
41 WOENSDAG 30 MEI 2018

VV Papendrecht-trainer Mark Schreurs vertrekt woensdag 30 
mei voor tien dagen naar Westbury in Zuid-Afrika.

PAPENDRECHT - Westbury is 
een voorstad van Johannes-
burg. Mark gaat daar voetbal-
training geven aan kinderen 
op de Bernard Isaac Primary 
School. “Het is allemaal spon-
taan ontstaan”, vertelt Mark 
Schreurs. “Mijn nichtje Resin-
da Coenraads loopt voor haar 
studie Maatschappelijk Werk 
en Dienstverlening 5 maanden 
stage op deze school. Ze is 
daar schoolmaatschappelijk 
werker. Alle kinderen met ge-
dragsproblemen worden naar 
haar gestuurd. Ik ging er ei-
genlijk heen om haar te be-
zoeken en te kijken op de 
school. Ik dacht: als ik er toch 
ben, kan ik me gelijk nuttig 
maken door daar voetbaltrai-
ningen te geven.”
 
Achterstandswijk
De 22-jarige jeugdtrainer 
traint bij VV Papendrecht de 
JO13-1 en is tevens trainer bij 
voetbalschool QSM. “Ik hoor-
de dat de school niet in een 
doorsneewijk ligt. Het is een 
enorme achterstandswijk 
waarin de school staat. Drugs 
en armoede zijn twee heel 
grote problemen. De kinderen 
lopen met kapotte schooluni-

formen en te kleine of te grote 
schoenen. Het is een over-
heidsschool, waardoor met 
minimale hulpmiddelen alles 
geregeld dient te worden.” 
Daarmee was het volgende 
idee geboren. “Toen ik dat 
hoorde dacht ik dat er vast 
mensen zijn die oude 
sportspullen hebben liggen. 
Als ik die inzamel en mee kan 
nemen, deel ik daar alles uit. 
Voor ik het wist, had ik twee 
koffers vol. Alleen al van VV 
Papendrecht had ik een koffer 
gevuld.” De kosten voor het 
meenemen van de koffers vie-

len wel tegen, € 200 per koffer. 
“Ik ben toen sponsors gaan 
zoeken om de kosten een be-
tje in de hand te houden. Ook 
daar heb ik heel veel spontane 
reacties op gehad. Ik had bin-
nen een dag al anderhalve 
koffer gefinancierd, helemaal 
geweldig! Als het zo doorgaat, 
kan ik nog een derde koffer 

meenemen. Als ik geld over-
houd, dan gaat dat naar de 
non-profit organisatie The Fa-
mily Life Centre.” Deze organi-
satie, ook in Westbury, zorgt 
ervoor dat de schoolkinderen 
ook in vakanties te eten heb-

ben. “De kinderen krijgen nor-
maal tijdens schooldagen te 
eten op school. Tijdens de va-
kantieperiode krijgen ze ech-
ter niets. The Family Life Cent-
re zorgt ervoor dat ze in de 
zomervakantie ook te eten 

krijgen. Ik ga niet alleen trai-
ningen verzorgen. Ik ga ook 
wat zien van Zuid-Afrika. Ik 
kijk ernaar uit om de trainin-
gen te geven. Het lijkt me best 
spannend, maar enorm leuk. 
Ik hoop met dit kleine beetje 

hulp kinderen blij te maken 
die het niet al te makkelijk 
hebben. Via deze weg wil ik 
iedereen bedanken die een 
bijdrage heeft geleverd aan dit 
initiatief in vorm van sportkle-
ding of financiële steun.”

Trainer gaat naar Zuid-Afrika 
Van de redactie

VV Papendrecht-trainer

‘IK KIJK ER NAAR 
UIT OM
TRAININGEN TE 
GEVEN’

De trainer gaat naar Zuid-Afrika. (Foto: Privé)

vlnr  Wim Veldhuis, Rinus den Engelsman, Fred van Dongen, Frans Schiereck en Sijm Beuk. 

Gezellige nostalgie woens-
dag 23 mei in Baarle-Nassau 
op de zogeheten Gedecoreer-
dendag van het district Zuid I 
van de KNVB.

REGIO - Elk jaar komen daar 
de gedecoreerde oud-gedien-
den variërend van bondsrid-
der tot gouden-speld-drager, 
van de voerbalbond bijeen. 
Voor de jaarlijkse ledenverga-
dering van hun club. En om 
elkaar weer eens gezellig te 
ontmoeten en bij te praten. 
Waarbij het accent vanzelf-
sprekend weer snel kwam te 

liggen op het rijke, gezellig 
warme verleden van de bond 
toen die nog gedragen werd 
door pure vrijwilligers. “Toen 
de bond nog echt van de clubs 
was en niet omgekeerd”, aldus 
Fred van Dongen.
Het district Zuid I is in feite een 
fusie van drie afdelingen: Dor-
drecht, Noord-Brabant en 
Zeeland.
 
