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Wedstrijdprogramma selecties

VV Papendrecht op 
zoek naar jeugdtrainer
PAPENDRECHT - Papendrecht is voor volgend jaar op zoek naar een trainer voor JO15-1. 
Ervaring met het trainen van jeugdteams en het in bezit zijn van een trainersdiploma is 
een pré. Heb je nog geen diploma, dan zijn er mogelijkheden om in samenspraak met de 
club deze te behalen. De trainingsavonden zijn in principe dinsdag en donderdag. Ben je 
geïnteresseerd dan kan je contact opnemen met Jacco Hessing, 06-12274873.

PAPENDRECHT - Het eerste 
elftal speelt de thuiswedstrijd 
tegen Hellevoetsluis, de ploeg 
uit de gelijknamige stad staat 
derde. Papendrecht heeft een 
strohalm om zich aan vast te 
klampen maar zal alles uit de 

kast moeten halen om de 
punten op het Slobbengors te 
houden, aftrap 14:30 uur. Het 
tweede speelt een uitwed-
strijd tegen Groote Lindt, af-
trap 12:00 uur. Het derde 
speelt uit tegen Dubbeldam, 

aftrap 12:30 uur. De vrouwen 
spelen 10:00 uur uit tegen 
GSC/ODS. JO19-1 speelt een 
uitwedstrijd tegen VVGZ, af-
trap 15:15 uur. Het programma 
voor de overige elftallen staat 
op www.vvpapendrecht.nl.

De pupil van deze week is Riyad Moussaid. Riyad is speler van J09-2. (foto: Edwin Schreurs)

Bij elke thuiswedstrijd van 
zaterdag 1 wordt een pupil 
uitgenodigd om de wedstrijd 
bij te wonen.

PAPENDRECHT - Op de mid-
denstip, vlak voor het begin 
van de wedstrijd, gaat de Pupil 
van de Week op de foto met 
de scheidsrechter en beide 
aanvoerders. Tijdens de wed-
strijd zit hij of zij in de dug-out 
naast de wisselspelers. In de 
rust en na de wedstrijd is de 
pupil van de week te gast in 
de bestuurskamer. Als afslui-
ting krijgt hij “de Pupil van de 

week bal” overhandigd met 
daarop alle handtekeningen 
van de 1e elftalspelers. De pu-
pil van deze week is Riyad 
Moussaid. Riyad is speler van 
J09-2 en wordt geïnterviewd 
vlak voor de topper tegen 
ASWH, maar professional als 
hij is, laat hij niets merken van 
enige spanning. De leerling 
van ‘t Kofschip locatie De Wie-
ken is een rechtsbenige speler. 
Riyad die wordt getraind door 
Dennis Rijntjes, speelt het 
liefst in de aanval. Acties ma-
ken en spelers passeren vindt 
hij het leukste om te doen. Bij 

de vraag wie is je favoriete 
speler, beginnen zijn ogen on-
deugend te glimmen en zegt 
hij lachend ikzelf. Zijn favorie-
te clubs zijn Feyenoord en 
Real Madrid. Riyad die een zus 
en zusje heeft, wil graag prof-
voetballer worden, bij welke 
club maakt hem niet uit. Wie 
er kampioen wordt in de Ere-
divisie, alle Feyenoord sup-
porters kunnen gerust zijn 
want dat wordt Feyenoord. 
We wensen Riyad een leuke 
wedstrijd toe tegen Hellevoet-
sluis en hopen dat de punten 
mee mag nemen.
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