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Nieuwsbrief

A-selectie seizoen 2013/2014
Het seizoen 2013/2014 is voor de selectieteams
succesvol verlopen. Onder leiding van Richard
Elzinga werd het eerste afgetekend kampioen en
promoveerde naar de tweede klasse. Het tweede
team, met trainer Laurens Gerlich, promoveerde
ook, maar had hiervoor de nacompetitie nodig.
Hier wacht volgend seizoen de reserve 1e klasse.
Papendrecht 1 startte de competitie als favoriet
voor de titel en maakte die kwalificatie ook waar.
In de eerste zeven wedstrijden werd de volle
winst gehaald, wat de eerste periodetitel
opleverde. Zoals dan zo vaak gebeurt, werd de
eerste wedstrijd hierna verloren. De eer voor de
eerste nederlaag was voor Ameide. Dit werd
gevolgd door een gelijkspel tegen ZBC’97, de
ploeg die lang in het spoor van Papendrecht bleef,
maar in de slotfase van de competitie toch af
moest haken en zelfs naast alle prijzen greep. Vlak
voor de winterstop was het Groot-Ammers dat
Papendrecht nog wist te verrassen.
Na de winterstop een iets mindere periode. Twee
achtereenvolgende nederlagen, tegen EBOH en
Peursum, waren het resultaat van een aantal
blessures en de negatieve instelling van de
tegenstanders. Met tussendoor een overwinning
op DFC kwamen hier nog twee gelijke spelen
overheen en kwam ZBC’97, dat deze competitie
maar liefst dertien keer gelijk speelde, angstig
dichtbij en ook GSC/ODS klopte aan de deur. Na
een gelijkspel tegen ZBC’97 herpakte de ploeg zich
echter weer en het kampioenschap was slechts
een kwestie van tijd. Toch kwam het nog enigszins
verrassend. In het Paasweekeinde werd
Amstelwijck verslagen en speelde concurrent
ZBC’97 onverwacht gelijk tegen nummer laatst
DFC. Het kampioenschap was binnen.
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Dat de titel volkomen verdiend is, bewijzen de
cijfers. Papendrecht boekte de meeste zeges: 16
uit 26 duels. De voorhoede bleek het productiefst
van de afdeling met 56 goals. Ook de verdediging
bleek de sterkste. Slechts 20 doelpunten werden
doorgelaten. In maar liefst 13 wedstrijden wist de
tegenstander helemaal niet te scoren. In de
eindstand volgde de nummer 2 GSC/ODS op maar
liefst 10 punten. Een terechte kampioen dus.
Elzinga gebruikte dit seizoen 24 spelers. Alleen
Michael van Rooijen kwam in alle wedstrijden in
actie. Giovanni Ada en Joey v.d. Net ontbraken
slechts 1 keer. Het meeste zitvlees kweekte
Michael Blom. Maar liefst 20 keer zat hij bij de
selectie, maar hij speelde slechts 12 keer waarvan
een groot gedeelte maar enkele minuten.
Jay Luciano werd topscoorder, ondanks het feit
dat hij maar in 12 wedstrijden in actie kwam.
Het tweede elftal startte de competitie zwak en
half oktober kwam zelfs de gevarenzone angstig
dichtbij. De nieuwe trainer Laurens Gerlich, die
Maarten van Gastelen opvolgde, had toen echter
de juiste formatie gevonden en de opmars was
een feit. Helaas was de latere kampioen
Alblasserdam 2, waarvan overigens twee keer
werd gewonnen, uit beeld, maar de tweede
periode werd wel binnengehaald. In de
nacompetitie werd eerst GDC 2 opzijgezet en
daarna bleek Kozakken Boys 3 geen partij. De
promotie naar de reserve 1e klasse was daarmee
binnen. Ook daar moet dit team een rol kunnen
spelen. In de competitie + nacompetitie werden in
totaal 25 spelers gebruikt. Melvin Keesmaat kwam
de meeste keren binnen de lijnen: 26 keer. Goede
tweede zijn Aron Kraal en Jesse Hooimeijer die
24 keer voor Zaterdag 2 uitkwamen.
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De Vrouwen

Vrouwen 1

Vrouwen 2

Het eerste vrouwenelftal heeft een sterk voorjaar
achter de rug. Met uitstekend spel bereikte het
elftal de kwartfinale van de beker. Daarin bleek
Almkerk VR1 net iets beter.

Vrouwen 2 kwam uit in de 7-talcompetitie. Tijdens
de najaarscompetitie waren de dames
ongenaakbaar. De ploeg van leider Natalie Tito
won alle duels en scoorde gemiddeld 10 keer per
wedstrijd. Hierdoor speelde de ploeg tijdens het
voorjaar in de kampioenspoule.
Vanaf de eerste speeldag ging de strijd tussen
Vrouwen 2 en WFB Vr1. Deze twee teams streden
op de laatste speeldag op het Slobbengors om de
titel. Onze dames hadden aan een gelijkspel
genoeg om kampioen te worden. Het enige duel
dat verloren werd dit seizoen was uit tegen WFB
(3-0), dus opperste paraatheid was geboden.
De eerste helft ging vrij gelijk op. Dankzij twee
goals van Hanneke Oosse en een treffer Sharona
Versluis ging Vrouwen 2 met een 3-1 voorsprong
rusten.

