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TECHNISCH JEUGDKADER: JOUW INDIVIDUELE
ONTWIKKELING STAAT CENTRAAL!

Het seizoen 2015-2016 is alweer in
volle gang als ik dit voorwoord
schrijf. Vele vrijwilligers hebben
zich gedurende de zomer weer in
zweet gewerkt om het voetbalseizoen voor onze leden zo
aangenaam mogelijk te maken.

Zijn kamer op het gemeentehuis
ziet er netjes uit. Te netjes. Dat
heeft een reden want binnenkort
zwaait hij af. Na veertig dienstjaren op de afdeling Sportzaken van
de gemeente gaat Joop Warner, die
zijn carrière begon in Rotterdam,
van z’n pensioen genieten. Toen hij
halverwege de jaren zeventig van
de Havenstad naar Papendrecht
verhuisde, gaf hij de eerste draai
aan zijn trainersloopbaan. Op het
Slobbengors, waar hij vorig jaar, na
een tiental clubs te hebben
versleten, terugkeerde als hoofdtrainer en er bijna in slaagde de
debutant in de tweede klasse naar
promotie te leiden. ,,Dit jaar
moeten we aantonen dat we geen
eendagsvlieg zijn.”

Dit soort zaken maken mij trots. Papendrecht is na een
aantal moeilijke jaren weer springlevend. Het eerste elftal is
aan een fantastische opmars bezig. Het tweede team miste
op een haar de promotie naar de reserve Hoofdklasse.
Vanaf dit jaar heeft Papendrecht weer de beschikking over
een derde selectieteam, waarin talenten vanuit de A-jeugd,
onder begeleiding van enkele ervaren spelers, kunnen
worden klaargestoomd voor de A-selectie.
In de jeugd is hard gewerkt aan de structuur en met de
aanschaf van een gerenommeerd speler-volg-systeem,
kunnen we de ontwikkelingen van onze talenten nu nog
beter volgen en stroomlijnen.
Een aantal betrokken leden heeft zich sterk gemaakt om
onze kinderen bewuster te laten omgaan met hun voeding.
In het programma van Wilfred Genee grepen we net naast
de hoofdprijs, maar de kantine van VV Papendrecht is vanaf
dit seizoen één van de vijf modelkantines in Nederland.
Ook de damestak is sterk in opkomst. Dit leidt tot een
steeds meer familiaire sfeer op ons sportpark, hetgeen op
alle mogelijke vlakken tot nieuwe inzichten leidt.
Voor het komende seizoen ben ik natuurlijk zeer benieuwd
naar onze sportieve prestaties. Door onze positieve
uitstraling keren steeds meer spelers terug op het oude nest.
Zij staan te popelen om hun doelstellingen (promotie naar
de eerste klasse) te bereiken. Om dit kracht bij te zetten zal
Papendrecht komende winter, voor het eerst in zijn geschiedenis, een trainingskamp
beleggen in het hopelijk
zonnige Portugal.
Laten we de stijgende lijn
doorzetten en de schouders weer vol onder onze
club zetten! Op een
fantastisch seizoen!
Bram Blom
Voorzitter

ZATERDAG 3
PRESTATIEGERICHT
OPLEIDINGSTEAM
Binnen VV Papendrecht leefde al geruime tijd de wens
om structureel een prestatiegericht opleidingselftal te
hebben. Dit om een sterke selectie en een goed
vangnet te creëren voor Zaterdag 1 en 2 en om
voormalige, getalenteerde junioren te laten wennen
aan het seniorenvoetbal indien zij nog niet klaar zijn
voor voetbal op hoog niveau.
In goed overleg met de spelers van het (oude) derde is
besloten is om van hen het vierde te maken. Vervolgens zijn
voetballers benaderd die in aanmerking komen voor het
nieuwe 3e. Het resultaat is een mix van jonge en wat oudere
Papendrechters. De club is daarnaast op zoek gegaan naar
een trainer en heeft die gevonden in de persoon van
Wout van Dijk die vorig seizoen Ameide 2 aanvoerde.
De overige begeleiding bestaat uit leider Dick Verschoor en
assistent-grensrechter Gert de Vogel.
Zaterdag 3 traint twee keer per week en heeft inmiddels de
eerste wedstrijden achter de rug. We wensen het nieuwe
selectieteam veel succes.

