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Van Toor en Baars winnen quiz

VV PaPendrechT - Het duo Ar-
jan van Toor en Teus Baars 
heeft de voetbalkennisquiz 
van VV Papendrecht ge-
wonnen. De twee mochten 
de beker mee naar huis ne-

men. Onder leiding van Bu-
reau voetbalquiz werden in 
3 ronden 45 vragen gesteld. 
Er waren vragen in verschil-
lende categorieën zoals bij-
voorbeeld het Nederlands 

elftal, de Eredivisie en VV 
Papendrecht. De winnaars 
deelden het podium met de 
koppels Erwin Schuil en 
Jacco Veenman en Hennie 
en Niels Middelkoop. 

Arjan van Toor en Teus Baars hebben de voetbalkennisquiz van VV Papendrecht gewonnen.

Pupil van de week: 
Damian Kornet (7 jaar)
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 
1e elftalspelers.
De Pupil van deze week is 
Damian Kornet. Damian is 
7 jaar en speelt dit jaar in F3, 
vorig jaar vertoonde hij zijn 
kunsten nog in de Minipu-
pillen 1. Damian is één en 
al voetbal, voordat hij naar 
school gaat kijkt hij al naar 
voetbal en na schooltijd is 
hij altijd bezig met een bal. 
Dat hij verliefd is op de bal 

blijkt als hij na de fotose-
ssie op het hoofdveld, de bal 
even op de stip legt en het 
doelpunt maakt. De link-
spoot is leerling op de Prins 
Florisschool. “Ik speel het 
liefst in de aanval, dan kan 
ik scoren”, geeft hij als ant-
woord op de vraag waar hij 
het liefste speelt. 
Damian wordt getraind door 
Arjan van de Graaf, zijn va-
der Ronald is leider en soms 
assistent-trainer. Arjan Rob-
ben is zijn favoriete speler, 
hij vindt hem beter dan 
Messi. Zijn favoriete club is 
Feyenoord. 

4-1
Wij wensen Damian veel 
plezier bij de wedstrijd Pa-
pendrecht – Wieldrecht. “Ik 
denk dat we met 4-1 gaan 
winnen”, met deze woorden 
sluit Damian het interview 
af. Wij hopen dat hij een 
vooruitziende blik heeft.

Damian is linkspoot en speelt dit jaar in F3

Genee bij VV Papendrecht
VV PaPendrechT - Zoals eer-
der gemeld, doet VV Papen-
drecht mee aan het project 
van Wilfred Genee genaamd 
‘De voetbalkantine: Vullen 
of Voeden‘, een uitvloeisel 
van zijn weddenschap met 
Johan Derksen om te zorgen 
voor een voedzamer assorti-
ment in de kantine. We ma-
ken gebruik van promotie-

materialen, een handleiding 
met recepturen en onder-
steuning door het Vullen of 
Voeden team. Op zaterdag 
15 maart kwam Wilfred Ge-
nee persoonlijk langs om te 
kijken hoe het eraan toegaat 
in onze kantine. Kennelijk 
was hij tevreden, gezien zijn 
commentaar op zijn Twitter-
account: ‘Prima’.

Trainers bijeenkomst
VV PaPendrechT - Onder gro-
te belangstelling van jeugd-
trainers vond vrijdag de 
voorjaars bijeenkomst van 
jeugdtrainers plaats. Onder 
het motto Coach: laat je trai-
nen - Trainer: laat je coachen 
gaven Theo Smit en Vincent 
de Klerk een demonstratie 
training met C1. De avond, 
georganiseerd door techni-

sche specialisten Theo Smit, 
Hans van Dongen, Paco 
Ariza Lora en Jacco Hes-
sing, is bedoeld om jeugd-
trainers te helpen zich te 
ontwikkelen als trainer. Na 
afloop werd geconcludeerd: 
een geslaagde avond die een 
belangrijk onderdeel vormt 
van het technisch jeugdplan 
van VV Papendrecht.

Programma 
VV PaPendrechT - Het is zaak 
om de scherven bij elkaar te 
rappen na de afstraffing van 
vorige week. Het team van 
trainer Joop Warner moet 
laten zien dat het een team 
is in de thuiswedstrijd te-
gen Wieldrecht. De ploeg uit 
Dordrecht staat op de 12e 
plaats, maar heeft zich rede-
lijk herpakt na een slechte 
seizoenstart. Op het Slob-
bengors wordt om 14:30 uur 
afgetrapt. Het 2e elftal speelt 
thuis tegen streekgenoot De 
Zwerver 2, aftrap 12:30 uur. 
De volgende selectie elf-
tallen spelen zaterdag een 
thuiswedstrijd: 
09:00 Papendrecht D1 
– Theole D1
10:00 Papendrecht F1 
– ASWH F1
10:30 Papendrecht E1 
– Nivo Sparta E1
10:30  Papendrecht MC1 
– Kozakken Boys MC11
12:30 Papendrecht 2 – De 
Zwerver 2
14:30  Papendrecht 1 
– Wieldrecht 1
Kijk voor meer informatie 
op www.vvpapendrecht.nl


