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Van Heeswijk Advies;

een bundeling van krachten voor een méér dan compleet financieel advies!

Particulieren en ondernemers kunnen bij ons terecht voor een volledig aanbod aan financiële- en administratieve 

diensten. Van het voeren van de administratie en een fiscaal advies tot een compleet hypotheekadvies en 

verzekeringspakket. Alles onder één dak. Hierdoor hebben onze cliënten continue een compact en integraal overzicht 

van hun financiële zaken. 

Voor al uw financiële zaken bent u bij ons aan het goede adres!

Veerdam 56  |  3351 AK Papendrecht  |  Telefoon: (078) 615 88 99  |  E-mail: info@vanheeswijkadvies.nl



VAN DE VOORZITTERVAN DE VOORZITTER

Voor u ligt alweer de 5e editie van onze presentatiegids De Rode V, een 

jubileumuitgave dus. We hebben over minder dan een jaar nog een 

mijlpaal. Op 1 augustus 2020 bestaat onze club 100 jaar. Veel mensen 

zijn bezig om voor een onvergetelijk jubileum te zorgen. Verderop in 

dit magazine leest u daar meer over. De Rode V geeft u een indruk van 

wat wij allemaal te bieden hebben als club. Wij zijn niet alleen actief op 

voetbalgebied, maar dragen ons steentje ook bij op andere vlakken. Daar 

is de Soos voor ouderen op woensdagmiddag een mooi voorbeeld van.

Zaterdag 1 speelt voor het eerst in de 1e klasse. Via de nacompetitie 

werd promotie afgedwongen. Na drie onvergetelijke wedstrijden, met als 

hoogtepunt de finale tegen NSVV met meer dan 1500 toeschouwers op het 
terrein van Heerjansdam, konden we de promotie vieren. Het leidde tot een 

geweldig feest, waarbij de ploeg van Johan Sturrus terecht het middelpunt was. 

Het eerste elftal speelt dit seizoen in een mooie competitie met veel regioclubs. 

Zaterdag 2 heeft zich prima gehandhaafd op het hoogste niveau voor 

reserveteams en krijgt opnieuw de nodige regionale teams als tegenstander.

De nieuwe Meidenvoetbalacademie moet gaan zorgen voor een verdere 

groei van onze toch al omvangrijke meidentak. De vrouwen gaan 

onder leiding van Eimerd van de Griend een nieuwe periode in. Hoofd 

Jeugdopleidingen Dennis Zaal gaat verder met het ontwikkelen van de 

jeugdafdeling. Al met al hebben we nog genoeg te doen.

We doen dit allemaal met veel enthousiaste vrijwilligers. Of het nu gaat om 

trainers, commissieleden, (assistent-)scheidsrechters, kantinepersoneel, 

leiders, materiaalbeheerders, werkploegleden, of welke functie dan ook, 

iedereen doet het met veel overgave. Ik ben daar trots op en dankbaar voor.

Als laatste wil ik alle sponsors en andere mensen bedanken, die een bijdrage 

leveren aan VV Papendrecht en misschien niet genoemd worden in dit 

magazine. Of dit nu een grote of kleine bijdrage is, is niet van belang. Alle 

steun is welkom en zorgt ervoor, dat we kunnen genieten van het spelletje 

dat voetbal heet.

Wij hopen, dat u deze presentatiegids met plezier leest en zien u graag 

binnenkort op ons mooie sportpark Slobbengors.

Hans Jonker

Voorzitter
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KLAAR VOOR HET 

NIEUWE SEIZOEN?

Ames wenst iedereen veel plezier!

Tel. 078 - 64 84 201www.ames.nl

Ames heeft vestigingen in Dordrecht, Sliedrecht, Oud-Beijerland, Ridderkerk, ‘s-Gravendeel (servicevestiging) en Zwijndrecht (servicevestiging en occasions)
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In mei 2017 is de Jubileumcommissie aan de slag 

gegaan om in 2020 een programma aan  

activiteiten te presenteren, dat past bij het  

100-jarig jubileum van VV Papendrecht. 

De commissie bestaat, zoals wellicht bekend, uit leden 

die hun sporen binnen ons verenigingsleven meer dan 

verdiend hebben en met elkaar alle geledingen van de club 

vertegenwoordigen. Nelie Sterrenburg, Mathilde Schram, 

Martin van Heteren, Peter Michielse, Niels van Heteren 

(secretaris), Dieter Hasenbein (penningmeester) en Wim 

Erkelens (voorzitter) hebben de handschoen opgepakt en 

vormen het kloppend hart van de vele voorbereidende 

werkzaamheden. Ideeën waren er al vanaf het begin in 

overvloed, maar het vinden van ‘handjes’ om van woorden te 

komen tot daden, vormde een van de belangrijkste taken. De 

grootste uitdaging echter was, zoals altijd, het tackelen van de 

traditionele bottleneck ‘Financiën’. Alles staat of valt tenslotte 

met het beschikbare budget. 

 

Met behulp van een aantal ‘oude en vertrouwde’ ondernemers 

werd het financieel mogelijk gemaakt om met name de 
Feestweek inhoud te geven. Uitgangspunt daarbij is, 

dat de activiteiten zich financieel uiteindelijk zelf zullen 
moeten bedruipen. Om financieel een basis te leggen voor 
de activiteiten in 2020 wordt op 21 november 2019 voor 

ondernemers een Eeuwfeestdiner georganiseerd in Hotel 

Apollo. Een veiling zal onderdeel zijn van deze avond. 

 

De Feestweek vindt plaats van zaterdag 13 tot en met 20 

juni 2020 op ons eigen Slobbengors. Op het Rood-Zwarte 

Plein zal een grote feesttent verrijzen. Daarin worden 

twee feestavonden georganiseerd. Ook een aanrader is de 

zelfgeproduceerde theatervoorstelling ‘100 jaar  

VV Papendrecht’. Die staat voor de donderdag gepland en 

mag je niet missen! Naast de Feestweek worden uiteraard 

gedurende het gehele jaar diverse activiteiten gehouden om 

het mooiste Jubileum dat er bestaat te vieren. Zo wordt een 

drietal reünies georganiseerd. Voor de jeugd is er onder meer 

de ‘Van ’t Geloof-Penaltybokaal’ en voor onze G-voetballers 

vindt op 6 juni het grote KNVB G-toernooi plaats. Op 31 juli 

wordt de traditionele Oudejaarsavond gevierd, uiteraard met 

oliebollen en vuurwerk. 

 

Naar verwachting wordt in de tweede helft van augustus een 

Jubileumwedstrijd gespeeld door onze hoofdmacht tegen een 

professioneel team. Verder wordt achter de schermen hard 

gewerkt aan het maken van een Jubileumboek. Een eeuw 

voetbalgeschiedenis wordt door een drietal redacteuren 

nauwgezet decennium voor decennium onderzocht en 

uitgepluisd. Monnikenwerk dat vast en zeker gaat resulteren 

in een fantastisch document, dat ieder lid in de kast moet 

hebben staan. 

 

Al dit werk kan natuurlijk niet alleen door de leden van de 

Jubileumcommissie worden gedaan. Gelukkig hebben zich vele 

leden van VV Papendrecht gemeld om letterlijk en figuurlijk 
de handen uit de mouwen te steken. Zo zijn er inmiddels voor 

veel activiteiten subcommissies aan de slag om van 2020 

een geweldig Jubileumjaar te maken. Maar extra hulp is altijd 

welkom. Geïnteresseerd? Wend je dan tot een van de leden 

van de Jubileumcommissie of stuur een e-mail naar  

jubileum@vvpapendrecht.nl. 

 

Houd de website in de gaten voor de complete agenda en de 

terugtelklok tot het moment van de eeuwwisseling:  

1 augustus 2020.

Festiviteiten 
100-jarig Jubileum 
krijgen vorm!
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Als club willen we ons 
natuurlijk handhaven. 
Tijdens het seizoen 
kijken we verder, wat 
de mogelijkheden zijn.