JOOP WARNER WIL DAT PAPENDRECHT
ZICH DOORONTWIKKELT

De jeugd is en heeft de toekomst. En voetbalvereniging
Papendrecht heeft de jeugd hoog in het vaandel staan.
Dit blijkt onder andere uit het bestaan van het Technisch
Jeugdkader. Het wordt gevormd door 15 vrijwilligers die
zich op verschillende manieren bezighouden met onze
voetballende jeugd en toekomst.
Met de slogan “jouw individuele ontwikkeling staat centraal“ willen wij laten zien waar VV Papendrecht voor staat.
Maar uiteraard mag het niet bij een slogan blijven. We zullen
hard moeten werken om dit imago blijvend waar te maken.
En daar is het Technisch Jeugdkader druk mee bezig.
Want individuele ontwikkeling centraal stellen betekent
aandacht voor techniek en tactiek, maar tegelijkertijd zal er
ook focus moeten komen met betrekking tot fysieke en
mentale aspecten. Dit kan een grote impact hebben op de
trainers van onze club. De begeleiding hiervan is een mooie
uitdaging voor het Technisch Jeugdkader.
Om te beginnen zullen de Technisch Coördinatoren de
focuspunten vanuit de club met de trainers doornemen.
Circa 3 keer per jaar worden bijeenkomsten gehouden voor
de trainers (train-de-trainer-sessies). Het mentale aspect kan
een onderwerp zijn waarbij we wellicht gebruik maken van de
diensten van Danielle Bouter, kindercoach en vertrouwenspersoon binnen de club. Ook zal het tactische aspect in
dergelijke bijeenkomsten aan de orde komen.

Met het fysieke aspect is de Technische Jeugdcommissie ook
aan de slag gegaan. Samen met onze herstel/looptrainer
Robert Kuntz wordt per leeftijdscategorie een reeks
oefeningen van een kwartiertje samengesteld op het gebied
van kracht, souplesse, core stability en snel voetenwerk.
Daarmee kan volop worden gevarieerd zodat elke trainer
genoeg stof heeft om elke training mee te starten.
De intentie is om in oktober van start te gaan, beginnend
bij de Minipupillen en F jeugd.
En uiteraard aandacht voor techniek, het hoogstandje
binnen voetbal. Het Technisch Jeugdkader is bezig met een
conceptplan voor het ontwikkelen van techniektrainingen.
Het idee is om elke zondagochtend een techniektraining te
verzorgen van vijf kwartier, bedoeld voor zowel leden als
niet-leden. Waarom? Om te genieten van de bal, nieuwe
moves en tricks uit te proberen, om beter te worden.
Waar we ook mee aan de slag gaan, is een spelervolgsysteem. Het biedt buiten het bewaken van de ontwikkeling
van de spelers ook vele mogelijkheden om de trainers te
ondersteunen bij trainingen en wedstrijden.
Wij zijn trots op ons technisch jeugdbeleid en zijn bereid
om jou op je eigen niveau te laten groeien tot een volwaardige voetballer.

MEISJESVOETBAL
BIJ VV PAPENDRECHT
Ten opzichte van vorig jaar is het aantal meisjes bij
VV Papendrecht weer gegroeid. De meisjesafdeling gaat
het seizoen 2015-2016 in met in totaal vier ploegen
waaronder een zevental. Verder speelt een grote groep
meisjes in jongensteams.
MB1 en MB2 zijn elftallen en worden gevormd door meisjes
in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. De meiden van MB1 spelen
al geruime tijd samen en hebben al diverse successen behaald. Toen ze uitkwamen voor MD1 werden ze kampioen
en wonnen ze de districtsbeker. Een unicum in de geschiedenis van onze club. Dat belooft weer veel voor het
komende seizoen. De aansluiting vanuit MB2 is heel
belangrijk. Vandaar dat we blij zijn dat ook dit team een
elftal is. Dit betekent namelijk op een heel veld voetballen,
waar een zevental op een half veld speelt.
Bij de D-jeugd voetballen net niet genoeg meisjes om twee
D-elftallen te vormen, maar wellicht dat dit tijdens de
voorjaarscompetitie wel het geval is. MD1 is weliswaar een
elftal, maar MD2 start de najaarscompetitie als zevental.
De meisjes worden bijgestaan door vele vrijwilligers als
trainers, leiders, grensrechters en de coördinatoren
Monique Klooster en Lonneke Michielse. Het belooft
wederom een leuk en gezellig seizoen te worden met
hopelijk fraaie prestaties van alle ploegen.

