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Een bijzonder VV Papendrecht
Binnen een vereniging zijn het altijd rumoerige tijden. Dat is als het slecht gaat, maar ook als het goed gaat.
Twee jaar geleden was er de discussie over het opheffen van prestatief voetbal op de zondag, wat uiteindelijk
ook gebeurd is. De selectie van het eerste en tweede elftal, met de gewenste Papendrechtse inbreng, heeft zich
vervolgens van zijn beste kant laten zien, getuige de (bijna-) kampioenschappen en (bijna-) promoties. Ook nu
hebben zowel het eerste als het tweede goede vooruitzichten om volgend seizoen weer een stapje hoger te gaan
spelen, en dat is een compliment voor spelers, trainers en begeleiding.
De bijzondere algemene ledenvergadering
van twee jaar geleden heeft ook andere
veranderingen op gang gebracht. Een van
de meest treffende is het aantreden van een
communicatiecommissie, nu een jaar geleden.
Het belangrijkste resultaat is een volledig
vernieuwde website, met dank aan NoSuch
Company. De communicatiecommissie zorgt
voor de inhoud, wat op een zeer regelmatige
basis gebeurt. Deze voetbalkrant is daar een
ander mooi voorbeeld van. Daarmee is onze
vereniging in staat naar buiten te treden, niet
alleen om haar leden te informeren, maar ook
om potentiële nieuwe leden te interesseren in
VV Papendrecht, en vroegere leden te bewegen
weer terug te komen. Dat laatste gebeurt niet
alleen in de hoogste elftallen, maar ook bij
de vorming van jonge “vriendenteams” op
zaterdag.
Naast de communicatiecommissie is er
inmiddels een sponsorcommissie actief, die in
samenwerking met sponsors en bestuur een
eerste zichtbaar resultaat heeft neergezet: het
Cees van Swieten veld met boarding, pal naast
het hoofdveld. De naamgeving is een eerbetoon
aan ons vorig jaar overleden lid van verdienste

Cees van Swieten, jarenlang hoofdsponsor.
Het veldje is ideaal geschikt voor vooral
jeugdactiviteiten. Over velden gesproken: met
ingang van het volgende seizoen zal onze
vereniging beschikken over twee Xtra-grass
velden, een combinatie van kunstgras en
natuurlijk gras. Dat moet ons helpen om zo
goed als altijd te kunnen spelen en trainen.
En daarmee komen we bij de jeugd. Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst. Elke vereniging
drijft op jeugd, en dat geldt ook voor onze

Van de
voorzitter
Met trots presenteren wij u onze
club met deze voetbalkrant. U vindt
verhalen over ons roemrijke verleden,
natuurlijk worden ook het heden en de
toekomst belicht.
Het meest in het oog springend is de strijd
om promotie van het eerste elftal. Het
feit dat het elftal voornamelijk bestaat uit
eigen Papendrechtse jongens zegt veel
over onze vereniging.
Dat Papendrecht regelmatig pareltjes in
de jeugd heeft blijkt wel uit de carrière
van Bobby Petta en de overgang van
Guus Baars en Sven van der Net naar een
profclub. Wat hun ambities zijn en de
adviezen van Bobby Petta voor hen, leest
u in deze voetbalkrant.

vereniging. Het behouden en werven van
jeugdleden moet prioriteit hebben binnen elke
vereniging, en dat is het ook bij ons. De basis is
en blijft voetbal, daarnaast zijn leuke activiteiten
ondersteunend aan het plezier dat jeugdleden
moeten hebben. Het afgelopen jaar is gewerkt
aan een nieuw jeugdplan, met veel aandacht
voor het voetbal zelf. Ter voorbereiding op het
volgende seizoen wordt de organisatie daar op
ingericht, met als doel plezier en prestatie hand
in hand te laten gaan.

De jeugd staat sowieso centraal, maar
geen heden zonder verleden. Lid van
verdienste Wim Veldhuis geeft in
vogelvlucht weer wat VV Papendrecht de
afgelopen decennia heeft meegemaakt.
De bekende broers Jos en Sjaak van
Giesbergen hebben daar in de jaren
zeventig en tachtig een wezenlijke
bijdrage aan geleverd. Wij zochten
hen op voor een interview. We mogen
de vrouwen en meisjes uiteraard niet
vergeten. De laatste groep is de snelst
groeiende binnen de club.
Verleden, heden en toekomst. Alles komt
samen in deze voetbalkrant, die mogelijk
is gemaakt door de inzet van enthousiaste
vrijwilligers en sponsoren. Dit alles geeft
mij als voorzitter een goed gevoel en
vertrouwen voor de toekomst.
Bram Blom

Meisjes-, vrouwenvoetbal en
VV Papendrecht
Al jaren is het meisjes- en vrouwenvoetbal een vertrouwd beeld op de voetbalvelden van menige club, zo ook
bij de voetbalvereniging Papendrecht. Bij onze vereniging krijgen de vrouwelijke voetballers de aandacht die
ze nodig hebben en we willen dan ook uitgroeien tot een club waar het damesvoetbal een belangrijke plaats
inneemt. Onze doelstelling is dé sportclub te worden in de Drechtsteden waar je moet zijn voor meisjes- en
vrouwenvoetbal. Meisjesvoetbal wordt steeds populairder en is de snelst groeiende sport onder de Nederlandse
jeugd. Inmiddels voetballen wekelijks meer dan 100.000 meisjes in clubverband.
Bij VV Papendrecht worden de teams begeleid
door enthousiaste en professioneel ingesteld
mensen die er zorg voor dragen dat de
nieuwkomers alle gelegenheid krijgen het
voetbalspel te leren en zich verder door te
ontwikkelen. Bij de meisjes wordt gekeken of
ze zich het beste kunnen ontwikkelen in een
meidengroep of dat ze beter op hun plaats zijn
in een jongensteam. Op dit moment hebben we
twee vrouwenploegen, een meisjes-D- en een
meisjes-B-team. Daarbuiten spelen verscheidene
meisjes mee in jongensteams. Dat die aanpak
op sportief vlak zijn vruchten afwerpt blijkt
wel uit de diverse titels bij de vrouwen en het
kampioenschap van meisjes D1 eind 2013.
Heel wat meisjes zijn gescout of geselecteerd
voor regioteams of zelfs nationale teams van
de KNVB, wat aangeeft, dat Papendrecht
uitstekende sportieve faciliteiten biedt.
Vanaf ongeveer 5 jaar kun je als meisje bij VV
Papendrecht voetballen. Bij ons krijg je twee
keer per week de gelegenheid om te trainen.

late leeftijd van ongeveer 10 jaar pas met
voetballen waardoor ze met een achterstand
beginnen. Bij VV Papendrecht stimuleren
we meisjes op een jongere leeftijd te laten
beginnen met voetballen zodat hun talenten
optimaal ontwikkeld kunnen worden.
Plezier staat bij VV Papendrecht voorop.
Daarom zijn naast trainingen en wedstrijden de
afgelopen seizoenen tal van andere activiteiten
georganiseerd zoals het sinterklaasfeest,
zaalvoetbal,
vriendinnenmiddag,
een
gourmetavond en een tentenkamp. De meisjes
D hebben zelfs een trainingsdag bij Ajax
meegemaakt. De voetbalclinic werd geleid door
Ajax-speelster Lisa van der Most, die begonnen
is bij VV Papendrecht.

Op zaterdag heb je een (competitie)wedstrijd.
Helaas beginnen veel meisjes op een relatief

w w w. v v pa p e n d r e c h t. n l

Bij VV Papendrecht bestaat voor iedereen de
mogelijkheid om vrijblijvend een paar keer mee
te trainen. Komt u eens langs of neem contact
met ons op voor nadere informatie over het
damesvoetbal.