HOE KIJK JE TERUG OP JE EERSTE JAAR ALS HOOFDTRAINER? 

“Achteraf kon ik het niet beter wensen. Ik heb wel even 

tijd nodig gehad om te wennen aan de groep en de club. 

In het begin liep het nog niet echt lekker. Op een gegeven 

moment heb ik de keuze gemaakt om opnieuw te beginnen. 

Goede afspraken maken, bouwen aan vertrouwen, de ploeg 

overtuigen van de speelwijze. Een mooi proces waar ik zelf 

verantwoordelijk voor was. Ik kan nu zeggen, dat het een 

topjaar was.”

WANNEER KREEG JE HET IDEE: DIT KAN WAT GAAN WORDEN? 

“Dat waren verschillende momenten. De wedstrijd tegen 

Wilhelmina’26 thuis (3-1 winst) was een ijkpunt. Ik dacht 

toen: ja, dit is het. Ik zag geloof bij de spelers met betrekking 

tot het systeem. De taken werden goed uitgevoerd en nog 

belangrijker: ze gingen elkaar coachen en corrigeren. Twee 

weken later speelden we de wedstrijd tegen Nivo Sparta. 

Een volgend meetpunt, één van de betere teams uit de 

competitie. We speelden gelijk en lieten zien, dat we het 

ook tegen een topploeg konden. Het laatste ijkpunt was het 

slot van de competitie. We hadden met de staf tegen elkaar 

gezegd, dat als we 6 wedstrijden voor het einde nog binnen 

3 punten zouden staan van de koploper, dat het dan nog 

leuk zou kunnen worden. Dat was het geval. We werden net 

geen kampioen, maar lieten wel ons beste voetbal zien, met 

uiteindelijk de promotie via de nacompetitie als resultaat.”

IN DE EERSTE WEKEN ZAG JE DE GROEP GROEIEN TOT EEN 

TEAM, HOE VERLIEP DAT PROCES? 

“Door goede afspraken te maken. Iedere speler heeft zijn 

taken. Ze gingen elkaar ook helpen en coachen. De resultaten 

hielpen ook mee natuurlijk. Als de resultaten komen, komt 

het vertrouwen en zie je de teamspirit eveneens groeien. 

Iedereen besefte, dat we het met zijn allen moeten doen. 

Een ontwikkeling die we overigens met de hele staf hebben 

bereikt. Ik had en heb gelukkig nog steeds een geweldig 

begeleidingsteam, dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd 

aan het succes.”

Johan Sturrus begon in de zomer van 2018 aan zijn eerste trainersklus op eigen benen. In een geweldig 

seizoen, waarin de titel met een paar goals verschil aan Nivo Sparta gelaten moest worden, werd via de 

nacompetitie alsnog de promotie naar de eerste klasse bewerkstelligd. Een fantastisch debuut derhalve. 

Het nieuwe seizoen is net begonnen, een mooi moment om even terug en vooruit te kijken. 
 

DE SPELSTIJL WAS VOORAL VERZORGD VOETBAL EN VEEL 

BALBEZIT, KLOPT DAT? 

“Zeker. Wat ik belangrijk vind, is: blijf te allen tijde verzorgd 

voetballen. Heb geduld, blijf spelen uit de organisatie. Wij 

willen graag de bal hebben. Dat maakt voetballen ook leuk, 

denk ik. Een mooi voorbeeld was de wedstrijd tegen Geinoord 

in de nacompetitie. De winnende goal viel in de laatste 

seconden, vooral, omdat we geduldig bleven voetballen.  

Niet blind de bal naar voren, maar blijven opbouwen.”

HOE KIJK JE NAAR DIT SEIZOEN, WAT ZIJN DE 

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN? 

“Een groot voordeel van de promotie is, dat de spelers 

uitgedaagd worden om mee te groeien in het niveau. Je komt 

betere spelers tegen, de ploegen zijn beter, het gaat allemaal 

net wat sneller. De selectie is vrijwel intact gebleven. We 

hebben een jonge ploeg, waar nog genoeg rek inzit. We zullen 

wel zien wie mee kan en wie afhaakt.”

WAT IS JE DOELSTELLING VOOR HET TEAM? 

“De doelstelling is om de speelwijze, die we vorig seizoen 

in de 2e klasse hanteerden, ook in de 1e klasse ten uitvoer 

te brengen. Dus verzorgd voetbal met veel balbezit. Dat is 

natuurlijk wel een uitdaging, maar nogmaals: de kwaliteiten 

zitten in de ploeg. Als club willen we ons natuurlijk handhaven. 

Tijdens het seizoen kijken we verder, wat de mogelijkheden zijn.”

WAT IS JE PERSOONLIJKE DOELSTELLING? 

“Dit jaar heb ik nog dispensatie. Ik moet dus weer de boeken 

in om het diploma TC1 te gaan halen. Ik wil ooit graag op het 

niveau training geven, waarop ik zelf gevoetbald heb. Maar 

nu heb ik alle aandacht voor Papendrecht. We gaan ervoor 

zorgen, dat de ploeg verder groeit tot het niveau, dat nodig is 

om mee te kunnen in de eerste klasse. Daar heb ik overigens 

alle vertrouwen in.”

Hoofdtrainer 

Johan Sturrus
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Net als afgelopen jaar is trainer Chahid Chaibi 

verantwoordelijk voor JO19-1. Ons hoogste  

juniorenteam bereikte vorig seizoen de 3e plek  

in de Hoofdklasse en veroverde een periodetitel. 

Dankzij twee overwinningen werd de laatste ronde van de 

nacompetitie bereikt. Helaas werd in de finale in de laatste 
minuut van de verlenging met 4-3 verloren van Rijen JO19-1. 

“Dat was natuurlijk erg teleurstellend”, zegt Chahid Chaibi.  

“We waren zo dicht bij de promotie. Maar goed, we gaan er dit 

seizoen weer voor. Het grootste deel van de huidige ploeg ken 

ik al. We zijn daar in het voorjaar van 2017 als JO17-1 kampioen 

mee geworden. We zijn nog wel zoekende naar de juiste 

opstelling en het beste systeem. De keuze is ook afhankelijk, 

van wat de spelers precies aankunnen en hoe ze zich ontwikke-

len. We zijn daar keihard mee bezig tijdens de trainingen. Het 

gaat zeker goed komen. De doelstelling voor dit seizoen is 

meedraaien bij de bovenste drie en het behalen van een 

periodetitel. Met ‘we’ bedoel ik ook Patrick den Braber en 

Danny van der Ende. We werken al enkele jaren samen. Het 

klikt geweldig. Zij organiseren alles om de groep heen en ik kan 

ook nog op ze terugvallen om tactische zaken te bespreken. 

Geweldige gasten.” 

 

JO19-1 speelt zijn thuiswedstrijden om 12.30 of 14.30 uur.

JO19-1 gaat voor 

toppositie in Hoofdklasse
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Beheer van Verenigingen van Eigenaars



“We hebben een prima seizoen gedraaid en zijn in de 

middenmoot geëindigd”, vertelt Martin Nouwen. “Op het laatst 

werd het nog even spannend. Door blessures bij het eerste 

dienden we spelers af te staan en de onderste ploegen gingen 

punten pakken, maar we hebben het gered. Het is hartstikke 

belangrijk, dat Zaterdag 2 op dit niveau speelt. Spelers kunnen 

probleemloos doorschuiven naar Papendrecht 1 en voetballers 

van één, die terugkomen van een blessure, spelen graag in het 

tweede om ritme op te doen. Dat is pure winst ten opzichte van 

twee jaar geleden. De samenwerking met Johan Sturrus (trainer 

van het eerste) verloopt prima. We zitten op één lijn betreffende 
de spelopvatting. Het spelsysteem wil nog weleens verschillen, 

maar dat is ook afhankelijk van de beschikbare spelers. Elke 

donderdagavond overleggen we over wie waar speelt.” 

