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Algemene Ledenvergadering 2014
 

Nieuw bestuur 

 

De bestuursleden Wolters, Verschoor en Van de 
Griend traden af tijdens de Algemene 
Ledenvergadering. Alleen Theo Wolters stelde 
zich herkiesbaar. De leden stemden in met de 
herverkiezing waardoor Theo Wolters nog drie 
jaar lang de secretaris van onze club zal zijn. 
De heer M. van Tol werd gekozen als opvolger van 
de heer D. Verschoor. De bestuursleden gaven 
aan dat zij de afgelopen periode tot de conclusie 
gekomen waren dat uitbreiding van het bestuur 
gewenst is. Het bestuur droeg daarom T. Baars 
(Commerciële en Sponsorzaken) en J. Warner 
(Voetbaltechnische zaken) voor als nieuwe 
bestuursleden. De leden stemden in met deze 
voordracht waardoor het nieuwe bestuur uit 
7 leden bestaat. 
 

Twee nieuwe Leden van Verdienste 

 

De afscheidnemende bestuursleden Eimerd van 
de Griend en Dick Verschoor zijn vanwege hun 
jarenlange inzet voor onze club benoemd tot Lid 
van Verdienste. 
Eimerd van de Griend is 12 jaar bestuurslid 
geweest en heeft verschillende taken vervuld 
zoals penningmeester en 2e voorzitter, maar 
Eimerd is natuurlijk vooral bekend van het 
damesvoetbal, iets waarvoor hij zich zal blijven 
inspannen. Daarnaast levert hij een belangrijke 
bijdrage aan het sinterklaasfeest en wie kent hem 
niet als veilingmeester bij het boutdraaien. Ook 
op de Familiedag is hij te vinden als organisator en 
leider van de jeugdspelen. 
 

Dick Verschoor heeft 10 jaar deel uitgemaakt van 
het bestuur als vertegenwoordiger van de jeugd. 
Daarnaast was hij inspirator van vele toernooien 
en niet te vergeten de VV Papendrecht Westfalia 
Marketing Voetbaldagen. Ook werden menig 
Oudejaarsavond en Nieuwjaarsnacht opgeofferd 
om VV Papendrecht te vertegenwoordigen bij het 
gecombineerde feest bij PKC. Ook Dick gaat 
gelukkig niet verloren voor onze club. Hij blijft lid 
van de Communicatiecommissie en gaat speciale 
projecten begeleiden en uitzetten, iets waar zeker 
behoefte aan is binnen de vereniging. 
Zowel Eimerd als Dick is daarom volkomen terecht 
Lid van Verdienste. 

 

Jubilarissen 

 

Dit jaar hebben we in totaal 15 jubilarissen. 
Lid van Verdienste Wim Veldhuis sr. en Erelid 
Herman Vermeulen werden als eersten gehuldigd. 
Beiden zijn jarenlang bestuurslid geweest van 
onze club en liefst 50 jaar lid. 
 

John Vievermans was helemaal uit Landgraaf 
gekomen om zijn speldje en de bijbehorende bos 
bloemen op te komen halen. Ondanks dat hij 
24 jaar geleden teruggegaan is naar zijn 
geboortestreek, is hij onze club al die jaren trouw 
gebleven. Hij vertelde dat hij tijdens zijn actieve 
periode bij VV Papendrecht altijd getroffen werd 
door de warmte en het echte, fijne Papendrecht-
gevoel, iets wat altijd zo gebleven is. Daarom is hij 
na zijn terugkeer naar Limburg gewoon lid 
gebleven van de VV Papendrecht-familie. 
 

 
 
John Vievermans was voorafgegaan door Jose 
Gallardo, voormalig speler van Zondag 1 en 
tegenwoordig voetballend bij de 
Zondagveteranen. Na het huldigen van Lid van 
Verdienste Paul Borburgh, nog altijd actief als 
kantinemedewerker, en Gerrit Schutte, voormalig 
lid van de Zondag-A-selectie en momenteel speler 
van Zondag 2 en verantwoordelijk voor de 
scouting bij de onderbouw, werd de plechtigheid 
afgerond. 
 

- 50 jaar: W.A. Veldhuis, H. Vermeulen, 
   A. Steenweg en A. Harlaar. 
- 40 jaar: J. Gallardo, G. van Dalen, J. Vievermans, 
   W. Verdoorn en G. Dell'Aquilla. 
- 25 jaar: P. Borburgh, S. Gootjens, A. Bahadoer, 
   M. Sterrenburg, G. Schutte en S. Scholten. 
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De A-selectie
 

Joop Warner nieuwe hoofdtrainer 

 

Joop Warner rolde bij VV Papendrecht het 
trainersvak in. Deze zomer keerde hij terug op de 
plek waar hij zijn trainersloopbaan halverwege de 
jaren zeventig begon. “Ik heb altijd met een 
schuin oog naar het Slobbengors gekeken.” Als 
verdediger in het betaald voetbal (Warner speelde 
voor Helmond Sport en FC Dordrecht) bezat hij de 
persoonlijkheid om een defensie te leiden. Dat hij 
na het beëindigen van zijn voetbalcarrière (“bij de 
gemeente Papendrecht verdiende ik mijn 
eigenlijke boterham, al was het wel een voorrecht 
om profvoetballer te zijn en ben ik daar in m’n 
hoofd enorm rijk van geworden”) het trainersvak 
inrolde, lag voor de hand. 
 

