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Westfalia voetbaldagen succes
Maandag 25 augustus 
startte alweer de vijfde 
editie van het VV 
Papendrecht Westfalia 
Voetbalkamp. Ruim 
honderd kinderen, 
in leeftijd variërend 
van minipupillen tot 
eerstejaars C-junioren, 
verzamelden zich rond 
negen uur ‘s morgens op 
sportpark Slobbengors. 
Het weer was ideaal 
en de velden waren in 
optimale conditie door 
de regenval van de 
afgelopen weken. Het 
kon beginnen!

PaPendrecht - Onder leiding 
van Paco Ariza Lora en Jacco 
Hessing werden de deelne-
mers in verschillende groe-
pen ingedeeld. De kinderen 
hadden er allemaal ontzet-
tend veel zin in en deze 
zin werd nog sterker nadat 
iedereen het schitterende 
Westfalia-tenue, bestaande 
uit een shirt, broek en kou-
sen, uitgereikt had gekre-
gen. Als ware professionals 
betraden alle groepen rond 
half 10 het veld en werd, on-
der leiding van de vele trai-
ners, direct gestart met een 
pittige ochtendtraining.
Het middagprogramma be-
stond uit een Goalmaster-
toernooi, waarbij per leeftijd 
om de titel werd gestreden. 

Door de grote hoeveelheid 
regen die voorspeld was, 
was de organisatie dinsdag 
genoodzaakt uit te wijken 
naar de zaal. 
Dankzij de warme contac-
ten van VV Papendrecht 
met PKC kon er in de PKC-
hal een zaalvoetbaltoernooi 
worden gehouden. In de 
ochtend streden onze jong-

ste deelnemers om de ere-
plaatsen. In de middag was 
het de beurt aan de ‘boven-
bouw’. Uiteindelijk speelden 
ook de begeleiders nog een 
wedstrijdje ‘jong tegen oud 
(en heel oud), waarbij de 
jonge generatie begeleiders 
overduidelijk aan het lang-
ste eind trok. Op woensdag 
tapten de weergoden uit een 

heel ander vaatje. Onder een 
strakblauwe hemel en in 
een heerlijk zonnetje kon de 
woensdag uitgroeien tot een 
ultieme voetbaldag. ‘s Mor-
gens wederom een heerlijke, 
op techniek gebaseerde en 
ontspannen training. In de 
middag gevolgd door het ie-
der jaar weer enorm populai-
re WK-spel. Teams streden 

onder de namen van grote 
voetballanden als Brazilië, 
Spanje, Duitsland, Portugal 
en Nederland tegen elkaar 
om de hoofdprijs. Het ging 
er wederom razend fanatiek 
aan toe. Er was dynamiek, 
drama, ultieme vreugde en 
verdriet om gewonnen dan 
wel verloren duels en wed-
strijden.

Na afloop van het toernooi ging de hele groep, inclusief de begeleiding, op de foto op het zonovergoten Slobbengors. Een bevestiging 
van wederom een onvergetelijke trainingsweek!

kort nieuws

Hoornweg 2e 
Nederlander op 
10EM Tilburg
PaPendrecht - Vanaf de 
start leek het zondag al ge-
lijk duidelijk wie de eerste 
drie Nederlandse plaatsen 
zouden gaan innemen 
bij de Tilburg Ten Miles. 
Na een rommelige start 
kwamen rond het twee 
kilometerpunt AV Pas-
saat atleet Roy Hoornweg, 
Jesper van de Wielen en 
Khalid Choukoud samen 
te lopen.
Op 6km moest Van de 
Wielen de groep laten 
gaan en liepen Hoornweg 
en Choukoud samen op. 
Met een doorkomst van 
29.33min op de 10km za-
ten de mannen nog steeds 
op een schema van een tijd 
onder de 48min. Niet veel 
daarna nam Hoornweg de 
kop over van Choukoud. 
“Ik voelde me sterk en kon 
mijn ritme goed vasthou-
den.” 
Na 13km bleek Choukoud 
toch meer inhoud te heb-
ben en moest Hoornweg 
hem laten gaan. Door 
kilometers van 3.05min 
te blijven lopen kwam 
Hoornweg als tweede over 
de finish in een nieuw 
persoonlijk record van 
48.13min. 
Khalid won de Tilburg 
Ten Miles in 47.43 en Jes-
per vd Wielen maakte het 
podium compleet met een 
tijd van 50.14min.


