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De pupil van deze week is Valentino van der Ham. (Foto: Guillaume Kortekaas)

Bij elke thuiswedstrijd van 
Papendrecht 1 voor de com-
petitie wordt een pupil uit-
genodigd om het voetbaldu-
el 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 of 

zij de ‘Pupil-van-de-Week-
bal’ overhandigd met daarop 
de handtekeningen van alle 
spelers van ons eerste elftal. 
De pupil van deze week is Va-
lentino van der Ham, 8 jaar en 
speler van JO9-1. De verdedi-
ger, die vorig jaar in JO9-2 
speelde, speelt het liefst in de 
defensie. “Lekker ballen af-
pakken”, vertelt hij lachend. 
Zijn bijnaam is Speedy Gonza-
les, een naam die hij niet voor 
niets heeft gekregen. Hij raast 
over het veld en is iedereen te 
snel af. Hij wordt getraind 
door Marcel Harlaar en is 

rechtsbenig. De leerling van 
“De Viermaster” vindt het 
leukste aan voetbal lekker 
hard schieten. Als verdediger 
scoort hij dan ook weleens 
met een afstandsschot. Zijn 
favoriete speler is Christiano 
Ronaldo, zijn favoriete club is 
Feyenoord. Valentino, die later 
politieagent wil worden, ver-
heugt zich op de wedstrijd te-
gen Nivo Sparta. Hij zegt met 
een hard schot te gaan scoren. 
Wij wensen hem veel plezier 
tijdens de wedstrijd Papend-
recht - Nivo Sparta. Hij denkt 
dat Papendrecht met 2-1 wint.
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Programma wedstrijden

Yvonne van der Zande 
Vrijwilliger van de Maand 
PAPENDRECHT - Yvonne van der Zande is een actieve vrijwilliger die een keer in het 
zonnetje gezet mag worden. Ze is kartrekker van de Powervrouwen, coördinator van de 
jeugd onder 15 jaar en actief in de organisatie van de thuistoernooien. Verder heeft ze 
diverse jeugdteams begeleid. Ze is nu leider van JO13-2 en actief schrijfster voor hun 
Facebook-pagina. Kortom, een geweldige vrijwilliger die veel bijdraagt aan onze club.

PAPENDRECHT - Het eerste 
speelt komende zaterdag 
thuis tegen Nivo Sparta. De 
ploeg uit Zaltbommel heeft 
zich na een zwakke start pri-
ma hersteld en doet weer mee 
om het kampioenschap. De 

aftrap is om 14:30 uur. Het 
tweede speelt eveneens op 
het Slobbengors en wel tegen 
Terneuzense Boys 2, aftrap 
12:30 uur. De vrouwen en 
MO15-1 spelen ook thuis. Zij 
beginnen om 12:30 uur tegen 

respectievelijk Rijsoord VR1 en 
Pelikaan MO15-1. JO19-1 speelt 
een uitwedstrijd tegen Theole. 
Het duel in Tiel start om 15:00 
uur. Het programma voor de 
overige ploegen is te vinden 
op www.vvpapendrecht.nl.