In de voorjaarscompetitie draaiden de dames
vanaf het begin bovenaan mee. Bij het ingaan van
de laatste speeldag stonden drie teams met een
gelijk aantal punten bovenaan. Vrouwen 1 trad op
het eigen Slobbengors aan tegen directe
concurrent IFC VR1. De derde titelkandidaat, Jong
Ambon VR1, stond er vooraf het beste voor
aangezien dat team veruit het beste doelsaldo
had. Het moest in en tegen Sliedrecht voetballen
tegen de reeds gedegradeerde nummer laatst.
Op ons hoofdveld speelden onze dames de
pannen van het dak. IFC VR1 werd verslagen met
liefst 7-0 dankzij goals van Sharona Versluis (4x),
Laura Bingley (2X) en Jessica Mooren (1x). De
dames van Sliedrecht zorgden voor een
daverende verrassing door Jong Ambon VR1 met
4-3 te verslaan. De Papendrechtse trainer Eimerd
van de Griend beloonde de Sliedrechtse vrouwen
met een treetje wijn. De bloemen en het
kampioenschap waren voor onze dames.
Op naar het seizoen 2014/2015 waar we verder
gaan waar we gebleven waren en wel met het
verder opbouwen van het meisjes- / vrouwenvoetbal binnen VV Papendrecht. Onze trouwe
supporters bedankt voor hun aanwezigheid elke
keer weer.
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In de rust werd de concentratie opnieuw gepakt,
geen gekkigheid, Papendrecht diende gewoon te
winnen. Dat gebeurde ook en hoe. In geen tijd
scoorden Veronica Hagenbeek (topscoorster met
53 doelpunten) en Sharona erop los en opeens
was de stand 9-1. Onze reservespeelsters Mariska,
Claudia en Irma pakten hun minuten mee maar
ook Emeline kon na 6 weken blessureleed weer
wat minuten meepakken. Ze gaf een prachtige
assist op Elsa die de 10-1 scoorde. We kunnen
terugkijken op een prachtig seizoen vol
hoogtepunten en met een terecht kampioenschap
in de 7-talcompetitie, want als je de nummer 2
met 10-1 naar huis stuurt, ben je gewoon de
beste! Dames van harte gefeliciteerd.
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De Kampioenen
Naast de titel van Vrouwen 1, Vrouwen 2, het
eerste en de promotie via de nacompetitie van
Zaterdag 2 viel er heel wat te vieren op het
Slobbengors in het voorjaar van 2014. Eind 2013
waren D3 en D4 al najaarskampioen geworden.

Met een doelsaldo van 58 - 15 was het
kampioenschap oververdiend. Een grote pluim
voor spelers en begeleiders!

F3 eerste voorjaarskampioen
F3 was het eerste Papendrechtse team dat in
2014 de titel binnenhaalde. Op 5 april boekte het
een 1-2 zege bij Oranje Wit. Met nog 3 duels te
gaan was F3 niet meer in te halen.
Het team heeft een mooie verdeling van de
verschillende posities. Het begint bij een prima
keeper, Sam Herwig, en de stoere verdedigers
Tijs Otter en Pascal Stroomberg. Het middenveld
wordt bezet door Huib van der Leeden en Dylan
van Reede. De aanval bestaat uit de snelle jongens
Jason Pinas, Justin Thuss en Levent Ipekten.
Het door Fokker gesponsorde F3 won uiteindelijk
alle 10 competitieduels gewonnen met 52 treffers
voor en slechts 13 tegen. Proficiat aan spelers en
begeleiders Mehmet Ipketen en Stefan Thuss!

Zondag 4 kampioen
Zondag 4 heeft op ongenaakbare wijze de titel
behaald. Het door Esbi gesponsorde team met
veel voormalige spelers van Zondag 1 als Sjaak en
Jos van Giersbergen, Peter Bouw, Henk Stout,
Anton Schreuders en Jacco Hessing werd onder de
voortreffelijke leiding van de 77-jarige coach
Henk van Wijngaarden ongeslagen kampioen. Met
alleen een gelijkspel (1-1) in Huijbergen tegen de
nummer 2, Vivoo 3, en voor de rest louter
overwinningen, liefst 139 gemaakte goals en maar
20 tegentreffers, werd Vivoo op een ruime
achterstand van 8 punten gezet.
Dat het kampioenschap uitbundig gevierd werd,
behoeft geen betoog. Van harte gefeliciteerd,
mannen!

