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HANDBAL

PAPENDRECHT - Handbal-
verenigingen DES ‘72 uit Pa-
pendrecht en Saturnus ‘72 
uit Ridderkerk gaan samen 
een uitdaging aan: volgend 
seizoen beiden een jongen-
steam.
Door handbal te spelen leer 
je bewegen, gooien en van-
gen. Je leert goed om te gaan 
met een bal en je krijgt con-
ditie en reactievermogen.
 
Teamsport
Handbal is een teamsport. 
Door slim met elkaar samen 
te spelen en als team aan te 
vallen, te scoren en te verde-
digen kom je veel verder dan 
wanneer je dat in je eentje 
doet. Dat is wat handbal zo 

leuk maakt.
Op 3 juni is er een streethand-
bal bootcamp in de sporthal 
in Ridderkerk. De training 
wordt verzorgd door eredivi-
siespelers. Deze gratis boot-
camp is van 10:00 tot 11.30 
uur. Bij veel aanmeldingen 
zal er een tweede groep in-
gepland worden van 11.30-
13.00 uur. Deze bootcamp is 
alleen voor jongens van 11 
t/m 14 jaar. Ook als je nooit 
gehandbald hebt ben je wel-
kom! Je leert handbaltrucs 
en er is ook veel aandacht 
voor snelheid, kracht, be-
hendigheid en slim samen-
spelen.
 
Toptrainers

Een week later zullen we 
met dezelfde groep afreizen 
naar Den Bosch, er wordt 
een stoer parcours uitgezet 
in sporthal Maaspoort voor 
een bootcamp onder leiding 
van spelers van het Neder-
lands team of toptrainers. De 
bootcamp is van 11.00 -13.00 
uur. Om 16:00 uur staat de 
oefeninterland Neder-
land-België op het program-
ma. Alle deelnemers krijgen 
een gratis toegangskaart! 
Ouders kunnen hun kaartjes 
kopen (www.handbal.nl/
oranje/kaarten-bestellen). 
Kosten 10 euro (5 euro voor 
kinderen). Aanmelden of 
vragen? Mail naar: handbal.
bootcamp@gmail.com

Streethandbal Bootcamp

Je leert handbaltrucs en er is ook veel aandacht voor snelheid, kracht, behendigheid en slim samen-
spelen. (foto Philip Paleewong)

Jongens van HV DES72 
Kampioen Buitenseizoen
PAPENDRECHT - De Jongens B van handbalvereniging DES72 uit Papendrecht zijn zondag 
Kampioen van het Buitenseizoen 2016-2017 geworden. De eerste helft tegen de Jongens B 
van Ventura uit Schiedam verliep voorspoedig voor het Papendrechtse team, maar de DES 
mannen konden het verschil in doelpunten niet vergroten. Uiteindelijk bij een stand van 
21-21 trokken de DES mannen aan het kortste eind en wisten zij de overwinning binnen te 
halen met een eindstand van 22-21. Traditiegetrouw werd dat ingewijd met een sprong in 
de plaatselijke “poedelvijver”. (Foto: Philip Paleewong Fotografie)

VOETBAL

Van woensdag 24 op don-
derdag 25 mei heeft het 
jaarlijkse tentenkamp 
plaatsgevonden.

PAPENDRECHT - Op woens-
dagmiddag verzamelden in 
totaal 55 van onze D-, E- en 
F-pupillen op het Slob-
bengors. Vergezeld door hun 
ouders en voorzien van 
slaapgerei en voetbalkledij 
keken de jongste leden al vol 
verwachting uit naar de ko-
mende avond en nacht! Elke 
leeftijdsgroep had een eigen 
tent, nadat alle slaapplekken 
waren ingenomen was er 
tijd voor de broodnodige 
ontspanning. Dat gebeurde, 
hoe kan het ook anders, met 

een potje voetbal op het 
hoofdveld en op het minipu-
pillenveld. Na het eten werd 
het tijd voor wat spel en ple-
zier. De mannen van de D’s 
gingen bowlen en de overige 
kinderen vermaakten zich 
met Oud-Hollandsche Spel-
len zoals Spijkerpoepen, 
Steltlopen, Zaklopen en 
Sjoelen. Bij terugkomst van 
de oudste pupillen om-
streeks half 9 was het grote 
televisiescherm al ingesteld 
op de wedstrijd van Ajax te-
gen Manchester United Na 
de wedstrijd zochten de 
meeste kinderen tevreden 
de buitenlucht op en werd 
het tijd om aanstalten te 
maken om te genieten van 

de welverdiende nachtrust. 
Na een korte en onrustige 
nacht en het gezamenlijk 
ontbijt was het tijd voor Pe-
ter Michielse die dik uitpakte 
met een voetbalparcours. 
Hier werden tactisch inzicht 
en technische kwaliteiten 
gekoppeld aan uithoudings-
vermogen en inzet. Naast 
Pannavoetbal en Slagbal-
voetbal was het de trainers 
niets te dol om alles uit onze 
jongelingen te halen! Om 
half 12 werd afscheid geno-
men van de ‘mannen en 
vrouwen’, die moe maar vol-
daan met hun ouders weer 
richting huis vertrokken. Er 
kan worden teruggekeken 
op een zeer geslaagd kamp.

Tentenkamp weer geslaagd

Iedereen genoot van het tentenkamp. (Foto: Privé)

JO19-1 staat voor onmogelijke opgave

Voorzitter Bram Blom 
neemt afscheid
PAPENDRECHT - Na 24 jaar deel uitgemaakt te hebben van het bestuur van VV Papend-
recht, waarvan 12 jaar als voorzitter, gaat Bram Blom het bestuur verlaten en daarmee de 
voorzittershamer overdragen. Dit zal gebeuren tijdens een Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering op vrijdag 16 juni. Na deze vergadering biedt het bestuur Bram een 
receptie aan die zal aanvangen om 20.30 uur. Het bestuur nodigt iedereen hiervoor uit.

PAPENDRECHT - JO19-1 heeft 
de eerste wedstrijd in de 
tweede ronde van de nacom-
petitie een 0-5 nederlaag ge-
leden tegen TSC. Op 3 juni om 
10:30 is de return in Ooster-
hout. Het lijkt een onmogelij-

ke opgave, maar het blijft 
voetbal. MO15-1 nam op zater-
dag 27 mei onder tropische 
omstandigheden op het Ge-
meentelijke Sportpark Ree-
weg deel aan het meidentoer-
nooi bij het Dordtse SC Emma. 

De C1-meiden speelden twee 
keer met 1-1 gelijk tegen de 
leeftijdsgenoten. De andere 
twee wedstrijden werden ge-
wonnen met 3-0 en 2-0. Met 
deze resultaten wonnen ze 
het MO15-1-toernooi.