“Voor komend seizoen hebben we als doelstelling om in 

het linkerrijtje terecht te komen. Er zijn ervaren spelers 

teruggekomen en vanuit de jeugd zijn talentvolle spelers 

doorgestroomd. We hebben opnieuw een prima selectie. 

De begeleidingsstaf is dezelfde als vorig jaar. Daar ben ik blij 

mee. We willen nu doorpakken en ervoor zorgen, dat we een 

stabiele Hoofdklasser worden.” 

 

Zaterdag 2 speelt zijn thuiswedstrijden om 12.00 uur op 

dezelfde dag, waarop ook het eerste zijn thuiswedstrijden 

afwerkt.

MARTIN NOUWEN
/// trainer van Zaterdag 2

Martin Nouwen gaat zijn derde seizoen in als trainer van het tweede selectieteam. Afgelopen jaar  

handhaafde de ploeg zich op het hoogste niveau voor reserveploegen, de Reserve Hoofdklasse.

VV PAPENDRECHT DE RODE V /// 10-2019
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DERDE MAAL VROUWENTRAINER 

“Ik word nu voor de derde keer trainer van de vrouwenselectie 

van VV Papendrecht”, zegt Eimerd van de Griend. “We hebben 

ondertussen een mooie groep van 19 speelsters. We hopen de 

komende jaren met de doorstroming vanuit de meidenafdeling 

weer een stabiele vrouwenafdeling neer te zetten. We willen 

vooral plezier in het voetballen hebben, maar wel met het doel 

om zo hoog mogelijk te spelen.”

 

VV PAPENDRECHT

Het Lid van Verdienste loopt al een flinke tijd binnen de club rond. 
“Ik ben ooit begonnen in de jeugdcommissie als coördinator van 

de C-jeugd. Ik heb 11 jaar in het bestuur gezeten in verschillende 

functies en lever al meer dan 25 jaar een onmisbare bijdrage aan 
het Sinterklaasfeest van de club. Ik zit ook in de organisatie van 

de Slotdag. In mijn tijd als jeugdcoördinator speelden meisjes 

in verschillende teams. Op een gegeven moment ontstond het 

idee om ze bij elkaar te zetten en een meidenteam te formeren. 

Ik ben dat team gaan trainen en begeleiden. Zo ben ik met het 

vrouwenvoetbal in aanraking gekomen. Ik ben in twee periodes 

13 jaar trainer geweest van Vrouwen 1. We zijn van de 5e naar  
de 3e klasse gegaan.” 

NOORDELOOS 

“Ruim anderhalf jaar geleden werd ik halverwege het seizoen 

gevraagd om in te stappen bij Noordeloos. Het vrouwenteam 

stond op het punt om uit elkaar te vallen. De doelstelling was 

om de ploeg weer te motiveren en om niet te degraderen. Dat 

is gelukt. Ik heb er vervolgens nog een seizoen aan vastgeplakt. 

Een heel leuke ervaring, een andere omgeving. Een mooie club 

en een prima groep. Toch heb ik besloten om na dat seizoen te 

stoppen. Ik wilde eigenlijk helemaal stoppen, maar toen kwam 

het verzoek van Papendrecht.”

VROUWENVOETBAL

“Waarom vrouwenvoetbal? Ik denk, dat ik goed kan omgaan 

met mensen en pas me heel makkelijk aan. Vrouwen hebben 

andere omgangsvormen dan mannen. Je moet dat snappen en 

aanvoelen. Tot nu toe lukt me dat aardig.”

 

DRUK BAASJE

Buiten zijn bezigheden binnen VV Papendrecht is Eimerd ook 

nog voorzitter van het Sportgala Papendrecht en bestuurslid 

van het landelijk bestuur ‘Contact Oud- en actief dienende 

Mariniers’. “Het kost veel tijd, maar ik doe het allemaal vol 

passie en haal er voldoening uit.”

DOELEN VOOR DIT SEIZOEN

“Vrouwen 1 speelt momenteel in de vierde klasse. We willen bij 

de bovenste drie meedraaien en bouwen aan een stabiele basis 

voor de toekomst van het vrouwenvoetbal binnen Papendrecht. 

Een nauwe samenwerking met de meidenafdeling is daarom 

bijzonder belangrijk. We moeten ervoor zorgen, dat elk jaar 

speelsters uit de meidenteams overkomen, die enthousiast 

zijn om te gaan voetballen bij de vrouwen. Het zou mooi zijn, 

als we weer kunnen groeien naar twee vrouwenteams, één op 

recreatief en één op prestatief niveau.”

EIMERD VAN DE GRIEND 
de Heintje Davids van de vrouwen

PAPENDRECHT – “Waarom ik er opnieuw instap? Ik werd gevraagd door het bestuur. Het voortbestaan 

van de vrouwenafdeling was ongewis. Ik beschouw de vrouwentak een beetje als mijn kindje.  

VV Papendrecht zonder vrouwenvoetbal, dat bestaat niet.”
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ZIN IN EEN 
STOERE 
UITDAGING?
Wij hebben diverse 
openstaande vacatures!

AH Bestratingen • Noordweg 19 • 3336 LH  Zwijndrecht

078-6816410 • info@ahbestratingen.nl • www.ahbestratingen.nl

AH altijd op zoek naar het juiste talent

-  OPPERMAN

-  STRAATMAKER

-  MACHINIST KLEIN 

MATERIEEL

0234747

135X190
SEIZOEN 2019-2020

Burg. Keijzerweg 6 - 3352 AR Papendrecht - +31(0)78 644 21 50 - info@schenk-tanktransport.eu

WWW.SCHENK-TANKTRANSPORT.EU  



JOP VAN DER LEE  
voorzitter en enig lid van 

onze supportersvereniging

Een markant persoon, die je regelmatig tegen-

komt op het Slobbengors, is Jop van der Lee (71). 

Een man met een mening die al vele jaren rond-

loopt binnen de club. 

HOE BEN JE IN CONTACT GEKOMEN MET VV PAPENDRECHT? 

“Zoals velen denk ik. Mijn zoons Robbert en Martijn gingen 

voetballen. Robbert was de eerste die ging voetballen, maar 

hij was er weer snel af. Hij was meer van de individuele 

sporten, zoals wielrennen en surfen. Martijn was wel een 

echte voetballer. Ik ging uiteraard elke wedstrijd kijken. En de 

meesten weten wel, dat ik mijn mond niet kan houden langs 

de lijn. Dus was ik heel snel leider van het F-team van Martijn. 

Leuke tijd was dat. Ik had toentertijd een grote auto, waarin ik 

alle 9 spelers kon meenemen, reuzegezellig. Ik heb dat tot de 

A2 gedaan. Al die jaren hebben we leuke dingen gedaan. We 

maakten een potje en organiseerden dan wat.” 

JE HEBT IN DE LOOP VAN DE TIJD AARDIG WAT GEDAAN 

VOOR DE CLUB 

“Ja, van alles. Na de jeugd ben ik betrokken geraakt bij 

Zaterdag 2. Dat hing er destijds een beetje bij. Ik ben die 

ploeg gaan sponsoren. Met dat team heb ik ook van alles 

georganiseerd. We hebben reisjes gemaakt naar Texel, 

Barcelona, Newcastle, van alles en nog wat. Eveneens een 

geweldige tijd. Ik ben ook nog een tijdje hoofdsponsor geweest 

met mijn bouwbedrijf Ciolina. Er viel een gat, toen een andere 

sponsor failliet ging. Na die periode was ik een tijdje wat 

minder betrokken bij de club. Op een gegeven moment vroeg 

Joop Warner me teammanager te worden bij het eerste. Dat 

vond ik hartstikke leuk om te doen. Ik ben nog mee geweest 

met het trainingskamp in Albufeira. Ik heb daar mooie 

herinneringen aan.” 

HEB JE ZELF OOK GEVOETBALD? 

