op een half 
veld tijdens een potje 7×7-voetbal? Grijp je kans, haal je voetbalspullen tevoorschijn en 
doe mee. Je wordt rond 20:00 uur op ons sportcomplex verwacht.

PAPENDRECHT - Aankomen-
de zaterdag speelt het tweede 
in de eerste ronde van de na-
competitie voor een plek in de 
hoofdklasse tegen De Alblas 2. 
De aftrap op sportpark Sou-
burgh is om 14:30 uur. Het der-

de speelt eveneens nacompe-
titie, zij spelen een uitwedstijd 
tegen Altena 2. De aftrap is om 
14:30 uur. JO19-1 speelt na-
competitie voor een plek in de 
4e divisie. Zij spelen uit tegen 
ASHW, aftrap 14:30 uur. Voor 

alle teams geldt dat het een 
knock-out systeem is, bij ver-
lies is het gelijk gedaan. Het 
programma voor de overige 
elftallen is te vinden op de 
website: www.vvpapendrecht.
nl.


