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Wedstrijdprogramma selecties

Vrouwen zijn nog 
ongeslagen
PAPENDRECHT - De vrouwenploeg van trainer Pieter Bernaards en leider Ted Verweij 
hebben hun ongeslagen status in de 4e klasse behouden. Op sportpark Souburgh werd de 
vijfde overwinning geboekt in evenzoveel wedstrijden. De Alblas werd met 0-4 verslagen. 
Na een stroeve start en een 0-1 ruststand werd in de tweede helft de voorsprong verder 
uitgebreid. Een prima competitiestart van de vrouwen die ook nog in de beker actief zijn.

PAPENDRECHT - Zaterdag 1 
gaat op bezoek in Vianen zij 
spelen tegen Brederodes. De 
Brederodes staan op een acht-
ste plek met 9 punten. De af-
trap op sportpark Blanken-
steijn is om 14:30 uur. Het 

tweede gaat naar Zeeland 
waar ze in Zoutelande aantre-
den tegen De Meeuwen. Af-
trap 14:30 uur. De vrouwen 
Spelen op het Slobbengros 
tegen GSC/ODS, aftrap 14:30 
uur. JO19-1 speelt om 12:30 uur 

eveneens thuis, zij treden aan 
tegen Pelikaan. MO19-1 spelen 
uit tegen FC Eindhoven AV, af-
trap in Eindhoven is om 14:45. 
Het programma voor de overi-
ge elftallen is te vinden op 
www.vvpapendrecht.nl.

Team van de week JO11-2. (Foto: Privé)

In deze rubriek nemen we 
een team onder de loop tij-
dens een wedstrijd.

PAPENDRECHT - Deze week is 
JO11-2 het team van de week. 
Het team met een driekoppig 
begeleidingsteam, gevormd 
door Bert Bouter, Rick Mole-
naar en Melvin van ‘t Geloof 
speelt in de 2e klasse. Dat deze 
indeling iets te hoog gegrepen 
is voor het team doet niets 
aan het grote enthousiasme 
waarmee deze ploeg voetbalt. 
Ondanks de het feit dat er nog 
geen wedstrijd gewonnen is 

wordt er met groot plezier ge-
voetbald en getraind. De mei-
den en jongens laten zien dat 
winnen niet het belangrijkste 
is. Het doel van de ploeg wordt 
afwisselend verdedigd door 
Justin of Joris. Beide keepers 
die hun mannetje staan. De 
verdediging wordt gevormd 
door de heren Tygo en Destan. 
De verdediging wordt verder 
gecompleteerd door één van 
de twee meiden, Danee. Een 
stoere verdediging die er elke 
week weer staat. Het midden-
veld bestaat uit de tweeling 
Dennis en Sander. Wie is nou 

wie, is wel de vraag. De tegen-
stander denkt vaak: wat kom 
ik die gozer vaak tegen zeg. De 
andere dame van team Amber 
is de derde middenvelder. Een 
dynamisch middenveld met 
veel loopvermogen. De aan-
valslinie bestaat uit de heren 
Bjarne, Jayro en Cian. Snelle 
spitsen die hun mannetje re-
gelmatig voorbij flitsen. Een 
voorbeeldteam, kinderen die 
er plezier in hebben, een be-
geleidingsteam wat de spelers 
motiveert en evenzo belang-
rijk geen schreeuwende ou-
ders langs de kant.

Team van de week: 
JO11-2