“Zeker. Ik ben opgegroeid in Rotterdam-Crooswijk. We 

woonden vlak bij HOV, maar omdat ik uit een katholiek 

gezin kwam, mocht ik daar niet voetballen. Al mijn vrienden 

speelden bij HOV, maar ik moest naar Leonidas. In Crooswijk 

is ook mijn liefde voor Sparta ontstaan. Het eindstation van de 

tramlijn, die door Crooswijk liep, was Spangen. Daarom gingen 

we altijd naar Sparta. We hadden niets met Zuid, dus ook niets 

met Feyenoord.” 

JE BENT NOG STEEDS EEN BEZIG BAASJE? 

“Ik ben nog hartstikke actief. Ik houd van sporten, waar een 

bal aan te pas komt. Mijn favoriete sport om zelf te doen is 

squash. Dat doe ik elke maandag. Dinsdag en donderdag bowl 

ik en voor de lol leg ik soms nog een biljartje. Zaterdag ben ik 

altijd op het Slobbengors. Kijken bij mijn kleinzoon, het tweede 

of het eerste.” 

HOE HEB JE VORIG SEIZOEN BELEEFD? 

“Dat was voor mij een topseizoen. Mijn beide cluppies 

promoveerden, Sparta en Papendrecht. Met Papendrecht hadden 

we eigenlijk kampioen moeten worden. Achteraf was de route via 

de nacompetitie natuurlijk veel leuker. Ik moet een compliment 

geven aan de trainer, die echt wat heeft neergezet hoor. Er stond 

een team. Iedereen ging voor elkaar door het vuur.” 

WAT ZIJN JE VERWACHTINGEN VOOR KOMEND SEIZOEN? 

“We moeten er vol voor gaan. Het eerste seizoen kent niemand 

je nog. Wie weet, kunnen we verrassen. Er is kwaliteit genoeg.” 

DE SUPPORTERSVERENIGING, LEG EENS UIT. 

“Na het seizoen, waarin Joop Warner stopte als trainer van 

Papendrecht 1, ben ik als teammanager gestopt. In het jaar, 

dat Peter de Haan trainer was, ging de eerste selectie voor een 

trainingskamp naar Malaga. Ik ben toen gevraagd om mee te 

gaan. Omdat ik geen functie had, heb ik mezelf benoemd tot 

voorzitter en enig lid van de supportersvereniging. Daar is het 

dus geboren en zo is het nog steeds.” Met een grote grijns sluit 

de voorzitter en het enig lid van de supportersvereniging van  

VV Papendrecht het interview af.
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0175036

135X190
2016-2017

onthullingsdoeken

hekwerkdoeken

vlaggen & banieren

wanddecoratie

lichtreclame

gevelreclame

reclameborden 

bouwschuttingen

bewegwijzering

raambestickering

voertuigbestickering

reclamedoeken

0184 698 698

www.esbi.nl

Combineert creativiteit en vakmanschap

Wat kunnen wij voor u doen?

Aanbouw, verbouw, dakkapellen, kozijnen (Hout en Kunststof), 
Stucwerk en alle mogelijke timmer en onderhoudswerken.

Frans van Mierisstraat 19
3351 JD Papendrecht

M. 06-46281302
info@timmerbedrijfanko.nl

Nieuwsgierig? Kijk voor meer info op: www.timmerbedrijfanko.nl

 Jumbo, Papendrecht, Jan van Goijenstraat 5
 Jumbo, Papendrecht, Meentpassage 4

Gefeliciteerd met het 
100 jarige jubileum

AIRCONDITIONING

KOUDE TECHNIEK 

AIRCONDITIONING

KOUDETECHNIEK

WARMTEPOMPEN

De Genestetstraat 7 | 3351 CK Papendrecht

Tel: +31 (0) 641490296 | Email: mosso-montage@hotmail.nl



Net als in 2017 hebben we afgelopen zomer  

opnieuw genoten van de OranjeLeeuwinnen.  

Heel Nederland leefde mee met de voetballende  

vrouwen tijdens het wereldkampioenschap. 

De finale werd weliswaar verloren van de sterke ploeg van 
de Verenigde Staten, maar met opgeheven hoofd kwamen 

onze vrouwen terug uit Frankrijk. Een superprestatie die nog 

meer glans krijgt als je ziet, wat het in Nederland doet. Van 

volwassenen tot jonge kinderen lopen we in shirts met de 

namen van onze speelsters achterop. En voor VV Papendrecht 

is het extra bijzonder: onze Papendrechtse Liza van der Most 

maakte deel uit van de selectie. Helaas kwam ze niet in het 

veld tijdens een wedstrijd. 

Het aantal leden van onze meisjesafdeling groeit nog steeds. 

Dat was al het geval, voordat het WK gespeeld werd. Inmiddels 

hebben we vier meisjeselftallen, in elke leeftijdscategorie 

eentje: Onder 13, Onder 15, Onder 17 en Onder 19. Jonge 
meisjes kunnen bij de jongens beginnen en later instromen 

bij de meisjesteams. Het niveau stijgt ook en dat heeft bij 

ons het idee gegeven om een echte Meidenvoetbalacademie 

te starten. Na veel voorbereiding en na overleg met en 

goedkeuring van het bestuur hebben we een voetbalacademie 

voor meisjes opgericht. Concreet betekent het, dat we ernaar 

streven om de trainingen op een hoger plan te brengen, met 

meer aandacht voor de individuele speelsters, zodat eenieder 

haar talent nog beter kan ontwikkelen. Meer wedstrijden 

tegen goede tegenstanders zijn daarin belangrijk. Het team 

van Meisjes Onder 19 vult deze voetbalacademie in. Hopelijk 

zijn we in staat om in de toekomst meer teams in de academie 

onder te brengen. 

 

De meisjesafdeling is onderdeel van de jeugdafdeling en wordt 

daarin meegenomen met betrekking tot trainers en in de 

begeleiding binnen de technische jeugdcommissie. Als vanouds 

wordt dit mede vormgegeven door Monique Klooster en 

Lonneke Michielse, die deel uitmaken van de jeugdcommissie. 

Beide dames zijn oud-eerste-elftalspeelsters en organiseren 

het geheel. Dennis Zaal, Hoofd Jeugdopleidingen, verzorgt 

samen met Barry de Leeuw de trainingen. 

 

Natuurlijk is het leuk om goed te presteren als team en 

resultaten te halen. En individueel misschien wel om in de 

voetsporen van Liza van der Most te treden. Net zo belangrijk 

zijn plezier, saamhorigheid, vriendschap en vertrouwen. Ook 

dat proberen we te bieden in een veilige omgeving. Iedereen is 

van harte welkom. Informeer gerust bij onze vereniging om de 

mogelijkheden na te gaan. Onze slogan is niet voor niets, dat  

VV Papendrecht een club met historie en toekomst is. Die 

toekomst ligt ook in het meisjesvoetbal en die kun jij mede 

bepalen!

/// VOETBALACADEMIE voor 
meisjes BIJ VV PAPENDRECHT
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Renovatie

Aanbouw

Badkamers

Kunststof kozijnen

Dakkapellen

Etc.

y.haas@upcmail.nl

-ZAND-GRIND-GROND-TEGELS-
-TUINHOUT-VERF-VERLICHTING-

Ketelweg 10

 

3356LE, Papendrecht

 

T: 078-6151236

 

W: www.vegopapendrecht.nl

P a p e n d r e c h t

www.vego.nl

Ketelweg 10

3356 LE, Papendrecht

T: 078 - 61 51 236

info@sportcentrumphysique.nl

 BUIKSPIERKWARTIER 

 FITNESS

 CARDIOBOXING

 YIN YOGA

 BODY BALANCE

 BODY PUMP

 ZUMBA

 SPINNING

 LOW IMPACT SHAPE

 DANCE FREAKS KIDS

 WORKOUTOFTHEDAY

 FYSIOTHERAPIE

Kijk wat jij kunt doen op kwf.nl
DEZE ADVERTENTIE IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR MEGENS INSTALLATIES

De apotheek is gelegen in winkelcentrum Westpolder.