Colofon
Teksten
Wim Veldhuis sr., Theo Wolters,
Jan Willem de Man, Peter Michielse
Eimerd van de Griend, Dick Verschoor
Edwin Schreurs
Interviews
Erik de Bruin
Foto’s
Dirk Werkman, Wouter Gorter
Studio
Mahony Media Groep Heerjansdam
Acquisitie
Wouter Gorter, Dennis de Jongste,
Ronnie Pfeffer, Erwin Schuil,
Roland Moesman, Marc Commandeur
De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of
volledigheid van informatie. De uitgever aanvaardt dan ook geen
enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die
het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd
zijn op informatie uit deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag
verveelvoudigd, gekopieerd en/of openbaar worden gemaakt,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Druk- en zetfouten voorbehouden.
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MEER DAN ALLEEN BANDEN
Banden

Profile Tyrecenter DBS biedt u een buitengewoon breed assortiment van kwaliteit-, budget- en huismerkbanden. Ons bandenadvies is merkonafhankelijk en dat maakt onze organisatie uniek.

Velgen

Door een set lichtmetalen velden geeft u uw auto een persoonlijke uitstraling. Voor een mooie set lichtmetalen velgen bent u bij elk filiaal van Profile Tyrecenter DBS aan het juiste adres.

Service

Niet alleen voor de aanschaf van banden en velgen kunt u bij ons terecht, maar ook voor services zoals
uitlijnen, balanceren en stikstof. Sla gemakkelijk uw banden op om ‘doorliggen’ en uitdroging te voorkomen.

APK en Onderhoud

Ook voor auto onderhoud zit u bij Profile Tyrecenter DBS goed. Ons filiaal in Papendrecht, voorziet u van
een compleet service- en dienstenpakket, van apk tot airco onderhoud.

Profile Tyrecenter Papendrecht | Ketelweg 63C | T 078 644 90 22 | E papendrecht@profile.nl | profile-dbs.nl

WWW.SPORT2000PAPENDRECHT.NL
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Joop Warner nieuwe trainer
Richard

Elzinga

heeft het bestuur Joop Warner

… in september 1955 één
elftal ging deelnemen aan de
zaterdagmiddagcompetitie.

aangetrokken als hoofdtrainer. Joop
heeft betaald voetbal gespeeld bij
Feyenoord, Helmond Sport en FC

… op 5 september 1964 burgemeester
Keijzer de overdekte zittribune opende.

Dordrecht en is daarna nog korte
tijd uitgekomen voor Papendrecht

… Visser & Smit Papendrecht,
tegenwoordig Visser & Smit Hanab, in
1969 de lichtmasten van het hoofdveld
schonk.

Zo1. Na zijn actieve loopbaan heeft
hij het UEFA A diploma gehaald,
hij kan hiermee op het hoogste

… de huidige kantine op 18 augustus
1972 werd geopend door beschermheer
J.T.W. Visser, de zoon van voormalig
beschermheer Abr. Visser.

amateurniveau trainen.

Als trainer heeft Joop achtereenvolgens
Papendrecht (Za), Coal, Emma, Rijsoord, Capelle,
DCV (Zo), Spijkenisse, Unitas (Zo), Oranje Wit,
DRL (Zo), Rijsoord en DRL (zo) onder zijn hoede
gehad.

Naast het hoofdtrainerschap zal Warner
betrokken worden bij het verder ontwikkelen
van het technisch beleid binnen onze
vereniging. Wij hebben er alle vertrouwen in
dat Joop Warner, die omschreven kan worden

als een oudere, ervaren trainer met een jonge
geest, het ingezette traject kan voortzetten en
verder kan uitbouwen. Wij wensen hem daarbij
veel succes.

De tweede klasse lonkt
Met de overgang van prestatief voetbal van de zondag naar de zaterdag heeft Papendrecht een flinke stap
terug moeten doen. In het plan van aanpak is het streven gepresenteerd zo spoedig mogelijk terug te keren
op een aanvaardbaar niveau. Het eerste jaar kon al succesvol worden afgesloten, via de nacompetitie werd
promotie naar de derde klasse bewerkstelligd. Het eerste seizoen in de derde klasse werd lang meegedaan voor
het kampioenschap dat uiteindelijk naar GJS ging. In de daarop volgende nacompetitie werd de finale bereikt
waar Rijswijkse Boys de tegenstander was. De boys uit Rijswijk trokken uiteindelijk aan het langste eind door in
de beslissende wedstrijd vlak voor tijd te scoren.

… de bouw van de 1e fase van het
kleedkamercomplex in oktober 1979
werd afgerond. De 2e fase met de
nieuwe bestuurskamer werd opgeleverd
in het najaar van 1989.
… in september 1971 de damesafdeling
opgericht werd om in 1974 weer te
verdwijnen. Met de herstart in 1979
werd de basis gelegd voor de huidige
vrouwenafdeling.
… Sjaak van Giersbergen 16 jaar lang
onafgebroken in Zondag 1 gespeeld
heeft.
… in het Papendrechts Nieuwsblad elke
week het programma van aankomend
weekend en clubnieuws te vinden is.
… Zondag 3 over een voormalig
international beschikt. Een korfballer
wel te verstaan in de persoon van Luciën
Louwman zodat Zondag 3 er alleen maar
van profiteert bij een ingooi.

Dit seizoen is het doel promotie naar de tweede
klasse. Al voor aanvang van de competitie werd
Papendrecht door de concurrentie bestempeld
als de beoogde kampioen. In de eerste periode
werd deze kwalificatie ruimschoots gehaald.
Met 21 punten uit 8 wedstrijden werd de eerste
periodetitel binnengehaald. Tot de winterstop
bleek het team ongenaakbaar en kwam zelfs op
een voorsprong van 7 punten op de nummer 2.
Een goed trainingskamp in Venlo en diverse
goede
oefenwedstrijden
tegen
hoger
uitkomende verenigingen bleken geen garantie
voor resultaten na de hervatting van de
competitie. De meeste tegenstanders wensten
zich niet meer te laten afslachten en vielen terug
op een zwaar verdedigende tactiek waar vaak
moeilijk een gaatje te vinden was. Het vizier van
de aanvallers bleek ook anders ingesteld dan
in de eerste helft van de competitie, waardoor
het scoren moeizamer begon te worden.
Verdedigend blijft het echter goed in elkaar
zitten getuige het feit dat de achterhoede
in tien van de eerste twintig wedstrijden
geen tegendoelpunt kreeg te incasseren.
Papendrecht kreeg ook te maken met een
ware blessuregolf. Met een brede selectie bleek
dit echter op te vangen. Weliswaar hadden
die diverse omzettingen gevolgen voor het
combinatievoetbal, maar dit werd ruimschoots
goedgemaakt door een maximale inzet. Toch was
het niet te voorkomen dat er wat puntenverlies
is opgetreden en de concurrentie dichterbij is
gekomen. We hebben er echter alle vertrouwen
in dat rechtstreekse promotie gehaald wordt.
Indien dit onverhoopt niet het geval is wacht
altijd nog de, lastige, nacompetitie.

… voetbalvereniging Papendrecht is
opgericht op 1 augustus 1920 als PVV.
… sinds 1938 het Slobbengors de
thuishaven van VV Papendrecht is. Het
sportpark werd in de huidige vorm in
1955 in gebruik genomen.

Als opvolger van de naar DBGC
vertrekkende

Wist u dat?

… de gemiddelde leeftijd van de
Zondagveteranen boven de 55 jaar ligt
en dat die ploeg daarmee waarschijnlijk
tot de oudste voetbalteams van
Nederland behoort.
… onze club veel vrijwilligers heeft die
op een jaarlijkse vrijwilligersavond een
gezellige avond met eten en drinken
vanuit de club krijgen aangeboden.

