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SANIDUMP SLIEDRECHT LEEGHWATERSTRAAT 63

TOILET ACTIE SET*
- VILLEROY & BOCH WANDCLOSET
- COMPLEET MET ZITTING
- GROHE INBOUWRESERVOIR
- GROHE AFDEKPLAAT

NORMAAL € 695,-

269,-€
NORMAAL € 695,-

62%
KORTING!

MEENEEM ACTIE

ZAT 3 MEI

MA 28 APR

ZAT 3 MEI

MA 28 APR
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LOODS 5Naast

E4 voorjaarskampioen

v.v. PaPEndrEcht - Door de 
8-4 overwinning op Dub-
beldam E9 , is E4 voorjaars-
kampioen geworden. 
Het team van trainer Rob 
van Hofwegen is met 24 

punten uit acht wedstrij-
den en een doelsaldo van 49 
voor en 12 tegen niet meer te 
achterhalen door de concur-
rentie.
Een mooie prestatie van de 

mannen, die dan ook be-
loond werd met een beker 
en bloemen. 
Het team en de begeleiding 
van harte gefeliciteerd met 
de titel!

Door de 8-4 overwinning op Dubbeldam E9, is E4 voorjaarskampioen. Een mooie prestatie van de 
mannen!

Pupil van de week:  
Sam van der Hoek
Bij elke thuiswedstrijd 
van zaterdag 1 wordt een 
pupil uitgenodigd om de 
wedstrijd bij te wonen. 
Op de middenstip, 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 wedstrijd zit hij 
of zij in de dug-out naast 
de wisselspelers. In de rust 
en na de wedstrijd is hij te 
gast in de bestuurskamer. 
Als afsluiting krijgt hij “de 
Pupil van de week bal” met 
daarop alle handtekeningen 
van de 1e elftalspelers.
De pupil van deze week is 
Sam van der Hoek. Sam is 
speler van F2 en is 8 jaar. 
We spreken Sam net na de 
gewonnen wedstrijd tegen 

Oranje Wit, die na een span-
nend duel met 4-3 gewon-
nen werd. Sam vindt het 
geweldig dat hij is uitgeno-
digd om pupil van de week 
te zijn. De leerling van De 
Viermaster speelt het liefst 
achterin. Op de vraag wat 
hij het leukste vindt aan 
voetbal, is het antwoord 
“scoren”. Sam legt de inter-
viewer uit dat hij als ver-
dediger best wel regelmatig 
scoort, omdat hij bij corners 
altijd mee naar voren gaat en 
dan bij de 1e paal gaat staan. 
Als de corner dan komt, dan 
tikt hij hem voor de keeper 
bij de eerste paal binnen. 
F2 wordt getraind door 
Mark Schreurs en staat op 
de 2e plaats. Zijn favoriete 
speler en grote voorbeeld is 
Lionel Messi, zijn favoriete 
club is dan ook Barcelona. 
Wij wensen Sam veel ple-
zier bij de wedstrijd Papen-
drecht – Groot Ammers. 

Sam speelt het liefst achterin, maar scoort desalniettemin 
regelmatig een doelpunt vanuit een corner.

Schoolvoetbal toernooi
v.v. PaPEndrEcht - Ook dit 
jaar werd op ons sport-
complex het Schoolvoetbal 
toernooi georganiseerd. On-
geveer 450 kinderen deden 
op dinsdag 29 april mee, 
verspreid over 54 teams van 
twaalf scholen in Papen-
drecht.
Behalve om de prijs voor het 
beste team werd er ook ge-

streden om de KlasseCup!, 
een extra prijs die geïntro-
duceerd is door de KNVB en 
sponsor Albert Heijn. Daar-
mee wordt onderstreept dat 
Schoolvoetbal gaat om de 
prestatie van de hele klas 
inclusief goed gedrag: van 
supporter tot coach, van 
keeper tot reporter voor de 
schoolkrant. 

Tentenkamp op het veld
v.v. PaPEndrEcht - Zoals elk 
jaar organiseert de Jeugd-
commissie in samenwer-
king met de Activiteiten-
commissie het tentenkamp. 
Alle D-, E- en F-jeugd inclu-
sief MD1 mogen deelnemen 
aan dit altijd gezellige en 
sportieve tentenkamp. Het 
tentenkamp dat op woens-
dag 28 mei om 16:00 uur 

van start gaat, heeft een 
spannend avondprogramma 
en een ontspannend och-
tendprogramma. Het slapen 
in de tenten op het eigen 
sportcomplex aan het Slob-
bengors is voor ieder kind 
een leuke belevenis. Het 
kamp wordt weer mogelijk 
gemaakt door de inzet van 
vele vrijwilligers.

Programma 
v.v. PaPEndrEcht - Na het 
behalen van het kampioen-
schap speelt zaterdag 1 de 
thuiswedstrijd tegen Groot-
Ammers. 
De ploeg uit het gelijkna-
mige dorp staat op een elfde 
plaats en moet nog strijden 
voor lijfsbehoud. 
Papendrecht zal dus niet 
zomaar even de punten op 
het Slobbengors houden, na 
de wedstrijd zal het kampi-
oensfeest hoe dan ook los-
barsten met een feestavond 
in de kantine. Het tweede 
elftal speelt zijn laatste wed-
strijd tegen de kampioen, 
Alblasserdam 2. De aftrap 
in Ablasserdam is om 12:30 
uur.
De volgende selectie elftal-
len spelen zaterdag 3 mei 
thuis: 14:30 Papendrecht 
1 – Groot Ammers 1, 09:00 
Papendrecht D1 – RKTVC 
D1, 10:00 Papendrecht F1 
– Pelikaan F1 E1, 12:30 Pa-
pendrecht VR1 – IFC VR1
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
de website: www.vvpapen-
drecht.nl
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