Ook E4 kampioen
In 2014 had E4 van trainer Rob van Hofwegen en
leider Miranda van der Graaf de eerste 7 duels
gewonnen. Op zaterdagochtend 19 april werd op
het Slobbengors ook Dubbeldam geklopt.
Hierdoor werd met nog twee wedstrijden te gaan
de titel behaald. Ook de laatste twee
competitieduels werden gewonnen. Hierdoor
eindigde het door Westfalia Marketing B.V.
gesponsorde E4 de voorjaarscompetitie zonder
puntenverlies.
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Sponsoring

Ook VV Papendrecht kleurt oranje!!

Word Sponsor van VV Papendrecht

ING heeft ervoor gekozen zich voor lange tijd, tot
2018, te verbinden aan de KNVB en het
Nederlandse voetbal. ING heeft amateurclubs in
Nederland uitgenodigd een pitch te doen en kans
te maken op een intensief sponsorschap van de
ING. Daarbij zijn kennis, enthousiasme en
motivatie van de clubbestuurders van groot
belang. ING wil met dit initiatief een structurele
bijdrage leveren aan het waarmaken van de
ambities van amateurverenigingen. Een belangrijk
onderdeel daarvan is de financiële gezondheid
van de clubs.

VV Papendrecht heeft diverse sponsormogelijkheden waaronder sponsorpakketten.

De 100 verenigingen met het beste, leukste en
meest onderscheidende voorstel hebben
ondersteuning door de ING verdiend. Wij hebben
te horen gekregen, dat wij een subsponsorschap
voor 3 jaar hebben gewonnen. Iets om trots om te
zijn. We kunnen het geld goed gebruiken vanwege
de extra kosten die de Xtragrass-velden met zich
meebrengen en andere, stijgende kosten. De
afdeling Sponsoring & Evenementen zal met ons
contact opnemen over de verdere invulling.

Acties van Intertoys Dordrecht!
Jurian Duijzer van Intertoys Dordrecht Centrum,
Statenplein 26 (tel.: 078 - 6143826), heeft onze
sportvereniging een PS3 met spellen geschonken.
De club heeft verder bij de speelgoedwinkel tegen
een gereduceerd tarief dartborden en
bijbehorende accessoires kunnen aanschaffen.
Daarom kan tegenwoordig in de kantine worden
gegamed en gedart!
Intertoys Dordrecht Centrum heeft een mooie
kortingsactie voor onze leden. Als je daar
dartartikelen aanschaft en daarbij vermeldt dat je
lid bent van VV Papendrecht, dan krijg je 10 %
korting. Dus ga langs bij Intertoys Dordrecht
Centrum. Vind jij deze actie leuk, like en deel dan
de pagina op Facebook:

Pakket Brons
- Reclamebord (4 meter).
- Vermelding op de website met link naar de
eigen website.
- Naamsvermelding in de kantine.
- Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie.
- Ontvangst van de digitale Nieuwsbrief.
Pakket Zilver
- Als pakket Brons plus 2 sponsorkaarten.
- Lidmaatschap van de BusinessClub met
voordelen als bijeenkomsten.
- Reclame-uiting op TV-circuit in de kantine.
- Naamsvermelding presentatiegids c.q. -krant
- Gebruikmaken van vergaderfaciliteiten op het
sportpark.
Pakket Goud
- Als pakket Zilver plus 2 sponsorkaarten.
- Reclameborden (twee van 4 meter).
- Vermelding in de digitale Nieuwsbrief.
- Automatisch lidmaatschap Jeugdclub.
Pakket Goud Ster
- Als pakket Goud.
- 8 of meer sponsorkaarten.
- Speakervermelding bij thuiswedstrijden.
- Mogelijkheid tot extra reclame-uitingen bij
thuiswedstrijden.
- Mogelijkheid gebruik van de accommodatie
voor eigen evenementen.
Voor nadere informatie over prijzen en andere
vormen van sponsoring kunt u contact opnemen
met de Sponsorcommissie:
sponsorcommissie@vvpapendrecht.nl.