“Op het veld was ik altijd al bezig om het 
organisatorisch goed neer te zetten. Ik werd 
secretaris van de Sportraad, die werd voorgezeten 
door Wim Veldhuis. We hebben prima 
samengewerkt en deelden een passie voor 
voetbal. Zo kwam ik vanzelf bij VV Papendrecht 
terecht. In eerste instantie als speler en later als 
trainer omdat ik wilde ervaren of het iets voor mij 
zou zijn.” 

 

“De club is de afgelopen jaren gegroeid. Aan mij 
de taak de ingeslagen weg te continueren en uit 
te breiden. Vraag me nog niet naar de 
doelstelling. Ik wil spelers beter maken en zo hoog 
mogelijk eindigen. Met beter bedoel ik vooral 
weerbaarder. We komen dit seizoen verbaal en 
fysiek sterke tegenstanders tegen. Dat vraagt om 
een andere spelbenadering dan in de derde 
klasse. We moeten ons wapenen. Als we dat goed 
doen, heb ik er alle vertrouwen in. Zowel 
kwalitatief als kwantitatief heeft deze selectie 
alles in huis. Er heerst een moordende 
concurrentie.” 
 

Zaterdag 1 koploper 

 

Ons eerste begon overrompelend aan de 
competitie. De eerste 7 wedstrijden werden 
allemaal gewonnen waardoor met een ruime 
voorsprong de eerste periodetitel in de Tweede 
Klasse D gepakt werd. Vooral de uitzege bij 
degradant Zuidland, titelkandidaat en de huidige 
nummer 2 uit de stand, was bijzonder knap. 

 

 
 

Begin november begon het wat moeizamer te 
lopen. Het team kende de nodige afwezigen door 
blessures en schorsingen en het nodige geluk 
ontbrak regelmatig, waardoor ons eerste een 
aantal punten liet liggen. Het is nog wel koploper, 
maar de voorsprong op de nummer 2 is nog maar 
1 punt. Papendrecht staat inmiddels anderhalf 
jaar onafgebroken aan de kop van de ranglijst. Dit 
zal ongetwijfeld een clubrecord worden. 
 

Zaterdag 2 subtopper 

 

Tijdens het eerste seizoen in de reserve eerste 
klasse doet het tweede selectieteam het prima. 
Het staat momenteel derde met 4 verliespunten 
meer dan Pelikaan 3 en Hoek 2. Zaterdag 2 heeft 
twee punten voorsprong op de nummer 4 die nog 
wel een wedstrijd tegoed heeft. 
 

Laurens Gerlich verlaat Papendrecht 

 

Laurens Gerlich heeft te kennen gegeven 
Papendrecht aan het eind van het seizoen te 
verlaten. Laurens is bezig aan zijn tweede seizoen 
als trainer van het tweede selectieteam. In het 
eerste seizoen wist hij met zijn ploeg via de 
nacompetitie promotie af te dwingen naar de 
reserve eerste klasse. In deze klasse draait 
Zaterdag 2 weer volop mee in de top van de 
ranglijst. Promotie naar de reserve hoofdklasse 
zou een mooi afscheidscadeau zijn. 
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Vrouwen en Meisjes
 

Vrouwen 1 

 

Het eerste vrouwenelftal heeft het moeilijk in de 
zware vierde klasse. Ondanks veelal goed spel 
werd menigmaal nipt verloren. In oktober werden 
de nodige punten gepakt middels een 1 - 1 tegen 
Wieldrecht en een 0 - 3 zege bij De Zwerver. 
Daarna kwam helaas de klad erin waardoor 
Vrouwen 1 op plek 11 staat. 
 

 
 

Vrouwen 3 herfstkampioen 

 

Net als het vorige seizoen is het oudste 
damesteam ongenaakbaar: 10 gespeeld en 
evenzoveel zeges, met een doelsaldo van 90 - 13. 
Alleen tegen de nummer 2, Sleeuwijk Vr2, had 
Vrouwen 3 het moeilijk, maar uiteindelijk werd 
ook die ploeg tweemaal verslagen: thuis met 4 - 1 
en uit met 2 - 4. Vrouwen 3 heeft vanzelfsprekend 
de herfsttitel binnen met een voorsprong van 
zes punten op de nummer 2. Vrouwen 3 is dan 
ook de torenhoge favoriet om in het voorjaar het 
kampioenschap binnen te slepen. 
 

