VV PAPENDRECHT EEN CLUB MET HISTORIE EN TOEKOMST
Richard Elzinga wil nieuwe stappen
zetten met Papendrecht 1
‘Ik verwacht dat we weer wat sterker zijn’
“Wij favoriet voor het kampioenschap? Dat mag iedereen van mij
roepen”, glimlacht Papendrecht-hoofdtrainer Richard Elzinga. “Maar
eerlijk gezegd houd ik me met dat soort dingen niet zo bezig. “Ik wil
elke wedstrijd winnen. Als dat lukt dan ben je automatisch kampioen!”

VV PAPENDRECHT EEN CLUB MET HISTORIE EN TOEKOMST
Vrouwenvoetbal: eensgezind bouwen

Jeugdafdeling

Waarom zou Papendrecht niet kunnen uitgroeien tot een regionaal
vrouwenvoetbalbolwerk? Eimerd van der Griend en Lonneke Michielse
dromen daarvan. En dromen zijn er om waargemaakt te worden.

VV Papendrecht een club met historie en toekomst, als wij het hebben over onze
jeugdafdeling dan hebben we het over onze toekomst. Ook dit seizoen staat er weer
een stabiele en gemotiveerde groep trainers en vrijwilligers ter beschikking aan onze
jeugdspelers. Met het nieuwe Jeugdplan, een vervolg op ons huidige Jeugdplan,
maken we de volgende stap in de ontwikkeling van deze afdeling. De basis is plezier
maken, maar wil je meer, is er als talent de kans om door te groeien naar onze
zaterdagselectie.
Binnen de jeugdafdeling worden diverse
activiteiten georganiseerd. De Voetbaldagen zijn het jaarlijkse hoogtepunt, 3
dagen leven als prof, tegen een laag bedrag. Maar ook het gezamenlijk met PKC
georganiseerde Oud-en-Nieuwfeest is een
hit bij de oudere jeugd. Beide activiteiten
tonen aan dat we als vereniging ook
maatschappelijk betrokken zijn.
Het zijn allemaal ingrediënten waarvan wij hopen dat deze een veilige en
vertrouwde omgeving bieden aan onze

jeugd, zodat die ook na zijn of haar 18e
blijft voetballen binnen onze vereniging,
of dit nu in een selectie- of in een vriendenteam is. Het geeft vorm aan onze
toekomst maar heeft ook onze historie
gemaakt. Het honderdjarig jubileum
komt in zicht. Dit geeft aan dat wij als
club een stabiele factor zijn binnen de
Papendrechtse sportwereld. Als jeugdafdeling proberen wij met alle vrijwilligers,
trainers, leiders, etc. daar ons steentje aan
bij te dragen, want de jeugd is de toekomst en historie van de club.
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Achterste rij van links naar rechts:

Brani Bicanic (krachttrainer), Hans Hartmeijr (leider), Irma Korver, Anniek Griffioen, Rowan van der Stelt, Kelly Jansen, Claudia Broersma, Mariska van ’t Zant, Jessica Mooren.
Voorste rij van links naar rechts:

Eimerd van de Griend (trainer), Sylvia Trommelen, Priscilla Hartmeijer, Samantha de Wit,
Hawbash Kenwan Abdulla, Kim Braat, Sherona Hartmeijer, Kim van Helden, Jessie Biesheuvel, Moniek van Oudgaarden.

Senioren en veteranen

Oud-voetbalprof Elzinga is niet zo van
‘de bespiegelingen’. Liever werkt hij
aan een team dat in staat is om goed
te presteren en van daar uit resultaat
te boeken. Na zijn entree als hoofdtrainer halverwege seizoen 2011-2012
– hij nam de selectie toen over van
Dennis Zaal, red.- promoveerde vv
Papendrecht naar de derde klasse.
Afgelopen jaar leek een nieuw succes
haalbaar, maar strandde de ploeg in de
finale van de nacompetitie. Rijswijkse
Boys bleek over twee duels net even
wat en productiever. “Die uitschakeling leverde een forse kater op”, blijkt
Richard Elzinga terug. “We waren
zo dicht bij promotie….. Sommige
mensen zeiden dat we het in onze
thuiswedstrijd lieten liggen door met
0-1 te verliezen, maar zelf zie ik het
anders. We hadden in de eerste ontmoeting moeten doordrukken nadat
we een 2-0 achterstand hadden omgezet naar 2-2. Die gelijkmaker vond
plaats in een fase waarin we erg goed
voetbal lieten zien en de tegenstander
het spoor flink bijster was. We waren
echter opgelucht en tevreden dat we
de stand gelijk hadden getrokken en
drukten niet door. Hadden we dat nu
maar wél gedaan, bedacht ik me later.
Op dat moment echter was het best
logisch om ons voorzichtig op te stellen. 2-2 leek, gezien de geschiedenis
van die wedstrijd, een prima resultaat…”
Ondanks het teleurstellende seizoenseinde mocht Papendrecht tevreden zijn