https://www.facebook.com/intertoys.statenplein
?fref=ts
Intertoys Dordrecht Statenplein hoopt dat
iedereen veel spelplezier heeft.
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Vrijwilligers Dien en Paul Borburgh
(Bijna-)tachtigers Paul en Dien
Borburgh genieten van jeugdige
ambiance.
“Voetbalvereniging Papendrecht voelt als een
warm nest.”
Tijdens het op woensdag 6 februari 2013
gehouden Papendrechtse sportgala kregen Dien
en Paul Borburgh samen met een aantal
vrijwilligers van andere sportverenigingen de titel
"Vrijwilliger van het Jaar 2012."
Paul en Dien Borburgh zijn respectievelijk 80 en
79 jaar oud. Ondanks deze respectabele leeftijd
zijn ze niet weg te slaan uit de kantine van onze
club. Niet voor, maar achter de bar. “We beleven
er nog steeds veel plezier aan. Als het aan ons ligt,
gaan we vrolijk verder. Maar als de jeugd
voorrang krijgt, vinden we dat ook prima.” Een
typerende opmerking voor de bescheiden
echtelieden, die elkaar leerden kennen en verliefd
werden in hun geboorteplaats Breda.
Paul en Dien zijn echte Bourgondiërs. Ze houden
van gezelligheid en genieten als anderen het naar
hun zin hebben. “Met jongeren kunnen we
geweldig opschieten. We spreken hun taal. Als ze
vertellen over school en werk, ben ik één en al
oor.” “Het houdt ons jong”, haakt Dien in. “We
doen dit natuurlijk ook voor onszelf. Anders houd
je het niet zo lang vol. Natuurlijk zijn de tijden
veranderd, maar dat is normaal. Wij zijn niet zo
van het verleden en zeker niet van uitspraken als:
‘Vroeger was alles beter’. Wij zijn van het nu. Dat
houdt ons bezig.”
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Paul: “Al die ouwe koeien, dat boeit toch niet!? Je
moet meegaan met je tijd. Als ze op
donderdagavond in de kantine zitten en aan hun
maten ʻgekkeʼ dingen laten zien op hun mobieltje,
tonen ze dat ook aan mij. Daaruit blijkt dat ze ons
waarderen. We proberen er een gezellige avond
van te maken. Dat is een kwestie van aanvoelen.
Hoe creëer je een goede sfeer?” Dien: “We
hebben vroeger wel eens overwogen een eigen
kroeg te beginnen. De kantine benaderen we ook
een beetje zo. Voor de vereniging is het goed om
inkomsten binnen te krijgen. Wanneer het gezellig
is, komen meer mensen naar de kantine en blijven
ze langer. Zij gaan met een tevreden gevoel naar
huis omdat ze een leuke avond of middag hebben
gehad en de club is er ook bij gebaat.”
“Hoe lang we nog door blijven gaan? We kijken
niet zo naar de toekomst. Als het in het koppie
goed blijft zitten en het ook lichamelijk goed gaat,
gaan we vrolijk verder.” Hij kijkt Dien aan. Ze
maakte vier jaar geleden een gemene uitglijder in
de keuken van de kantine en brak haar heup.
“Maar we krabbelen gewoon weer op, hoor”, zegt
ze, alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
“Ik loop een beetje mank, maar daar stappen we
overheen. De belangstelling was hartverwarmend.
We hebben in 2007 ook een ongeluk gehad. Paul
en ik werden aangereden op een zebrapad. We
lagen allebei in het ziekenhuis. Toen werden we
ook overladen met reacties.
Dat zegt alles over deze vereniging. Het voelt al
34 jaar als een warm nest en voor Paul nog langer
want voordat we kantinedienst deden, was hij als
jeugdleider betrokken bij de teams waar onze
zoon in voetbalde.”
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De D-pupillen

Onze beste pupillen, zowel de jongens als de
meisjes, hebben het dit seizoen uitstekend
gedaan. D1 draaide bovenin mee in de sterke
Hoofdklasse en nam deel aan het Voetbal
Talenten Toernooi waarbij de beste D-ploegen uit
Zuid1 streden om het districtskampioenschap.
Ook werd D1 uitgenodigd voor het prestigieuze
toernooi bij Feyenoord.
Dankzij de uitstekende prestaties werden liefst
vier Papendrechtse D-pupillen geselecteerd voor
KNVB-teams. Het ging om Britt Duijzer, Deston
Verstraeten, Pepijn Koets en Bailey de Regt. Het
komt maar weinig voor dat van een amateurvereniging zoveel jeugdspelers uit één team door
de KNVB geselecteerd worden. Dit toont aan dat
de jeugdafdeling van VV Papendrecht uitstekende
talenten weet voort te brengen. Britt was
uitgenodigd voor de trainingsgroep meisjes onder
14/15/16 jaar werkgebied West-Brabant, Deston
en Pepijn voor de trainingsgroep jongens onder
13 jaar werkgebied Midden en Bailey voor de
trainingsgroep jongens onder 12 jaar werkgebied
Midden (Westkant).
Ter afsluiting van het seizoen speelde D1 een
vriendschappelijke wedstrijd tegen de Etop van
Feyenoord. Duidelijk was dat D1 dit jaar
gigantische stappen heeft gezet. Er stond een echt
team dat precies weet wat erop dit niveau
verlangd wordt. D1 koppelde strijd, tempo,
techniek en positiespel aan momenten van lef en
creativiteit. De ploeg speelde met zelfvertrouwen
en maakte het Feyenoord moeilijk door de
persoonlijke duels te winnen Het werd een
terechte 0-1 dankzij een treffer van Givan Pilkes.
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De meisjes D1 deden het eveneens geweldig. In
de strijd om de KNVB-beker van het District Zuid I
waren ze ongenaakbaar.
In de achtste finale speelde MD1 tegen de Dmeisjes van SteDoCo dat een van de sterkste
damesafdelingen van het land heeft. Na een uur
spelen was het 1-1. Gelukkig namen onze meisjes
de strafschoppen beter.
De kwartfinale was in en tegen Beesd. De meisjes
van Beesd spelen een klasse hoger dan onze
meiden. Desondanks verpletterden onze meiden
de gastvrouwen uit de Betuwe met liefst 0-5.
De halve finale was op 17 mei op het Slobbengors.
De D-meisjes van OJC Rosmalen waren in hun
zware klasse overtuigend kampioen geworden
met slechts 1 nederlaag. Een sterke ploeg dus. Het
gelijk opgaande duel eindigde in 1-1. Doordat
onze meisjes de penalty’s beter namen, konden zij
zich opmaken voor de bekerfinale.
In Gilze werd op zaterdag 7 juni het fysiek
sterkere Gilze MD1 werd met uitstekend voetbal
kansloos gelaten. Lydianne en Anouk zorgden
voor de 0-2 ruststand. Na een Brabants doelpunt
werd het een enerverende slotfase, maar Naomi
maakte aan alle spanning een eind door vlak voor
tijd de beslissende 1-3 te laten aantekenen.
Met het winnen van de districtsbeker zetten de
meiden een kroon op hun seizoen, dat toch al
geslaagd was na het behalen van het
kampioenschap in de najaarscompetitie en het
vice-kampioenschap in de voorjaarscompetitie.
Hiermee is MD1 het succesvolste team van
voetbalvereniging Papendrecht van het seizoen
2013/2014. Proficiat meiden!
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De nieuwe velden
Feestelijke opening miniveld

