
Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 11,0 – 3,2; kms/liter 9,1 – 31,3; CO2 gr/km 257 – 85.
Kijk voor de actie-en verkoopvoorwaarden op www.opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.
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Papendrecht blijft groeien

VV PaPendrecht - De gestage 
groei van VV Papendrecht 
blijft aanhouden. Ook dit 
voorjaar is er weer een ex-
tra team ingeschreven voor 
de competitie. Dit nieuwe 

team, E7, gaat spelen in de 
5e klasse. Het team wordt 
getraind door Ruud van 
Waardenburg een speelde 
afgelopen zaterdag zijn eer-
ste wedstrijd. De thuiswed-

strijd ging helaas verloren, 
maar dat is niet vreemd 
voor een nieuw team. VV 
Papendrecht: “Wij wensen 
het team veel succes in de 
voorjaarscompetitie.”

E7 het nieuwste team van VV Papendrecht, getraind door Ruud van Waardenburg, speelde 
zaterdag een eerste wedstrijd in de 5e klasse.  Foto: PR 

Pupil van de week: 
Kas van der Wens
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 wisselspe-
lers. Als afsluiting krijgt hij 
de ‘Pupil van de week bal’ 
overhandigd met daarop 
alle handtekeningen van de 
eerste elftalspelers.
De Pupil van deze week is 
Kas van der Wens. Kas is 7 
jaar en is dit jaar begonnen 
met voetballen in F3. Kas is 
de eerste pupil van de week 
die aan huis wordt geïnter-
viewd. Hij zit dan ook gelijk 
op zijn praatstoel. “Ik kan al 
best goed voetballen”, steekt 
hij enthousiast van wal. “Ik 
vind aanvallen het leukste, 

als je moet verdedigen sta je 
maar bij de keeper te wach-
ten op de bal”, antwoord hij 
op de vraag waar hij het lief-
ste speelt.

Lasse Schöne
De leerling van de Prins Flo-
ris is rechtsbenig en hij kan 
een piepklein beetje met 
links schieten. Kas wordt 
getraind door Arjan van de 
Graaf. Op vraag wie zijn fa-
voriete clubs is, antwoord 
hij ‘Ajax’. “Iedereen is thuis 
voor Ajax, behalve mijn va-
der die is voor Feyenoord”, 
vertelt Kas. Zijn favoriete 
speler is Lasse Schöne. Hij 
hoopt dat Ajax nog kampi-
oen wordt maar hij denkt 
dat PSV het gaat worden.
VV Papendrecht wenst Kas 
veel plezier bij de wedstrijd 
Papendrecht-Neptunus-
Schiebroek en hopen dat de 
punten op het Slobbengors 
blijven.

Pupil van de week Kas van der Wens is 7 jaar en dit jaar begonnen 
met voetballen in F3. “Ik kan al best goed voetballen.” Foto: PR

Voetbalkennisquiz 
VV PaPendrecht - In de kan-
tine van VV Papendrecht 
wordt maandagavond 16 
maart opnieuw een leuke 
voetbalkennisquiz gehou-
den. Het betreft een kop-
pelquiz, maar de inschrij-
ving gaat per persoon. Als 
je niemand hebt kunnen 
vinden om aan de quiz mee 
te doen, zal de organisatie 

voor een partner zorgen. De 
kosten per persoon zijn 2,00 
euro voor leden en 5,00 euro 
voor niet-leden. Mensen die 
zich van tevoren aanmel-
den, krijgen als beloning een 
consumptiebon. Voor leden 
van de BusinessClub is de 
toegang gratis. De kantine 
gaat om 19.30 uur open. De 
quiz begint om 20.00 uur.

Vrijwilligersavond
VV PaPendrecht - De vele 
vrijwilligers van VV Pa-
pendrecht zorgen ervoor 
dat alles bij de voetbalclub 
op rolletjes loopt. Trainers, 
vlaggers, commissieleden, 
leiders, scheidsrechters, 
accommodatie medewer-
kers, kantine personeel, 
werkploeg, bestuursleden, 
technisch kader, allemaal 

dragen ze een steentje bij 
aan de mooie club. Om hen 
te bedanken voor hun in-
zet wordt elk voorjaar in de 
kantine een vrijwilligers-
avond gehouden. Dit jaar op 
vrijdag 3 april. Op deze ge-
zellige satéavond zijn ook de 
partners van harte welkom. 
Zij ondersteunen immers de 
voetbalvrijwilligers.

Programma
VV PaPendracht - Papen-
drecht speelt een thuiswed-
strijd tegen Neptunus-Schie-
broek. De Rotterdammers 
staan, op drie punten achter-
stand, vijfde. Papendrecht 
wacht nog op de eerste over-
winning na de winterstop 
en moet winnen om aan-
sluiting te houden bij de top 
van de ranglijst. De aftrap 
is om 14.30 uur. Het tweede 
elftal speelt eveneens thuis 
tegen Terneuzense Boys, af-
trap om 12.30 uur.
De volgende selectie elftal-
len spelen komende zaterdag 
thuis: 09.00 uur Papendrecht 
MD1 - IFC MD1, 10.00 uur 
Papendrecht F1 - Sliedrecht 
F1, 10.30 uur Papendrecht 
MP1 - Rijsoord MP1, 10.30 
uur Papendrecht E1 - Dub-
beldam E1, 12.30 uur Papen-
drecht 2 - Terneuzense Boys 
2, 14.30 uur Papendrecht A1 
- Wieldracht A1 en 14.30 uur 
Papendrecht 1 - Neptunus-
Schiebroek 1
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
de website: www.vvpapen-
drecht.nl.