gemakkelijker goals weggeven en
wedstrijden verliezen (het interview
vond plaats na het met 1-2 verloren
bekerduel met Streefkerk, red.) baart
zorgen. Aan de andere kant is er
vertrouwen. De selectie herbergt veel
kwaliteit. We zijn op papier sterker
geworden. De moeizame
voorbereiding roept wel de vraag op:
zijn we ook als team sterker? Spelers
moeten elkaar sturen en corrigeren,
taken uitvoeren die bij hun positie
horen. Mentale weerbaarheid is een
pré. Zonder gif houd je geen stand in
deze klasse, die zwaarder is
geworden. Ik zou zo geen drie
ploegen kunnen noemen die
onderaan eindigen.”

‘OP PAPIER EEN
STERKERE SELECTIE,
MAAR NOG GEEN
STERKER TEAM’

WESTFALIA
VV PAPENDRECHT
VOETBALDAGEN 2015
De Westfalia VV Papendrecht Voetbaldagen, die elk jaar
georganiseerd worden in augustus, zijn ondertussen een
begrip voor Papendrecht en omstreken. Het evenement is
een ware happening voor jong en oud. Dankzij meerdere
sponsors kan door kinderen tegen geringe kosten op ons
sportcomplex drie dagen getraind worden als profs.

In zijn woorden zit een duidelijke
boodschap verpakt: niet verslappen,
doorontwikkelen. “Clubbreed zitten
we op de goede weg, maar je moet
nooit denken dat je achterover kan
leunen. De goede prestaties in het
afgelopen seizoen brengen nieuwe
uitdagingen met zich mee.”

Papendrecht is net als afgelopen
seizoen niet in Zuid, maar in West
ingedeeld en bindt weer de strijd
aan met ploegen met een
Rotterdamse vechtersmentaliteit.
,,Die winnaarsmentaliteit (het is
belangrijk dat je leert winnen, maar
ook hoe je leert niet te verliezen)
wilde ik er vanaf het begin inslijpen.
De groep heeft dat fantastisch
opgepakt. In de eerste wedstrijd
tegen Lombardijen lagen we na een
halfuur letterlijk en ﬁguurlijk op de
grond. Onze kennismaking met de
tweede klasse was zwaar, maar we
hielden stand en aan het eind van
de wedstrijd sleepten we, op
karakter, de volle winst binnen. Dat
was het begin van onze succesreeks.
Pas in november leden we de eerste
nederlaag.” Warner telt daar ook de
wedstrijden in de voorbereiding bij
op. “Ook in deze fase van het
seizoen weegt voor mij het resultaat
zwaar. Vorig jaar waren we rond
deze tijd verder. Er waren meer
zekerheden in het team. Dat we

VV PAPENDRECHT ZATERDAG 1

Dit jaar konden we meer dan 125 deelnemers verwelkomen die begeleid werden door een team van ruim 30
vrijwilligers, waaronder veel eerste-elftalspelers van onze
zaterdagselectie. Op de eerste dag werden alle spelers en
begeleiders voorzien van een splinternieuw en schitterend
Westfaliatenue. Het dagelijkse programma bestond uit
een warming-up en allerlei trainingsvormen in de ochtend. Na deze inspanningen kon genoten worden van een
heerlijke lunch. In de middag werden verschillende
partij- en competitievormen gespeeld. Zo werd gestreden
om de Goalmastertitel en werd een razend spannend
WK-spel gehouden.

Na aﬂoop van alle voetbalactiviteiten volgden op de
slotdag de traditionele groepsfoto en de prijsuitreikingen.
Door de inzet van de organisatie, de vele vrijwilligers,
de sponsors en uiteraard alle spelers zijn ook dit jaar de
Voetbaldagen weer een groot succes geweest. De
Westfalia VV Papendrecht Voetbaldagen zijn uitgegroeid
tot een geweldig visitekaartje van onze club en krijgen
volgend jaar zeker weer een vervolg.
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Word ook sponsor!

