100 jaar VV Papendrecht
Nieuwsbrief 8
Onze club van 1921 tot 1927
Enige maanden na de oprichting van onze club konden twee ploegen gevormd worden. Omdat de
vereniging groeide, werd besloten tot het formeren van een bestuur. Cees Visser Adr.zn. werd de
eerste voorzitter, B. de Jong Azn. secretaris en T. Verheij penningmeester. Al in 1921 verhuisde het in
rood-zwarte kleuren gestoken PVV van het 'Zand' naar een nieuw terrein, ten westen van de Veerweg en
ten zuiden van de Tiendweg. Het moet ergens gelegen hebben ter hoogte van Garage van Wijngaarden
en het huidige Vondelpark. Het terrein was niet direct geschikt vanwege de greppels.
Met een gemeentesubsidie van 150 gulden en met riet en kolengruis werd dit stuk weiland omgetoverd
tot een voetbalveld. Met de aftrap door de toenmalige burgemeester Bonten jr. (foto onder) werd het
veld geopend met de wedstrijd Papendrecht - Sport en Strijd (S en S) uit Dordrecht.
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Helaas, na zo'n anderhalf jaar keurde de DVB (Dordtsche Voetbal Bond) het terrein af, omdat het
verwondingen op kon leveren (kolengruis) en omdat het circa 25 meter te smal was. Niet voor niets werd
het de 'Kipperen' genoemd. De nieuwbakken vereniging moest dus voor de tweede keer gaan verhuizen.
In 1923 werd een weiland aan de Lange Tiendweg betrokken, de zogenaamde Hoogt. Het is dus niet
toevallig, dat het vroegere zwembad ook zo heette. Het veld moet ongeveer op die plaats gelegen
hebben. Het terrein werd gehuurd en geschikt gemaakt voor voetbal. Tevens werd een heuse kleedkamer
getimmerd. Alles leek goed te gaan, maar in de winter bleken de nadelen van dit veld. Het lag ver van de
dijk, wat betekende, dat in de herfst en in de winter maar weinig mensen op de wedstrijden afkwamen.
Het modderpad vanaf de dijk naar de Hoogt hielp niet echt mee. Omdat de huur vrij hoog lag, duurde het
niet lang, of de vereniging kon de huur niet meer betalen en werd onze vereniging gedwongen het terrein
te verlaten. Na overleg met de DVB werd besloten de thuiswedstrijden aan de Oranjelaan in Dordrecht te
spelen. Voor het verenigingsleven was dit echter geen goede zaak en de hoeveelheid leden nam sterk af.
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100 jaar VV Papendrecht
Eeuwfeestdiner bijna uitverkocht!
Met het oog op het naderende 100-jarig bestaan van VV Papendrecht organiseert de Jubileumcommissie
op donderdag 21 november in Hotel Apollo het Eeuwfeestdiner, speciaal voor ondernemers die onze club
een warm hart toedragen. Tijdens deze avond worden tevens diverse unieke items geveild. De opbrengst
komt geheel ten goede aan de organisatie van de jubileumactiviteiten in 2020, zoals de Feestweek, de
theatervoorstelling, het G-toernooi en de Jubileumwedstrijd. De kosten bedragen € 125,- per couvert.
Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wilt u deze exclusieve avond meemaken, meldt u zich
dan vóór 31 oktober aanstaande aan bij de Jubileumcommissie. E-mail: jubileum@vvpapendrecht.nl.
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Lancering Jubileumbier op zaterdag 9 november
De afgelopen tijd hebben de nodige, speciale Jubileumartikelen het licht gezien. Op zaterdag 9 november
komt daar een item bij. Na afloop van de competitiewedstrijd van Papendrecht 1 tegen WNC 1 zal het
Jubileumbier gelanceerd worden.
Zoals iedereen weet, bestaat onze vereniging op 1 augustus 2020 100 jaar. De Jubileumcommissie is volop
bezig om alle voorbereidingen te treffen voor een onvergetelijk jubileumjaar. In het kader daarvan
hebben onze leden Niels van Heteren en Marc Commandeur het op zich genomen om met hun bedrijf
De Barossa voor een Jubileumbier te zorgen. De twee heren doen veel proeverijen met wijnen en bieren
en leveren bijvoorbeeld ook de wijn in de kantine. Zij vonden, dat er een exclusief gebrouwen
Jubileumbier voor VV Papendrecht diende te komen. Met dat idee hebben ze de Papendrechtse Brouwerij
de Heerlijkheid benaderd en de brouwer gevraagd een uniek en exclusief bier te maken voor ons
jubileum. Op 9 november zal dit bier gepresenteerd worden en zal er een proeverij zijn. Verder zullen
Marc en Niels dan met pakketten voor de feestdagen staan en bijvoorbeeld met flessen van 75 cl. Dit alles
gaat natuurlijk gepaard met een DJ en feestelijke muziek. Het Jubileumbier zal tevens vanaf die dag in de
kantine verkrijgbaar zijn. Uiteraard zal een deel van de opbrengst rechtstreeks naar het Eeuwfeest gaan.
Hoe het biertje eruitziet of hoe het gaat heten, willen Marc en Niels nog niet zeggen. Zo stelt Niels: “dan
moet je maar op 9 november naar de wedstrijd van ons eerste komen. Dan zal je het vanzelf zien en
kunnen proeven. Laat ik het zo zeggen: Geert-Jan van de Heerlijkheid heeft echt goed zijn best gedaan en
een prachtig bier gemaakt. Ik hoop, dat iedereen net zo enthousiast erover is, als wij zijn!”
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