
Zaterdag 3: ‘Class of 2017’ - 
De Succesformule. De titel 
zou ook kunnen zijn: ‘De sen-
satie van de afgelopen 2 
jaar!’ Want wat hebben we 
met zijn allen een prestatie 
geleverd.

PAPENDRECHT - Even off-
topic. Met een groot gedeelte 
van deze spelers zijn we met 
het tweede selectie-elftal in 
het seizoen 2012-2013 kampi-
oen geworden van de reserve 
3e klasse en in het seizoen 
2013-2014 gepromoveerd naar 
de reserve 1e klasse via onze 

periodetitel. Hier komt dus 
met Zaterdag 3 in het seizoen 
2015-2016, waarin we meer 
dan 100 doelpunten hebben 
gemaakt, een kampioenschap 
bij in de reserve 4e klasse en 
de winst van de regionale be-
kercompetitie. Plus dit seizoen 
waarin we via onze, op de 
laatste speeldag verkregen, 
periodetitel nog eens promo-
tie wisten te bewerkstelligen. 
Als lezer valt dit waarschijnlijk 
tegen, aangezien we in het 
seizoen 2014-2015 niks ge-
wonnen hebben. Waarvoor 
excuses. Zelfs het beste team 

weet niet altijd te winnen. We 
willen niet onbescheiden zijn 
maar wij willen de generatie 
van VV Papendrecht 3 graag 
uitroepen tot ‘Class of 2017’, re-
fererend aan de Class of ‘92 
waarin David Beckham, Nicky 
Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes, 
Phil en Gary Neville zaten. Za-
terdag 3 is het succesvolste 
team van de afgelopen 2 jaar 
binnen de club. Onlangs is 
onze trainer Wood geridderd 
van Sir Wood naar Lord Wood. 
Verder mogen we niet verge-
ten dat we het zonder de gast-
spelers niet hadden gered.
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Kantine tijdens zomerstop open

Bram Blom krijgt De 
Gouden Speld van KNVB
PAPENDRECHT - Tijdens de buitengewone ledenvergadering van 16 juni heeft Bram Blom 
de voorzittershamer overgedragen aan Hans Jonker. Daarna werd de scheidend voorzitter 
in het zonnetje gezet. Sprekers, waaronder Wethouder Koppenol en Erevoorzitter Ad 
Matena, bedankten Bram Blom voor zijn verdiensten. Bram Blom bekleedde 24 jaar lang 
een bestuursfunctie. Hij kreeg van de KNVB De Gouden Speld met bijbehorend certificaat.

PAPENDRECHT - Er wordt niet 
meer gevoetbald, niet meer 
getraind, de slotdag is ge-
weest, de nieuwe voorzitter is 
gekozen, de velden zijn in on-
derhoud, de kleedkamers 
worden schoongemaakt, het 

is het einde van het seizoen! 
Om het voetbalgevoel vast te 
houden of als u de typische 
Papendrechtse gezelligheid 
niet wilt missen. Tijdens de 
zomerstop is onze kantine 
elke zaterdag gewoon geo-

pend van 14 tot 19 uur voor 
een hapje of een drankje, om 
een kaartje te leggen, een pot-
je te darten of biljarten of ge-
woon voor een praatje. Dus 
kom langs. Iedereen is wel-
kom!


