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Bij elke thuiswedstrijd van 
zaterdag 1 wordt een pupil 
uitgenodigd om de wed-
strijd bij te wonen. Deze 
keer is dat Kilian van Rooij-
en.

PAPENDRECHT - Op de mid-
denstip, vlak voor het begin 
van de wedstrijd, gaat de Pu-
pil 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. In de rust en na de wed-
strijd is de pupil van de week 
te gast in de bestuurskamer.
 
Bal
Als afsluiting krijgt hij “de 

Pupil van de week bal” over-
handigd met daarop alle 
handtekeningen van de 1e 
elftalspelers. Deze week is 
Kilian van Rooijen de pupil 
van de week. Kilian is acht 
jaar en speelt in JO9-1. De 
leerling van de Oranje Nas-
sauschool is een stijlvolle 
rechtsback met een mooie 
traptechniek.
 
Rechts achterin
Dit liet hij zien in de wed-
strijd tegen ASWH die voor-
afging aan dit interview. ‘Ik 
speel het liefst rechts achter-
in, ik vind het leuk om ballen 
af te pakken en te schieten” 
vertelt hij na de wedstrijd. 
De rechtsbenige speler die 

door Marcel Harlaar wordt 
getraind is het slot op de 
deur bij zijn ploeg. Zijn favo-
riete speler is Lionel Messi 
en zijn favoriete club is Bar-
celona. Killian die nog twee 
zusjes heeft is geen uitge-
sproken fan van een Neder-
landse club, het maakt hem 
niet uit wie er kampioen 
wordt in Nederland.
 
Punten
Zijn vader, aanwezig bij het 
interview, heeft daar zo zijn 
bedenkingen over. Wij wen-
sen Killian heel veel plezier 
tijdens de wedstrijd Papend-
recht - Alexandria ‘66 en ho-
pen dat hij de punten mee 
naar huis mag nemen.

Pupil van de week: Kilian

Deze week is Kilian van Rooijen de pupil van de week. (Foto: Privé)

Wedstrijdprogramma selecties

Maichel Blom vrijwilliger van 
de maand

PAPENDRECHT - Maichel Blom is een bekende verschijning op het Slobbengors. De 
35-jarige oud-speler van zaterdag 1 is vanaf zijn zesde levensjaar lid van de club. Maichel 
zet zich op veel gebieden in voor de club. Hij is nu trainer-coach van de meiden onder 17 
en is tevens shirtsponsor met zijn bedrijf Nexus van dit team. Maichel draagt regelmatig 
bij aan werkzaamheden op onze accommodatie. Op de foto staat Maichel 2e van rechts.

PAPENDRECHT - Het eerste 
elftal van trainer Vincent de 
Klerk, wat de laatste weken 
heeft laten zien dat ze ook 
kunnen knokken, speelt een 
thuiswedstrijd tegen Alexan-
dria ‘66. De ploeg uit Rotter-

dam staat op een 8e plek. De 
aftrap op het Slobbengors is 
om 14.30 uur. Het tweede 
speelt een uitwedstrijd tegen 
Oranje Wit 3, aftrap 15.00 uur. 
Het derde speelt om 14.30 uur 
thuis tegen ZBC’97 2. De vrou-

wen spelen eveneens thuis 
tegen SV Capelle, aftrap 12.30 
uur. JO19-1 speelt thuis tegen 
SC Gastel, aftrap 12.30 uur. Het 
programma voor de overige 
elftallen is te vinden op www.
vvpapendrecht.nl.


