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Wedstrijdprogramma selecties

JO17-1 gaat voor de 
titel
PAPENDRECHT - JO17-1 het team van trainer Chahid Chaibi heeft afgelopen zaterdag de 
uitwedstrijd tegen Oranje Wit JO17-2 met 1-3 gewonnen. Het team is nu alleen koploper, 
zij hebben drie punten voorsprong op VVAC en VVGZ. VVAC heeft weliswaar nog wel een 
wedstrijd te goed. Met nog 4 wedstrijden te gaan, waaronder de dorpsderby tegen 
Drechtstreek, zijn ze op koers voor de titel in de 1e klasse-4.

PAPENDRECHT - Zaterdag 
speelt het eerste een thuis-
wedstrijd tegen Hardinxveld. 
De ploeg uit het gelijknamige 
dorp zit nog volop in de degra-
datiestrijd. Zij staan met 11 
punten op een 13e plek. De af-

trap op het Slobbengors is om 
14:30 uur. Het tweede speelt 
ook thuis tegen Zwaluwe uit 
Lage Zwaluwe. De aftrap is om 
12:30 uur. De vrouwen hebben 
geen competitieverplichtin-
gen. JO19-1 speelt op het Slob-

bengors tegen LRC, de bal 
wordt om 14:30 uur aan het 
rollen gebracht. MO19-1 heeft 
geen competitieverplichtin-
gen. Het programma voor de 
overige elftallen is te vinden 
op www.vvpapendrecht.nl.

Pupil van de week is Dylan Kamermans. (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 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 
alle handtekeningen van de 1e 
elftalspelers. De pupil van de 
week is Dylan Kamermans. 
Dylan die met een 8-1 over-
winning op zak aanschuift aan 
de interviewtafel is 8 jaar. “We 
hebben met 8-1 gewonnen en 
ik heb met een kopdoelpunt 
gescoord,” vertelt hij trots. “En 
ik heb nog twee keer ge-
scoord”. De spits die in JO9-1 
speelt is leerling van de Vier-
master. Hij is rechtsbenig maar 
met links kan hij ook het één 
en ander. Hij wordt getraind 
door Marcel Harlaar. “Ik vind 

het leukste aan voetbal over-
spellen en het spelen in een 
team”. Gezelschap van andere 
kinderen vindt Dylan leuk, een 
echte teamspeler dus. Zijn fa-
voriete speler is Christiano Ro-
naldo. Hij heeft een lange be-
denktijd nodig om te beslissen 
wat zijn favoriete club is. Uit-
eindelijk is dat toch Real 
Madrid maar Feyenoord is ook 
zijn club. Dylan, die later graag 
voetballer wil worden, denkt 
dat Papendrecht met 2-1 wint 
van Hardinxveld. Wij wensen 
hem veel plezier tijdens die 
wedstrijd.
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