Jan van Goyenstraat 25 | 3351JM Papendrecht | 078-6158586

westpolder@benuapotheek.nl | www.benuapotheek.nl



VV PAPENDRECHT /// KLEDINGPLAN

Bij VV Papendrecht wordt gewerkt met een Kledingplan. De jeugdafdeling valt onder het Jeugdkledingplan. Overige afdelingen van 
onze club zijn eveneens voorzien van speciale kledij. Nieuwe aankleding van teambegeleiders is een volgende stap. Doel van het 

Jeugdkledingplan is dat alle jeugdspelers, dus ook de niet-selectieteams, er netjes en eenduidig bijlopen met een wedstrijdtenue en 

een presentatiepak. Dit geeft een mooie uitstraling voor de club en is voor de leden voordeliger dan zelf elke keer weer nieuwe kle-

dij aan te schaffen. De kleding blijft eigendom van VV Papendrecht. De jeugdleden en hun ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk 
voor het compleet en netjes houden van de kleding.

Dankzij onze sponsors zijn de kosten beperkt. VV Papendrecht bedankt Fokker, CLB Loodgieters & Installatiebedrijf, Eteha Slang- 
techniek, I&C Services, NOSUCH, Esbi, Nexus en kledingleverancier Beltona, dat zij het Jeugdkledingplan mogelijk hebben gemaakt.

OUDERENSOOS

 

Ik begin mijn gedicht 

Met dat de Soos in 2001 is opgericht. 

Er was een plan om zoiets te organiseren 

En dat idee is uitgewerkt door drie heren. 

Herman Vermeulen en de broers Ad en Han Matena  

hadden gezamenlijk beslist 

Dat de Soos in Papendrecht node werd gemist. 

Ondergetekende kreeg de vraag 

Schrijf hierover een stukje en dat doe ik graag. 

Elke woensdagmiddag komen de oudjes aan. 

Als ik arriveer zie ik de fietsen en auto’s al bij de kantine staan. 
Hun eerste wens is aan de bar te vertoeven. 

Want daar kunnen zij bij binnenkomst een bakje verse koffie proeven. 
Achter de bar worden wij verwend 

Door Dinie en Trijnie, bij ieder wel bekend. 

Eigenlijk behoef ik dit niet te vertellen. 

De dames schenken in wat wij bestellen. 

Koffie, een borreltje, een biertje of wat fris 

Er is genoeg te koop wat lekker is. 

Er wordt geklaverjast, gepraat en gebiljart op het groene laken. 

Alles is geregeld om het ons naar de zin te maken. 

Een mannetje of vijfenveertig is aanwezig in de kantine  

van VV Papendrecht. 

Lid of geen lid, iedereen kan hier voor een gezellige middag terecht. 

Om even over enen worden de kaarten geschud en rondgedeeld. 

Er is niemand, die zich op de Soos verveeld. 

Vele biertjes worden er getapt 

En om een uur of drie wordt in wat hartigs gehapt. 

De bar wordt druk bezocht heb ik geleerd. 

Want de kelen moeten na deze lekkernij worden doorgesmeerd. 

De middag vliegt om en de bezoekers zijn dik tevreden 

En tegen vijven wordt weer naar huis gereden. 

De Soos mag van mij nog jaren blijven bestaan. 

Ik en velen met mij zijn blij er woensdagmiddag naartoe  

te kunnen gaan. 

Winnen of verliezen speelt geen rol. 

Je komt hier voor je plezier, je komt er voor de lol. 

Tot slot wil ik de lezers even laten weten 

Worden de dames achter de bar door ons niet vergeten. 

Aan het eind van het seizoen worden zij bedankt voor het werk  

dat zij deden. 

De dames krijgen een bloemetje en een cadeaubon, die zij voor iets 

nuttigs kunnen besteden. 

Mochten sommige mensen de Soos ook aardig lijken. 

Aarzel niet en kom eens kijken. 

- Gerard Dupuis
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Wat in het voorjaar van 2016 begon met een 

klein groepje van vijf enthousiaste voetballers 

en evenzoveel begeleiders, is uitgegroeid tot een 

16-koppige selectie, die alweer het vierde seizoen 

is ingegaan. 

Behalve uit Papendrecht komen de spelers uit de gehele 

regio tussen Gorinchem en Ridderkerk. Het G-voetbal heeft 

binnen VV Papendrecht vaste grond onder de voeten en 

maakt structureel deel uit van de rood-zwarte voetbalfamilie, 

sterker nog: het G-voetbal is binnen de club niet meer weg 

te denken. Zo maakt G1 inmiddels deel uit van een nieuwe 

traditie, als het gaat om de Nieuwjaarswedstrijd. Al twee jaar 

achtereen werd begin januari de wedstrijd tegen het eerste 

elftal winnend afgesloten. Ook in 2020 staat deze wedstrijd 

op het programma. In het jubileumjaar 2020 staat overigens 

nog een belangrijk G-evenement gepland. Op 6 juni vindt 

het KNVB G-toernooi op het Slobbengors plaats. Een groot 

aantal G-teams uit het hele district bindt die dag met elkaar 

de strijd aan om de hoogste eer. Twee absolute aanraders 

om als toeschouwer bij te wonen. De G-voetballers zullen uw 

belangstelling en support zeker waarderen. 

 

De afgelopen seizoenen werd door Papendrecht G1 

gevoetbald in een regiocompetitie. Als voordeel heeft dat, 

dat relatief dichtbij gespeeld wordt, maar als nadeel dat 

de krachtsverschillen groot zijn. Daarbij bleek, dat het niet 

vanzelfsprekend is om een bloeiende G-afdeling te hebben. 

Een aantal verenigingen heeft de grootste moeite om een 

ploeg op de been te brengen. Dat resulteerde in sommige 

gevallen in het uit de competitie nemen van een team. Ons 

G1 behaalde overigens een keurige 3e plaats in de anderhalve 

competitie. Hoogtepunt was het feit, dat tijdens het toernooi 

van Zinkwegse Boys ter plekke een speciale prijs voor 

keeper Joël in het leven werd geroepen om zijn tomeloze 

enthousiasme te eren. G-voetbal in volle glorie. Helaas moest 

afscheid worden genomen van Morris Zagwijn. Hij is begin juni 

2019 met zijn ouders en broers geëmigreerd naar Zweden(!). 

Als afscheidscadeau was hij Speler van de Week bij de laatste 

thuiswedstrijd van Papendrecht 1. 

 

Het seizoen 2019-2020 werd eind juli al afgetrapt door 

twee spelers, die met het regionale team meededen aan 

het nationale G-toernooi in Barendrecht. Daar werden de 

clubkleuren van FC Eindhoven verdedigd. Coach Ernie Brandts 

was dermate trots op de prestaties van zijn team, dat hij alle 

spelers heeft uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een duel in 

de Keuken Kampioen Divisie. 

 

Al met al staat G1 aan de vooravond van weer een prachtig jaar. 

Iedereen, zeker ook vrouwen/meisjes van 14 jaar en ouder, 
is welkom om een keer mee te trainen op woensdagavond. 

Stuur gewoon een e-mail naar G-voetbal@vvpapendrecht.nl. 

Supporters zijn bij de thuiswedstrijden op zaterdag vanaf  

10 uur van harte welkom langs de lijn!

G-VOETBAL 
niet meer weg te denken!
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Bij onze jeugdafdeling heeft Dennis Zaal (links op 

de foto) zijn eerste volledige seizoen als Hoofd 

Jeugdopleidingen achter zich. 

“We hebben het afgelopen jaar kleine stapjes gemaakt”, zegt 

Dennis Zaal. “We zijn veel bezig geweest met randzaken 

en hebben aardig wat brandjes geblust. Je merkt, dat 

communicatie ongelofelijk belangrijk is. De onderlinge 

communicatie tussen de jeugdleden, jeugdcommissie, 

coördinatoren en het kader moet beter. We willen twee keer per 

jaar binnen de jeugdafdeling een ledentevredenheidsmeting 

gaan uitvoeren. Hiermee kunnen we inspelen op de zaken, 

die niet goed gaan. Je kan de brandjes dan voorkomen in 

plaats van ze te blussen. De inbreng van de coördinatoren 

moet vergroot worden en een nog stevigere structuur dient te 

worden neergezet. Tevens zal meer aandacht komen voor de 

ontwikkeling van trainers. Vorig jaar zijn twee thema-avonden 

georganiseerd. Dat moeten er dit seizoen meer worden.” 

