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Wedstrijdprogramma selecties

Kinderdisco op 6 
oktober
PAPENDRECHT - Voor de tweede keer van dit seizoen organiseren Jeugd- en Jongeren-
werk Papendrecht en VV Papendrecht een disco voor kinderen uit heel Papendrecht in de 
leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Dj’s Yaro en Kristian zullen in onze voetbalkantine weer 
volop vette tracks draaien. De kinderdisco is op 6 oktober en start om 19 uur en is rond 21 
uur afgelopen. De entree bedraagt € 2,00 per kind.

PAPENDRECHT - Het eerste 
speelt dit weekend zijn eerste 
thuiswedstrijd van het sei-
zoen. Tricht, wat de eerste 
wedstrijd gelijkspeelde, komt 
op bezoek. Het team van Peter 
de Haan kan na de overwin-

ning op SVW verder bouwen 
aan het zelfvertrouwen. Het 
tweede speelt eveneens op 
het Slobbengors, zij treden om 
12:30 uur aan tegen ‘s Heer 
Arendskerke. De vrouwen 
gaan naar Dordrecht waar zij 

om 15:00 uur aantreden tegen 
Oranje Wit. JO19-1 Speelt in en 
tegen Sleeuwijk en trapt ook 
om 15:00 uur af. MO19-1 reist 
af naar Vught waar zij om 
15:00 uur spelen tegen Zwa-
luw VFC.

De pupil van de week is Wesley van Rooijen. (Foto: Privé)

Bij elke thuiswedstrijd van 
zaterdag 1 wordt een pupil 
uitgenodigd om de wedstrijd 
bij te wonen.

PAPENDRECHT - Op de mid-
denstip, vlak voor het begin 
van de wedstrijd, gaat de Pupil 
van de Week op de foto met 
de scheidsrechter en de beide 
aanvoerders. Tijdens de wed-
strijd zit hij of zij in de dug-out 
naast de wisselspelers. In de 
rust en na de wedstrijd is de 
pupil van de week te gast in 
de bestuurskamer. Als afslui-
ting krijgt hij “de Pupil van de 

week bal” overhandigd met 
daarop alle handtekeningen 
van de 1e elftalspelers. De pu-
pil van de week is Wesley van 
Rooijen. De speler van JO9-2 
heeft net een monsterscore 
behaalt met zijn team, 21-0 
daar kan je mee thuiskomen. 
Wesley die het liefst voorin 
speelt is rechtsbenig. “Ik ben 
wel op mijn linkerbeen aan 
het trainen.” Op de vraag wat 
zijn beste voetbaltruc is ant-
woord hij gelijk, “De schaar en 
de akka. Ik heb mee gedaan 
aan een training voetbal skills, 
daarom ken ik de akka.” Het 

leukste aan voetbal vindt We-
sley scoren en overspelen. “Ik 
heb er negen gescoord in de 
eerste wedstrijden.” Zijn favo-
riete speler is Michael van 
Rooijen, speler van het eerste 
en Justin Kluivert.” Het is dus 
vrij logisch dat zijn favoriete 
club Ajax is. “Ik ben een keer 
mascotte geweest bij Ajax-
Utrecht, mocht ik het veld op,” 
vertelt hij trots. Wesley die 
graag profvoetballer wil wor-
den heeft nog een zus van 11. 
Hij denkt dat Papendrecht de 
wedstrijd tegen Tricht met 4-0 
gaat winnen.

Pupil van de week: Wesley 
van Rooijen


