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Wedstrijdprogramma selecties

Westfalia VV
Papendrecht voetbaldagen
PAPENDRECHT - De 8e editie van het voetbalfeest is op maandag 14, dinsdag 15 en 
woensdag 16 augustus 2017. De dagen zijn voor alle kinderen, jongens en meisjes, leden en 
niet-leden van 5 t/m 13 jaar. Iedereen is welkom, waarbij alles in het teken staat van drie 
dagen leven als een voetbalprof. VV Papendrecht is blij en trots dat Westfalia Marketing 
B.V., net als de voorgaande jaren, ook dit jaar de Voetbaldagen sponsort.

PAPENDRECHT - Het eerste 
elftal heeft zich door de hou-
dini-act die zich de afgelopen 
weken heeft afgespeeld, ge-
handhaafd in de tweede klas-
se. Door de 2-3 winst op Pier-
shil eindigde de ploeg van 

interim-trainer Vincent de 
Klerk door een beter doelsaldo 
op de 10e plek. JO109-1 wat 
een periodetitel heeft gepakt, 
speelt in de eerste nacompeti-
tie ronde voor promotie naar 
de 4e divisie tegen Madese 

Boys. Het team van trainer Ri-
chard Nardten speelt als eer-
ste een thuiswedstrijd, zater-
dag om 14.30 uur. Zie voor het 
programma voor de overige 
elftallen www.vvpapendrecht.
nl.

VOETBAL

G1 speelde afgelopen week-
end een toernooi bij RKVV 
Best Vooruit. Maar liefst 38 
teams met in totaal een 
kleine 400 G-voetballers 
namen deel aan dit tot in de 
puntjes verzorgde toernooi.

PAPENDRECHT - Je moet er-
bij geweest zijn om het te 
geloven. Wat een beleving, 
passie, strijdlust en goed 
voetbal werd op de drie 
kunstgrasmatten in Best 
tentoongespreid. Onze 
rood-zwarte helden trapten 
een uur na de openingscere-
monie af tegen Rijen en 
wonnen met goed voetbal 
met 2-0. Daarmee was de 
toon gezet. Alleen tegen de 

latere winnaar Sarto werd 
ongelukkig met 0-1 verloren. 
Verder werd een punt gepakt 
tegen zowel Sliedrecht als 
MOC’17. ODC werd in de al-
lerlaatste seconde van het 
toernooi met 1-0 aan de ze-
gekar gebonden.
 
Tweede plaats
Daarmee behaalde G1 een 
keurige tweede plaats in dit 
loodzware toernooi. Tussen-
door werd ook nog meege-
daan aan de penaltybokaal. 
Met een score van 10 uit 13 
kregen de twee senioren-
keepers van Best Vooruit let-
terlijk alle hoeken van het 
doel te zien. Slachtofferhulp 
is voor hen ingeschakeld. 

Met dit toernooi sloot de in-
middels 16-koppige selectie 
een uitstekend eerste sei-
zoen af. In de competitie 
werd een verdienstelijke 3e 
plaats behaald en wist ons 
G1 kampioen VVAC als enige 
te verslaan. De voorbereidin-
gen op het nieuwe seizoen 
zijn met het binnenhalen 
van een nieuwe sponsor al 
begonnen. Gerechtsdeur-
waarder M.G. de Jong is be-
reid gevonden de hele selec-
tie van nieuwe 
trainingspakken te voorzien. 
Daarmee fonkelt de nieuwe 
ster van het Papendrechtse 
G-voetbal als geen ander 
aan de rood-zwarte voetbal-
hemel!

G1 team van de week, op z’n best!

G1 speelde afgelopen weekend een toernooi bij RKVV Best Vooruit. (Foto: Privé)