Xtragrass-velden

In het voorjaar vond de openingsplechtigheid van
het minipupillenveld plaats dat door de plaatsing
van reclameborden dezelfde uitstraling heeft als
het hoofdveld. Sponsors en genodigden als de
familie Van Swieten en Gert van Wijngaarden, de
beschermheer van onze sportclub, werden vanaf
het middaguur door de bestuursleden ontvangen
in de bestuurskamer.

Op de velden 2 en 4 wordt het gras vervangen
door Xtragrass, dat bestaat uit 70% kunstgras en
30% natuurlijk gras. De officiële aftrap van de
werkzaamheden werd op woensdag 30 april
verzorgd door wethouder Koppenol, geholpen
door de erevoorzitters van Papendrecht en
Drechtstreek, Ad Matena en Jan van Walsem.

Na enkele toespraken, onder andere van de
wethouder van sport Kees Koppenol en voorzitter
Bram Blom, opende Tiny van Swieten onder
massale belangstelling het Cees van Swieten Veld
officieel middels het doorknippen van het lint,
gevolgd door het oplaten van ballonnen en het
afschieten van confettikanonnen. Daarna
speelden de minipupillen op het versierde veld
een wedstrijd tegen de mini's van Wieldrecht. Na
afloop werden de aanwezigen uitgenodigd in de
bestuurskamer voor een hapje en een drankje.
Daar kregen Tiny van Swieten en haar schoondochters alsmede initiatiefnemers Stefan Thuss en
Mehmet Ipekten een bloemetje van Bram Blom.
VV Papendrecht kan trots zijn op zijn prachtige
Cees van Swieten Veld.
De Sponsorcommissie heeft de taak op zich
genomen om ook de laatste vrije plaatsen gevuld
te krijgen. Dat heeft Theties Haarzaak Sliedrecht,
GSMSHOP Papendrecht, Eteha Slangtechniek,
Rabobank en De Keukenmaat als nieuwe sponsors
opgeleverd. Bent u ook geïnteresseerd in
sponsoring, neem dan per e-mail contact op met
de Sponsorcommissie:
sponsorcommissie@vvpapendrecht.nl
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Na het vrijmaken van de velden en het leggen van
rijplaten werd begonnen met het echte werk,
bestaande uit het affrezen van de bovenste twee
lagen van de velden, gevolgd door het nodige
spitwerk. De verwijderde grond werd gestort op
de voormalige trainingsdriehoek. De lichtmasten
die daaromheen stonden, werden verplaatst naar
veld 2. Daarna werd op beide velden drainage
aangelegd en werd de infill geprepareerd, gevolgd
door bezanding en bemesting.
De oude drainage heeft afwatering aan de
Industriewegkant, maar door het ontbreken van
een sloot wordt daar gewerkt met pompen.
Omdat al onze velden daarop staan, kan bij
overvloedige regenval stuwing ontstaan waardoor
niet alle velden even goed afwateren. Daarom is
voor nieuwe drainage gekozen waarbij overtollig
water via de sloot achter de voormalige trainingsdriehoek wordt weggeleid. Na het testen van de
drainage en het doorspuiten van de bestaande
drainage, werden de velden geprepareerd voor de
kunststofmatten. Aan het eind van de tweede
week van juni werd veld 2 compleet gelegd. De
week erop werd gestart met veld 4.
De zomermaanden worden gebruikt om de velden
gereed te maken voor het nieuwe seizoen.
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Succesvolle VV Papendrechters
Papendrechtse bij Oranje

In gesprek met Guus Baars

Op woensdag 7 mei 2014 won het Nederlands
vrouwenelftal met 0-2 in Leuven van België. Het
was een belangrijke wedstrijd voor de kwalificatie
voor het WK 2015 in Canada. De selectie telde één
debutante: Liza van der Most. De 20-jarige
rechtsback van Ajax en voormalig
jeugdinternational is haar carrière begonnen in de
jeugd van VV Papendrecht. Het geeft maar weer
eens aan dat onze jeugdopleiding zo goed is dat je
er zelfs Oranje mee kan halen!