MC1 net geen kampioen 

 

MC1 heeft een prima najaarscompetitie achter de 
rug. Tot aan de laatste speeldag ging het team 
gelijk op met SSW MC1 dat uiteindelijk de titel 
pakte, ondanks dat VV Papendrecht MC1 de beste 
verdediging van de klasse heeft. 
In de beker liep het uitstekend. De poulefase werd 
gemakkelijk overleefd dankzij drie ruime zeges: 
1 - 7 tegen Baardwijk, 5 - 1 tegen Peursum en 8 - 0 
tegen Almkerk. In de volgende ronde wachtte op 
het Slobbengors uitgerekend kampioen SSW. MC1 
nam overduidelijk revanche voor de misgelopen 
titel. Het werd maar liefst 6 - 2. 

 

 

 

MC2 komt op stoom 

 

Marieke en Fabienne hebben met hun ervaring de 
kar vol met onervaren meiden van MC2 
getrokken. De resultaten gaan nu vorm krijgen. 
Waar ze in het begin nog met grote cijfers 
verloren, ging het gaande het seizoen stukje bij 
beetje beter. Zo wist Tabitha 5 doelpunten in 
1 wedstrijd te scoren waardoor MC2 met een 2 - 5 
de eerste winst boekte. Ook tegen GJS werd prima 
gevoetbald. Dankzij doelpunten van Tabitha en 
Anniko werd het 2 - 2. Regelmatig komen er 
nieuwe meiden om mee te ballen met deze 
gezellige groep, nu nog op een half veld spelend 
maar wie weet gaan ze na de winterstop….. 
 

 
 
MD1 eindigt in de middenmoot 

 

MD1 verloor op het Slobbengors alleen van de 
bovenste twee ploegen, maar was thuis verder 
onverslaanbaar. Zo werd DFC met 2 - 0 verslagen 
dankzij treffers van Bo en ging Dubbeldam met 
een 4 - 0 nederlaag naar huis na goals van Sanne, 
Dolores en Evi (2x). Het jongste meidenteam sloot 
de najaarscompetitie uiteindelijk met een keurige 
vierde plaats af. 
 

 



 VV Papendrecht Nieuwsbrief 
 

VV Papendrecht een club met historie en toekomst - 6 -  

De Kampioenen

D3 eerste najaarskampioen 

 

D3 is als eerste team van VV Papendrecht 
najaarskampioen geworden. D3 heeft alle 
10 competitieduels ruim gewonnen en is met een 
doelsaldo van 74 voor en 10 tegen dan ook de 
oververdiende kampioen. Het kampioenschap 
werd op het veld gevierd met een heuse rookbom 
en kampioensbekers voor de spelers. De kantine 
werd nog lange tijd onveilig gemaakt. 
 

D3 is een mix van eerste en tweedejaars D-
pupillen. Onze keeper Sven (mini v/d Sar) staat in 
zijn goal zijn mannetje. Dat laat hij blijken door er 
maar 1 per wedstrijd door te laten. Onze 
verdediging staat als 1 blok voor Sven met op links 
Steijn (De Vrij), Niels (Blind), Angelino (Vlaar) en 
op rechts eindigend Sil (Janmaat), onze vaste 
captain de laatste wedstrijden. Deze 4 verdedigers 
worden gezien als de toekomst voor het nationale 
elftal. De verdedigers doen waar ze goed in zijn. 
Bij een doorbraak wordt de bal weggehaald of 
effectief uitgespeeld. De defensie speelt vaak op 
lijn waardoor de tegenstander zich elke keer 
noodgedwongen moet terugtrekken op eigen 
helft. Dit spel ziet er volgens ingewijde bronnen 
vreemd uit maar werkt zeer effectief. 
 

Ons middenveld bestaat uit linkshalf Michael, 
midmid Leonard en rechtshalf Bryan. De twee 
buitenspelers zorgen voor snelheid over de 
flanken en een goede aanspeelbaarheid van het 
spitsentrio. Onze centrale man heeft het 
middenveld aardig onder controle en kan in geval 
van nood zijn kanonschot in stelling brengen. 
Het trio spitsen bestaat uit linksvoor Jawad die 
met zijn techniek de meeste tegenstanders tot 
waanzin drijft, centrale spits Irnes, die als een mini 
Van Persie de ballen langs de keeper het net in 
knalt, en Younes. Deze snelle en behendige 
rechtsvoor is een kruising tussen Van Persie en 
Koeman: techniek en kracht. 
Sem en Yannick, die vanuit Amsterdam de 
gelederen aanvulde, zijn onze aanwinsten. Deze 
twee jongens zijn breed inzetbaar waar Sem in 
staat is om op de positie van Bryan, Younes of 
Irnes te staan (waar hij zijn 1e van het seizoen 
scoorde). Yannick kan op de plek van Michael, 
Leonard, Jawad of Irnes voetballen (waar ook 
Yannick menig doelpunt maakte). 

 

 
 

De spelers staan onder het toeziend oog van 
trainer en leider Peter Wubben, Robbert 
Chaudron en de ouders die er altijd bij zijn en 
vlaggen. 

