100 jaar VV Papendrecht
Nieuwsbrief 2
Jubileumlogo onthuld
Over anderhalf jaar wordt VV Papendrecht 100 jaar. De voorbereidingen voor het
Eeuwfeest zijn in volle gang. In het kader daarvan is de afgelopen maanden hard gewerkt
aan een speciaal jubileumlogo. Diverse ontwerpen zijn bekeken en beoordeeld.
Eind januari werd door het bestuur het speciale, door hoofdsponsor NOSUCH ontworpen
logo uitgekozen. Het stijlvolle jubileumlogo werd op zaterdagmiddag 2 februari onthuld
in de rust van de wedstrijd Papendrecht - Roda Boys/Bommelerwaard door voorzitter
Hans Jonker en jubileumcommissielid Dieter Hasenbein. Een doek met het jubileumlogo
hangt aan de muur van ons kleedkamercomplex, aan de kant van het Rood-Zwarte plein.

Voetbalplaatjesactie
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VV Papendrecht is een voetbalvereniging met een lange historie. In 2010 werd onze club
90 jaar. Bij dat heuglijke feit werd uitvoerig stilgestaan, onder meer met een
voetbalplaatjesactie. Dit tot groot enthousiasme van onze leden. Verwoed werden de
voetbalplaatjes van spelers en begeleiders gespaard en in het verzamelalbum geplakt.
Regelmatig kwamen leden bijeen om te kijken, hoever de anderen gevorderd waren en om
dubbele stickers te ruilen. Uiteraard waren het eigen voetbalplaatje en de eigen ploeg
favoriet. Iedereen, jong en oud, ging tot het uiterste om het album compleet te krijgen.
Velen lukte dit uiteindelijk. VV Papendrecht kijkt met groot genoegen op die periode terug.
Menigeen heeft het boek nog thuis en haalt het van tijd tot tijd uit de kast. Als je het
doorbladert, zie je jeugdspelers die heden ten dage furore maken in het eerste of trainer
dan wel leider zijn van een team.
Inmiddels is het 2019 en nadert het moment, waarop onze club 100 jaar wordt.
Vanzelfsprekend gaat dit uitgebreid gevierd worden. De Jubileumcommissie is al geruime
tijd bezig om van het Eeuwfeest een waar en onvergetelijk spektakel te maken. Tijdens de
voorbereidingen is geïnventariseerd, welke activiteiten de leden graag bewerkstelligd
zouden willen zien. Eén van de voornaamste wensen was een nieuwe voetbalplaatjesactie.
Voetbalvereniging Papendrecht is dan ook bijzonder verheugd, dat dankzij
Jumbo Papendrecht deze fantastische spaaractie opnieuw tot stand gekomen is.
Alle 541 sportplaatjes kunnen bewaard worden in het speciaal voor VV Papendrecht
ontworpen verzamelalbum. Dit krijgt ieder lid, dat zich heeft laten fotograferen en
toestemming gegeven heeft voor het gebruik van de foto, gratis verstrekt.
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De spaarboeken worden door de leiders verspreid. Overige leden en geïnteresseerden
kunnen het verzamelalbum aanschaffen bij Jumbo Westpolder Papendrecht of
Jumbo Meentpassage Papendrecht. Klanten bij Jumbo Papendrecht ontvangen bij elke
15 euro aan boodschappen (exclusief tabak en emballage) een gratis set met
VV Papendrecht-voetbalplaatjes. Vraag aan familieleden, vrienden, buren en kennissen,
of ze ook voor je willen sparen. Op deze wijze wordt het vrij eenvoudig om alle
verschillende plaatjes bij elkaar te krijgen.
We willen iedereen bedanken, die heeft bijgedragen aan de voetbalplaatjesactie. Namens
het bestuur van VV Papendrecht en Jumbo Papendrecht veel spaarplezier toegewenst!

Jubileumboek
In het kader van het naderende eeuwfeest wordt door de Jubileumcommissie onder meer
gewerkt aan een Jubileumboek over 100 jaar VV Papendrecht. We zijn daarom op zoek naar
leuke foto’s en anekdotes, die we kunnen gebruiken voor het jubileumboek.
Van Gerard L.M. Smits, voormalig speler van diverse jeugd- en seniorenelftallen,
ontvingen we een foto van Papendrecht A, dat op 4 maart 1967 kampioen werd.
De ploeg speelde in de hoogste klasse van de KNVB-afdeling Dordrecht onder leiding
van trainer Han van der Zeeuw.
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Staand van links naar rechts: leider Verhoeven, Simon Klaverdijk, Harrie Eilbracht,
Fred Kunst, Etienne de Blok, Cees Peters, Jan Kraal, Gerard Smits en leider Van Steenis.
Gehurkt van links naar rechts: Ad Gommers, Arie Middelkoop, Kees van der Heiden,
Wout van der Linden en Wim Pegtel.
E-mailadres Jubileumcommissie: jubileum@vvpapendrecht.nl.

VV Papendrecht een club met historie en toekomst

02-2019

