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Op het Slobbengors is Liza van der Most gehuldigd door VV Papendrecht en de gemeente. (Foto: Privé)

Op het Slobbengors is Liza 
van der Most gehuldigd door 
VV Papendrecht en de ge-
meente Papendrecht.

PAPENDRECHT - Liza en haar 
familie werden ontvangen in 
de bestuurskamer door voor-
zitter Hans Jonker en locobur-
gemeester Koppenol. Via een 
videoboodschap feliciteerde 
Burgemeester Moerkerke Liza 
van der Most met de behaalde 
Europese titel. In de rust van 
de wedstrijd Papendrecht - 
Oranje Wit mocht Liza onder 
een ereboog door, gevormd 

door leden van de meisjesaf-
deling, het veld op om te wor-
den gehuldigd. Daar wachtte 
de overige meisjes van VV Pa-
pendrecht op hun idool. Als 
eerste richtte voorzitter Hans 
Jonker het woord tot de kam-
pioene. Hij benadrukte haar 
positieve invloed op de vele 
meisjes binnen VV Papend-
recht. Uit handen van Lonneke 
Michielse kreeg Liza een ca-
deau overhandigd van de ver-
eniging, een collage van foto’s 
als Europees kampioen en als 
beginnend voetbalster bij VV 
Papendrecht. Liza bedankte de 

club en speciaal Lonneke Mi-
chielse voor de steun die ze in 
de jaren van uit de club heeft 
gehad. Zij overhandigde Lon-
neke Michielse een cadeau 
voor de club. Zij schonk een 
shirt van Oranje wat zij gedra-
gen heeft tijdens het Europees 
kampioenschap. Als laatste 
sprak locoburgemeester Kop-
penol lovende woorden over 
de prestaties van Liza. Na-
mens de gemeente Papend-
recht kreeg Liza een glazen 
herinnering aan haar gouden 
prestatie op het EK-voetbal 
voor vrouwen.

Europees kampioene Liza 
van der Most gehuldigd

Programma bekerwedstrijden

VV Papendrecht 
verslaat Oranje Wit
PAPENDRECHT - Afgelopen weekend heeft het team van trainer Peter de Haan een prima 
prestatie neergezet tegen Oranje Wit. Op het Slobbengros werd in de bekerwedstrijd de 
eersteklasser met 5-2 op zij gezet. Jay Luciano (2x), Sven van der Net, George Thomas de 
Brito en aanvoerder Nick Kamerling maakten de goals voor Papendrecht. Met deze 
overwinning is Papendrecht geplaatst voor de volgende ronde van het bekertoernooi.

PAPENDRECHT - Het eerste 
elftal speelt dit weekend de 
laatste wedstrijd in de beker-
poule tegen Moerse Boys. De 
aftrap in Zundert is om 17:00 
uur. Het tweede speelt tegen 
IFC3, aftrap op het Slobbengors 

is om 12:30 uur. JO19-1 speelt 
tegen Oranje Wit. De aftrap in 
Dordrecht is om 15:00 uur. De 
vrouwen sluiten hun beker-
poule na twee overwinningen 
af tegen VVAC VR2. Zij begin-
nen om 14:00 uur aan hun 

wedstrijd in Ottoland. De mei-
den van MO19-1 spelen uit te-
gen Waspik, aftrap 15:00 uur. 
Het programma voor de overi-
ge elftallen is te vinden op de 
website: www.vvpapendrecht.
nl.