 
Ook B3 pakt de herfsttitel 

 

B3 heeft het sterke optreden tijdens de 
najaarscompetitie bekroond met het binnenhalen 
van de titel. Na de 3 - 2 thuiszege op DHV B1 werd 
de concurrentie op een onoverbrugbare 
achterstand gezet werd. 
Gedurende 11 competitiewedstrijden werd liefst 
10 maal gewonnen en maar 1 keer verloren. Het 
team heeft een sterke aanval die 45 keer scoorde. 
De moeilijk te passeren verdediging hield 
menigmaal de nul en kreeg maar 15 tegentreffers 
te slikken. Gefeliciteerd allemaal. 
 

 
 

Staand van links naar rechts: Duncan Hamerlinck, 
Mark Grimmius, Tjark van Heeswijk, Olaf Romijn, 
Desley van der Teen, Boudewijn Koets, Nicky van 
Est, Ibrahim Allachi, Joris de Heer, Rowdy van 
Waardenburg, Steijn de Ruiter, Durving Brandao, 
Sergio van de Wolf. 
 

Liggend: Younes Boudihi. Op de foto missen we 
Timo Verkuyl en trainer/coach Martin de Heer. 
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Jeugdspelers op hoog niveau in actie

Dat de jeugdopleiding van VV Papendrecht prima 
spelers aflevert blijkt wel uit het feit, dat diverse 
jeugdspelers gescout zijn. 
Zo zijn D-pupillen Kevin Itoejaree en Gyan de Regt 
in beeld bij Brabant United, de gezamenlijke 
jeugdopleiding van FC Den Bosch en RKC 
Waalwijk. Bailey de Regt, speler van D1, is zelfs 
door de KNVB uitgenodigd voor een aantal 
trainingen met de groep jongens onder 13 jaar 
van het Werkgebied Brabant. Tevens heeft hij met 
die ploeg een oefenwedstrijd afgewerkt. 
 

 
 

In oktober ontvingen Mauro Trent, Gyan de Regt 
en Twan Lokenberg van D1 een uitnodiging van de 
KNVB voor de voorlopige trainingsgroep jongens 
onder 12 jaar Werkgebied Midden. Na een serie 
trainingen maakten ze zoˈn goede indruk dat ze 
opgenomen zijn in de definitieve trainingsgroep. 
In 2015 komen ze weer in actie voor de KNVB. 
Vanaf maandag 23 februari staan bij s.v. Capelle in 
het Brabantse Sprang Capelle, gemeente 
Waalwijk, enkele trainingen op het programma. 
 

 
 

 
Twan Lokenberg keept al sinds de F-jeugd bij onze 
club. Twan is een echt natuurtalent. Gedurende 
zijn jaren bij VV Papendrecht heeft hij zich zo goed 
ontwikkeld, dat hij opgevallen is bij FC Dordrecht. 
De Eredivisieclub heeft Twan uitgenodigd voor zijn 
Voetbalschool. Bij de Voetbalschool van 
FC Dordrecht trainen talentvolle jeugdspelers van 
11 tot 13 jaar, geselecteerd bij clubs uit de regio, 
1 maal per week op de woensdagmiddag 
gezamenlijk bij de promovendus. De trainingen, 
die onder leiding staan van een jeugdtrainer, 
bestaan uit technische en tactische oefenvormen. 
De doelstelling is het stimuleren van de 
ontwikkeling van jonge talenten op voetbal-
gebied. Wij wensen Twan veel succes bij deze 
activiteit en zijn als club natuurlijk trots op hem. 
 

 
 

Britt Duijzer maakt al enige tijd deel uit van de 
KNVB-trainingsgroep meisjes onder 14/15 jaar 
werkgebied West-Brabant. Britt, eerstejaars 
C-junior, maakte vorig seizoen deel uit van het 
sterke D1. Nu speelt ze met veel plezier met haar 
vriendin Roos van der Leeden in C2. Britt heeft 
overigens al enkele malen haar opwachting 
gemaakt in C1 en zal in de toekomst waarschijnlijk 
vaker met C1 gaan meespelen. Britt doet het zo 
goed, dat ze door de KNVB uitgenodigd is voor 
enkele oefenwedstrijden. 
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 Sponsoring
 
Het Papendrechtse bedrijf Eteha Slangtechniek 
steunt VV Papendrecht met een reclamebord aan 
het hoofdveld en het minipupillenveld. De 
geplaatste reclameborden zijn onderdeel van het 
Stersponsorpakket dat Eteha met onze club is 
overeengekomen. Eteha-directeur Rogier Hessing 
merkt dat er bij de club weer een positieve sfeer 
heerst en heeft daarom besloten om onze club te 
steunen. VV Papendrecht waardeert de 
betrokkenheid en steun van Eteha, en de familie 
Hessing in het bijzonder, zeer en kijkt uit naar een 
succesvolle samenwerking. 
 