Zaterdag 1 viert het behalen van de periodetitel
Ook het tweede team is de competitie gestart
met het doel om promotie naar de reserve 1e
klasse te halen. Een absolute noodzaak om
een goede aansluiting met het eerste team te
krijgen. De start van de competitie was matig
te noemen. Na de eerste periode had het team
het ritme echter wel te pakken en dit werd
beloond met het binnenhalen van de tweede
periode. Een kampioenschap zit er niet in,
Alblasserdam 2 heeft een onoverbrugbare
voorsprong genomen en zal onbedreigd
kampioen worden. Papendrecht zal zich dus
volledig op de nacompetitie moeten richten.
Voor komend seizoen zal de selectie zo goed
als intact blijven. Alleen Giovanni Ada heeft te
kennen gegeven bij vrienden in zijn woonplaats
Roosendaal te gaan voetballen. Gio is tien jaar

w w w. v v pa p e n d r e c h t. n l

… VV Papendrecht toch nog wel meer
vrijwilligers kan gebruiken.

lang een vaste waarde geweest, lange tijd
voor de zondag en, na de overgang, voor de
zaterdag. Hiertegenover staat de terugkomst
op het oude nest van Daeley v.d. Graaff en
Koen Lighaam. Beiden hebben hun opleiding
genoten bij onze jeugd en hebben daarna drie
jaar hun geluk beproefd bij Alblasserdam en
ervaring opgedaan op het eersteklasseniveau.
Papendrecht moet met deze selectie zeker in
staat worden geacht om goed mee te draaien
in de tweede klasse.

…je je als vrijwilliger kan aanmelden bij
de secretaris van ons bestuur.

Rest ons nog de trainers Richard Elzinga en
Laurens Gerlich, de begeleiding en natuurlijk
de spelers veel succes te wensen in het slot
van de (na)competitie. Een dubbel feest op het
Slobbengors, het zou mooi zijn.

… niet iedereen hier blij mee is.

… Sander Gootjes van SMG Allround
Bouw een prachtige nieuwe loungehoek
heeft gemaakt in de kantine.
… er ook bij de oudjes in de lagere
seniorenelftallen steeds meer gekleurde
voetbalschoenen op de velden terug zijn
te vinden.
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KONINGSDAG
Zaterdag 26 april 2014

Live muziek
met Gerrit
van Kooten

Openingstijden

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

gesloten
15.00 uur tot 24.00 uu
r
15.00 uur tot 24.00 uu
r
15.00 uur tot 24.00 uu
r
15.00 uur tot 02.00 uu
r
15.00 uur tot 02.00 uu
r
15.00 uur tot 24.00 uu
r

Oude Veer 7, 3351 AH Papendrecht,T 06 123 84 798, info@cafetinus.nl

www.cafetinus.nl
Tri-Casa
Vastgoedbeheer BV
Nieuwland Parc 156
3351 LJ Papendrecht
Tel. (078) 890 74 74
info@tricasa.nl
www.tricasa.nl
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TRI-CASA VOOR UW VvE Beheer!!!
Contactpersoon: Hans Jonker 06-222 45 200

Inbraakbeveiliging
Brandbeveiliging
Toegangscontrole
Camerabeveiliging

Ketelweg 33A
3356 LD Papendrecht
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Voetbaldagen voor de jeugd
Elk jaar worden bij voetbalvereniging Papendrecht in augustus de voetbaldagen georganiseerd onder het motto
‘3 dagen leven als een voetbalprof!’ Het evenement is voor alle kinderen, jongens en meisjes, tot en met de
D-leeftijd. Iedereen is welkom, leden en niet-leden. Ze krijgen allemaal de gelegenheid in de huid te kruipen van
de beste profspelers ter wereld.
Vijf jaar geleden organiseerde de toenmalige
trainer van Zondag 1 Richard Middelkoop de
eerste editie van het VVP-voetbalkamp. Een
groot succes! Inmiddels ligt de vierde editie
achter ons en zit de vijfde eraan te komen in
augustus 2014, op de 25e, 26e en 27e. Het
door Richard neergezette concept werd in de
daaropvolgende jaren verder vorm gegeven
door respectievelijk Dennis Zaal en Paco Ariza
Lora, beiden vanuit hun functie als technisch
jeugdcoördinator. Bij de eerste editie meldden
zich zo’n 65 kinderen aan, bij de laatste editie
(2013) waren er 125 deelnemers. Die toename is
mede de verdienste van Westfalia Marketing B.V.
Als hoofdsponsor, de komende zomer alweer
voor de 3e keer, maakt het bedrijf van Paul
Blokzijl het door zijn inbreng mogelijk om voor
een laag deelnamebedrag aan dit fantastische
evenement bij VV Papendrecht deel te nemen.
Beltona, de kledingsponsor van VV Papendrecht,
was alle keren de leverancier van de tenues en
deed net als Westfalia een flinke duit in het
zakje, waardoor het maatschappelijke karakter,
een laagdrempelig evenement, versterkt werd.
Ook werden bij de laatste editie voor het eerst
kinderen via de voedselbank uitgenodigd. Op
kosten van Jan Heyman van hoofdsponsor Tanker
Chartering Antwerpen (TCA) en de club konden

deze kinderen kosteloos aan de voetbaldagen
deelnemen.
Naast de organisatoren en sponsors steken ook
tientallen vrijwilligers van de club de handen
uit de mouwen om de kinderen ‘s morgens
op het veld te voeden met aantrekkelijke
trainingsvormen. Tussen de middag krijgen
ze heerlijke maaltijden voorgeschoteld. Na
de lunch begint het competitieve gedeelte.
Met Goalmaster, vier tegen vier, het WK-spel

en latje schieten kan eeuwige roem worden
vergaard. Na afloop krijgt een ieder een
oorkonde en foto’s, die door hoofdsponsor
NoSuchCompany worden gemaakt. Afgelopen
jaar is door dit bedrijf van directeur/eigenaar
Teus Baars zelfs een film gemaakt van het
niet meer bij VV Papendrecht weg te denken
evenement gemaakt.
Kortom het zijn dagen van plezier, zweten en
lekker voetballen.

Het minipupillenveld

VV Papendrecht
en Beltona
Reeds vele jaren is het specifieke
voetbalmerk Beltona, in samenwerking
met Ron Timmers Sports, de vaste
kledingsponsor van VV Papendrecht.
Naar volle tevredenheid van de partijen
heeft Beltona de teamlijncollectie
van VV Papendrecht teruggebracht
naar het originele zwarte shirt met
de bekende rode V en tevens een
rood-zwarte kledinglijn opgesteld. De
bijbehorende artikelen zijn te koop
in de Beltona-Papendrecht-shop die
elke zaterdag tot het begin van de
middag geopend is in de kantine van
het sportcomplex. De winkel maakt het
voor de leden mogelijk om alles wat ze
voor het voetbalspelletje nodig hebben
aan te schaffen op de club, voorzien
van het logo van VV Papendrecht,
waardoor alles op de club een BVOachtige uitstraling ademt.
Alle teams, van de kleinste pupillen tot
en met het eerste elftal, zijn uniform
gekleed, iets wat de club door de gehele
regio een net, mooi en professioneel
aanzien geeft en wat vooral voor een
plek zorgt waar ouders hun kinderen
graag zien voetballen. Om continuïteit in
deze lijn te geven is de levering van het
gekozen tenue levenslang gegarandeerd
(of zolang club wenst) en wordt elke 4
jaar de overige collectie verfrist en een
moderne update gegeven in dezelfde
kleurstelling zodat alles er weer even
moderner uitziet, maar het wel door
elkaar heen gedragen kan worden.
Kortom, van onze kant wensen wij VV
Papendrecht heel veel sportieve voorspoed
en hopen nog lang de kledingleverancier
van deze prachtige club te zijn.