“De jeugdopleiding van Feyenoord bevalt heel
goed. Het gaat gelukkig ook heel goed. Andwelé
Slory is een van mijn trainers. Hij speelde voor
Feyenoord en was international. Ik speel als
centrale verdediger, maar bij Onder-10 mag ik
soms als centrale middenvelder spelen en dat
gaat me goed af. Ik heb geleerd om in een
bepaalde taak te spelen, om veel op balbezit te
spelen, goed te passen, verdedigen, de opbouw te
verzorgen en de ballen strak in te spelen. Ik leer
vooral goed open te draaien, de ruimte te zoeken,
snel te handelen. We trainen veel op aannemen.”

In gesprek met Bobby Petta
“De overgang van Papendrecht naar Feyenoord
was niet zo moeilijk. Je traint meer, fysiek wordt
veel van je gevraagd. Je speelt met betere spelers.
Op jonge leeftijd word je snel getest. Toernooien
in het buitenland die je speelt. Toptijd.” “Hard
werken, geef alles, goed eten en slapen, dus
rusten. Des te meer je in huis hebt, des te
waardevoller je bent voor het team. Fitness (ook
mentaal) is belangrijk. Talent is niet alles. Mentaal
moet je sterk zijn. Je krijgt niets voor niets!”
Hoogtepunten? “Ik heb de treble gewonnen in
mijn 2e seizoen bij Celtic, mijn eerste Old Firm,
6-2 winst. Louis van Gaal kwam toen kijken, ik
speelde erg goed. De 3-1 winst op Ajax voor de
kwalificatie voor de Champions League was ook
een hoogtepunt alsmede de 4-3 winst op Juventus
op Celtic Park. Beste tijd in mijn voetbalcarrière!”

VV Papendrecht een club met historie en toekomst

In gesprek met Sven van der Net
“Toen ik nog bij VV Papendrecht speelde, had ik
het naar mijn zin omdat ik goede en leuke trainers
en vrienden om me heen had. Ik speel nu voor
mijn 3e jaar bij FC Dordrecht. Ik heb het erg naar
mijn zin hier, 5x per week lekker met voetbal
bezig zijn. Maar het is natuurlijk ook leuk dat er
goede jongens zijn en dat ik tegen grote clubs
speel (Feyenoord, Ajax, PSV etc.). Ik ben vooral
technisch, verdedigend en fysiek sterker
geworden. Als ik eerlijk ben weet ik ook gewoon
dat de kans op een profcarrière heel erg klein is.
Je moet natuurlijk realistisch blijven, maar als je
gewoon hard blijft werken en je best doet, komt
je droom vanzelf dichterbij en als dat niet zo is,
kan ik mezelf later tenminste niks verwijten”.
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VV Papendrecht: een actieve club
VV Papendrecht is een club waar buiten de
voetbalwedstrijden om veel georganiseerd wordt
voor de leden. De Activiteitencommissie, ook wel
het A-team genoemd, is een belangrijke schakel in
het organiseren van evenementen maar ook de
Jeugdcommissie is een belangrijke aanjager van
de activiteiten. Buiten de reguliere feesten zoals
met Sinterklaas, Kerst en Pasen zijn er nog veel
meer happenings. De jaarlijkse voetbalkennisquiz,
de vrijwilligersavond en verschillende
themafeesten zijn een kleine greep uit de vele
activiteiten.
De meeste activiteiten duren een dagdeel of een
hele dag, maar sommige activiteiten zijn
meerdaags als groepsweekenden of het
Tentenkamp waaraan elk jaar bijna 100
jeugdleden deelnemen. Voor hen zijn vele
activiteiten, zowel op het Slobbengors als
daarbuiten. Overnacht wordt op het Slobbengors
in tenten of bij slecht weer in de kleedkamers.
Papendrecht probeert ook zijn bijdrage te leveren
op het maatschappelijke vlak. Zo worden in
augustus de jaarlijkse voetbaldagen gehouden
waar alle jeugd, dankzij hoofdsponsor Westfalia
Marketing B.V. tegen een lage prijs, zich drie
dagen lang een voetbalprof waant. Het Oud-enNieuwfeest, dat gezamenlijk georganiseerd wordt
met PKC, de actie Kies voor Hart en Sport in
samenwerking met basisscholen zijn andere
voorbeelden. In samenwerking met de gemeente
worden activiteiten en vermaak geboden. De
sportclinics als het voetbalFUN-programma, die
samen met de gemeente Papendrecht en
Alblasserdam worden georganiseerd, is eveneens
een mooi voorbeeld van maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

