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VOETBAL

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 - JO15-3 
maakt een moeilijk seizoen 
door. Na diverse grote verlie-
spartijen in het beging tegen 
teams uit de bovenste regio-
nen werd de afgelopen we-
ken aangetreden tegen de 
ploegen uit de onderste regi-
onen. Als tegen Sliedrecht 
wordt aangetreden staat de 
ploeg net als de tegenstan-
der nog op nul punten. Na 
een goede pot voetbal waar-

in de ploeg geruime tijd met 
2-1 voorstond, moest er he-
laas genoegen worden ge-
nomen met een puntende-
ling (2-2). De week erna 
werd er aangetreden tegen 
Wieldrecht wat een sensati-
onele wedstrijd zou worden. 
Een 3-1 achterstand werd 
omgebogen in een 3-4 voor-
sprong. Diep in de blessure-
tijd viel nog de 4-4, teleurge-
steld, maar trots werd het 
punt meegenomen naar het 
Slobbengors. Positief was 
het feit dat die middag de 
rode lantaarn werd overge-
ven aan Sliedrecht Op paas-
zaterdag stond Hardinxveld 
op het programma. Een we-
derom sterk acterend Pa-

pendrecht wist de tegen-
stander met mooi 
combinatiespel en een uit-
muntende inzet te bestrij-
den, resulterend in een klin-
kende 2-0 overwinning en 
een klein klimmetje op de 
ranglijst. Het plezier druipt er 
de laatste weken weer vanaf 
en wederom blijkt dat pun-
ten het beste medicijn zijn 
om vertrouwen te tanken. 
De motor is weer gaan draai-
en en de ploeg kijkt vol goe-
de moed naar de laatste par-
tijen tegen Drechtstreek 
JO15-4 & 5. Dus kom gerust 
kijken bij de mannen van 
JO15-3, die alle support kun-
nen gebruiken in deze twee 
boeiende derby’s.

JO15-3 team van de week

JO15-3 maakt een moeilijk seizoen door. (Foto: Privé)

Wedstrijdprogramma selecties

Eerste kampioenen 
zijn bekend
PAPENDRECHT - Vorige week werd JO9-2 als eerste kampioen van VV Papendrecht. JO11-1 
volgende dezelfde dag met de titel. Dit weekend zijn er nog twee kampioenen bij 
gekomen. Het meisjesteam MO17-1 en de senioren van zaterdag 5 konden ook de 
kampioensvlag hijsen. De periodetitel van JO19-1 maakt het rijtje voorlopig compleet. Er 
zijn nog enkele ploegen in de race om de titel te pakken, we houden u op de hoogte.

PAPENDRECHT - Het eerste 
elftal speelt komend weekend 
de uitwedstrijd tegen Peli-
kaan, de aftrap in Zwijndrecht 
is om 15:00 uur. Het tweede 
elftal neemt het in de thuis-
wedstrijd op tegen Anrnemui-

den, aftrap 12:30 uur. Het der-
de speelt eveneens thuis, zij 
treden aan tegen Oranje Wit 4, 
om 14:30 uur is de aftrap op 
het Slobbengors. De vrouwen 
spelen ook thuis, zij treden 
aan tegen Wieldrecht, aftrap 

12:30 uur. JO19-1 gaat op be-
zoek bij Terneuzense Boys, zij 
trappen om 11:30 uur af in Zee-
land. Het programma voor de 
overige elftallen is te vinden 
op de website:
www.vvpapendrecht.nl.