De voetbalvereniging Papendrecht vindt dat voor zijn leden plezier voorop dient te staan. Om hiertoe te komen
biedt de sportclub leden vanaf de prilste jeugd alle faciliteiten die nodig zijn om hun liefhebberij op een zo aangenaam mogelijke wijze uit te kunnen oefenen. De jongste leden hebben zelfs de beschikking over hun eigen veld.
Vorig jaar opperde bestuurslid jeugdzaken
Dick Verschoor de suggestie om rond het
minipupillenveld reclameborden te plaatsen
om zo dezelfde uitstraling te verkrijgen als het
hoofdveld. Het idee werd enthousiast opgepakt
door de leden Mehmet Ipekten en Stephan Thuss.
Zij staken veel tijd en energie in het benaderden
van een grote hoeveelheid mensen en wisten zo
de benodigde sponsors en vrijwilligers bij elkaar
te krijgen die nodig waren om het miniveld op
te knappen.
Eind september 2013 werden de eerste
reclameborden geleverd door eresponsor Esbi,
waarna de eerste palen de grond in werden
geslagen. Twee weken later was het hele
veld voorzien van borden. Het was inmiddels
omgedoopt in het “Cees van Swieten Veld”,
genoemd naar ons kort daarvoor overleden
Lid van Verdienste en de oprichter van Esbi.
De sponsors van het eerste uur waren Jop van
der Lee, de Gouwe Ouwe Papendrecht Soos,
Arjan van Toor / Lola en Engel en de bedrijven
Esbi, NoSuchCompany, Westfalia Marketing
B.V., Aannemersbedrijf A. Blom en Zonen,
Schotgroep bodemafsluiting, Stainalloy, Van
Heeswijk Advies, Sytec, Ron’s Bloemen- en
kadosjop, Duik- en Bergingsbedrijf W. Smit B.V.,
Echopraktijk Drechtsteden, Libertas Intermediair
en Ten Dam Projecten. De sponsorcommissie
heeft de taak op zich genomen om ook de laatste
vrije plaatsen gevuld te krijgen. Dat heeft Theties
Haarzaak Sliedrecht, De Keukenmaat, Rabobank

Sponsors
Hoofdsponsors
Westfalia Marketing B.V.
Auto van Wijngaarden
NoSuchCompany
TCA Tanker Chartering Antwerpen

Stersponsors

en GSMSHOP Papendrecht als nieuwe sponsors
opgeleverd.
Op zaterdagmiddag 22 maart vond de
openingsplechtigheid van het minipupillenveld
plaats,
waarbij
een
grote
groep
belangstellenden en genodigden aanwezig
was, waaronder vele sponsors, de familie
van Swieten en Gert van Wijngaarden, de
beschermheer van VV Papendrecht. Na diverse
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toespraken, onder andere van de wethouder
van sport Kees Koppenol en voorzitter Bram
Blom, opende Tiny van Swieten het Cees van
Swieten Veld officieel middels het doorknippen
van het lint, gevolgd door het oplaten van
ballonnen. Daarna speelden de minipupillen
op het versierde veld een wedstrijd tegen de
mini’s van Wieldrecht. Voortaan spelen de
Papendrechtse minipupillen alle thuisduels in
hun eigen stadion.

Mahony Media Groep
Fokker
Beltona Sports
Rabobank
Filcom
Schenk Tanktransport
Schilders- en glaszettersbedrijf Groen BV
Accon AVM Adviseurs & Accountants
De Heer Adviseurs & Accountants
Display4All

Eresponsor
Esbi
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In gesprek met
Sven van der Net

EEN CL U B M ET H I S T O R I E EN T O E K O M S T

In gesprek met Bobby Petta

Je hebt 3 jaar geleden de overstap
gemaakt naar de jeugdopleiding van
FC Dordrecht. Hoe bevalt het?
Ik speel nu voor mijn 3e jaar voor FC
Dordrecht en speel nu als 1e jaar in de B1.
Ik heb het erg naar mijn zin hier. Dat komt
omdat ik gewoon heel veel van voetbal
zelf houd, 5x per week lekker met voetbal
bezig zijn. Maar het is natuurlijk ook leuk
dat er goede jongens om me heen zijn en
dat ik tegen grote clubs speel (Feyenoord,
Ajax, AZ, PSV etc.).

Je hebt de jeugdopleiding van Feyenoord
doorlopen. Hoe kijk je daarop terug?
Fantastische tijd voor mij. Veel geleerd van
trainers, coaches en spelers. De overgang
van Papendrecht naar Feyenoord was niet zo
moeilijk. Je traint meer, dus fysiek wordt er veel
van je gevraagd. Je speelt met betere spelers
en op jonge leeftijd word je snel getest tegen
andere spelers en dat motiveerde mij heel erg.
Veel toernooien in het buitenland die je speelt.
Toptijd.
Je begon met voetballen bij VV Papendrecht.
Wat kun je je daar nog van herinneren? Wat
weet je bijvoorbeeld nog van je allereerste
wedstrijd?
Ik kan mijn allereerste wedstrijd niet meer
herinneren. Maar bij VV Papendrecht begon
het allemaal. Ik begon in E4 en al heel snel
naar E1. Ik speelde al heel snel met spelers die
1 jaar ouder waren dan ik vanwege mijn talent
(achteraf kwam ik daar pas achter hoor), dus dat
was voor mij al een uitdaging en daar heb ik heel
veel van geleerd.
Je was één van de pareltjes op Varkenoord.
Toch brak je nooit door in De Kuip en kwam
je carrière pas echt tot bloei in de Engelse
en Schotse competitie. Baal je ervan dat je
vooral buiten Nederland naam hebt gemaakt
en niet in eigen land hebt geschitterd?
Nee, ik baal er helemaal niet van hoor. Ik
kreeg geen kans in Nederland vanwege het
koopregime van Feyenoord, dus het was moeilijk
om door te breken! Ik wilde ook weg want ik
voelde dat mijn toekomst in het buitenland lag.
Je beleefde je gloriejaren bij Celtic. Hoe was
het om voor een dergelijke traditieclub te
spelen met zo’n grote, fanatieke aanhang?
Echt ongelofelijk mooi. Schitterende club met
zoveel traditie waar Feyenoord wel wat van
weg heeft. Fantastische aanhang met veel

passie voor voetbal met natuurlijk ook de grote
rivaliteit met Rangers, de OLD Firm zoals ze dat
noemen. Je wordt hier gerespecteerd en nooit
meer vergeten na je carrière. Beste tijd in mijn
voetbalcarrière!
Wat waren de absolute hoogtepunten in je
voetballoopbaan en wat waren momenten
waar je liever niet aan terugdenkt?
Ik heb de treble gewonnen in mijn 2e seizoen,
mijn eerste Old Firm, 6-2 winst. Louis van Gaal
kwam toen kijken, ik speelde erg goed. De
3-1 winst op Ajax voor kwalificatie voor de
Champions League was ook een hoogtepunt
alsmede de 4-3 winst tegen Juventus op Celtic
Park.
Aan het einde van je carrière ben je het
avontuur aangegaan in Australië. Daarna
keerde je terug naar Glasgow en ben je een
eigen fitnesscentrum begonnen. Heb je ook
ambities om weer iets in het voetbal te gaan
doen? Als (jeugd)trainer bijvoorbeeld.
Ja, ik heb ambities. Als er een aanbieding
komt, dan wil ik graag als trainer aan de slag
bij een club. Hier in Schotland zijn weinig
mogelijkheden. Geen geld en organisatie, het is
niet te vergelijken met Nederland, ze lopen hier

achter. Het Midden-Oosten, Azië of Australië
zijn gebieden waar ik voor open sta om mijn
trainerscarrière op te starten.
Kan jij Guus en Sven vertellen wat voor
type voetballer je was. Altijd linksbuiten
geweest?
Ik heb in verschillende posities gespeeld,
linksback,
linksmidden,
centraal
op
het
middenveld,
spits
en
natuurlijk
linkervleugelspits. Ik was een speler die graag
de acties opzocht, erg direct en technisch. Ik
was snel en scoorde veel en had veel assists.
Tot slot: Guus speelt sinds afgelopen zomer
in de jeugdopleiding van Feyenoord en Sven
al enkele jaren bij FC Dordrecht. Welk advies
zou je hun geven? Wat moet je ervoor doen
en laten om profvoetballer te worden?
Goed luisteren naar je trainers, hard werken aan
zowel de sterke als zwakke punten van je spel.
Des te meer je in huis hebt, des te waardevoller
je bent voor het team. Goed eten en slapen, dus
rusten, en blijf flexibel, te veel voetballers zijn
erg stijf. Dus fitness (mentaal ook) is belangrijk,
geef alles in training en wedstrijden. Talent is
niet alles. Mentaal moet je sterk zijn. Je krijgt
niets voor niets!

In gesprek met Guus Baars
Droom je al van een toekomst
profvoetballer?
Jazeker. Ik hoop natuurlijk het eerste van
Feyenoord te halen.

als

Ga je ook nog wel eens bij VV Papendrecht
kijken? Wat vond je van de jaren dat je hier
hebt gevoetbald?
De laatste tijd kan ik niet heel veel kijken. In
de tijd dat ik bij Papendrecht speelde, vond ik
het heel leuk. In mijn laatste jaar (vorig seizoen)
werden we kampioen in de Hoofdklasse. Dat
was een topjaar, met een heel goed team.

Je hebt afgelopen zomer de overstap gemaakt
naar de jeugdopleiding van Feyenoord. Hoe
bevalt het?
Het bevalt heel goed. Het gaat gelukkig ook heel
goed.
Je speelt op een hoger niveau met
betere spelers om je heen en maakt meer
trainingsuren. Waar heb je het afgelopen
halfjaar vooral progressie in gemaakt?
Ik ben dit jaar als centrale verdediger gaan
spelen op een groot veld. Daarom moet ik in
een bepaalde taak spelen. Ik heb geleerd om
veel op balbezit te spelen, goed te verdedigen,
de opbouw te verzorgen en de ballen strak in
te spelen.
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Feyenoord heeft veel jeugdtrainers die in
het verleden furore maakten in het betaalde
voetbal. Wie is jullie trainer? Wat vind je van
hem en wat leert hij je zoal?
Mijn trainer is Davey van den Berg. Hij heeft
geen betaald voetbal gespeeld, maar wel de
jeugdopleiding van Feyenoord doorlopen.
Hij is de zoon van Ron van den Berg, de oudSparta-speler. Daarnaast is Andwele Slory
sinds een paar weken mijn trainer. Hij speelde
onder andere voor Feyenoord en was zelfs
even international. Ik leer vooral goed open te
draaien, de ruimte te zoeken, snel te handelen
en goed te passen. We trainen heel veel op
aannemen en direct doorspelen.

Wie is je voorbeeld? Welke voetballer is jouw
idool?
Als centrale verdediger kijk ik graag naar
Raphael Varane van Real Madrid. Hij is sterk,
snel en goed. Kan goed koppen en heeft een
goede sliding.

Je speelt op een hoger niveau met
betere spelers om je heen en maakt
meer trainingsuren. Waar heb je
tijdens de periode bij Dordrecht vooral
progressie in gemaakt?
Ik ben vooral technisch, verdedigend en
fysiek sterker geworden.
Dordrecht heeft jeugdtrainers of
-begeleiders die in het verleden furore
maakten in het betaalde voetbal. Wie
is jullie trainer? Wat vind je van hem en
wat leert hij je zoal?
Marco Boogers en Peter Drijver hebben
in het verleden een profcarrière gehad.
Momenteel is Brian Groeneweg mijn
trainer. Ik vind hem een goede trainer
omdat ik veel van hem leer en omdat
hij hard is wanneer het nodig is en hij
weet de kwaliteiten van mij naar boven
te halen.
Droom je al van een toekomst als
profvoetballer?
Ik heb al van kleins af van een profcarrière
gedroomd, maar je moet natuurlijk wel
altijd realistisch blijven. Als ik eerlijk ben
weet ik ook gewoon dat de kans heel erg
klein is, maar als je gewoon hard blijft
werken en je best blijft doen, komt je
droom vanzelf dichterbij en als dat niet
zo is kan ik mezelf later tenminste niks
verwijten.
Ga je ook nog wel eens bij VV
Papendrecht kijken? Wat vond je van
de jaren dat je hier hebt gevoetbald?
Ik kom nog steeds regelmatig bij VV
Papendrecht kijken want mijn beide
broers voetballen daar nog (één in het
1e en de andere in A2). Toen ik er nog
voetbalde, had ik het erg naar mijn zin.
Omdat ik goede en leuke trainers (Paco
Ariza Lora en Robert Rijntjes) en vrienden
om me heen had.
Wie is je voorbeeld? Welke voetballer is
jouw idool?
Mijn voorbeeld is Dani Alves omdat
hij een goede, snelle verdedigende en
opkomende rechtsback is. Mijn idool is
Messi, want wat die man met de bal doet,
is gewoon onmenselijk.
Wat voor type voetballer ben je? Waar
liggen je kwaliteiten?
Ik ben een opkomende rechtsback die als
de kans er is mee naar voren gaat.

Wat voor type voetballer ben je? Waar liggen
je kwaliteiten?
Ik speel bij Feyenoord nu als centrale
verdediger, maar ik zou ook goed als centrale
middenvelder kunnen spelen. Bij Onder-10 mag
ik daar soms spelen en dat gaat me goed af. Bij
Papendrecht speelde ik ook centraal en maakte
ik zo veel goals. Ik vind het moeilijk om over
mijn eigen kwaliteiten te praten. Dat mogen
andere mensen doen.
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Jeugdvoorzitter Dick Verschoor rondt zijn tiende en laatste seizoen af

‘De vereniging moet van onderuit
meer body krijgen’
en algemene zaken”, legt Dick uit. ,,Wat
we willen bereiken staat omschreven in het
jeugdbeleidsplan. De club investeert in goede
jeugdtrainers en probeert zo de basis te leggen
voor een gezonde toekomst. Zowel sportief als
financieel. De focus ligt nu op de jeugd.”
Voetbalvereniging Papendrecht bevindt zich in
moeilijk vaarwater. Dick: ,,Omdat we gevestigd
zijn in een vergrijsd deel van Papendrecht
moeten we er extra hard aan trekken. Nieuwe
leden komen niet aangewaaid. Ons streven is
om van onderuit te groeien. Om meer aanwas
te krijgen bij de F- en E-pupillen. Op dit moment
is het aantal pupillenteams redelijk, maar het is
zeker van belang meer body te krijgen. We zijn
voortdurend bezig VV Papendrecht op de kaart
te zetten - bijvoorbeeld door elk jaar Jeugd
Voetbaldagen te organiseren - en zullen dat vol
moeten houden.”
‘Individuele kwaliteiten’
Waar in het verleden het vaandelteam werd
versterkt met spelers van buitenaf moet de
Slobbengorsclub het nu van eigen jeugd
hebben. Met name A1, B1, C1 en D1 zullen
op een zo hoog mogelijk niveau actief moeten
zijn. Zodat de sprong naar de A-selectie niet te
groot wordt. Volgens Dick zijn er over de hele
linie spelers die het eerste kunnen halen. Op
sommige plekken dreigt de club echter door het
ijs te zakken. B1 en C1 zijn de afgelopen jaren
afgedaald naar de eerste klasse en A1 staat
onderaan in de hoofdklasse. D1 daarentegen
barst van het talent. ,,In de selectieteams die
het moeilijk hebben, lopen ook spelers die door
zullen stromen naar het eerste. Die ploegen
herbergen inviduele kwaliteiten, maar de
teamprestatie moet beter.”

De 52-jarige Dick Verschoor is binnen voetbalvereniging Papendrecht bezig
aan zijn tiende jaar als jeugdvoorzitter. Dat hij het decennium rondmaakt
komt omdat hij vorig seizoen geen opvolger wist te vinden. Ook in de
huidige voetbaljaargang is hem dat nog niet gelukt. Dit interview is dan
ook tevens een soort hartenkreet. ,,Er moet vers bloed komen!”
Dick heeft zijn hoop gevestigd op jonge
ouders. Een vader of moeder die wekelijks
zoon of dochter support bij de pupillen en
zich bijvoorbeeld al verdienstelijk maakt als
leider. Dick maakte op dezelfde manier zijn
entree. Zoonlief Davey ging op 5-jarige leeftijd
voetballen en vader werd coach van het jongste
pupillenteam. Dat gebeurde min of meer
met zachte dwang. ,,Als niemand leider zou
worden, zou het team uit de competitie worden
gehaald”, kan Dick zich herinneren. Hij stapte
bij toeval in en ging nooit meer weg. Dick werd
coördinator van de E-pupillen en trad toe toe tot
de jeugdcommissie. Toen Bram Blom promotie
maakte en preses werd betrad hij de volgende
trede.

Jeugdbeleidsplan
Davey heeft inmiddels de overstap gemaakt
naar de senioren (hij voetbalt in het tweede).
Zijn vader blijft wel betrokken, maar de (eind)
verantwoordelijkheid over het jeugdbeleid wil
hij overdragen. De reden is simpel. ,,Het is na
al die jaren mooi geweest. Ik wilde het voorbije
seizoen al stoppen, maar omdat er geen
opvolger werd gevonden ben ik op mijn besluit
teruggekomen.” De zoektocht heeft nog steeds
geen resultaat gehad. Wie het stokje overneemt,
is dus nog ongewis. Hij of zij zal vooral de
leiding krijgen over algemene zaken. ,,Door
de aanstelling van een technisch coördinator
(eerst Dennis Zaal en later Paco Ariza Lora, red.)
is een scheiding ontstaan tussen technische
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‘Sturende factor’
De nieuwe jeugdvoorzitter staat een uitdagende
klus te wachten. Dick zegt al die jaren een
sturende factor te zijn geweest. ,,Je probeert
alles zo goed mogelijk te begeleiden en aan te
sturen. Om dat naar behoren te doen is het zaak
rustig te blijven. Je hebt met veel verschillende
mensen en dus ook met allerlei tegengestelde
meningen te maken. Daar moet je mee om
kunnen gaan. Zolang iedereen het beste voor
heeft met de vereniging kom je er altijd uit.”
Hij is trots op het feit dat de jeugdafdeling een
hogere prioriteit heeft gekregen. ,,Het budget is
verdrievoudigd en dankzij het jeugdbeleidsplan
dat is geschreven en de technische commissie
die is gevormd, is een heldere koers uitgezet.”
Technisch coördinator Paco Ariza Lora heeft
samen met Jacco Hessing en Richard Nardten,
die momenteel met z’n tweeën A1 trainen, het
beleidsplan aangepast. Met als belangrijkste
uitgangspunt de vorderingen van alle
jeugdspelers (ook degenen die in lagere teams
actief zijn) zo goed mogelijk in beeld te hebben
en elk team optimaal te begeleiden. Hoewel het
bestuur zich hier nog over moet buigen, mag
duidelijk zijn dat de trein niet stil staat. ,,We
hopen iemand te vinden die de kar wil trekken.
In de jeugdcommissie zitten veel oudgedienden
zoals ik. Er is vers bloed nodig. Een persoon
met frisse ideeën waardoor onze blik verruimt.”

Hoofd Jeugdopleidingen
De afgelopen maanden is door Jacco
Hessing samen met Richard Nardten
en Paco Ariza Lora hard gewerkt aan
een vervolg op het huidige technisch
jeugdbeleidsplan. Het vorige plan is
herschreven en op diverse fronten
aangescherpt. Het resulteert ook in een
iets andere technische structuur bij de
jeugdafdeling, dan alleen een technische
commissie. In de nieuwe organisatie komt
boven alle technische functies bij de jeugd
een Hoofd Jeugdopleidingen. Na intensief
overleg van de plannen binnen bestuur
en met het advies van de jeugdcommissie
is besloten voor deze belangrijke rol
Jacco Hessing te vragen, als opsteller van
het plan, als echte Papendrechter. Jacco
heeft hier op positief gereageerd en pakt
graag deze uitdaging aan. Het bestuur
en jeugdcommissie wensen Jacco veel
succes met het verder optimaliseren van
de jeugdopleiding.
Mocht u interesse hebben in een functie
op technisch of algemeen gebied binnen
de jeugdafdelingen laat het ons dan ook
weten, want zonder u als vrijwilliger
kunnen wij niet en er is altijd wat te doen!

Contact
Locatie
Sportpark Slobbengors
Industrieweg 3, 3351 LB Papendrecht
Postadres
VV Papendrecht
Postbus 100, 3350 AC Papendrecht
Telefoon
Algemeen
Afkeuringen

(078) 615 01 06
(078) 615 41 59

E-mailadressen
Communicatiecommissie
websitevoetbal@vvpapendrecht.nl
Voorzitter
voorzitter@vvpapendrecht.nl
Secretaris
secretaris@vvpapendrecht.nl
Penningmeester
penningmeester@vvpapendrecht.nl
Jeugdafdeling
jeugd@vvpapendrecht.nl
Ledenadministratie
ledenadministratie@vvpapendrecht.nl
Sponsorcommissie
sponsorcommissie@vvpapendrecht.nl
Activiteitencommissie
A-Team1@live.nl

VVPapendrecht
@VVPapendrecht
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Pupil van de
week
Justin Thuss
7 jaar, speler van F3.
Leukste: passen
en doelpunten maken.

Jesper Donk
7 jaar, speler van F4.
Verdediger, kan goed
schieten en passen

Tokunbo Ogunsuyi
7 jaar, speler van F2.
Vindt overspelen het
leukste

Joeri Grootenboer
8 jaar, speler van F1.
Is lekker snel, vindt
scoren het leukst.

Een club met historie
en toekomst...

Quinten Brouwer
7 jaar, speler van F1.
Kan goed verdedigen,
vindt scoren het tofst.

Als je al bijna een halve eeuw lid bent van een vereniging, dan heb je een heleboel herinneringen bij die club,
welke je nooit zult vergeten. Herinneringen als actief speler, als bestuurslid, als kijker bij de wedstrijden, maar
bovenal als voetballiefhebber.
Om te beginnen terug naar de jaren zestig,
toen er zo’n 7000 inwoners in Papendrecht
woonden. Je aanmelden als lid van de club deed
je bij de secretaris, de heer Jan v.d. Wal. Samen
met voorzitter Jaap Hardam, zijn opvolger Jan
Terlouw en penningmeester Jan Smouter vormde
hij het dagelijks bestuur van de club, dat uit
rasechte Papendrechters bestond. Jan woonde
toen nog in de Scheidingslaan, later op de Markt,
en was nog met zijn vrouw present op de reünie,
die in maart 2013 in de kantine van de club
werd gehouden voor de spelers die in de jaren
zestig en zeventig twee maal streden om het
amateurkampioenschap van Nederland, omdat
zij kampioen van district West waren geworden.
Hoogtepunt tijdens dat eerste kampioenschap
was de reis met een helikopter naar Emmen,
waar onder andere de legendarische keeper
Jan van Beveren in de goal stond. Ook de
thuiswedstrijd tegen JOS uit Amsterdam (3000
toeschouwers!), waar de later befaamde
trainer Rinus Michels zijn loopbaan begon, was
onvergetelijk. Rios’31 uit Limburg (trainer Sef
Vergoossen, later onder andere trainer van PSV)
en Sneek bleken van de zes districtskampioenen
het sterkste. De Limburgse club is helaas ook
ver weggezakt en speelt momenteel in de vijfde
klas in district Zuid2, terwijl Sneek nog steeds in
de top van het amateurvoetbal speelt. Jan v.d.
Wal is de enige van deze bestuurders die nog in
leven is en trouwe lezers van het Papendrechts
Nieuwsblad vonden hem enige tijd terug op een
mooie foto in dit blad met zijn echtgenote en
burgemeester De Bruin ter gelegenheid van zijn
65-jarig huwelijk.