 
 

De Keukenmaat is een nieuwe sponsor voor onze 
club. Twee borden sieren het Slobbengors, 1 aan 
het minipupillenveld en 1 aan het hoofdveld. “Wij 
zijn een zelfstandige 'keukenboer' en die hebben 
onterecht een duur imago”, aldus Leen Struijt, 
eigenaar van De Keukenmaat. “Wij kunnen in veel 
gevallen een keuken voor dezelfde prijs leveren 
als de grote jongens in keukenland. Een groot 
verschil is echter dat wij niet houden van de 
agressieve verkoopmethodes, nee, enkel een 
eerlijke prijs en duidelijke afspraken. Mensen 
kunnen op hun gemak rondkijken.” Het bedrijf 
aan de Kattestaart in Papendrecht is niet alleen 
een specialist in keukens, maar ook in sanitair. U 
bent van harte welkom in beide showrooms. 
 

 

 
E5 is door I&C Services BV voorzien van nieuwe 
trainingspakken. De wereldwijd opererende, 
specialistische totaalaanbieder in elektrotechniek, 
meet- en regeltechniek, gas-, branddetectie en 
navigatieapparatuur is gevestigd in Alblasserdam 
aan de Kelvinring 56D. Het bedrijf heeft al meer 
dan 20 jaar ervaring met systeemengineering, 
installatie en inbedrijfstelling van uiteenlopende 
technische systemen en installaties. I&C Services 
heeft een eigen werkplaats. Gespecialiseerd 
personeel, dat voortdurend wordt bijgeschoold, 
verzekert het vakkundig en correct uitvoeren van 
alle werkzaamheden. Het bedrijf is onder meer 
KIWA-NCP-gecertificeerd (onderhouds- en 
installatiebedrijf voor brandmeldinstallaties) en 
een door Kenteq erkend leerbedrijf. Leidster 
Yvonne van de Zande en het team zijn uiteraard 
zeer tevreden met de mooie trainingspakken. 
 

 
 

Speciaal voor alle vrouwelijke leden, vrijwilligers, 
de vrouwen/vriendinnen/moeders/zussen van 
leden en sponsoren werd samen met onze 
partner Shoeby Fashion Papendrecht de eerste 
VV Papendrecht Ladies Night georganiseerd. 
Door Shoeby Fashion werden de dames warm 
ontvangen met een hapje en een drankje. Verder 
was overal aan gedacht: een DJ verzorgde de 
muziek, wijnbeleving door Wijnhuis De Paap, 
Theties Haarzaak uit Sliedrecht voor de laatste 
haartrends. Voor cosmetica- en beautyzaken kon 
iedereen terecht bij Beauty Studio JoJanneke, 
Nagelstudio Diana Nedermeijer en Oriflame by 
Amber. En last but not least: maar liefst 
20% korting op de aankopen deze avond, waarbij 
de personal shoppers van Shoeby Fashion de 
dames behulpzaam waren. 
De VV Papendrecht Ladies Night werd door een 
groot aantal mensen bezocht en was een enorm 
succes. Wij willen dankzeggen aan iedereen die 
voor een super gezellige avond gezorgd heeft. 

https://www.facebook.com/pages/Eteha-Slangtechniek/233218593394869?fref=ts
http://www.eteha.nl/
http://www.dekeukenmaat.nl/
https://www.facebook.com/deKeukenmaat
http://www.iandc.nl/
https://nl-nl.facebook.com/shoebypapendrecht
https://www.facebook.com/pages/Theties-Haarzaak/517883048275737?fref=ts
https://www.facebook.com/StudioJojanneke
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VV Papendrecht Westfalia Voetbaldagen
 

Net als de voorgaande jaren werd het 
voetbalseizoen geopend met de drie dagen 
durende Voetbaldagen. Het voetbalfeest werd 
wederom ondersteund door hoofdsponsor 
Westfalia Marketing B.V. Begonnen werd met het 
tonen van de tenues aan de meer dan 
110 deelnemers. Ook deze keer was 
kledingsponsor Beltona Sports verantwoordelijk 
voor de prachtige uitrusting. 
 

Op de eerste dag was het weer ideaal. De velden 
waren in optimale conditie. Het kon beginnen! 
Onder leiding van Paco Ariza Lora en 
Jacco Hessing werden de deelnemers in 
verschillende groepen ingedeeld. De kinderen 
hadden er allemaal ontzettend veel zin in en deze 
zin werd nog sterker nadat iedereen het 
schitterende Westfalia-tenue, bestaande uit een 
prachtig shirt, broek en kousen, uitgereikt had 
gekregen. Als ware professionals betraden alle 
groepen rond half 10 het veld en werd, onder 
leiding van de vele trainers, direct gestart met een 
pittige ochtendtraining. 
 