over de ontwikkeling die de seniorenselectie doormaakte. “Was ik zelf
ook”, glimlacht Elzinga. “Het team
heeft echt stappen weten te zetten.
Alleen jammer dat we na de winterstop even in een dip terechtkwamen
en in de thuiswedstrijd tegen koploper
GJS onze slechtste partij van het jaar
neerzetten. Maar goed, van dat soort
dingen leer je.

Ook binnen deze afdeling zijn genoeg
activiteiten, zowel op zaterdag als op
zondag. Buiten de 2 selectie-elftallen zijn
er 7 senioren- en 2 veteranenteams actief.
Na het stoppen van prestatief voetbal op
zondag is het recreatieve deel zeker niet
verloren gegaaan. Op zondag spelen nog
4 teams waarvan er twee uitkomen bij de
veteranen. In deze teams zijn veel oudselectiespelers actief, maar ook liefhebbers die wekelijks een lekker potje willen
voetballen. Op zaterdag hebben de teams
verschillende samenstellingen. Er zijn
elftallen met oudgedienden, maar ook
ploegen met jongeren die als vriendenploeg willen voetballen. De oprichting
van een extra team van oud-Papendrecht-

Ik heb er vier prima spelers, allemaal
met een V.V. Papendrecht verleden,
voor teruggekregen. Papendrecht is er
dus niet op achteruit gegaan, schat ik
in. Maar dat gegeven is geen garantie
voor een seizoen waarin we over onze
tegenstanders gaan heen walsen. Veel
teams kennen onze kracht en zullen
zich daar tegen wapenen. In de
praktijk komt het er op neer dat we
in negen van de tien wedstrijden het
spel zullen moeten maken, en iedere
voetballer weet dat er niets moeilijker
is dan dat! Aan de andere kant: ik
heb wél een spelersgroep die het kan.
Een mooie uitdaging dus om ons spel
verder te verbeteren. Als dat lukt
kan het weer een mooi voetbaljaar
worden.”

Binnen de club bestaan dus ruim voldoende mogelijkheden om op je eigen niveau
aan voetballen toe te komen. De 3e helft
speelt eveneens een belangrijke rol: even
nababbelen over de geleverde prestaties
onder het genot van een hapje en drankje
in onze kantine. Heb je interesse om
(weer) te gaan voetballen, kom dan eens
langs op een wedstrijddag of trainingsavond. Op de website kun je alle informatie vinden die je nodig hebt om je kunsten
te gaan vertonen op het voetbalveld.

Spelers op elftalfoto:
Bovenste rij van links naar rechts:

Joey van der Net, Michael van Rooyen, Mitch Bos, Xavier Leenheer, Django Dijkhuizen,
Stefan Bravenboer, Terry van der Waal
Middelste rij:

Rico van Overloop, Raymon Suiker, Nick Kamerling, Leo Bax(ass. scheidsrechter)
Leo Kraal(elftalleider) Robert Rijntjes (keeperstrainer), Joey van der Voort,
Brian Mooiman, Ersan Idrissoglou
Onderste rij:

Een pleister op de wonde was het
kampioenschap en de promotie van
het tweede elftal, een team met
perspectief .
Verder verwacht ik dat we komend
seizoen weer een stukje sterker zullen
zijn, ondanks het vertrek van Ramses
de Leeuw en Igor Batoukthine.

voetballers is een teken dat de club de
gezelligheid en ruimte biedt om met een
groep te trainen en deel te nemen aan
een competitie.

