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Wedstrijdprogramma selecties

JO15-1 neemt 
voorproefje op de derby
PAPENDRECHT - De komende week staat in het teken van de derby Papendrecht 1 - 
Drechtstreek 1. Zaterdag toog JO15-1 naar Sportpark Oostpolder om vast een voorproefje te 
nemen op de derby van zaterdag. Op het hoofdveld ontspon zich een spannend duel tegen 
de leeftijdgenoten van Drechtstreek. Uiteindelijk konden onze junioren met een 1-2 
overwinning huiswaarts keren. Hierdoor handhaaft de ploeg zich op een derde plaats.

PAPENDRECHT - Papendrecht 
speelt dit weekend de derby 
tegen Drechtstreek. Drecht-
streek staat op een zevende 
plek met 7 punten. Het twee-
de speelt eveneens thuis, te-
gen VVGZ3, aftrap 12:30 uur. De 

vrouwen voetballen ook op 
het Slobbengors. EBOH is de 
tegenstander, de bal wordt om 
12:30 uur aan het rollen ge-
bracht. JO19-1 speelt net als 
het eerste een dorpsderby. De 
wedstrijd tegen Drechtstreek 

is om 12:15 uur in de Oostpol-
der. MO19-1 spelen een uit-
wedstrijd tegen SC ‘t Zand. De 
aftrap in Tilburg is om 14:30 
uur. Zie www.vvpapendrecht.
nl voor het programma voor 
de overige elftallen.

De pupil van deze week is Thijmen van ‘t Zant. (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 deze week is Thijmen 
van ‘t Zant.
 
Verdediging
De speler van JO9-1 speelt 
vooral in de verdediging. “Ik 
vind het leuk om ballen af te 
pakken en om slidings te ma-
ken. Ik heb een keer in een 
wedstrijd tegen Drechtsstreek 
met een sliding een schot van 
een klasgenoot van de lijn ge-
gleden” vertelt hij trots. De 
leerling van Prins Constantijn-

school is acht jaar en is links-
benig. “Met rechts kan ik al-
leen punteren” Thijmen wordt 
getraind door Marcel Harlaar, 
zijn talent heeft hij volgens ei-
genzeggen van zijn vader en 
opa. Zijn favoriete voetballer is 
Lionel Messi en zijn favoriete 
club is Barcelona. Thijmen die 
later dokter of dierenarts wil 
worden kijkt erg uit naar de 
wedstrijd Papendrecht - 
Drechtstreek. “Ik denk dat we 
met 4-1 gaan winnen”. Wij 
wensen Thijmen veel plezier 
bij de dorpsderby en hopen op 
drukbezochte wedstrijd.

Pupil van de week: 
Thijmen Van ‘t Zant


