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Mooie prestaties! (Foto: Privé)

MO15-1 heeft dit seizoen ge-
weldig gepresteerd.

PAPENDRECHT - De ploeg 
pakte tijdens de najaarscom-
petitie de titel en promoveer-
de daardoor naar het hoogste 
niveau, de Hoofdklasse. Daar-
in werd MO15-1 op grond van 
het doelsaldo net niet op-
nieuw kampioen maar twee-
de, een hele prestatie! Daar-
naast werd het sterk bezette 
meidentoernooi bij het Dordt-
se SC Emma gewonnen. Het 
slotstuk volgde zaterdag 10 
juni toen de meiden van leider 

John Langenberg op het ter-
rein van Nivo Sparta de finale 
speelden van de districtsbeker. 
De tegenstander in Zaltbom-
mel was het Eindhovense 
Nieuw Woensel. De groep van 
trainsters Claudia den Ouden 
en Irma Korver was gespan-
nen voor de finale, maar wilde 
alles op alles zetten om nu wel 
te winnen. Er was een 1-0 
voorsprong bij rust. De mei-
den begonnen met opgehe-
ven koppies aan de tweede 
helft en al snel stond het 2-0. 
De meiden bouwden de voor-
sprong uit naar 4-0. Bo Jonker, 

Naomi Klooster, Danielle van 
Willegen en Sanne Boshou-
wer zorgden voor de goals. De 
eretreffer van Nieuwe Woen-
sel was voor de statistieken. 
Nadat het vrouwelijke ar-
bitragetrio een einde had ge-
maakt aan de wedstrijd, was 
er uitzinnige blijdschap. Op 
verzoek van de KNVB reikte 
scheidend voorzitter Bram 
Blom de beker en de medailles 
uit aan de bekerkampioenen. 
Aanvoerster Bo Jonker droeg 
namens het team de beker op 
aan Bram Blom als dank voor 
zijn bewezen diensten.

Team van de Week 
MO15-1 

Slotdag was mooie afsluiter

Karsten van de Velde 
voetballer van het jaar
PAPENDRECHT - Karsten van der Velde is tot voetballer van het jaar gekozen van VV 
Papendrecht. De betrouwbare sluitpost heeft de koppositie die hij halverwege bezette niet 
meer afgestaan. Het is voor de routinier, die te kennen heeft gegeven volgend jaar nog 
actief te zijn voor de eerste selectie, de derde keer dat hij de titel wint. Aanvoerder Nick 
Kamerling is tweede; zijn kompaan in het hart van de verdediging Edinho Goodett derde.

PAPENDRECHT - De slotdag 
was, mede door het geweldi-
ge weer, een grandioze afslui-
ting van het voetbalseizoen. 
Voor alle jeugd tot en met de 
JO17 was er een zeskamp ge-
organiseerd met stormbanen 

en behendigheidsspelletjes. 
De senioren en de JO19 lieten 
hun techniek zien tijdens het 
voetvolleytoernooi waar te-
vens het G-team goed was 
vertegenwoordigd. Aan het 
eind van de middag werden 

alle jeugdkampioenen op het 
Rood-Zwarte Plein gehuldigd 
met als herinnering een gou-
den medaille. De dag werd af-
gesloten met een barbecue en 
een lekker stukje muziek ver-
zorgd door de huis-DJ.


