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Xtragrass-velden krijgen vorm

v.v. PaPendrecht - De aanleg 
van de nieuwe Xtragrass-
velden, die bestaan uit 70% 
kunstgras en 30% natuur-
lijk gras ligt nog steeds op 
schema. Begin juni is het 

merendeels goed weer ge-
weest, waardoor de grond-
werkzaamheden flink zijn 
opgeschoten. De drainage 
ligt er ondertussen in en is 
getest, tevens is de bestaan-

de drainage doorgespoten. 
Afgelopen week is gestart 
met het leggen van de kunst-
stofmat. De eerste contouren 
van de velden zijn ondertus-
sen zichtbaar.

De nieuwe Xtragrass-velden bestaan uit 70 % kunstgras en 30 % natuurlijk gras.

Team van de week Zaterdag 
2: geoliede machine
v.v. PaPendrecht - In deze 
rubriek wordt een team 
van VV Papendrecht in de 
spotlights geplaatst. Na een 
stroeve start draaide de 
geoliede machine van het 
tweede elftal op volle toe-
ren. De goede sfeer binnen 
de groep is zonder twijfel 
een belangrijk onderdeel 
van de huidige prestaties. 
De spelers in het kort. Brian: 
Onze Jerzy Dudek. Mo: Ge-
renommeerd international 
van grootmacht Somalië. 
Niels: Paul Gascoigne. Ro-
nald: Philipp Lahm. Robin: 
Ulrich van Gobbel, loopt 
door muren. Melvin: De 
nestor die als verdediger het 
verdedigen soms vergeet. 
Jesse: Sjaak Polak. Thomas: 
Pipi Verhoek, droomt van 
binnen nog van het Neder-
lands Elftal. Davey: In poten-
tie de beste. Cesar: Maicon 
van de lage landen. Patrick: 
Lowietje, voorbeeldprof die 

leeft voor zijn sport. Mick: 
Christian Poulsen. Jordy: 
Iniesta. Marc: Johnny van 
Beukering, buiten het veld 
de René van der Gijp van 
het elftal. Xavier: De Joker. 
Aron: Peter Crouch. Yan-
nick: Lukoki. Steven: El Sal-
vador. Bob: Andwelé Slory, 
zijn onberekenbaarheid is 
zijn grote kracht. Rinaldo: 
Goalgetter Diego Costa, die 
het elftal koppend, sleurend 
en schietend vele doelpun-
ten bezorgt. Leider Olav: 
De regelneef van het team. 
Grensrechter Gert: Krijgt 
zijn stok altijd zonder pro-
blemen omhoog. Verdediger 
die de meeste punten pakt. 
Verzorger Jan: Komt op 
plekken waar een man zich 
liever niet bevindt met zijn 
handen. Houdt alle goals en 
assists bij. Voor de goals van 
zijn zoon hoeft hij het niet 
te doen. Trainer Laurens: 
Korte besprekingen.

De goede sfeer binnen de groep is zonder twijfel een belangrijk 
onderdeel van de huidige prestaties. 

Steun de sponsorcommissie
v.v. PaPendrecht - Sinds 
enige tijd heeft v.v. Papen-
drecht een Sponsorcom-
missie die de contacten met 
de sponsors onderhoudt. 
De commissie wil de brug 
te zijn tussen het regionale 
bedrijfsleven en de club. De 
commissie telt nu 4 leden, 
maar zoekt versterking! Om 
de huidige en toekomstige 

sponsors zo goed mogelijk te 
kunnen bedienen wordt bij 
voorkeur gezocht naar een 
ondernemer met een net-
werk in het (Papendrechtse) 
bedrijfsleven. Maar uiter-
aard kunnen ook andere en-
thousiaste vrijwilligers zich 
opgeven! Aanmelden via: 
sponsorcommissie@vvpa-
pendrecht.nl

De club van honderd
v.v. PaPendrecht - De spon-
sor commissie ontwikkelt 
diverse activiteiten om de 
club te voorzien van de no-
dige financiële middelen. Zo 
is de “Club van 100” nieuw 
leven ingeblazen. 
“De Club van 100” heeft 
vooral het doel om de jeugd-
afdeling te steunen en om 
de accommodatie te verbe-

teren. 
Het lidmaatschap kost 50 
euro per jaar. Je kunt lid wor-
den met een bedrijf, als par-
ticulier of als familie/gezin. 
De namen van leden worden 
vermeld op de website en op 
een bord in de kantine. In-
dien u lid wil worden dan 
kunt u zich melden bij de 
sponsor commissie.

VV Papendrecht 
in de prijzen
PaPendrecht - De verrich-
tingen van v.v. Papendrecht 
en zijn vrijwilligers zijn niet 
onopgemerkt gebleven. Het 
heeft geleid tot verscheidene 
belangrijke prijzen. Zo werd 
VV Papendrecht als eerste 
vereniging onderscheiden 
met de Erepenning van de 
gemeente Papendrecht met 
als reden dat de voetbal-
club zich, als één van de 
oudste verenigingen van 
de gemeente, verdienstelijk 
gemaakt heeft voor de plaat-
selijke gemeenschap en de 
naam van Papendrecht po-
sitief uitgedragen heeft. Ook 
bestuursleden zijn gedeco-
reerd. Zo heeft Bram Blom 
De Zilveren Speld van de 
KNVB ontvangen voor zijn 
jarenlange inzet, eerst als 
jeugdvoorzitter en later als 
voorzitter. Dat VV Papen-
drecht een plezierige club 
is blijkt wel uit het winnen 
van de verkiezing van de 
Leukste Vereniging van de 
Gemeente. Kortom, bij VV 
Papendrecht zit je goed!


