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VV 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 
onze club.

PAPENDRECHT - Het team 
van deze week is JO9-1. Het 
team getraind door Marcel 
Harlaar is een enthousiaste 
groep spelers waar de spel-
vreugde vanaf spat. Op het 
doel staat de betrouwbare 
keeper Milan, die met een 
verre trap de spitsen aan het 
werk zet. Rechts achterin 
staat Luca die als Rick Kars-
dorp aan de zijkant op snel-
heid richting de achterlijn 

gaat. Het centrum wordt ge-
vormd door Stein en Tobias. 
Stein controleert en Tobias 
komt vaak op. Links achterin 
staat Killian of Erik. Ze kun-
nen beiden ook uit de voeten 
op het middenveld.
Erik is dan meer de spelver-
deler en Killian de werker. In 
de aanval beschikt de ploeg 
over de hardwerkende Tim 
die achter elke lange bal aan 
gaat. Artak de kleine dribbe-
laar is een plaag voor de ver-
dediging van de tegenstan-
der.
 
Linksbuiten
Linksbuiten speelt de stilist 
Stijn, een goeie dribbel en 
een strak schot zijn de wa-

pens. In de wedstrijd van af-
gelopen weekend tegen 
ASWH laten ze zien dat ze 
goed kunnen voetballen 
maar ook over de juiste 
mentaliteit beschikken. Voor 
de rust loopt de ploeg uit 
naar 2-0 voorsprong. Na de 
rust is het binnen een mi-
nuut 2-2, de koppies gaan 
niet naar beneden maar de 
mouwen worden nog even 
opgestroopt. Vlak voor het 
eindsignaal wordt de 3-2 op 
het bord gezet, waardoor 
een mooie overwinning 
wordt geboekt.
Na de wedstrijd wordt het 
trouwe publiek bedankt met 
een gezamenlijke viering 
van de overwinning.

JO9-1 team van de week

JO9-1 telt veel enthousiaste spelers. Foto: PR

Wedstrijdprogramma selecties

Vrijwilliger van de 
maand: Claudia 
PAPENDRECHT - De vrijwilliger bij VV Papendrecht van deze maand is Claudia den Ouden. 
Claudia is op dit moment de trainster van MO15-1 wat bovenaan staat in de competitie. De 
enthousiaste trainster loopt al aardig wat jaartjes rond op de club. Ze was zelf jarenlang 
actief als speelster van het vrouwenteam en trainde vorig jaar de meiden onder 17. Al met 
al een actief lid wat de titel van vrijwilliger van de maand dik verdiend heeft.

PAPENDRECHT - Het eerste 
elftal heeft het paasweekein-
de geen verplichtingen en kan 
zich op gaan laden voor de 
eindsprint. Het tweede elftal 
speelt donderdagavond om 
20.00 uur op het Slobbengors 

een wedstrijd tegen Pelikaan 
3. JO19-1 speelt aanstaande za-
terdag thuis om 12.30 uur. Zij 
treden aan tegen Dubbeldam. 
De meiden van MO17-1 spelen 
eveneens thuis, zij trappen om 
10.30 af tegen RKTVC. MO15-1 

de trotse koploper in de 
hoofdklasse, speelt ook op het 
Slobbengors zij trappen af om 
12.30 uur. Het programma voor 
de overige elftallen is te vin-
den op de website: www.vv-
papendrecht.nl.