Pieter van der Kevie, Mohammed Shariif, Brian Prins, Huib de Sprong(verzorger),
Richard Elzinga(hoofdtrainer), Bert Duthler(ass.trainer) Karsten van der Velde,
John van Est en Jay Luciano
Op deze foto ontbraken: Giovanni Ada(aanvoerder), Nick Warner en Maikel Blom

Minipupillen
Ook voor de jongste kinderen bestaan mogelijkheden om te voetballen bij vv Papendrecht. Op vijfjarige leeftijd kan je bij de minipupillen beginnen met voetbal. Spelenderwijs wordt begonnen met voetballen, waarbij plezier het belangrijkste is. Op een
speciaal veldje worden wedstrijdjes gespeeld, zonder keeper, vier tegen vier. Het
veldje bij Papendrecht is gesitueerd naast de kleedkamers en zal dit lopende seizoen
worden voorzien van een boarding, zodat de kinderen het gevoel hebben dat ze in
een stadion spelen.
Nelie Sterrenburg, de coördinator van
de minipupillen, vertelt dat zij elke week
weer geniet van het onbevangen spel en
de spelvreugde van de mini’s. De wedstrijden worden op zaterdagochtend onder
grote belangstelling van ouders gespeeld,
op woensdagmiddag wordt er getraind.
Technisch coördinator John van Bilsen
geeft aan dat de trainingen worden
geleid door trainers die begrijpen wat er
gevraagd wordt bij deze leeftijdsgroep.
Geen moeilijke oefeningen of spelvormen,
maar op een speelse manier de basisbe-

ginselen van het voetbalspel ontdekken.
De vereniging stelt aan de mini- en
F-pupillen, E-pupillen en de D-pupillen
een tenue beschikbaar, dat gesponsord
wordt door respectievelijk Fokker, Westfalia Marketing BV en NoSuchCompany.
Al met al een prima omgeving om uw
kind kennis te laten maken met voetbal.
Wilt u meer weten over de vereniging,
kijk dan op onze vernieuwde website:
vvpapendrecht.nl .

Van de voorzitter
Helaas geen voetbalkrant dit jaar, de economische ontwikkelingen, die
ook aan Papendrecht niet ongemerkt voorbij zijn gegaan, maakten dit
onmogelijk.
Onze hoofdsponsors brachten uitkomst, TCA, Nosuch Company, Westfalia en Auto van Wijngaarden, maakten deze dubbele pagina mogelijk. Zij
vonden het belangrijk de club zich aan
het begin van het seizoen presenteert,
wij zijn hun hiervoor dankbaar. Terugkijkend op het eerste jaar als “zaterdagclub” ben ik zeer tevreden over de
behaalde resultaten zowel binnen als
buiten het veld. Jammer natuurlijk dat
het eerste de vurig gehoopte promotie
naar de tweede klasse uiteindelijk net
niet heeft gehaald, we waren er zo
dicht bij.
In ieder geval was het verheugend
een flinke belangstelling en verbaal
enthousiasme tijdens de laatste wedstrijd te mogen begroeten en spreek
dan ook de hoop uit dat dit komend
seizoen wat vaker zal gebeuren bij de
thuiswedstrijden van het eerste. De
jongens rekenen op uw steun bij het
streven nu definitief de stap omhoog
te kunnen maken. Het tweede werd
met vlag en wimpel kampioen en gaat
proberen ook in de tweede klasse deze
stunt te herhalen, zodat ook onze
talentvolle reserves op een hoger,
noodzakelijk, niveau kunnen acteren.

Ook in organisatorisch opzicht heeft
onze club flinke stappen gemaakt.
Een aan het begin van het jaar georganiseerde brainstormsessie, bijgewoond
door veel betrokken Papendrecht
leden, resulteerde uiteindelijk in een
tweetal nieuwe commissies te weten
Sponsorzaken en PR en Communicatie.
Het eerste resultaat van laatst genoemde groep mag er zijn, een
prachtige nieuwe website, waarbij
veel dank uitgaat naar de professionele en belangeloze medewerking
van NoSuch Company.
Aan het eind van het seizoen werd
er opnieuw ”gebrainstormd” en nu
gewijd aan een verdere professionalisering van onze jeugdafdeling. De
resultaten hiervan zullen u in de loop
van het komende seizoen duidelijk
worden.
Wij wensen onze leden een prachtig
en sportief voetbalseizoen en hopen
u als aandachtig lezer van deze
pagina’s vaak op onze velden te
mogen begroeten.
Bram Blom.

