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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 de week is Vada Clay-
ton. Vada speelt in JO9-4 en is 
8 jaar oud. Zij is er eigenlijk 
nog niet helemaal uit wat ze 
nou het leukste vindt, voet-
ballen of keepen. “Als ik voet-
bal dan speel ik het liefst ach-
terin, maar ik denk dat ik het 
keepen het leukste vind.” De 
leerling van de Koningin 
Beatrixschool is zowel links als 
rechts en dat is wel zo handig. 
“Ik kan met beide benen 
schieten”, zegt ze trots. “Met 

rechts schiet ik het beste”. 
Vada, die nog een zusje heeft 
met de mooi naam Danae, is 
fan van Feyenoord. Op de 
vraag wie haar favoriete speler 
is zegt ze lachend “dat ben ik 
zelf…, nee hoor dat is Messi.” 
Vada die overigens nog denkt 
dat Feyenoord kampioen 
wordt, wil later dierenarts 
worden. Wij wensen Vada 
veel plezier bij de wedstrijd 
Papendrecht - Hardinxveld. 
Wij hopen dat haar voorspel-
ling, een 2-0 overwinning, 
uitkomt zodat de 3 punten op 
het Slobbengors blijven.

Pupil van de week: 
Vada Clayton

Programma wedstrijden

MO17-1 start met 
overwinning
PAPENDRECHT - Papendrecht MO17-1 heeft na een lange winterstop de eerste competitie-
wedstrijd van 2018 gewonnen. De ploeg van trainster Claudia den Ouden ging op bezoek 
Madese Boys MO17-1. Op sportpark De Schietberg werden de eerste punten van 2018 
gepakt met een 1-2 overwinning. Vindt u het leuk om de meiden aan het werk te zien. Zij 
spelen aanstaande zaterdag op het Slobbengors. De aftrap tegen Prinsenland is 10:30 uur.

PAPENDRECHT - Komend 
weekend speelt het eerste elf-
tal een thuiswedstrijd tegen 
Hardinxveld. De ploeg uit het 
gelijknamige dorp staat op de 
voorlaatste plaats. De aftrap 
van deze wedstrijd op het 

Slobbengors is om 14:30. Het 
tweede speelt eveneens thuis 
zij treden aan tegen Oranje 
Wit 3, deze aftrap is om 12:30 
uur. De vrouwen hebben geen 
competitieverplichtingen. 
JO19-1 speelt een uitwedstrijd 

in Dordrecht. Zij spelen om 
15:00 uur een wedstrijd tegen 
Oranje Wit JO19-2. MO19-1 
speelt op het Slobbengors te-
gen LRC. De meiden van trai-
ner Michael Blom trappen om 
10:30 uur af.