Op de vergadering c.q. reünie 
in restaurant Den Engel waren 
vanzelfsprekend weer diverse 
voetbalprominenten met een 
‘Dordts’ verleden present. Zo-

als Wim Veldhuis (oud-dis-
trictsvoorzitter), Sijm Beuk 
(vooraanstaand lid van o.a. 
het voetbalparlement), Frans 
Schiereck (de huidige ‘ambas-
sadeur’ van de KNVB in Zuid-
Holland-Zuid), Cees Bakker 
(oud-internationaal scheids-
rechter en begeleider van ar-
biters), Kil Timmers (scheids-
rechterscommissie), Rinus den 
Engelsman (districtsbestuur-
der voor onder meer zaalvoet-
bal), Cees Hoogerwaard (re-
presentant Dordtse clubs) en 
Fred van Dongen (oud-voor-
zitter tuchtcommissie).

Oud-bestuurders op
gedecoreerdendag KNVB

Regiokampioenschappen 
voor zwemmers de Geul
PAPENDRECHT - Dit weekend 
werden in het Hofbad in Den 
Haag de eerste rondes van de 
Regiokampioenschappen ge-
zwommen. 
 
Een aantal Geulers had vol-
daan aan een of meerdere li-
mieten en mocht dus starten 
tijdens deze kampioenschap-
pen. De enige Regiotitel kwam 
op naam van Zoë van Gool, die 
op de zware 200 vlinder in de 
categorie meisjes senioren als 
eerste aantikte. Aaike de Ten-
der was in de categorie junio-
ren 1 goed voor twee medail-
les dit weekend, op de 200 

school werd hij in een PR knap 
2e en op de 100 school ver-
overde hij het brons. Op de 50 
school greep hij net naast de 
medailles en werd 4e. Sam IJ-
zerman was op de 100 vrij bij 
meisjes senioren goed voor 
brons op de 100 vrij, op de 200 
vrij tikte ze als 4e aan.
Tjomme de Tender startte op 
een aantal nummers in de ca-
tegorie junioren 1, zijn beste 
afstand was de zware 400 
wissel, waarop hij een 10e 
plaats haalde. Op de 200 rug 
zette hij een PR op de klokken. 
Brandon Groeneveld kwam op 
een aantal nummers aan de 

start in de categorie junioren 
3, zijn beste notering behaalde 
hij op de 200 rug waar hij 12e 
werd. Liam van Gool leverede 
zijn beste prestatie ook op de 
200 rug met een 12e plaats bij 
jongens jeugd.
Laura ‘t Lam startte in de cate-
gorie meisjes junioren 1, haar 
hoogste notering was een 7e 
plaats op de 50 vlinder. Op de 
100 vrij verbeterde ze haar 
beste tijd met ruim 2 secon-
den.
Daphne van Tilburg zwom in 
de categorie meisjes junioren 
2 de 800 vrij en werd daar 
knap 10e.

Ook hoogste rechters van de 
KNVB spreken RCD vrij
REGIO - De Commissie van 
Beroep van het district West II 
van de KNVB heeft maar een 
paar dagen nodig gehad om in 
navolging van de tuchtcom-
missie de Dordtse voetbalclub 
RCD vrij te spreken van onge-
oorloofd verzuim.
 
Dat betekent dat ook de hoog-
ste rechterlijke instantie bin-
nen de voetbalbond de zoge-
heten aanklager heeft 
gecorrigeerd. Die bestrafte be-
gin maart zonder de officiële 
consul en de scheidsrechter te 
raadplegen en dus op basis 
van een incompleet dossier de 

Dordtse derdeklasser RCD met 
3 effectieve winstpunten in 
mindering. De tuchtrechtelijke 
organen van de bond moesten 
zich toen nog buigen over de 
zaak. Dat leidde meteen tot 
onbegrip bij kenners van de 
(tucht)rechtsregels. 
 
Vanwege de vele (dreigende) 
afgelastingen besloot de 
KNVB in februari dat indien 
het hoofdveld (gras) van een 
club zou worden afgekeurd de 
thuisploeg verplicht was de 
wedstrijd naar haar kunst-
grasveld te verplaatsen indien 
dat aanwezig was.

 
Op 25 februari werd de wed-
strijd tussen RCD en Virtus af-
gelast omdat zowel het 
hoofd(gras)veld van RCD als 
het kunstgrasveld onbespeel-
baar bleek. Op het kunstgras 
lagen op diverse plekken le-
vensgevaarlijke ‘ijsbergjes’. 
Reden om in samenspraak 
met de veldconsul ook op dat 
veld een streep te zetten door 
de wedstrijd.
De bondsaanklager vond dat 
geen verschoonbaar verzuim 
maar haalde bakzeil bij de 
rechterlijke instanties van de 
voetbalbond.


