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Niet één speler van F2 wil een training missen. De trainer Is Dennis, de leider is Arie. (foto Erwin Schreurs)

In deze rubriek wordt een team van VV Papendrecht in de 
spotlights geplaatst. JO9-2 heeft moeten even wennen aan 
elkaar, maar is een echte vriendenploeg geworden.

VV PAPENDRECHT - Dat blijkt 
wel uit de hoge opkomst bij de 
trainingen. Niet één speler van 
F2, die deze aan zich voorbij 
wil laten gaan. De trainer Is 
Dennis en zijn vaste vervanger 
is Pascal, de leider is Arie.
Wesley is de jongste speler en 
eigenlijk nog minipupil. We-
sley is een echte aanvaller. 
Dan hebben we nog in de 
aanval Finn, Valentino en 
Joah. Finn en Joah zijn beiden 

zeer technisch en worden met 
elke wedstrijd balbegaafder 
en doeltreffender. Valentino 
heeft zich de laatste wedstrij-
den ontplooid tot een echte 
snelle goalgetter. Achterin 
hebben we stoere verdedigers 
lopen: Riyad, Natnael, Vincent 
en Matteo. Natnael en Vincent 
zijn bikkels die je niet zomaar 
voorbijkomt. Vincent deinst 
niet terug voor een stevige 
tackle en Natnael heeft zich 

ontwikkeld tot een betrouw-
bare, degelijke verdediger. Als 
het dan toch een keer gebeurt 
dat een aanvaller van de te-
genstander hen voorbijsnelt, 
dan hebben we altijd nog 
Matteo achter de hand die 
met zijn enorme snelheid de 
spitsen altijd weer inhaalt om 
de bal af te pakken. En als 
laatste man staat daar Riyad, 
onze Beckenbauer. En als 
Matteo of Riyad de bal ont-
glipt, dan hebben we gelukkig 
nog altijd Lorenzo op doel 
staan. De laatste wedstrijden 
was hij bijna niet te passeren.

JO9-2 team van de week: 
een echte vriendenploeg

Wedstrijdprogramma selecties

Kinderbingo was weer 
een groot succes
PAPENDRECHT - De kinderbingo op vrijdag 23 maart voor de D- en E-jeugd in de kantine 
bij VV Papendrecht was weer een groot succes. Onder leiding Marika van ‘t Zant en Susan 
Verschuren rolden de balletjes. Er waren vele prijzen te winnen die beschikbaar waren 
gesteld door Intertoys Dordrecht centrum. De hoofdprijs werd verloot na een dubbele 
bingo. Dirk was de gelukkige, hij won de prachtige Drone.

PAPENDRECHT - Het eerste 
team speelt dit weekend een 
uitwedstrijd tegen Binnen-
maas, een directe concurrent 
in de strijd voor de degradatie. 
De aftrap in Maasdam is om 
14:30 uur. Het tweede komt op 

het Slobbengors in actie. Zij 
spelen tegen Terneuzense 
Boys. Van deze wedstrijd is de 
aftrap om 12:30 uur. Het vrou-
wenteam neemt het op tegen 
Almkerk. De aftrap op het 
Slobbengors is om 12:30 uur. 

JO19-1 speelt eveneens thuis, 
zij nemen het op tegen koplo-
per IFC uit Hendrik ido Am-
bacht. Het programma voor de 
overige elftallen is te vinden 
op de website www.vvpa-
pendrecht.nl.


