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B3 najaarskampioen

v.v. papendrecht - Het team 
van trainer/leider Martin de 
Heer heeft het sterke optre-
den tijdens de najaarscom-
petitie bekroond met het 
binnenhalen van de titel. 

Op zaterdag 6 december 
werd een 3-2 thuiszege ge-
boekt op DHV B1 waardoor, 
met nog één competitieduel 
voor de boeg, de concurren-
tie op een onoverbrugbare 

achterstand gezet werd. 
Gedurende 10 wedstrijden 
won team B3 van v.v. Papen-
drecht liefst negen maal en 
verloor het maar één keer. 
Gefeliciteerd allemaal!

Met nog één competitieduel voor de boeg, zette B3 de concurrentie op een onoverbrugbare 
achterstand. 

Team van de week D1 
onderschat de tegenstander 
v.v. papendrecht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst. Deze week 
is dat D1.
Twan Lokenberg is keeper 
en is een van de kleinsten 
van het veld, maar een top-
keeper. Cian Hameete is de 
linksback. Cian is de jong-
ste van het team. Bailey de 
Regt is onze laatste man en 
de vaste waarde in de verde-
diging. Stefano van Heeren 
is voorstopper, samen met 
Bailey verdeelt hij de de ta-
ken in de verdediging. Brett 
van Ek is rechtsback. Mart 
v.d. Starre is de laatste ver-
dediger. 
Op het middenveld heeft 
D1 de beschikking over Ti-
mothy Nugteren, Wesley 
Tilroe en Fyke Teeuw.
De aanval wordt gevormd 
door Kevin van Dalen, hij is 
de rechtsbuiten. Kevin Itoe-
jaree is de spits en Gyan de 

Regt is onze linksbuiten. 

Technische staf
De technische staf bestaat 
uit trainer Robert Rijntjes, 
assistent-trainer Patrick 
Benjamins, stagiaire Nieke 
Vennink en leider Thom 
Hameete.
D1 speelt dit seizoen bij 
vlagen goed, maar dikwijls 
wordt de tegenstander on-
derschat. 
De jongens trainen graag 
onder leiding van Robert en 
Patrick . Elke donderdag is 
Nieke van de partij om de 
twee trainers te assisteren. 
Nieke speelt zelf in Vrou-
wen 2. 
Dan hebben we Thom nog, 
de regelneef van de groep. 
Hij maakt elke week een 
nieuwsbrief en regelt alle 
randverschijnselen. De spe-
lers hebben met zijn allen 
veel plezier en beschikken 
over een goede teamspirit.

D1 speelt dit seizoen bij vlagen goed, maar dikwijls wordt de 
tegenstander onderschat. 

Boutdraaien bij Papendrecht
v.v. papendrecht - Traditio-
neel organiseert voetbalver-
eniging Papendrecht op één 
van delaatste trainingsavon-
den van het kalenderjaar het 
boutdraaien. Dan bestaat 
weer de mogelijkheid om 
jouw vlees te scoren in een 
gezellige ambiance onder 
het genot van een hapje, 
drankje en gesprekken met 

je voetbalvrienden. 
Dit jaar vindt het boutdraai-
en plaats op donderdag 18 
december, om 21.00 uur. 
De kantine gaat aan het be-
gin van de avond open. Een 
mooie gelegenheid om je 
kerstdiner een extra impuls 
te geven en om met een ge-
zellige avond de winterstop 
in te luiden.

Discozwemmen voor jeugd
v.v. papendrecht - Sport-
centrum Papendrecht orga-
niseerde op vrijdagavond 
12 december de eerste 
zwembaddisco voor kinde-
ren in het splinternieuwe 
zwembad aan Burgemees-
ter Keijzerweg 110. De acti-
viteitencommissie van VV 
Papendrecht greep dit aan 
om wat voor de E-jeugd te 

organiseren. Met een groep 
van 50 kinderen en begelei-
ders meldde zij zich op deze 
avond bij het sportcentrum. 
De gekleurde onderwater-
verlichting stond al aan en 
een geweldige diskjockey 
liet de discomuziek uit zijn 
boxen knallen. Het was een 
geslaagde avond die voor 
herhaling vatbaar is.

Programma
v.v. papendrecht - Papen-
drecht heeft in de dorps-
derby tegen Drechtstreek 
een punt over gehouden. Op 
een volgepakt Oostpolder 
was er geen mooie wedstrijd 
te zien, maar wel een met 
passie en inzet. Aanstaande 
zaterdag gaat Papendrecht 
op bezoek bij Neptunes-
Schiebroek om het restant 
van de gestaakte wedstrijd 
uit te spelen. Papendrecht 
moet nog 7 minuten aan de 
bak om de 1-2 voorsprong te 
verdedigen. Bij winst neemt 
Papendrecht weer afstand 
van Neptunus-Schiebroek 
met 3 punten. De aftrap is 
om 14:30. Zaterdag 2, dat 
afgelopen weekend met 3-0 
won, speelt de thuiswed-
strijd tegen Pelikaan 3, af-
trap 12:30 uur
De volgende elftallen spe-
len komend weekend thuis: 
10:00 Papendrecht E1 
– ASWH E1, 10:30 Papen-
drecht C1 – Amstelwijck C1, 
12:30 Papendrecht 2 – Peli-
kaan 3.
Het overige programma staat 
op www.vvpapendrecht.nl