 

“Ik zag, dat in het begin aan alle kanten aan Dennis werd 

getrokken. Hij was met allerlei zaken bezig, maar kwam bijna 

niet toe aan zijn kerntaken.” Aan het woord is Rick Croese, 

Jeugdvoorzitter en Bestuurslid Jeugdzaken. “Het is belangrijk, 

zoals Dennis al zei, dat er structuur komt, dat goede afspraken 

gemaakt worden over wie wat doet en dat regelmatig overleg 

plaatsvindt.” 

 

“Op het gebied van trainingen gaan we veranderingen 

doorvoeren”, aldus Dennis Zaal. “Voor de leeftijd 8 t/m 11 gaan 
we de zogenaamde breedtetraining introduceren. Dit betekent, 

dat de verschillende leeftijdsgroepen per leeftijdsgroep 

gezamenlijk gaan trainen. De niveauverschillen zullen hierdoor 

JEUGDAFDELING 
/// VV Papendrecht

kleiner worden. We gaan circuittrainingen houden. Iedereen 

krijgt dezelfde trainingsvormen, die in een circuit worden 

afgewerkt. Verder zullen interne toernooien op individuele 

basis worden georganiseerd met uiteindelijk een individuele 

winnaar.” 

 

De trainingsstaf is aangevuld met oude bekende Paco Ariza 

Lora en met Noricio Nieveld. Noricio is met zijn ervaring in het 

betaalde voetbal van toegevoegde waarde. ”We zijn blij met 

de terugkeer van Paco, die met zijn ervaring en enthousiasme 

voor dynamiek zorgt”, vertelt Rick Croese. “We zijn er ook trots 

op, dat we met Danielle Spitsbaard een vertrouwenspersoon 

hebben, die de trainers kan begeleiden in de omgang met 

kinderen en ouders. Daarbij hebben we in Thea Vuurens een 

aparte verzorgster voor de jeugd, die één keer in de week 

beschikbaar is voor alle jeugdspelers.” 

 

“We trekken dit seizoen de trainingsintensiteit van de meiden 

gelijk met die van de jongens”, gaat Dennis Zaal verder. “De 

Meidenvoetbalacademie die we gestart zijn, is daar een 

onderdeel van. De meiden met talent blijven zo lang mogelijk 

voetballen bij de jongens, zodat hun ontwikkeling maximaal is.” 

 

“Ook continueren we de samenwerking met QSM, die met 

de voetbalschool op zondag een extra dimensie aan de club 

toevoegt”, geeft Rick Croese aan. “We gaan tevens weer aan 

de slag om jeugdspelers op te leiden tot clubscheidsrechter. 

Daarnaast proberen we jeugdspelers enthousiast te maken 

om als jeugdtrainer de jongere jeugd te gaan trainen. Al 

onze hoofdtrainers van de jeugd hebben een TC3-opleiding. 

De kwaliteit is derhalve geborgd, maar we hebben nog 

genoeg te doen”, sluit Rick Croese af. “Met de inzet van de 

jeugdcommissie, de coördinatoren, het technisch kader en alle 

vrijwilligers gaat dat zeker lukken.”
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www. bcvvpapendrecht.nl
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De actieve businessclub!

 

 

Peter en Lonneke 
Michielse 

 

 

 

 

Gert en Wilma  
van Wijngaarden 
……………………………………………. 

 
 

 

06 29 73 88 11
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Peter en Lonneke 
Michielse 

 

 

 

 

Gert en Wilma  
van Wijngaarden 
……………………………………………. 

 
 

 

06 29 73 88 11

Wilt u ook lid worden van onze Business Club,  
neem dan contact op met Bram Blom op 06 - 5432 5577  

of stuur een mail naar info@bcvvpapendrecht.nl

Mede dankzij de steun van onze Business Clubleden hebben we veel voor 
de club én hun leden kunnen betekenen. Hiervoor willen wij onze leden 

hartelijk bedanken!



 
 



           
 
 







 

Bakker Bart 
bezorgt!

Zin in een verse lunch of traktatie met  
belegde broodjes, zoete en/of hartige lekkernijen? 

Bakker Bart Papendrecht  
komt dit graag bij je bezorgen! 

Wij bezorgen tussen 08.30 - 15.00 uur. 
Wij bezorgen bij een bestelling vanaf €10.00.

Bezorgkosten bedragen €2.50. 

Gelieve de bestelling minimaal 1 uur van tevoren door te geven.

Bakker Bart Veerpromenade 106 3353 HG 
Papendrecht 

papendrecht.veerpromenade@bakkerbart.nl
www.bakkerbart.nl



Vrouwenvoetbal is hot. Het staat volop in de  

belangstelling. VV Papendrecht heeft wel  

6 meisjes-/vrouwenploegen. 

Bij de dames zijn Vrouwen 1 en het Vrouwenrecreatieteam 

oftewel de Powervrouwen actief. Die laatste groep gaat alweer 

het derde seizoen in. We spraken hierover met  

initiatiefneemster Yvonne van der Zande. 

WAT VOEGT HET VROUWENRECREATIETEAM TOE? 

“Het vrouwenrecreatieteam is er voor dames, die voetbal leuk 

vinden, graag sportief bezig willen zijn, maar geen wedstrijden 

willen spelen.” 

 

HOE BEN JE AAN DE NAAM POWERVROUWEN GEKOMEN? 

“Toen ik 3 jaar geleden het idee kreeg, had ik in eerste instantie 

als doelgroep voor ogen, moeders van wie de kinderen lid zijn 

van de voetbal. Daar had ik de naam Voetbalmoeders voor 

bedacht. Na een paar maanden kwamen er ook dames bij, die 

geen voetballende kinderen hadden, maar die het gewoon leuk 

vonden om 1 keer per week te voetballen. Toen hebben we de 

naam veranderd in Powervrouwen.” 

 

WANNEER TRAINEN JULLIE EN HOE ZIET ZO’N TRAINING 

ERUIT? 

“We trainen op vrijdagen van 20.00 tot ongeveer 21.15 uur. 
We hebben voor de vrijdagavond gekozen, omdat de meeste 

dames het doordeweeks druk hebben. De training lijkt op de 

training zoals die bij andere teams ook gegeven wordt. We 

/// POWERVROUWEN

beginnen altijd met een warming-up, meestal gevolgd door wat 

techniekoefeningen, afronden of een positiespelletje en tot slot 

een partijtje. We zijn nog op zoek naar een extra trainer, die het 

leuk vindt om zijn of haar kennis over te brengen op de dames.” 

MOET JE KUNNEN VOETBALLEN? 

“Je hoeft zeker niet te kunnen voetballen. De groep bestaat uit 

oud-voetbalsters en uit dames die nog nooit gebald hadden. 

Er is geen minimum- of maximumleeftijd. Het is een leuk 

gemêleerd gezelschap. En als je kind of kinderen mee willen 

doen, kan dat natuurlijk.” 

 

WAAR KUNNEN DAMES DIE ENTHOUSIAST GEWORDEN ZIJN 

ZICH AANMELDEN? 

“Ze kunnen gewoon een keer langskomen op vrijdagavond op 

sportpark Slobbengors of een e-mail sturen naar  

secretaris@vvpapendrecht.nl. Dat geldt ook voor 

belangstellenden, die training zouden willen geven.”
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Elk jaar worden op sportpark Slobbengors in de 

laatste week van de schoolvakantie de Westfalia  

VV Papendrecht-Voetbaldagen georganiseerd. 

Voetbalvereniging Papendrecht heeft als doel 

om iedereen drie fantastische voetbaldagen te 

bezorgen. 

