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Wedstrijdprogramma selecties

Webmyday nieuwe 
sponsor VV Papendrecht
PAPENDRECHT - Webmyday is een nieuwe sponsor van VV Papendrecht. Het bedrijf van 
eerste selectiespeler en vrijwilliger Ronald van der Veere (rechts op de foto) levert diverse 
onlinediensten, zoals onder andere webdesign, webhosting en verbetering van de 
vindbaarheid op het internet. Het hoofdkantoor is gevestigd in Dordrecht. Het reclame-
bord van het bedrijf is te vinden aan de tribune zijde van het hoofdveld. (Foto: Privé)

PAPENDRECHT - Na de over-
winning van vorige week gaat 
het eerste team naar Krimpen 
aan den IJssel om daar aan te 
treden tegen DCV. De ploeg is 
een concurrent in de degrada-
tiestrijd, de aftrap op sport-

park Waalplantsoen is om 
17:00 uur. Het tweede speelt 
thuis de dorpsderby tegen 
Drechtstreek, aftrap 12:30 uur. 
Het derde speelt uit tegen 
VVGZ 5, aftrap 14:15 uur. De 
vrouwen gaan naar Waalwijk 

waar NEO ‘25 wacht, aftrap 
15:00 uur. JO19-1 wat bijna de 
2e periode binnen heeft speelt 
tegen uit Alblasserdam, aftrap 
10:30 uur. Voor het program-
ma voor de overige elftallen 
zie www.vvpapendrecht.nl.

VOETBALVERENIGING PAPENDRECHT

In deze rubriek wordt een 
team van VV Papendrecht 
in de spotlights geplaatst 
zodat het grote publiek 
kennis kan maken met de 
verschillende teams van de 
club.

PAPENDRECHT - JO9-3 be-
staat uit 9 kinderen van 7 en 
8 jaar. Sen en Levi zijn voor 
de winterstop een tijdje uit 
de running geweest vanwe-
ge een blessure, maar zijn er 
gelukkig vol enthousiasme 
weer bij. De kinderen zijn 
flink in de groei en krijgen 
steeds meer kracht en snel-
heid in de benen. Zij worden 
getraind door de altijd weer 
gemotiveerde trainers Bas 

Mutsaers en Fouad Yafrah 
die ze keihard voorbereiden 
op de steeds pittige wedstrij-
den.
 
Steeds moeilijker
Het harde trainen begint zijn 
vruchten af te werpen. Het 
wordt voor de tegenstanders 
steeds moeilijker ons te ver-
slaan. Hoewel niemand nog 
een vaste positie heeft, pro-
beert iedereen als teamspe-
ler zijn mannetje te staan. 
Keepen is niemands favoriet, 
maar uiteindelijk wordt het 
altijd toch weer sportief op-
gepakt en gaat iemand zon-
der mokken op het doel. De 
wissels zijn geen probleem, 
sommige staan te popelen 

om er weer in te gaan, voor 
de ander is het fijn om even 
op adem te komen.
 
Goede communicatie
Ravin Bhagwandien is de 
leider/coach en zorgt altijd 
voor goede en juiste com-
municatie tussen de ouders, 
Nelie en de trainers. Hij zorgt 
dat alles goed voorbereid is 
voor de trainingen en de 
wedstrijden. Ook daar kun-
nen we trots op zijn. Elke 
wedstrijd staan de ouders 
weer vol adrenaline langs de 
kant om ons team luidkeels 
aan te moedigen. Een teleur-
stelling wuiven wij altijd 
weer weg, vol nieuwe moti-
vatie en een hoop gelach.

JO9-3 team van de week

JO9-3 bestaat uit 9 kinderen van 7 en 8 jaar. (Foto: Privé)