Tussen de middag stond per leeftijdscategorie een 
heerlijke lunch klaar in de kantine. Na het eten 
werden alle groepen voor de eeuwigheid op de 
foto vastgelegd. Het middagprogramma bestond 
uit een Goalmaster-toernooi, waarbij per leeftijd 
om de titel werd gestreden. Uiteraard leverde dit 
felle partijen en veel voetbalplezier op. Op de 
tweede dag bleek hoe flexibel de organisatie is. 
Door de grote hoeveelheid regen die voorspeld 
was, was de organisatie genoodzaakt uit te wijken 
naar de zaal. Dankzij de warme contacten van 
VV Papendrecht met PKC werd het mogelijk in de 
PKC-hal een zaalvoetbaltoernooi te organiseren. 
In de ochtend streden onze jongste deelnemers 
om de ereplaatsen. 
 

 

 
Uiteindelijk speelden ook de begeleiders nog een 
wedstrijdje 'jong tegen oud' (en heel oud), waarbij 
de jonge generatie begeleiders overduidelijk aan 
het langste eind trok. Namens de organisatie 
bedanken wij PKC voor het gebruikmaken van de 
hal. Hierdoor werd ook de tweede dag een enorm 
succes! 

 

 
 

Onder een strakblauwe hemel en in een heerlijk 
zonnetje kon de laatste dag uitgroeien tot een 
ultieme voetbaldag. 's Morgens wederom een 
heerlijke, op techniek gebaseerde en ontspannen 
training, in de middag gevolgd door het ieder jaar 
weer enorm populaire 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. We zagen 
dynamiek, drama, ultieme vreugde en verdriet om 
gewonnen dan wel verloren duels en 
wedstrijden... 
Na afloop van het toernooi ging de gehele groep, 
inclusief de voltallige begeleiding, op de foto op 
het zonovergoten Slobbengors. Een bevestiging 
van wederom een onvergetelijke trainingsweek! 

 

Bij dezen wil ik, als schrijver van dit stuk, alle 
begeleiders bedanken voor het realiseren van dit 
evenement. Het was weer ontzettend leuk! Ook 
de jongste generatie begeleiders en trainers: 
ontzettend mooi om te zien hoe jullie, vaak zelf 
nog actief als jeugdspeler of nog maar net als 
senior, meehelpen om van het Voetbalkamp een 
succes te maken met als doel alle kinderen een 
onvergetelijk trainingskamp te bezorgen! 
Fantastisch gedaan! 

 

 

http://www.westfaliafruit.com/
http://www.beltona.nl/
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 Activiteiten

Dames naar Oranjeleeuwinnen 

 

Tijdens het najaar speelde het Nederlands 
vrouwenteam twee belangrijke WK-
kwalificatiewedstrijden. Dat de Oranjeleeuwinnen 
zich uiteindelijk voor het eerst in de geschiedenis 
plaatsten voor het WK, was mede te danken aan 
de aanmoedigingen, het gejuich en gejoel van een 
grote groep dames en meisjes van onze club. 
Voor de laatste kwalificatieronde verzamelden 
zich meer dan 90 VVPˈers op ons complex om met 
een dubbeldeksbus naar de wedstrijd in het 
stadion van ADO Den Haag te gaan. 
 

 
 

Feestelijke dag voor F- en mini-jeugd 

 

Ongeveer 45 kinderen waren aanwezig plus een 
grote groep begeleiders. De kinderen begonnen 
met het inkleuren van kleurplaten die daarna 
opgehangen werden in de kantine. Na het spelen 
konden ze taaitaaipoppen versieren met snoepjes 
en dropjes en de poppen beschilderen met 
vloeibaar fondant. Iedereen werd voorzien van 
drinken en een heerlijke pannenkoek (leuk 
opgerold op een satéstokje). Een grote groep 
pannenkoekenbaksters had vooraf meer dan 
honderd pannenkoeken gebakken. TOP! Het 
festijn werd afgesloten met discodansen. 
Voetbalvereniging Papendrecht wil iedereen 
bedanken die bijgedragen heeft aan dit geweldige 
feest. Volgend jaar weer. 
 

 

 

Oktober- en Spaans Feest 

 

Voor het Oktoberfeest was de kantine in Beierse 
sferen omgetoverd inclusief de bekende, lange 
houten tafels met banken. De dames van de 
bediening hadden prachtige, traditionele 
Beiers/Oostenrijkse klederdracht aan inclusief 
leuke groene hoedjes met veren. Ze zagen eruit 
als echte Dirndl. Het eten was prima verzorgd. 
Uiteraard werd gewoon patat gebakken, maar 
daarnaast was typisch Oktoberfest-eten 
verkrijgbaar als schnitzels en Bratwurst met 
Sauerkraut. Vanwege het heerlijke weer stonden 
velen buiten. Binnen werd de sfeermuziek 
verzorgd door de bekende DJ Karsten van de 
Velde wat de gezelligheid nog meer verhoogde. 
Het druk bezochte feest ging tot in de late uurtjes 
door. 
 