Met wat onderbrekingen is Eimerd van
der Griend alweer zo’n vijftien jaar
verbonden aan de roodzwarte dames
van sportpark Slobbengors. Dit seizoen
maakt de vriendelijke vijftiger zelfs
zijn rentree als trainer van Dames 1.
Ook Lonneke Michielse kent een lange
persoonlijke geschiedenis bij vv Papendrecht. In het verleden speelde ze vele
seizoenen lang in de vrouwenhoofdmacht, heden ten dage maakt ze zich
verdienstelijk als coördinator vrouwenvoetbal en trainster van Meisjes D.
“We merken dat vv Papendrecht het
vrouwenvoetbal goed gezind is”, zegt
ze. “En dat is een goede basis voor
verdere groei. Het is echter wel van
belang dat die ontwikkeling vanuit
gericht beleid wordt ondersteund.
Daar zijn we nu mee bezig.” “Klopt”,
beaamt Eimerd van der Griend. “Er ligt
een concept-beleidsplan dat binnenkort door het bestuur wordt bekeken.
We willen met de vrouwenafdeling
van vv Papendrecht een centrale rol
in de regio gaan spelen. Het zou voor
meisjes en dames een vanzelfsprekendheid moeten worden om bij ons te
komen voetballen.”
“Om dat doel te bereiken moeten we
een aantal zaken goed regelen”, weet
Lonneke Michielse. “Het aanstellen
van goede, gediplomeerde trainers
om talenten tot optimale ontwikkeling te brengen is één zo’n item. Maar
er is meer. Sfeer bijvoorbeeld! VV
Papendrecht moet een club zijn waar
je niet alleen fijn traint en op niveau
voetbalt, maar ook in randvoorwaardelijk opzicht leuke dingen beleeft. We
hebben deze zomer voor de D-meisjes
bijvoorbeeld een kamp georganiseerd.
Was een groot succes. Dat soort dingen

zijn enorm belangrijk. Ze hebben een
bindende werking!”
Over ‘bindende werking’ gesproken:
Eimerd van der Griend geldt in Papendrechtse voetbalkringen als hét voorbeeld daarvan! Nadat Dames 1 trainer
Jaap van Gorssel aan het eind van
het afgelopen seizoen aangaf een
nieuwe uitdaging te willen aangaan,
keken vele ogen in de richting van
Van der Griend. “En daar ben ik voor
gezwicht”, lacht de coach breeduit. “Ik
voel me hier net Heintje Davids, ha ha!
Maar men weet ook dat het vrouwenvoetbal bij vv Papendrecht een speciaal
plekje in mijn hart inneemt. Het hóórt
gewoon bij me.”
Dus traint Van der Griend dit seizoen
als vanouds het eerste elftal van de
Slobbengorsclub. Een team dat flink
wat personele wijzigingen onderging.
“Een aantal speelsters heeft besloten
om een zevental te formeren”, vertelt
de trainer. “Op zich vond ik dat jammer, omdat er nog al wat zeer ervaren
voetbalsters tussen zaten die ik voor
Dames 1 nog goed had kunnen gebruiken. Aan de andere kant respecteerde
ik hun keuze ook.”
De mutaties leidden er toe dat Van
der Griend een nieuwe selectie moest
gaan samenstellen met speelsters
vanuit het tweede elftal en een paar
nieuwkomers. “We hebben ons ingeschreven voor de vierde klasse”, vertelt
hij. “Daarmee zijn een niveau gezakt
ten opzichte van vorig seizoen. Een
bewuste keuze omdat we willen gaan
bouwen aan een nieuw Papendrecht
Vrouwen 1 en een sterke onderbouw.
Dat doen we met een enthousiaste
groep mensen. Heerlijk om daar deel
van te mogen uitmaken!”

Deze VV Papendrecht pagina’s zijn mede mogelijk gemaakt
door onze hoofdsponsoren:

