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Zaterdag 2 in nacompetitie

v.v. PaPendrecht - Het twee-
de elftal van de zaterdag af-
deling begint komende week 
aan de nacompetitie. 
Het elftal van trainer Lau-
rens Gerlich hoopt via de 

nacompetitie te promove-
ren naar de reserve eerste 
klasse. 
In de eerste ronde wacht 
een dubbele wedstrijd tegen 
GDC 2. 

Op zaterdag 17 mei speelt 
Papendrecht thuis, een week 
later volgt de return op het 
gemeentelijk sportpark in 
Eethen. Beide wedstrijden 
beginnen om 14.30 uur.

Het tweede elftal van de zaterdag afdeling.

Team van de week D4 gaat 
voor elkaar door het vuur
v.v. PaPendrecht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst. D4 bestaat 
uit 17 spelers, waarvan de 
meesten eerstejaars zijn. Het 
is een team dat voor elkaar 
door het vuur gaat. 
De najaarscompetitie sloten 
de pupillen als eerste af. Na 
een spannende eindstrijd 
wisten ze tijdens de laatste 
speelronde de titel binnen te 
slepen. Het gevolg was wel 
dat ze tijdens de voorjaars-
competitie in een zwaarde-
re klasse waren ingedeeld. 
Daarom ging het ze tijdens 
de eerste maanden van 2014 
wat minder makkelijk af. De 
laatste wedstrijd werd hun 
inzet beloond met een klin-
kende overwinning en werd 
het seizoen alsnog goed af-
gesloten. Ik wil nog wel de 
complimenten geven aan 
deze jonge ploeg. Op de trai-
ningen komen ze namelijk 

bijna allemaal en dat 2 keer 
in de week. Super mannen!
De teamfoto is genomen op 
zaterdag 22 december 2013, 
kort na het behalen van het 
kampioenschap. V.l.n.r. zit-
ten: Lesley (speelt op het 
middenveld of in de aanval), 
Michael (middenvelder/
spits), Fawat (middenvelder), 
Mohamed (middenvelder), 
Jawad (aanvaller), Angelino 
(aanvaller), Martijn (keeper) 
en Mubarak (verdediger). 
V.l.n.r. staan: Jerayno (mid-
denvelder/aanvaller), Irniz 
(kan op elke positie uit de 
voeten), Chris (spits), Stein 
(verdediger), Kay (verdedi-
ger), Danillio (verdediger), 
Younes (aanvaller) en Sil 
(verdediger). Leonard was 
afwezig en staat daarom niet 
op de foto. Ruud van Waar-
denburg en Peter Wubbe zijn 
de trainers. Laatstgenoemde 
is tevens leider, samen met 
Robert Chaudron. 

De eerstejaars van D4 komen bijna allemaal trouw op de 
trainingen, en dat twee keer per week!

Rabo spekt de kas
v.v.PaPendrecht - De Rabo 
ClubkasRun heeft dankzij 
een grote groep lopers van 
VV Papendrecht 417 euro 
opgeleverd voor de clubkas. 
Onze hartelijke dank gaat 
uit naar een ieder die bij-
gedragen heeft aan het bin-
nenhalen van dit prachtige 
bedrag. Het geld zal gebruikt 
worden voor jeugdactivitei-

ten tijdens het Tentenkamp 
op 28 en 29 mei en tijdens 
de Slotdag op 7 juni. Com-
plimenten aan Sander van 
Heteren van Zaterdag 6 die 
als eerste eindigde op de 10 
km. Naast Zaterdag 1 en veel 
jeugd waren ook de meiden 
van Jos van der Waal (MB1) 
van de partij. Nogmaals ie-
dereen BEDANKT!

Oranje international
v.v. PaPendrecht - Op woens-
dag 7 mei 2014 won het Ne-
derlands vrouwenelftal met 
0-2 in Leuven van België. Het 
was een belangrijke wed-
strijd voor de kwalificatie 
voor het WK 2015 in Cana-
da. De selectie telde één de-
butante: Liza van der Most. 
De 20-jarige rechtsback van 
Ajax en voormalig jeugdin-

ternational is haar carrière 
begonnen in de jeugd van 
VV Papendrecht. Het geeft 
maar weer eens aan dat de 
jeugdopleiding zo goed is 
dat je er zelfs Oranje mee 
kan halen! Meer informatie 
over de jeugdopleiding en 
lid worden? Kom eens langs 
of neem per e-mail contact 
op met v.v. Papendrecht.

Leukste 
vereniging? 
PaPendrecht - Stemmen op 
VV Papendrecht voor de 
Verkiezing van de Leukste 
Sportvereniging van de ge-
meente Papendrecht kan 
nu ook via sms. Stuur een 
sms-bericht naar nummer 
1008 met de tekst “VOTE 
4736″. In de gemeenteronde 
kan maximaal 1 stem per 
mobiel nummer worden 
uitgebracht. Ter bevestiging 
van uw stem ontvangt u 1 
sms-bericht retour. De kos-
ten hiervan bedragen een-
malig 0,60 euro exclusief de 
kosten van uw mobiele te-
lefoon. Heeft u uw stem via 
SMS uitgebracht, dan kunt 
u ook nog via Facebook of 
e-mail stemmen via www.
leukstesportvereniging.nl. 
Met het stemmen zijn mooie 
prijzen te winnen als een 
tablet, een jaar lang gratis 
sporten, gratis boodschap-
pen ter waarde van 250 euro 
en een wellnessdag voor 
twee personen. Tot en met 
24 mei kan de sportvereni-
ging gesteund worden. 


