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Wedstrijdprogramma selecties

Martin van Heteren 
vrijwilliger van de maand
PAPENDRECHT - Martin van Heteren loopt al vele jaren rond bij VV Papendrecht. Hij heeft 
verschillende functies bekleed als leider of trainer van zijn voetballende kinderen. 
Momenteel is hij voorzitter van de Seniorencommissie en lid van de Jubileumcommissie, 
die ons 100-jarig bestaan voorbereid. Daarbij is Martin speaker tijdens de thuiswedstrijden 
van Papendrecht 1 en betrokken bij allerlei andere zaken. Een waardevol clubman dus.

PAPENDRECHT - Dit weekend 
speelt het eerste tegen Nivo 
Sparta. De ploeg uit Zaltbom-
mel staat op een 4e plaatst en 
is afgehaakt voor het kampi-
oenschap. De aftrap is om 
14:30 uur. Het tweede speelt 

ook thuis zij treden aan tegen 
Terneuzense Boys. De aftrap is 
om 12:30 uur. De vrouwen 
spelen eveneens thuis. Zij 
spelen tegen Rijsoord, de bal 
wordt om 12:30 uur aan het 
rollen gebracht. JO19-1 gaat 

naar Tiel waar zij het om 15:00 
uur opnemen tegen Theole. 
MO19-1 heeft geen competi-
tieverplichtingen. Het pro-
gramma voor de overige elf-
tallen is te vinden op www.
vvpapendrecht.nl.

Chantuo Cicilia. (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 
daarop alle handtekeningen 
van de 1e elftalspelers.

Verdediging
De pupil van deze week is 
Chantuo Cicilia. Hij speelt dit 
seizoen in de JO9-3 en is 9 jaar 
oud. Chantuo speelt het liefst 
in de verdediging. “Ik vind het 
leuk om ballen af te pakken en 
dan met een de hard schot de 
bal naar voren te spelen.” De 
linksbenige voetballer wordt 
getraind door Sander de Klerk. 
Het leukste van voetballen 
vindt hij hard schieten, over-

spelen en partijen. Chantuo, 
die leerling van de Viermaster 
is, heeft niet echt een favoriete 
voetballer maar zijn clubs zijn 
Ajax en Barcelona. Op de 
vraag wat wil je later worden 
is hij vrij duidelijk. “Ik wil 
voetballer en zanger worden. 
Ik zing vaak onder de douche 
en ik vind het ook leuk om te 
dansen,” vertelt hij met preto-
gen. Papendrecht speelt tegen 
Nivo Sparta, Chantuo denkt 
dat Papendrecht met 3-0 gaat 
winnen. Wij wensen hem veel 
plezier en hopen dat hij de 
uitslag goed voorspeld heeft.

Pupil van de week:  
Chantuo Cicilia

Johannis Schot stopt met topkorfbal bij PKC/SWKGroep
Johannis Schot neemt na dit 
seizoen afscheid van top-
korfbal. De laatste vijf jaar 
van zijn glansrijke loopbaan 
speelde hij PKC/SWKGroep.

PAPENDRECHT - De periode 
ervoor was Johannis Schoot 
actief voor DeetosSnel en het 
Belgische Boeckenberg. Uniek 
aan zijn loopbaan is dat hij zo-
wel in België als in Nederland 
landskampioen zaalkorfbal is 
geworden. Zijn beslissing om 
te stoppen kwam voor de Pa-
pendrechtse korfballers niet 
onverwacht. Wonen en wer-
ken in België combineren met 
een leven als topkorfballer in 
Papendrecht is geen kleinig-

heid, dat had hij al vaker laten 
doorschemeren. Het team 
verliest niet alleen een top-
speler, maar ook een persoon-
lijkheid in het veld. Hij liet de 
korfballiefhebbers niet alleen 
van zijn spel genieten, als er-
varen rot wees hij zijn ploeg-
genoten ook vaak de weg op 
moeilijke momenten. Zijn ab-
solute hoogtepunt in Papend-
recht was ongetwijfeld het 
beslissende schot 6 seconden 
voor tijd in de korfbalfinale in 
Ahoy in 2015. Hiermee schoot 
Johannis de 9e zaaltitel uit de 
historie van PKC eigenhandig 
binnen. Bij PKC wordt hij om-
schreven als een ‘teamplayer 
pur sang’. Hoewel Johannis 

Schot van DeetosSnel kwam, 
werd hij door de manier waar-
op hij zichzelf presenteerde 
toch een echte PKC-er. “Het is 
een zeer prettig mens zowel 
buiten als binnen de lijnen. 
Het teambelang ging altijd 
voor zijn eigen belang en hij 
stond er op de momenten van 
de waarheid. Absolute klasse”, 
klinkt het binnen de club. Voor 
Johannis was het een zeer 
moeilijk besluit. “Topkorfbal 
in zijn huidige vorm is ontzet-
tend zwaar in combinatie met 
mijn baan en mijn gezin. Na 
vijf fantastische jaren bij PKC, 
sluit ik mijn loopbaan als 
korfbalspeler af. Ik kijk met 
veel voldoening terug op 12 

jaar topkorfbal. Ik ben ontzet-
tend blij dat ik heb kunnen 
spelen voor de twee grootste 
en voor mij mooiste clubs in 
de Drechtstreek, DeetosSnel 
waar ik mij vormde als speler 
en bij PKC/SWKGroep waar ik 
mij doorontwikkelde. Het is 
mooi, om in de tijd die vrij 
komt, hen volgend seizoen 
weer samen op het hoogste 
niveau te zien.”
Voorzitter Bertjan Scheepbou-
wer vertelt dat Johannis enke-
le weken geleden zijn vertrek 
bekendmaakte: “Geen verras-
sing maar dat maakt de im-
pact er niet minder om. Velen 
kennen de dadendrang van 
Johannis binnen de lijnen 

maar hij is voor ons veel meer 
dan dat. Spelers met zijn in-
stelling, persoonlijkheid en 

kwaliteit komen maar eens in 
de zoveel jaar voorbij. Een 
unieke speler verlaat het veld.”

PKC/SWKGroep-speler Johannis Schot kijkt met veel voldoening terug 
op 12 jaar topkorfbal (Foto: Fleur Hoogendoorn).


