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Programma wedstrijden

Website Business Club 
VV Papendrecht online
PAPENDRECHT - De Business Club die onder de bezielende leiding van erevoorzitter Bram 
Blom een doorstart heeft gemaakt, heeft een eigen website online gezet. De veelzijdige, 
actieve Business Club van VV Papendrecht staat garant voor verrassende samenwerkingen 
met enthousiaste ondernemers uit deze regio. Met uw lidmaatschap steunt u VV 
Papendrecht financieel. Zie www.bcvvpapendrecht.nl.

PAPENDRECHT - Het eerste 
speelt zaterdag de dorpsderby 
tegen Drechtstreek. Het team 
van Peter de Haan heeft nog 
wat goed te maken na de ne-
derlaag in de thuiswedstrijd. 
De aftrap op Sportpark Oost-

polder is om 14:30 uur. Het 
tweede speelt een uitwed-
strijd tegen VVGZ in Zwijnd-
recht, aftrap 11:30 uur. De vrou-
wen spelen een uitwedstrijd 
tegen EBOH in Dordrecht, af-
trap 14:30 uur. JO19-1 speelt 

eveneens de dorpsderby te-
gen Drechtstreek. De aftrap op 
het Slobbengors is om 12:30 
uur. MO19-1 speelt eveneens 
thuis. Zij treden aan tegen 
LRC, aftrap 10:30 uur. Zie www.
vvpapendrecht.nl.

In deze rubriek wordt een 
team van VV Papendrecht in 
de spotlights geplaatst zodat 
het grote publiek kennis kan 
maken met de teams.

PAPENDRECHT - JO13-1 is deze 
week het team van de week. 
Het team van trainer Mark 
Schreurs en assistenten Marco 
Kruts en Thomas Muilwijk 
speelt in de hoofdklasse. Het 
team wordt ondersteund door 
Mariska van ‘t Zant als grens-
rechter bij de thuiswedstrij-
den. Na een moeizame start 
heeft de ploeg de nodige pun-

ten binnengehaald met een 
plek in de middenmoot als re-
sultaat. De trainingsopkomst 
is prima en de sfeer in het 
team is buitengewoon. Het 
team bestaat uit de volgende 
spelers: Nigel Drinkwaard is de 
betrouwbare keeper die rust 
uitstraalt en zijn verdediging 
leidt. Achterin speelt laatste 
man en kopsterke Huib van 
der Leeden. Hij vormt een 
koppel met de tactische be-
gaafde Bjorn Zagwijn, Bjorn 
staat altijd op de juiste plaats 
om de bal te onderscheppen. 
De verdediging wordt verder 

afwisselend gecompleteerd 
met de backs Ruben de stof-
zuiger Croese, de snelle en fy-
sieke sterke Jadian Breijer en 
bikkel Justin Yaun. Op het 
middenveld spelen afwisse-
lend de technische begaafde 
Jason Pinas, de onvermoeiba-
re Tijs Otter, de steekpassko-
ning Rayan Abdullah, de slim-
me Judah Veth en sloopkogel 
Engel van Toor. In de aanval 
spelen meestal de rappe Mar-
tin Garrix Stal, de ijzersterker-
ke Tokunbo Ogunsuyi, Thijs 
The Sniper Kraaijenveld en de 
hardwerkende Levi Verhoecks.

JO13-1 is Team van de 
week