De Voetbaldagen zijn voor alle kinderen tot en met 13 jaar, 

jongens en meisjes, leden en niet-leden. Iedereen is welkom. 

De deelnemers worden ingedeeld in vier leeftijdscategorieën. 

De jongste kinderen werken een aangepast programma af. 

Alle kinderen kruipen in de huid van de beste spelers van de 

Europese competities. 

 

Westfalia Marketing B.V. is de hoofdsponsor van de 

Voetbaldagen. Het bedrijf uit Maasdijk maakt het door zijn 

inbreng mogelijk om tegen een relatief laag deelnamebedrag 

aan hét voetbalevenement van het jaar mee te kunnen doen. 

Mede dankzij Westfalia kunnen kinderen, die het thuis minder 

goed hebben, eveneens deelnemen. Deze maatschappelijke 

betrokkenheid waarderen wij als club zeer. 

 

VV Papendrecht faciliteert tijdens de Voetbaldagen een 

voetbaltrainingsprogramma, lunch en versnaperingen. Alle 

deelnemers worden voorzien van een schitterend tenue. 

Tientallen vrijwilligers, waaronder de trainingsstaf van de jeugd 

en vele selectiespelers, steken de handen uit de mouwen 

om de kinderen ‘s morgens op het veld te voeden met 

aantrekkelijke trainingsvormen. Tussen de middag krijgen ze 

heerlijke maaltijden voorgeschoteld. Na de lunch begint het 

competitieve gedeelte. Met Goalmaster, vier tegen vier, het 

WK-spel en latje schieten kan eeuwige roem worden vergaard. 

 

In de laatste week van augustus werden de Voetbaldagen voor 

de tiende keer georganiseerd. De technische leiding was in 

handen van Dennis Zaal en Mark Schreurs. De algemene zaken 

werden verzorgd door de jeugdcommissie. De 99 deelnemers 

werden ingedeeld in diverse teams. Van Manchester City tot 

Liverpool en van Juventus tot FC Barcelona, alle Europese 

topteams waren vertegenwoordigd. Vanwege de aanhoudende 

hitte had het KNMI Code Geel afgegeven en was het Nationaal 

Hitteplan van het RIVM actief. Desondanks stonden de 

kinderen te trappelen van ongeduld. Wel werd vanwege de 

hittegolf een aangepast programma afgewerkt. Zo werd onder 

meer een waterballonnengevecht gehouden. Alle vrijwilligers 

zorgden ervoor, dat de kinderen voldoende bleven drinken 

en op tijd werden ingesmeerd. Ook ontbrak het niet aan 

ijsjes. Tussen de activiteiten door werd steevast de schaduw 

opgezocht. Zoals altijd werden de Voetbaldagen afgesloten 

met de prijsuitreiking. 

 

VV Papendrecht is dankbaar, dat de jarenlange traditie 

mogelijk wordt gemaakt door Westfalia Fruit, sponsor NOSUCH 

die alle certificaten en flyers verzorgt, en alle vrijwilligers die 
zorgen voor een vlekkeloze organisatie van de Westfalia  

VV Papendrecht-Voetbaldagen, waarbij het motto is:  

Drie dagen leven als een voetbalprof!

Westfalia VV Papendrecht-

/// VOETBALDAGEN
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Parkweg  1 -3  /  3356  LM  Papendrecht

Tel .  078 -6440022  Fax .  078 -6440239

Party-, bowlingcentrum en 

wok restaurant tot 300 personen.

in sponsoring voor de financiering of het ter beschikking 

banners en flyers met informatie.

bezit van de ANBI status en is hiermee gekwalificeerd als 
‘goede doelen organisatie’. Daardoor kunt u fiscaal tegen 

‘A L S  E R  I E D E R E  D A G  8  M E N S E N  S T E R V E N  

A A N  E E N  Z I E K T E ,  I S  H E T  T I J D  O M  B U I T E N  

D E  G E B A A N D E  P A D E N  T E  Z O E K E N ’ .

-Prof. Dr. CHJ (Casper) van Eijck-

Aan het woord is prof. Dr. Casper van Eijck, specialist 

alvleesklierkanker van het Erasmus MC.  Een arts die ‘gewoon 

zijn werk doet’ maar dat houdt in zijn geval  in dat hij patiënten 

zo goed mogelijk begeleidt naar hun einde. Want de kans om 

te herstellen van alvleesklierkanker is uitzonderlijk klein.  

Slecht 7% blijft langdurig leven. De meesten sterven binnen 

een half jaar na de diagnose. 

Samen met een team van specialisten, onderzoekers én artsen 

uit drie academische ziekenhuizen gelooft Casper dat het 

mogelijk is om een nieuwe behandelmethode te ontwikkelen 

die ervoor zorgt dat mensen langer in leven kunnen blijven. 

Die methode wordt de ‘oncolytische viro-immunotherapie 
(OVIT)’  genoemd; een behandeling waarbij een virus wordt 

ingezet tegen de tumor en tegelijkertijd het immuunsysteem 
van de patiënt op een positieve manier wordt geactiveerd.  

Een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek en de 

vorderingen die tot nu toe gemaakt zijn treft u aan in deze 

brochure. Evenals een selectie uit de talrijke acties die sinds 

de start van de campagne Support Casper zijn geïnitieerd.  

De opbrengsten van deze acties hebben er toe geleid dat er 

nu al een start is gemaakt met het broodnodige onderzoek. 

We hopen dit tempo te kunnen voortzetten. 

benodigde financiële middelen. Ieder traject bestaat uit 

worden voor hun interactie met het immuunsysteem. 

profielen opgesteld van huidige alvleesklierkankerpatiënten 

van de veranderingen in de immuun profielen gedurende 
(lymfocyten). Dit zijn de cellen die kankercellen kunnen 

K O M  O O K  I N  A C T I E 

Als bedrijf kunt u ook supporter van Casper worden.  

Een manier om te laten zien aan uw leveranciers, klanten 

en opdrachtgevers dat u gelooft in de aanpak van  Casper 

en zijn team;   durven denken buiten de gebaande paden 

om zodoende tot oplossingen te komen die er toe doen. 

In dit geval door mensen met alvleesklierkanker weer 

toekomstperspectief te geven via de ontwikkeling van 

innovatieve behandelmethoden. U kunt heel gericht, via 

een langjarige campagne, een onderzoeksstap steunen of 

Support Casper als goed doel verbinden aan een evenement 

dat u zelf organiseert of waaraan u met uw bedrijf deelneemt. 

En omdat we nog altijd groeien zijn we ook geïnteresseerd 

in sponsoring voor de financiering of het ter beschikking 
stellen van mensen die ons kunnen helpen bij het begeleiden 

en coördineren van de activiteiten en de fondsenwerving. 

Ook een secretariaat voor pr-en marketing staat nog op ons 

wensenlijstje. 

Wij helpen bij uw eigen evenementen graag met 

ondersteunend promotie-en campagnemateriaal, zoals 

banners en flyers met informatie.

Neemt u vooral contact op met ons om uw belangstelling 

kenbaar te maken zodat we samen kunnen kijken naar de 

meest optimale bijdrage. 

De Stichting is aspirant lid van het CBF-keurmerk en in het 

bezit van de ANBI status en is hiermee gekwalificeerd als 
‘goede doelen organisatie’. Daardoor kunt u fiscaal tegen 
zeer gunstige voorwaarden uw bijdrage leveren. We gaan 

graag in gesprek met u om de mogelijkheden te bespreken.

Onze directeur is Sjoerd Zwanenburg. U kunt hem 

rechtstreeks mailen via: sjoerd@alvleesklierkanker.nu  of 

bellen op 06-22986752.

N A M E N S  C A S P E R  E N  Z I J N  T E A M :  B E D A N K T !