 
 

Sinterklaas het land uit, tijd voor een Spaans 
Avond(je) ofwel afterparty. De geur van tortilla’s 
en paella in de kantine, hier en daar een Spaanse 
vlag en onze Huis-DJ in een Spaans trainingsjasje 
die de La Bamba uit speakers liet knallen. En 
natuurlijk niet te vergeten de Sangria met veel 
fruit (gezond!). Alle ingrediënten voor een leuk en 
gezellig samenzijn! En dat was het! Een geslaagde 
Spaanse Avond met dank aan de organisatoren en 
vooral de koks, Paco Ariza Lora en Marc de Groen, 
die kosten nog moeite hadden gespaard. Het was 
weer een memorabele avond. Dit heerlijk avondje 
smaakt naar meer………. 
 

E-jeugd naar zwembaddisco 

 

Meer dan 50 kinderen zijn op initiatief van de 
Activiteitencommissie en mede op kosten van 
onze club naar de eerste zwembaddisco in 
Sportcentrum Papendrecht geweest. De 
gekleurde onderwaterverlichting was aan. Tevens 
was een DJ aanwezig. Het was een geslaagde dag. 
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 Velden en Jeugdplan
 

Werkzaamheden rond het hoofdveld 

 

De nodige werkzaamheden rond ons hoofdveld 
hebben plaatsgevonden. NoSuchCompany, één 
van de hoofdsponsors van onze club, heeft voor 
de vlaggenstokken voor 4 nieuwe vlaggen 
gezorgd. Twee zwarte en twee rode vlaggen met 
het bedrijfslogo wapperen nu naast het veld. 
 

De door vandalen vernielde kuipstoeltjes van de 
hoofdtribune zijn vervangen door nieuwe stoeltjes 
zonder leuning. Enkele sponsors hebben dit mede 
mogelijk gemaakt. De nieuwe stoeltjes zijn zwart 
van kleur waardoor de zittribune nu een fraai 
rood-zwart uiterlijk heeft. We bedanken de 
sponsors voor de gulle gift en de werkploeg voor 
de arbeid die verricht is om de stoeltjes te 
plaatsen. Dezelfde werkploeg heeft hard gewerkt 
aan de dug-outs. Vanwege betonrot was 
vernieuwing noodzakelijk. Elke dug-out heeft nu 
een rood geverfde, houten kap. Tot slot worden 
alle reclameborden nagekeken. Ze worden zo 
nodig schoongemaakt, verwijderd of vervangen. 
 

 
 

Voetballen op XtraGrass 

 

De twee nieuwe hybridevelden, elk bestaande uit 
70% kunstgras en 30% natuurgras, zijn sinds half 
september in gebruik. Sindsdien worden tot 
ieders tevredenheid op de velden doordeweeks 
trainingen en in de weekenden voetbalmatchen 
afgewerkt. De velden zijn heerlijk vlak en kunnen 
vaker gebruikt worden dan natuurgras. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe 
velden een verrijking zijn voor ons complex. 
 

 

 

Start Technische Commissie 

 

De aftrap heeft plaatsgevonden van de mensen 
die Jacco Hessing als Hoofd Jeugdopleidingen om 
zich heen heeft verzameld om samen met hem de 
Technische Commissie Jeugd een nieuw elan te 
geven. Samen met Paco Ariza Lora, Richard 
Nardten en in nauw overleg met Bestuur en 
Jeugdcommissie zijn een Jeugdbeleidsplan en 
Jeugdopleidingsplan opgesteld. Dit moet ervoor 
gaan zorgen dat wij in het geheel als club verder 
stappen gaan maken in het aanbieden van het 
product voetbal aan jeugdleden, zowel prestatief 
als recreatief, maar ook in de voeding aan de 
seniorenteams van spelers. 
 

Het Nieuwe Jeugdplan 

 

Jacco Hessing geeft aan dat het Jeugdplan niet 
voor niets met de slogan ‘Samen bouwen aan 
onze vereniging’ begint. “We hebben iedereen 
keihard nodig om het plan te realiseren. Het is 
een technisch uitvoeringsplan dat omschrijft hoe 
we het regelen op het technisch vlak. Het is een 
leidraad om te zorgen dat elke leeftijdsgroep de 
juiste ontwikkeling doormaakt en waarin het 
niveau van het individu centraal staat. We willen 
het technisch kader, alle trainers en leiders, een 
handvat geven zodat zij hun teams op het juiste 
niveau kunnen trainen en begeleiden. Wij denken 
dat dit duidelijkheid schept en plezier geeft aan 
iedereen. Het is belangrijk dat eenieder zich op 
zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen, 
recreatief of prestatief. Met dit Jeugdplan krijgen 
we meer structuur en kwaliteit binnen onze 
jeugdopleiding. Dit moet ervoor zorgen dat wij 
onze leden kunnen behouden en nieuwe leden 
enthousiast maken om lid te worden van de club.” 

