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De pupil van deze week is Eva Ruijtenbeek. (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 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 te gast in de bestuurska-
mer. Als afsluiting krijgt hij “de 
Pupil van de week bal” over-

handigd met daarop alle 
handtekeningen van de 1e elf-
talspelers. De pupil van deze 
week is Eva Ruijtenbeek, 8 
jaar en speelster van JO9-2. Ze 
schuift aan na een oefenwed-
strijd tegen JO9-1 die nipt ver-
loren is. De leerling van de 
koningin Beatrixschool speelt 
het liefst in de achterhoede. 
“Ik speelde daar vorig jaar in 
JO9-3 ook, het gaat steeds be-
ter” vertelt ze enthousiast. “Ik 
vind ballen overspelen en sco-
ren het leukste aan voetbal.” 
De rechtsbenige speelster 
wordt getraind door Fouad 

Yafrah en Bas Mutsaers. Haar 
favoriete speler is Lieke Mar-
tens en haar favoriete club is 
Barcelona. “We gaan van de 
zomer naar Barcelona toe, we 
gaan dan ook kijken bij de 
club.” Eva, die zelf gekozen 
heeft om te gaan voetballen, 
heeft een broertje van vijf, 
Mathis. “Mijn vader en moe-
der voetballen niet, dus ik heb 
het waarschijnlijk van mijn 
beide opa’s.” Wij wensen Eva 
komende zaterdag veel plezier 
bij de wedstrijd Papendrecht - 
SVW. Zij denkt dat Papend-
recht met 5-2 gaat winnen.
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Peter de Haan vertrekt 
aan het einde van seizoen
PAPENDRECHT - Peter de Haan, de huidige hoofdtrainer van VV Papendrecht, heeft te 
kennen gegeven na dit seizoen de samenwerking met de club te beëindigen. Het bestuur 
vindt dit spijtig maar respecteert zijn beslissing en zal snel op zoek gaan naar vervanging. 
Peter zal tot het eind van het seizoen verantwoordelijk blijven voor de eerste selectie. De 
technische commissie zal zich de komende tijd gaan oriënteren voor de opvolging.

PAPENDRECHT - Dit weekend 
speelt het eerste een thuis-
wedstrijd tegen SVW uit Go-
rinchem, de hekkensluiter van 
de 2e klasse-F. De ploeg van 
Peter de Haan zal moeten wa-
ken voor onderschatting, de 

aftrap is om 14:30 uur op het 
Slobbengors. Het tweede 
speelt ook thuis zij treden aan 
tegen Zwaluwe 2, aftrap 12:30 
uur. De vrouwen spelen ook 
thuis zij nemen het op tegen 
Asperen VR2. De aftrap van 

deze wedstrijd is om 12:30 uur. 
JO19-1 en MO19-1 hebben nog 
geen competitieverplichtin-
gen. Het programma voor de 
overige elftallen is te vinden 
op de website: www.vvpa-
pendrecht.nl.


