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JO19-1 ronde verder in nacompetitie

Vrijwilliger van 
de maand
PAPENDRECHT - De vrijwilliger van deze maand is Arjan Herwig. De altijd goedlachse 
Arjan, en nu zeker met Feyenoord als kampioen, is al vele jaren aan de club verbonden. Hij 
heeft vele activiteiten ontplooid binnen de club. Trainer, leider, technisch coördinator, 
actief bij de Papendrecht legends, invaller accommodatie manager, staat zijn mannetje in 
de kantine. Al met al een druk baasje waar de club zeer blij mee is.

PAPENDRECHT - JO19-1 heeft 
zich geplaatst voor de volgen-
de ronde van de nacompetitie. 
Vorige week werd in Made de 
uitwedstrijd tegen Madese 
Boys met 1-5 gewonnen, dat 
was een prima uitgangsposi-

tie. In de return op het Slob-
bengors waren de rollen ech-
ter omgekeerd. Madese Boys 
pakte een 1-3 overwinning, 
mede door een offday van het 
hele team. Volgens trainer Ri-
chard Nardten de slechtste 

wedstijd van het seizoen. In 
de volgende ronde treft Pa-
pendrecht TSC uit Oosterhout. 
De eerste wedstrijd vindt za-
terdag plaats op het Slob-
bengors, de bal wordt 14.30 
uur aan het rollen gebracht.

VOETBAL

Papendrecht JO7-2 ofwel 
ons tweede minipupillen-
team is waar het allemaal 
begint. De kinderen van dit 
team trainen elke woens-
dag aan het eind van de 
middag op het Cees van 
Swietenveld.

PAPENDRECHT - Daarnaast 
kunnen de jongste leden van 
de club onder leiding van 
Marjolein en Samir lekker op 
zaterdag tegen een balletje 
trappen en veel lol beleven. 
JO7-2 bestaat uit 8 jongens 
en 1 stoere meid. De jongste 
voetballer is 5 jaar en de 
oudste bijna 8 jaar. Kayvan, 
Anton, Aymane, Ferre, Jesse, 
Bram, Jayden, Yasan en het 

enige meisje Grada gaan er 
elke keer weer voor en doen 
altijd hun best. Hoewel JO7-
2 elke wedstrijd veel doel-
punten maakt en al heeft 
gelijkgespeeld, heeft de 
groep helaas nog geen wed-
strijd gewonnen.
 
Plezier op het veld
Maar dat mag de pret niet 
drukken omdat de kinderen 
na afloop van de wedstrijd 
allemaal plezier op het voet-
balveld hebben gehad. Als 
de penalty’s worden geno-
men na de wedstrijd laat 
JO7-2 zich goed horen. Als de 
tegenpartij een pingel mag 
nemen, klinkt het ‘MUURTJE 
BOUWEN’ luidkeels waar-

door de tegenstander dan 
heel vaak mist. Als de rollen 
zijn omgedraaid en VVP JO7-
2 een pingel mag nemen, 
klinkt uit volle borst het 
‘MUURTJE SLOPEN’ en het 
werkt ook echt. De ballen 
vliegen dan negen van de 
tien keer in het doel. JO7-2 is 
het jongste team van de club 
en met elke gespeelde wed-
strijd zie je ze steeds beter 
worden.
 
Duidelijke progressie
De progressie is overduide-
lijk. We kunnen dus met 
recht zeggen dat dit het 
team is, waar de toekomst 
van voetbalvereniging Pa-
pendrecht begint.

JO7-2 team van de week

De kinderen trainen elke woensdag aan het eind van de middag op het Cees van Swietenveld. (Foto: 
Privé)


