
FIETSTOCHT
OP HET TOUR 
PARCOURS!
Retourtje Rotterdam
Altijd al eens met je fi etsvrienden op het 
Tour parcours willen rijden? Op 5 juli mag 
dat. Eerst zelf naar Rotterdam fi etsen, langs 
het massale publiek je laten toejuichen en 
dan vanaf de eerste rij de Tourkaravaan zien 
passeren op de Coolsingel. Een unieke kans!

AD Voordeel aanbieding: 
• Startbewijs voor de unieke omgekeerde toertocht. 
• Start thuis en bepaal je eigen afstand.
• Speciale app volgt je vanuit huis naar Rotterdam en terug.
•  Offi cieel stuurbord- en borstnummer.
•  Polsbandje voor toegang tot de offi ciële fanzone op Coolsingel

(incl. twee drankjes) aan het Tour de France parcours.
• Gratis gebruik fi etsenstalling nabij fanzone op de Coolsingel.
• Persoonlijke fi nishfoto.

Foto Cor Vos

Voor maar

32,50
Let op:

beperktaantal start-bewijzen!

Ga naar AD.nl/retourtje

‹ www.papendrechtsnieuwsblad.nl Alblasserwaard · woensdag 17 juni 2015 · 38

Nick Kamerling Speler van het jaar

vv papeNdrecht - Op de 
Slotdag werd de Speler van 
het Jaar bekend gemaakt. 
Bij afwezigheid van Erelid 
en juryvoorzitter Herman 
Vermeulen hadden voorzit-

ter Bram Blom en secretaris 
Theo Wolters de eer dit te 
doen. 
Ook dit seizoen gooiden de 
winnaars van 2013 (Pie-
ter van der Kevie) en 2012 

(Karsten van de Velde) hoge 
ogen. Uiteindelijk was de 
winnaar dezelfde als die 
van vorig jaar, namelijk cen-
trale verdediger en aanvoer-
der Nick Kamerling.

Centrale verdediger en aanvoerder Nick Kamerling is, evenals vorig jaar, uitgeroepen tot Speler van 
het Jaar.

Team van de week E2 
reeg ineens zeges aaneen
vv papeNdrecht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst. Deze week 
het verhaal van E2. Glim-
mend van trots zag ik vorige 
week de trainer van de E2 
van VV Papendrecht in een 
lokale snackbar. Joyeus buf-
felend, hij leek blij.
Want hoe anders was het en-
kele maanden geleden. De 
E2 bungelde hopeloos on-
deraan in de eerste klasse. 
Geen chemie, geen samen-
hang, de vedettes gedroe-
gen zich als vedettes. En de 
waterdragers ook. En toen 
vervolgens het bestuur naar 
buiten kwam met de mede-
deling “wij staan voor 100% 
achter de trainer”, besefte de 
trainer dat het lot niet meer 
in zijn handen lag. Het roer 
moest om! En dat deed hij: 
geen privileges meer, “twen-
ty four seven met je sport 
bezig zijn”, geen verkering, 

“up or out”. Het was nu aan-
haken. Of afhaken.
In de eerste wedstrijd na 
de winterstop werd met 0-7 
verloren van ASWH. En ook 
na 25 minuten in en tegen 
SteDoCo keek de E2 tegen 
een 2-1 achterstand aan. De 
eerste Twitterberichten be-
reikten het bestuur: “Zo kan 
het niet langer! Bij thuis-
komst zullen wij in onder-
ling overleg besluiten dat de 
partijen uit elkaar gaan….”
Toen, in dat ondefinieerbare 
moment tussen de eerste en 
tweede helft, moet er iets 
gebeurd zijn. Tot op de dag 
van vandaag niet opgehel-
derd, maar de mannetjes 
kwamen als herboren uit de 
kleedkamer. De 1-2 achter-
stand werd moeiteloos om-
gebogen in een 5-4 overwin-
ning. Vanaf dat moment was 
het hek van de dam. 
Lees verder op www.vvpa-
pendrecht.nl.

Jorrit, Lucas, Jadian, Engel, Wesley, Julian, Boaz, Judah, Rahul en 
Tristan van E2 bungelden eerst nog hopeloos onderaan. 

Bedrijven voetbaltoernooi
vv papeNdrecht - Op vrijdag 
12 juni werd op initiatief 
van voorzitter Bram Blom 
een 7×7-voetbaltoernooi 
voor bedrijven gehouden bij 
vv Papendrecht.
Met musikale ondersteuning 
van de bekende DJ Karsten 
van de Velde, werden op het 
warme Slobbengors vanaf 
13 uur in totaal 15 voetbal-

wedstrijden afgewerkt. Na 
afloop reikte voorzitter Blom 
de prijzen uit. De Werken-
damse firma Hakkers sleep-
te de prachtige wisselbokaal 
in de wacht. De dag werd 
afgesloten met een heerlijke 
barbecue. Al met al een bij-
zonder geslaagd toernooi, 
dat volgend jaar zeker een 
nieuwe editie verdient.

Oudste veteraan stopt
vv papeNdrecht - Op vrijdag-
avond 12 juni heeft Dick van 
Hoek, de oudste actieve voet-
baller van VV Papendrecht, 
zijn laatste bal getrapt. Op 
63-jarige leeftijd heeft Dick 
zijn voetbalschoenen aan de 
wilgen gehangen. Na vele ja-
ren in de zondag B-selectie 
gespeeld te hebben, heeft hij 
jaren in het beroemde Zon-

dag 6 geacteerd. De laatste 
15 jaar heeft hij de Zondag-
veteranen versterkt. Dick 
werd door de voorzitter in 
het zonnetje gezet voor zijn 
50-jarig lidmaatschap en 
kreeg in bijzijn van vele me-
despelers en oud-spelers de 
bijbehorende speld. Uiter-
aard blijft Dick de veteranen 
op zondag aanmoedigen.

19e editie Robin 
Matena bokaal
vv papeNdrecht - Op zater-
dag 4 juli is in de Oostpol-
derhal van PKC, alweer de 
19e uitgave van de Robin 
Matena Bokaal. Zoals ieder 
jaar is weer een afwisselend 
programma samengesteld, 
dus het is zaak op tijd aan-
wezig te zijn. Op tijd bete-
kent dat je uiterlijk om 10.45 
uur aanwezig en omgekleed 
moet zijn.
Het toernooi wordt gespeeld 
met 16 teams, waaronder 
twee teams van Evergreen 
on Wheels (handgedreven 
en elektrisch), DES’72, Dor-
drecht Lions, VV Papen-
drecht, UWV en de motorrij-
ders van het MBT. Er wordt 
nog koortsachtig onderhan-
deld met een BN’er om rond 
16.30 uur de prijzen uit te 
reiken. Op www.vvpapen-
drecht.nl is het volledige 
programma en het doel van 
het toernooi te vinden. Or-
ganisator Wim Erkelens no-
digt u allemaal van harte uit 
om te komen kijken en uiter-
aard om te doneren.