Uit de spelers die toen in het roemruchte
eerste elftal speelden, zijn er nog velen terug te
vinden op de door erelid Herman Vermeulen 13
jaar geleden opgezette en zeer druk bezochte
wekelijkse soos, die elke woensdagmiddag op
het Slobbengors wordt gehouden. Cor Hardam,
Joop Herwig, Dick van Gils en Piet Veen zijn
elke week aanwezig om samen met de talrijke
andere bezoekers, waaronder erevoorzitter Ad
Matena, een potje te klaverjassen, te biljarten,
te sjoelen of aan de ronde tafel met Henk
van Wijngaarden de belangrijkste zaken uit
Papendrecht en de hele voetbalwereld door
te nemen. Door de prima verzorging van Rini
Matena, die naast het werk achter de bar ook
voor de bitterballen en andere lekkernijen zorgt,
worden de verhalen aan de tafel van Henk met
de week boeiender. Henk, 77 jaar en nog steeds
coach van het roemruchte vierde elftal, met 99
goals voor en slechts 11 tegen, koploper van
de reserve zesde klas, kreeg een aanbieding van
de vereniging Meto uit Hoogerheide vanwege
zijn fantastische coachcapaciteiten om daar het
technisch hart van de club te versterken.
Ook een van de succesvolle trainers van de
afgelopen jaren, Joop van Daele, de man die
in een bomvolle Kuip Feyenoord met zijn goal
de wereldtitel bezorgde, is bijna elke week
aanwezig. Joop hoort ook duidelijk thuis in het
rijtje markante trainers, die VV Papendrecht op
de voetbalkaart in Nederland hebben gezet.
Met name het grote bekersucces in en tegen
het grote Volendam van trainer Barry Hughes
(2-0 winst en 600 meegereisde supporters)
wordt nooit meer vergeten, waarna helaas
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tegen Groningen een eind kwam aan het zeer
succesvolle bekerseizoen. Namen van spelers
uit die tijd als Sjaak van Giersbergen, Bert
Duthler, Hans van Dongen, Marti Verheem en
Peter Michielse, zijn onvergetelijk. In dat rijtje
van succesvolle trainers mogen Hans v.d. Hoek
(spelen om landskampioenschap), Berry Janse
(promotie naar de ingevoerde hoofdklasse) Han
v.d. Zeeuw en Maarten de Keizer, allen aanwezig
op de reünie, natuurlijk niet ontbreken. Ook
o.a. Andre Wetzel, Bill Tukker en Wout Plaisier
werkten met succes op het Slobbengors.
Grote sponsoren in die jaren waren naast de
firma Visser en Smit (tribune, lichtmasten)
natuurlijk ook al garagehouder Arie van
Wijngaarden (opgevolgd door de huidige
beschermheer Gert van Wijngaarden) en de
helaas onlangs overleden Cees van Swieten
van de firma Esbi. Deze laatste ging succesvol
allerlei bedrijven langs om nieuwe sponsoren
voor de club te vinden en deed heel veel goed
werk voor de jeugdafdeling. Mark Kalishoek,
al sinds het eind van de jaren zestig actief
voor de club, mag in dit overzicht natuurlijk
niet vergeten worden. Samen met o.a. Jan
Heyman heeft hij, behalve als elftalleider en
later technisch directeur, heel veel betekend
voor de ontwikkeling van een heel gezonde
businessclub. Successen in het verleden zijn
geen garantie voor de toekomst, maar als je
ziet hoeveel jonge vrijwilligers zich momenteel
geweldig inzetten voor deze mooie club, dan
lijkt de weg omhoog wel degelijk ingezet!

Ruben Croese
8 jaar, speler van F2.
Leukste: passen en
tegenhouden van
aanvallen.

Bart van der Zande
8 jaar, speler van F4.
Vindt scoren het gaafst.

Justin Yuan
8 jaar, speler van F1.
Vindt alles aan voetbal
leuk inclusief keepen.

Pascal Stroomberg
8 jaar, speler van F3.
Middenvelder, vindt
zowel aanvallen als
verdedigen leuk.

Huib van der Leeden
8 jaar, speler F3
Speelt liefst in
verdediging, vindt
scoren het mooist.
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In blijde
verwachting?

Kijk in 2D, 3D en 4D naar het mooiste
kindje van de wereld… in je buik!
Online afspraken boeken is mogelijk
via www.echopraktijkdrechtsteden.nl

De Wederik 1b
3355 SK Papendrecht
078-644 0818

v V pa p e n d r e c h t
EEN CL U B M ET H I S T O R I E EN T O E K O M S T
Jos en Sjaak van Giersbergen, voetbalgekke broers met verschillende karakters

‘Een grotere smoel en een grotere
hekel aan verliezen’
net zo legendarische goaltjesdief Peter Keizer.
,,Wat dat was tussen Peter en mij, weet ik niet.
We konden elkaar blindelings vinden. Ik voelde
intuïtief aan waar ik de bal moest leggen.”
Handblessure
Sjaak speelde zestien seizoenen onafgebroken
in wat vele decennia het vaandelteam was
van VV Papendrecht. Wie destijds als trouwe
supporter langs de lijn stond zal dieper in
zijn geheugen moeten graven om beelden
van Jos op te halen. Sjaak is ervan overtuigd
dat zijn broer vele jaren eerste keeper had
kunnen zijn. Ware het niet dat hij er de brui
aan gaf nadat hij een forse handblessure had
opgelopen. ,,Ik had meer talent voor keepen,
dat klopt. Op dat moment wilde ik echter weer
gaan voetballen. Voor die blessure maakte ik
vanwege het overlijden van mijn baas, met
wie ik het heel goed kon vinden, een moeilijke
periode door. In de laatste wedstrijd dat ik
onder de lat stond, maakte ik een klassieke
blunder waaruit een tegendoelpunt viel. Het
leek me beter om weer te gaan voetballen. Op
zich geen gekke keuze want ik had in de jeugd
altijd al in de spits gestaan alhoewel ik me toen
ook al aangetrokken voelde om ballen tegen te
houden.”

Gek van het spelletje en bloedfanatiek. De één nog iets meer dan de ander. Iedereen met een
VV Papendrecht-verleden kent de gebroeders Van Giersbergen.

,,Ik heb alles aan mijn broer te danken. Doordat hij twee jaar ouder was,
moest ik constant tegen hem opknokken. Als je dan zoals ik een bloedhekel hebt aan verliezen, word je steeds sterker en sneller.” Sjaak en Jos
van Giersbergen groeiden samen op, maar hoewel ze beiden nooit bij een
andere club hebben gespeeld, voetbalden ze in hun topjaren langer niet
dan wel in hetzelfde team.
Beiden hebben een feilloos voetbalgeheugen.
,,We hebben in totaal twee keer anderhalf
seizoen samengespeeld in de Zondag 1”, kan Jos,
die twee jaar ouder is, zich nog goed herinneren.
,,In de eerste periode stond ik op doel, daarna
was ik spits en werd ik vanaf de rechterkant
bediend door Sjaak. Toen Joop van Daele trainer
werd, koos hij voor een systeem met twee spitsen
en opkomende middenvelders op de vleugel.
Hij zag daarin geen rol voor mij weggelegd en
vroeg of ik weer wilde gaan keepen. Omdat
ik daar geen trek in had, ben ik overgestapt
naar de zaterdag.” Jos miste daardoor de
gloriejaren van het eerste zondagteam, dat
onder Van Daele in 1987 kampioen werd in
de eerste klasse en het seizoen daarvoor al
opzien had gebaard door eerstedivisionist FC
Volendam te verslaan in de beker. Sjaak bleef
de koning van de assist (‘een voorzet waaruit
gescoord werd, gaf mij een lekkerder gevoel
dan een doelpunt’), al moest hij in het begin