VV Papendrecht een club met historie en toekomst

Verder wordt elk jaar het schoolvoetbal voor
basisscholieren op het Slobbengors gehouden.
VV Papendrecht maakt zich ook sterk voor goede
doelen. Zo'n activiteit is "Zuipen voor Duchenne".
Na het enorme succes van de eerdere versies in
2010 en 2012 is dit jaar voor de derde keer het
festijn georganiseerd. De doelstelling is het
inzamelen van geld voor het goede doel en
jongens en jonge mannen met de dodelijke
spierziekte van Duchenne een fijne dag bezorgen.
Iedereen zet zich belangeloos in.
Van iedere consumptie gaat een deel naar
Stichting on Wheels en Duchenne Parent Project.
Buiten al deze activiteiten worden er ook nog
avonden georganiseerd voor de verschillende
groepen binnen de club. Een gourmetavond of
taartenbakken voor de meidenafdeling,
pannenkoekenbakken en bingo spelen voor de
jeugd, festiviteiten voor de ouderen.
Naast activiteiten die op bepaalde doelgroepen
gericht zijn, zijn er ook dagen voor iedereen. Zo
wordt elk seizoen afgesloten met de Slotdag. Deze
begint met allerlei voetbalspelletjes voor de
pupillen. De senioren, junioren inclusief
familieleden en vrienden spelen een 7x7-toernooi.
Tijdens de Slotdag worden alle jeugdkampioenen
nog eens extra in het zonnetje gezet alsmede de
Speler van het Jaar van het eerste. De avond
begint met een gezellige barbecue en wordt
afgesloten met een spetterende feestavond.
Voetbalvereniging Papendrecht is een actieve club
die voor al haar leden wat extra's wil organiseren.
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VV Papendrecht in de prijzen
De verrichtingen van onze sportclub en zijn
vrijwilligers zijn niet onopgemerkt gebleven. Het
heeft geleid tot het toekennen van verscheidene
belangrijke prijzen. Zo werd VV Papendrecht als
eerste vereniging onderscheiden met de
Erepenning van de gemeente Papendrecht met als
reden dat onze voetbalclub zich, als één van de
oudste verenigingen van de gemeente,
verdienstelijk gemaakt heeft voor de plaatselijke
gemeenschap en de naam van Papendrecht
positief uitgedragen heeft. Ook bestuursleden zijn
gedecoreerd. Zo heeft Bram Blom De Zilveren
Speld van de KNVB ontvangen voor zijn jarenlange
inzet voor onze voetbalvereniging, eerst als
jeugdvoorzitter en later als voorzitter.
Tijdens het jaarlijkse Papendrechtse sportgala is
VV Papendrecht meermaals in de prijzen gevallen
bij de verkiezing van de Sportploeg van het Jaar.
Diverse vrijwilligers hebben de titel "Vrijwilliger
van het Jaar" gewonnen. Vorig jaar werd door de
Stichting Sportgala Papendrecht aan onze club de
oeuvreprijs uitgereikt, een prijs die in de historie
nog maar een paar keer is toegekend.
Papendrecht kreeg de prijs voor zijn
voorbeeldfunctie, de vrijwilligers, de jeugd en de
historie, het lang voetballen op het hoogste
niveau. “Alles wat een sportclub groot maakt”, zo
werd gezegd. Verder kreeg onze voetbalclub in
april 2013 de Vrijwilligersprijs van de gemeente
Papendrecht toebedeeld.
VV Papendrecht heeft dit jaar glansrijk de
verkiezing van de Leukste Sportvereniging van de
Gemeente Papendrecht gewonnen. Met het
prachtige rapportcijfer 8,96 behaalden we bijna
twee keer zoveel stemmen als de nummer 2, PKC.
We kregen meer stemmen dan alle andere
Papendrechtse sportclubs bij elkaar. Wij gaan
door naar de finaleronde in september waarin alle
gemeentewinnaars strijden om de provinciale en
de landelijke titel. Iedereen bedankt voor het
stemmen op

VV Papendrecht, de Leukste Sportvereniging
van de Gemeente Papendrecht!!!
Kortom, bij VV Papendrecht zit je goed!
VV Papendrecht een club met historie en toekomst

Geslaagde Vrijwilligersavond
Om alle vrijwilligers van VV Papendrecht te
bedanken voor hun vele werk wordt elk jaar aan
het eind van het seizoen speciaal voor hen een
feestavond gehouden op het Slobbengors, zo ook
dit jaar. Zij verdienen allemaal een medaille en die
willen we hen op deze wijze symbolisch geven.
Aan het begin van de avond druppelden de
eersten binnen. Na een welkomstwoord in de
kantine door voorzitter Bram Blom verklaarde hij
het buffet voor geopend. Na het eten bleef een
groot deel van de meer dan 100 aanwezigen tot
diep in de nacht hangen om onder het genot van
een drankje bij te praten.
Wij willen het barpersoneel bedanken voor alle
drankjes en Marc de Groen en zijn crew voor de
uitstekende catering. Al met al een uiterst
geslaagd en gezellig feest.