C O N T A C T G E G E V E N S

Stichting Overleven met Alvleesklierkanker

Postbus 837

3500 AV Utrecht

Telefoon:  030 2306003

Mail:  info@alvleesklierkanker.nu

Website:  www.alvleesklierkanker.nu

Die methode wordt de ‘oncolytische viro-immunotherapie 

ingezet tegen de tumor en tegelijkertijd het immuunsysteem 

benodigde financiële middelen. Ieder traject bestaat uit 

worden voor hun interactie met het immuunsysteem. 

profielen opgesteld van huidige alvleesklierkankerpatiënten 

van de veranderingen in de immuun profielen gedurende 
(lymfocyten). Dit zijn de cellen die kankercellen kunnen 
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WANNEER BEN JE BEGONNEN BIJ VV PAPENDRECHT? 

“Ik was negen jaar, toen ik begon met voetballen bij  

VV Papendrecht. Ik startte in E6. Het seizoen erna speelde ik in 

E4, maar binnen een half jaar werd ik naar E1 overgeheveld. 

Aron Kraal en Bryan Mooiman waren mijn trainers. Ontzettend 

leuke gasten. Het jaar erop speelde ik in D1, waar Aron 

weer mijn trainer was. In die tijd speelde ik tevens bij het 

districtselftal van de KNVB. Tijdens een toernooi met die ploeg 

werd ik gescout door Feyenoord/Excelsior. Ik heb toen drie 
keer meegetraind en een wedstrijd gespeeld. Ze wilden me 

vervolgens graag hebben. Ik heb er twee seizoenen gespeeld 

en veel geleerd. Daarna ben ik naar Spartaan’20 gegaan.” 

 

HOE BEN JE BIJ GO AHEAD EAGLES TERECHTGEKOMEN? 

“Bij Spartaan’20 heb ik tot de JO17-1 gespeeld. Ik werd 

toen gescout door FC Twente en uitgenodigd voor een 

trainingsstage. Ik werd niet aangenomen door FC Twente, 

maar toevallig stond er een scout van Go Ahead Eagles langs 

de lijn. Die ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie wilde me wel 

graag hebben. Zo ben ik in Deventer beland.” 

 

WAT IS JE FAVORIETE POSITIE? 

“In de jeugd speelde ik altijd voorin, in de spits of op de 

flanken. Voor mij is scoren het mooiste, wat er is. Op dit 
moment speel ik vooral op de 10 of 8. ik ben derhalve meer 

een middenvelder nu.” 

 

JE HEBT JE PROFDEBUUT GEMAAKT, HOE WAS DAT? 

“Ja, geweldig natuurlijk. Ik was heel de dag superblij. Daar doe 

je het toch allemaal voor. Je wilt profvoetballer worden en dat 

lukt dan. Een geweldig gevoel, om nooit te vergeten.” 

 

WAT ZIJN DE PUNTEN DIE JE NOG VERDER MOET 

ONTWIKKELEN? 

“Ik moet zakelijker gaan spelen. Het jeugdige moet eraf. 

De juiste momenten kiezen, wanneer ga je diep, wanneer 

juist niet. Als je zakelijker speelt, zal je ook minder onnodig 

balverlies lijden. Balverlies op dit niveau kan gelijk dodelijk zijn.” 

 

WAT ZIJN JE STERKE PUNTEN? 

“Dat zijn mijn overzicht, techniek en scorend vermogen. Verder 

heb ik een goede steekpass. Mijn neusje voor de goal helpt mij 

ook in mijn rol als middenvelder. Een scorende middenvelder 

kan belangrijk zijn voor een team.” 

 

WE ZIEN JE NOG GEREGELD, ONDER MEER BIJ 

JEUGDTRAININGEN, IS DAT WAT VOOR JOU? 

“Klopt, ik kom regelmatig op het Slobbengors. Mijn broer 

Moshin (Zakaria heeft nog twee broers) maakt onderdeel uit 

van de trainersstaf van de voetbalschool QSM. Ik vind het 

hartstikke leuk om met jonge kinderen te werken. Dat doet 

me denken aan mijn eigen jeugdtijd, toen ik lekker aan het 

voetballen was. Mijn vrienden spelen nog bij Papendrecht. Dus 

als ik hier ben, pik ik een wedstrijdje mee.”

ALS LAATSTE: WAT IS JE DOEL VOOR DIT SEIZOEN EN DE 

VERDERE TOEKOMST? 

“Ik kijk nog niet echt verder dan dit seizoen. Ik zit de laatste 

tijd steeds bij de wedstrijdselectie. Dat wil ik vasthouden. Ik wil 

daarbij zoveel mogelijk leren van mijn trainers en medespelers. 

Onlangs had ik nog een invalbeurt tegen MVV. Ik moet nog 

geduld hebben.” 

 

Zakaria is een mooi voorbeeld voor menig jeugdspeler binnen 

onze club, die de droom heeft om profvoetballer te worden. 

De mogelijke opvolgers van Zakaria spelen alweer in de jeugd 

van verschillende profclubs. Ook zij hebben de droom om 

profvoetballer worden. 

 

“Hard werken, goed luisteren en openstaan voor adviezen, dan 

is alles mogelijk.” Met die woorden sluit Zakaria af.

/// Dromen van een
PROFCARRIÈRE
VV Papendrecht heeft al meerdere profspelers voortgebracht. Zakaria Eddahchouri is de laatste in het 

rijtje, die de profstatus bereikt heeft. De 19-jarige aanvaller tekende op 31 juli jongstleden zijn eerste 

profcontract bij Go Ahead Eagles. Op 4 mei had hij met zijn invalbeurt tegen FC Den Bosch al zijn debuut 

gemaakt in het betaalde voetbal.
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PROGRAMMA /// PAPENDRECHT 1

21-09-2019 VV Papendrecht - Oranje Wit Competitie

28-09-2019 Almkerk - VV Papendrecht Competitie

05-10-2019 SVL - VV Papendrecht Competitie

12-10-2019 VV Papendrecht - Kloetinge Competitie

19-10-2019 Nivo Sparta - VV Papendrecht Competitie

26-10-2019 VV Papendrecht - Sliedrecht Competitie

02-11-2019 Terneuzense Boys - VV Papendrecht Competitie

09-11-2019 VV Papendrecht - WNC Competitie

16-11-2019 Inhaal/beker  

23-11-2019 LRC - VV Papendrecht Competitie

30-11-2019 VV Papendrecht - Nieuw Lekkerland Competitie

07-12-2019 Montfoort S.V.‘19 - VV Papendrecht Competitie

14-12-2019 GRC14 - VV Papendrecht Competitie

21-12-2019 Inhaal/beker   

25-01-2020 VV Papendrecht - Heersjansdam Competitie

01-02-2020 Sliedrecht - VV Papendrecht Competitie

08-02-2020 VV Papendrecht - Nivo Sparta Competitie

15-02-2020 Oranje Wit - VV Papendrecht Competitie

22-02-2020 Inhaal/beker   

07-03-2020 VV Papendrecht - Almkerk Competitie

14-03-2020 WNC - VV Papendrecht Competitie

21-03-2020 VV Papendrecht - Terneuzense Boys Competitie

28-03-2020 Heerjansdam - VV Papendrecht Competitie 

04-04-2020 VV Papendrecht - GRC14 Competitie

11-04-2020 Inhaal/beker   

18-04-2020 VV Papendrecht - SVL Competitie

25-04-2020 Kloetinge - VV Papendrecht Competitie 

09-05-2020 VV Papendrecht - Montfoort S.V.‘19 Competitie

16-05-2020 Nieuw Lekkerland - VV Papendrecht Competitie

23-05-2020 VV Papendrecht - LRC Competitie
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PEOPLE TO PEOPLE

Fans zijn van onschatbare waarde. 

Dat geldt voor sport, net als voor het 

bedrijfsleven. Met trouwe fans heb je 

een relatie, maar die creëer je niet in 

een dag. NOSUCH verbindt merken 

en mensen in de zakelijke markt.  

Door design en communicatie 

bouwen we aan merkbelevingen die 

leiden tot fans van uw organisatie.

 

Ook creatief en meetbaar bouwen 

aan een trouwe fan-schare? 

Kijk op NOSUCH.nl of bel  

010-2441044


