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De pupil van deze week is Brian van den Dungen. (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. De pu-
pil van deze week is Brian van 
den Dungen. Brain, die zijn 
kunsten dit seizoen vertoont 
in JO9-3, is 8 jaar oud. De 
rechtsbenige verdediger, die 
getraind wordt door Sander 
de Klerk, speelt het liefst cen-
traal achterin. “Ik ben niet zo’n 
goede aanvaller, daarom sta ik 
achterin. Ik kan goed ballen 
afpakken en hard schieten,” 
vertelt hij enthousiast. De 
leerling van de Viermaster 
heeft er net een wedstrijd op-

zitten tegen Sleeuwijk die met 
6-4 werd gewonnen. Op de 
vraag wat hij het leukste aan 
voetballen vindt, antwoord hij 
direct “plezier hebben”. Zijn 
favoriete speler is Christiano 
Ronaldo en zijn favoriete club 
is Ajax. Brian die nog een zus 
heeft denkt dat Papendrecht 
aanstaande zaterdag met 6-3 
gaat winnen van Pelikaan. We 
hopen dat hij gelijk krijgt want 
dan heeft het publiek in ieder 
geval een mooie middag. Wij 
wensen Brian heel veel plezier 
tijdens de laatste thuiswed-
strijd van het eerste.

Pupil van de week: Brian 
van den Dungen

Wedstrijdprogramma selecties

JO19-1 pakt 
periodetitel
PAPENDRECHT - JO19-1 onder leiding van trainer Richard Nardten en leider Patrick 
Benjamins heeft de 2e periodetitel binnen gehaald. Afgelopen woensdagavond had het 
team genoeg aan een nederlaag met 6 doelpunten verschil. In Dordrecht werd er tegen 
Oranje Wit JO19-2 een 3-3 gelijkspel uit het vuur gesleept, ruim voldoende dus voor de 
periodetitel. Zij kunnen zich opmaken voor de nacompetitie, voor een plek in de 4e divisie.

PAPENDRECHT - Aanstaande 
zaterdag speelt het eerste zijn 
laatste thuiswedstrijd van het 
seizoen tegen Pelikaan. De 
ploeg uit Zwijndrecht is met 
een prima serie bezig en staat 
op de 3e plaats. Het tweede 

speelt ook op het Slobbengors, 
zij trappen om 12:30 uur tegen 
Wieldrecht 2. De vrouwen 
hebben geen competitiever-
plichtingen. JO19-1 gaat op be-
zoek bij Alblasserdam, zij 
brengen de bal om 12:00 uur 

aan het rollen. MO19-1 gaat 
naar Gorinchem waar ze aan-
treden tegen Unitas. De aftrap 
op sportpark Molenvliet is om 
10:30 uur. Zie voor het pro-
gramma voor de overige elf-
tallen www.vvpapendrecht.nl.