 

“Ondersteuning van de vrijwilligers is een 
belangrijk onderdeel van het Jeugdplan. Het is 
belangrijk dat de mensen doen waar ze goed in 
zijn en waar ze plezier aan beleven. Het Jeugdplan 
geeft ook duidelijkheid wat ervan jou als 
vrijwilliger verwacht wordt. Dit geeft helderheid 
en rust in de jeugdopleiding. We willen een 
voetbalklimaat creëren waarin eenieder zich op 
zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen. Speel je 
nou voor de lol of om zo hoog mogelijk te 
voetballen, alles is mogelijk.” 

https://www.facebook.com/NoSuchCompany?fref=ts
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 Nieuwsberichten

VVP-shop heeft nieuwe gezichten 

 

Ruim 15 jaar werd de VV Papendrecht-shop 
gerund door Ina Bax. Ina heeft aangegeven het 
runnen van de winkel niet meer te kunnen 
combineren met haar werk. Demi en Romy 
Timmers bereid zijn gevonden de taken van Ina 
over te nemen. De komende tijd zullen zij de shop 
klaar gaan maken voor het nieuwe jaar zodat u uw 
sportkleding en aanverwante artikelen, als 
vanouds en tegen aantrekkelijke prijzen, daar kunt 
kopen. De openingstijden zullen mogelijk 
verruimd gaan worden. Zeker is dat de shop 
tijdens het seizoen elke zaterdagmorgen open is. 
 

 
 

Papendrecht is een erkend leerbedrijf! 

 

VV Papendrecht mag zich met trots een erkend 
leerbedrijf van het kenniscentrum Calibris 
noemen! Naast de erkenning van leerbedrijven is 
Calibris verantwoordelijk voor vaststelling van 
kwalificaties in zorg, welzijn en sport. Als erkend 
leerbedrijf draagt VV Papendrecht haar steentje 
direct bij aan de vorming van gekwalificeerde 
arbeidskrachten om ervoor te zorgen dat er de 
komende jaren voldoende goed opgeleide 
vakmensen beschikbaar zijn in de sportsector. Bij 
een erkend leerbedrijf leren jongeren, die een 
mbo-opleiding volgen, het vak in de praktijk. 
Momenteel lopen 3 studenten van het Albeda 
College en het CIOS in het kader van hun opleiding 
'Sport en Bewegen' stage binnen onze club. 
 

VV Papendrecht Flyer 

 

De Communicatiecommissie heeft samen met de 
Sponsorcommissie en hoofdsponsor 
NoSuchCompany de VV Papendrecht flyer 
uitgebracht die door grote delen van onze 
gemeente verspreid is. De folder is geïnspireerd 
op een vouwblad dat Jarden van Ek gemaakt heeft  

 
in het kader van een schoolproject. In de flyer 
staat in het kort de nodige informatie over onze 
mooie vereniging. De folder is verkrijgbaar op de 
club en te downloaden. 
 

A.A. de Haan Stichting ondersteunt 
Oudersoos 

 

Erelid Herman Vermeulen heeft namens de leden 
van de G.O.P.S. (Gouden Ouden Papendrecht 
Soos) een verzoek ingediend bij het Bestuur van 
de A.A. de Haan Stichting om ons een bijdrage toe 
te kennen. De Stichting ondersteunt regionale 
instellingen die het algemene nut beogen. 
Wij hebben inmiddels bericht gekregen dat aan de 
Ouderensoos een bedrag van €500 is toegekend. 
Van het geld is een nieuw biljartlaken voor het 
biljart in de kantine aangeschaft. Namens de 
bezoekers van onze Soos bedanken wij de 
A.A. de Haan Stichting voor deze toekenning. 
 

Extra drainage op Slobbengors 

 

Ondanks voorzieningen op het gebied van 
waterafvoer worden op het Slobbengors vanwege 
de lage ligging na een fikse regenbui snel plassen 
gevormd. Onder alle voetbalvelden ligt drainage 
waardoor daar het hemelwater vrij goed 
afgevoerd wordt. Op veel andere plekken op ons 
sportcomplex is dat echter niet het geval. De 
gemeente is gewezen op dit probleem. Hierop zijn 
maatregelen genomen in de vorm van extra 
drainage die aangebracht is tussen het groene hek 
en het geasfalteerde voetpad langs veld 2. 
Daardoor zouden we vanaf heden daar minder 
snel natte voeten moeten krijgen dan voorheen. 
 

Nieuwjaarsreceptie 2015 

 

Bij VV Papendrecht wordt het nieuwe 
kalenderjaar traditioneel geopend op de eerste 
zaterdag in januari. De Zondagveteranen en 
Zaterdag 5 trappen op 3 januari om 14 uur af voor 
een vriendschappelijke partij van 2 x 35 minuten. 
In de loop van de namiddag is iedereen van harte 
welkom in de kantine. Rond 16 uur zal voorzitter 
Bram Blom de Nieuwjaarsreceptie officieel 
openen die aan het begin van de avond afgelopen 
zal zijn. We hopen op zaterdag 3 januari velen van 
u bij ons te mogen begroeten. 

http://vvpapendrecht.nl/de-club/kleding/
http://www.nosuch.nl/
http://vvpapendrecht.nl/wp-content/uploads/2014/08/Flyer_VV-Papendrecht_A5_C.pdf
http://www.dehaanstichting.nl/