wel op z’n tenen lopen. ,,Ik was een klassieke
rechtsbuiten die geen meter terugverdedigde.
In het 4-4-2-systeem waar Joop voor koos,
moest je grotere afstanden afleggen. Natuurlijk
had ik daar moeite mee want ik was dat vele
omschakelen helemaal niet gewend. Ik had
echter één geluk en dat was dat Cock van der
Griend achter me speelde. Die vond het niet zo
erg als hij tegenover twee man kwam te staan.”
Dan volgt een veelzeggende grijns. ,,Met Angel
Estirado was dat wel even anders. Ook een
fantastische verdediger, maar hij wist niet wat
hem de eerste wedstrijd overkwam. Hij heeft
me verteerd gescholden omdat ik telkens mijn
man liet lopen. Daar had-ie natuurlijk ook gelijk
in.” Het publiek van toen zal hem herinneren
als een snelle, krachtige buitenspeler die vanuit
stilstand een tegenstander kon passeren om
vervolgens vanaf de achterlijn een puntgave
voorzet te geven. Waar niet alleen zijn broer
wel raad mee wist, maar bijvoorbeeld ook de al

w w w. v v pa p e n d r e c h t. n l

Trapveldjes
Waar ze vaker niet dan wel samen op het
veld stonden, hebben ze op straat wel altijd
samengespeeld. ,,Er waren in onze jeugdjaren
zes à zeven trapveldjes in Papendrecht”, vertelt
Jos. ,,Elke avond waren we op zo’n veldje te
vinden. We waren allebei verslaafd aan het
spelletje.” Sjaak: ,,Ik had, zoals ze dat in de
volksmond zeggen, een grotere smoel en wilde
ten koste van alles winnen. Stel dat mijn directe
tegenstander in de kreukels zou liggen en ik
een vrij veld voor me zou hebben, zou ik daar
eerst van hebben geprofiteerd. Om vervolgens
pas te kijken hoe het met hem gaat. Jos zou
zich gelijk om die speler hebben bekommerd.
Dat was een verschil tussen ons. Ik wilde
ergens écht de beste in zijn, Jos wilde in veel
dingen uiblinken. Hij kon ook alles. Basketbal,
volleybal, hardlopen ... noem het maar op. Toen
hij niet meer op prestatief niveau voetbalde
(hij is net als Sjaak wel in een lager team gaan
spelen, red.), ging hij tien kilometers lopen in
33 minuten en de marathon van Rotterdam net
onder de 2.50.”
,,En ik? Ik ben altijd in een ouwe lullen-team
blijven voetballen. Dat ziet er al vele jaren niet
meer uit. De geest wil wel, maar de benen
al lang niet meer. Pasgeleden kwam m’n
vrouw kijken. Ze zei na de wedstrijd dat ze
eindelijk door had hoe je een schaar maakt. In
slowmotion was dat goed te zien ha ha ....
Overigens wil ik nog wel twee jaar blijven
spelen. Dan voetbal ik precies vijftig jaar en dat
lijkt me toch wel een mooie mijlpaal.”

Wist u dat?
… Isa van Swieten, de dochter van de
directeur/eigenaar van eresponsor Esbi,
bij de meisjes tot de Nederlandse top op
het gebied van kunstschaatsen behoort.
… elk jaar de voetballer van het jaar
gekozen wordt. De laatste winnaars zijn:
2012 - 2013 Pieter van der Kevie
2011 - 2012 Karsten van de Velde
2010 - 2011 Rutger van der Kleij
2009 - 2010 Martijn Baan
2008 - 2009 Giovanni Ada
… de meiden van MD1 een training bij
Ajax hebben gevolgd onder leiding van
voormalig Papendrecht-speelster Lisa
van der Most en international Anouk
Hoogendijk.
… VV Papendrecht buiten onze
geweldige website actief is op Twitter en
Facebook.
… onze club een eigen kledingshop heeft
waar het clubtenue en vele andere VV
Papendrecht artikelen te krijgen zijn.
… VV Papendrecht een digitale weekbrief
heeft die tweewekelijks en een digitale
nieuwsbrief die enkele malen per seizoen
uitkomt. U kunt zich via de website
daarop abonneren.
… onze vereniging een voormalig
jeugdinternational als trainer heeft, die
samengespeeld heeft met Giovanni van
Bronckhorst, namelijk C1-trainer Jerome
Hostmann.
… in de kantine schermen hangen van
Display4all die alle actuele informatie van
de club laten zien.
… tijdens de laatste algemene
ledenvergadering 17 jubilarissen
werden gehuldigd, waarvan het 70-jarig
lidmaatschap van de heer J. de Lange de
opvallendste was.
… bij de slotdag van het seizoen
2012/2013 meer dan 200 mensen
deelnamen aan de barbecue.
… ook dit jaar weer een barbecue is op
de slotdag en wel op 7 juni 2014.
… het Oud- en Nieuwfeest met en bij
PKC al voor de 2e keer een succes was.
Ongetwijfeld wordt de volgende editie
opnieuw een succes.

Layar
1. Download de gratis Layar app voor
Android of iPhone, of update naar de
laatste versie als je Layar al op je telefoon
hebt.
2. Vind de foto met het Layar logo op
de foto.
3. Open Layar op jouw telefoon. Houd je
telefoon boven de foto en druk op ‘scan’
om de actie te starten.

Kom voetballen bij
VV Papendrecht

4. Houd je telefoon boven de foto en klik
op de link die verschijnt om het filmpje
te bekijken.
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Kleurplaatwedstrijd
Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk,
lever die in de kantine in of scan deze in en
mail hem naar jeugd@vvpapendrecht.nl.
Opsturen kan ook, naar: VV Papendrecht,
Postbus 100, 3350 AC Papendrecht.
De kleurplaat is ook te downloaden vanaf:
vvpapendrecht.nl/kleurplaat.
Iedereen die de kleurplaat inlevert,
krijgt een attentie. Per leeftijdscategorie
(mini’s F, E en D) zijn er twee prijzen voor
de mooiste kleurplaten. Een leren bal,
beschikbaar gesteld door kledingsponsor
Beltona, en gratis toegang tot de
voetbaldagen in augustus, beschikbaar
gesteld door hoofdsponsor Westfalia.
De
allermooiste
kleurplaat
wordt
beloond met een Bluetooth Rockbox. De
hoofdprijs is ter beschikking gesteld door
Intertoys Dordrecht aan het Statenplein.
Je kunt de kleurplaat inleveren t/m 31
mei. De prijsuitreiking is op 7 juni tijdens
de slotdag.

Kom voetballen bij de mooiste
club van Papendrecht!
Vanaf komend seizoen 2 kunstgrasvelden

Dordrecht Centrum
Statenplein 26

Totaal nieuw opleidingsplan
Uitstekende jeugdopleiding
Twee keer per week trainen op alle niveaus
Nieuwe leden krijgen één kwartaal contributie cadeau
Meld je nu aan via
ledenadministratie@vvpapendrecht.nl
of jeugd@vvpapendrecht.nl
Vermeld code VVP2014 en ontvang één kwartaal contributie cadeau.

ClubopTV

Welkom op het Slobbengors, Papendrecht
Voetbalvereniging Papendrecht, Postbus 100, 3350 AC Papendrecht
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ClubopTV is een onderdeel van
Display4all bv, al jaren een sponsor van
VV Papendrecht. ClubopTV is een uniek
informatiesysteem voor sportclubs in
Nederland. Informatie in de kantine of
businessruimte over en voor de club.
Aangevuld met algemene sportinformatie
en advertenties.
ClubopTV
is
een
zeer
effectief
communicatie kanaal voor sportclubs en
voor bedrijven een uitermate aantrekkelijk
medium om zich te presenteren.
In de kantine van VV Papendrecht hangen
2 stuks LED schermen die wekelijks
nieuwe informatie vertonen. Actueel
zijn de uitslagen van Papendrecht1 en
de stand in de 3e klasse direct na de
wedstrijd zichtbaar. ClubopTV heeft een
samenwerking met NU Sport, buienradar
en lokale sport partners.
Meer weten over dit unieke
informatiesysteem? Kijk eens op
www.cluboptv.nl
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Kleur de
kleurplaat!
Naam:
Adres:
Leeftijd:
Email:

Kleurplaat is ook te downloaden op vvpapendrecht.nl/kleurplaat.
Alleen inleveren in kantine of ingescand mailen naar
jeugd@vvpapendrecht.nl. Iedere deelnemer krijgt een attentie.
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