Rinie Matena Koninklijk Onderscheiden
Burgemeester De Bruin speldde op 25 april in het
gemeentehuis Koninklijke Onderscheidingen op
bij tien Papendrechters die zich op uitzonderlijke
wijze hebben ingezet voor de maatschappij. Eén
van die Papendrechters was mevrouw A. (Ariana)
Matena - De Raad. Ze werd benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau voor werkzaamheden die
ze ruim veertig jaar lang ontplooid heeft en nog
steeds uitvoert voor verschillende
maatschappelijke organisaties.
Bij VV Papendrecht is Rinie al tientallen jaren
actief in uiteenlopende functies, onder meer als
beheerder van de bestuurskamer en de kantine.
Verder is ze mantelzorger voor haar kleinzoon
Robin Matena die de spierziekte van Duchenne
heeft. Het is duidelijk dat Rinie de Koninklijke
Onderscheiding meer dan verdiend heeft. Wij
feliciteren haar van harte en hopen haar met man
Ad nog vele jaren op ons sportcomplex te mogen
aantreffen.
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Nieuwe Activiteitencommissie

Trainers A1 en B1 bij Feyenoord

Het Activiteitenteam is van samenstelling
veranderd. Dieter Haisenbain, Marjon Rijntjes en
Miranda Muilwijk hebben hun plaatsen afgestaan
aan Angelique van Ek, Marga Rietveld en Sandra
Herwig. Gebleven zijn Isette Boudihi, de nieuwe
voorzitter, en Mitchell de Heer. Wij danken
Dieter, Marjon en Miranda voor hun inspanningen
en wensen het nieuwe A-Team veel succes. Wilt u
contact opnemen met één van hen, stuur dan een
mailtje naar: A-Team1@live.nl

Papendrecht is al jaren Amateurpartner van
Feyenoord. Namens VV Papendrecht werden
Richard Nardten, trainer van A1, en Arno Tiemens,
trainer van B1, uitgenodigd voor een Trainersdag
voor Amateurpartners onder het motto "Van
Jeugdopleiding tot Eerste Elftal". De bijeenkomst
vond plaats in De Kuip en op de trainingsvelden
van Varkenoord. Daar bestond de mogelijkheid
voor trainers om kennis te maken met hun
collega’s die binnen Feyenoord verantwoordelijk
zijn voor het technisch beleid. VV Papendrecht
heeft hier dan ook graag aan meegedaan om
zodoende het eigen niveau nog hoger te krijgen
dan het nu al is.

Pieter Hoogstad op Facebook
Kijkt u behalve op onze website wel eens naar
onze Facebook-pagina? Daar kunt u reageren op
berichten en contact leggen met vrienden van
VV Papendrecht, als Pieter Hoogstad die vanwege
zijn jarenlange inspanningen voor onze sportclub
benoemd is tot Lid van Verdienste. Op onze
Facebook-pagina heeft hij het volgende bericht
achtergelaten:
“Ik, Piet Hoogstad, voormalig Pupillensecretaris
van VV Papendrecht, ben op zoek naar oudcollega's / vrienden van genoemde vereniging. De
afdeling pupillenvoetbal is door mij opgericht.
Hieruit zijn later zeer goede voetballers
voortgekomen voor 1e elftal. Ik woon nu in
Breda.” Zijn dochter schrijft: “Mijn vader Pieter
Hoogstad zoekt naar mensen die van 1960-1980
bij VV Papendrecht op de een of andere manier
meewerkten. Mijn vader organiseerde in die tijd
op Hemelvaartsdag het PIET HOOGSTAD Toernooi.
Willen degenen die zich dat herinneren, contact
zoeken met Pieter Hoogstad.”

VV Papendrecht een club met historie en toekomst

Na het welkomstwoord van Algemeen Directeur
Eric Gudde en een rondleiding door de Kuip werd
er een kijkje genomen bij de training van het
eerste elftal op Varkenoord. Na de lunch werd er
door Hoofd Jeugdopleiding, Damiën Hertog,
ingegaan op het thema "teamtactisch trainen
gericht op de wedstrijd". De trainers, onder
andere Roy Makaay en Gaston Taument, lieten dit
zien in een partij die door B-spelers van
Feyenoord werd uitgevoerd. Als laatste werd
ingegaan op de bekeken training alsmede hoe zij
een teamtactische training voorbereiden en
overbrengen op de spelers. Ook was er voldoende
ruimte om dieper op andere vraagstellingen en de
te hanteren werkwijze, die bij een betreffend
typisch leeftijdskenmerk hoort, in te gaan. Na
afloop was het duidelijk dat een belangrijk stuk
bagage meegenomen kon worden naar de eigen
vereniging.
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