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WE LOVE HOCKEY

ASICS GEL BLACKHEATH 4
Kunstgrasschoenen.
99,95

ADIDAS ADIPOWER 2 JR
Kinderhockeyschoen.
54,95

DITA EXA 300

199,95

STAG HELIX 1000

94,95 69.95

69.9549.95

ADIDAS V/W24 COMPO 4

99,95 79.95

129.95

kids

Ook in jr.  Van 64,99 NU 49,99

ADIDAS V/W24 COMPO 4 79.

99,95

Exclusief tegen inlevering van 
deze bon, bij aanschaf van € 75,- 

aan junior hockey producten

TK TRILLIUM
Kunststof stick
29,95 24.95

ASICS GEL HOCKEY NEO 3
Kunstgrasschoenen.
119,95 99.95

OOK RUIM 
ASSORTIMENT 
IN JUNIOR HOCKEY 
PRODUCTEN.

Alléén dit weekend bij Daka Sports United - Cor Kieboomplein 515

EXCLUSIEVE HOCKEY AANBIEDINGEN

GRATIS HOCKEY 
GOODIE-BAGGOODIE-BAG

Vol met leuke 
verrassingen!

kids

men
lady

men
lady

senior

senior

senior

Geldig t/m 6 september 2014 
bij Daka Sports United, 
Cor Kieboomplein 515.
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Commissiekamer gepimpt

vv PaPendreCht - De com-
missiekamer van VV Pa-
pendrecht heeft een meta-
morfose ondergaan. Onder 
de aanvoering van Nelie 
Sterrenburg en Coby Blom 

is de styling flink veran-
derd. De commissiekamer 
heeft door nieuw meubilair 
en inrichting een frisse aan-
blik gekregen. In de ruimte 
worden op de wedstrijdda-

gen alle tegenstanders en 
scheidsrechters ontvangen 
en de wedstrijdformulieren 
ingevuld. De reacties zijn 
alleen maar positief, dus de 
dames kunnen trots zijn!

Nelie Sterrenburg en Coby Blom kunnen trots zijn op hun werk: iedereen is lovend over de restyling 
van de commissiekamer.

Pupil van de week Tijs 
Otter wil altijd winnen
vv PaPendreCht - Bij elke 
thuiswedstrijd van zaterdag 
1 wordt een pupil uitgeno-
digd om de wedstrijd bij te 
wonen. Op de middenstip, 
vlak voor het begin van de 
wedstrijd, gaat de Pupil van 
de Week op de foto met de 
scheidsrechter en de beide 
aanvoerders. 
Tijdens de wedstrijd zit hij 
of zij in de dug-out naast de 
wisselspelers. In de rust en 
na de wedstrijd is de pupil 
van de week te gast in de be-
stuurskamer. 
Als afsluiting krijgt hij “de 
Pupil van de week bal” over-
handigd met daarop alle 
handtekeningen van de 1e 
elftalspelers.
De pupil van deze week is 
Tijs Otter. Na een natte foto-
sessie neemt hij ontspannen 
plaats voor het interview. 
De rechtsbenige speler is 8 
jaar oud en zit op de Beatrix-
school, waarmee hij onlangs 

zaalvoetbal kampioen is ge-
worden. Vorig jaar speelde 
Tijs in F3 waar hij ook al 
kampioen mee werd, dit jaar 
speelt hij in F1. Tijs die nu 
getraind wordt door Mark 
en Michel speelt het liefst in 
de verdediging. 
Op de vraag wat hij het leuk-
ste vindt aan voetbal is zijn 
antwoord zonder aarzelen: 
winnen! Het toont aan dat 
hij de echte instelling heeft 
van een winnaar. 
Zijn favoriete speler is Van 
Persie en zijn favoriete club, 
na een korte denkpauze, 
blijkt Feyenoord te zijn. 
Tijs die heeft deelgenomen 
aan de Westfalia Voetbalda-
gen en het daar prima naar 
zijn zin heeft gehad denkt er 
een mooi seizoen van te ma-
ken met F1. 
Wij wensen Tijs zaterdag 
veel plezier bij de wedstrijd 
Papendrecht – Lombardij-
en.

Winnen is het leukste aan voetbal, vindt Tijs Otter uit de F1. Tijs 
speelt het liefst in de verdediging.

VV Papendrecht shop
vv PaPendreCht - Het ge-
zicht van de shop is Ina Bax, 
zij heeft 15 jaar lang de shop 
gerund. Door verandering 
in haar werksituatie moet ze 
helaas met bloedend hart af-
scheid nemen van de shop. 
Namens het bestuur wordt 
zij hartelijk bedankt voor 
haar tomeloze inzet!
Gelukkig zijn Demi en Romy 

Timmers bereid gevonden 
de taken van Ina over te 
nemen. De komende weken 
maken zij de shop klaar 
voor het nieuwe seizoen. U 
kunt dan weer sportkleding 
en aanverwante artikelen 
kopen. De openingstijden 
worden verruimd. De exacte 
dagen en tijden worden later 
bekend gemaakt.

Voetbaldagen groot succes
vv PaPendreCht - Op maan-
dag 25 augustus gingen de 
Westfalia voetbaldagen weer 
van start. De 105 kinderen 
leefden 3 dagen als een voet-
balprof. Het leek er op dat de 
tweede dag in het water zou 
vallen. Echter dankzij de 
medewerking van PKC kon 
er uitgeweken worden naar 
de sporthal van de korf-

balclub. Op de derde dag 
scheen de zon volop, zodat 
er weer op het gras getraind 
kon worden. Dankzij de vele 
vrijwilligers waren het on-
vergetelijke dagen voor de 
voetballers. Bij de afsluiting 
werd bekend gemaakt dat de 
hoofdsponsor van het evene-
ment volgend jaar wederom 
zijn bijdrage zal leveren.

Programma  
6 september
vv PaPendreCht - Papen-
drecht 1 die met twee over-
winningen prima gestart 
zijn in het bekertoernooi 
spelen zaterdag de eerste 
competitiewedstrijd. Papen-
drecht dat debuteert in de 
2e klasse D krijgt het Rot-
terdamse Lombardijen op 
bezoek op het Slobbengors. 
Het wordt ongetwijfeld een 
interessante wedstrijd. De 
bal zal om 14.30 uur aan het 
rollen gebracht worden. Het 
tweede team dat van de drie 
bekerwedstrijden er twee 
won speelt eveneens thuis, 
aftrap 12.30 uur. Het team 
debuteert in de reserve 1e 
klasse en speelt tegen HSV 
Hoek 2 uit het gelijknamige 
dorpje in de gemeente Ter-
neuzen. 
De volgende selectie elftal-
len spelen thuis: Zaterdag: 
10.00 uur Papendrecht E1 – 
Bavel E1, 10.30 Papendrecht 
MC1 – Peursum MC1, 12.30 
Papendrecht 2 – Hoek 2, 
14.30 Papendrecht 1 – Lom-
bardijen 1.


