100 jaar VV Papendrecht
Nieuwsbrief 15
Coen Moulijn op het Slobbengors
In het kader van het
naderende 100-jarige
jubileum van
voetbalvereniging
Papendrecht en het
aankomende Jubileumboek
nemen wij u ruim 46 jaar
mee terug in de tijd.
Zondag 1 speelde destijds
op het hoogste
amateurniveau en trad op
zondag 27 januari 1974
voor 1500 toeschouwers
op het hoofdveld van het
Slobbengors aan tegen het
altijd lastige Rotterdamse
Xerxes met de bekende
Nederlandse trainer
Bob Janse op de bank.
Laat hij nu net de oom van
VV Papendrecht-trainer
Berry Janse zijn en je hebt
een waar familiegevecht:
Janse versus Janse.
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De opstelling van VV Papendrecht was: Romijn (doelman), Van der Kooy, Schalk, Troost, Peters, Terlouw,
Bergsma, Wasbeek, Lutjeboer, Molendijk en Junte.
Bij de Rotterdammers stond Coen Moulijn linksbuiten. Ja, u leest het goed. Coen Moulijn de oude maestro
van Feyenoord. De kleine, spectaculaire en onnavolgbare linksbuiten. De oud-international van het
Nederlands elftal. Winnaar van de Europa Cup 1, winnaar van de wereldbeker, 4x winnaar van de Europese
Intertoto cup, 5x landskampioen en 2x de KNVB beker. In 2018 zat hij bij de 50 beste Nederlandse voetballers
aller tijden van Voetbal International. Niet veel mensen weten, dat hij nog een paar wedstrijden meespeelde
bij Xerxes 1, nadat hij gestopt was bij Feyenoord. In de eerste helft was Xerxes de betere ploeg. Het leidde tot
een 0-1 ruststand. Papendrecht begon de tweede helft furieus onder leiding van de driehoek van Cor Terlouw,
Frans Lutjeboer en Joop ‘De Rooie’ Molendijk. Laten dat nou net 3 mannen zijn, die in de top 20 staan van
beste spelers uit de historie van VV Papendrecht. Na een minuut lag de gelijkmaker al in het Xerxes-doel.
Terlouw zette vanaf rechts voor op Molendijk, die de bal in eerste instantie nog bijna verspeelde, maar met
een laatste tik kon hij het net laten bollen. Die drie mannen zorgden in de 50e minuut ook voor de 2-1.
Opnieuw kon Cor Terlouw 'De rooie Joop' aan het werk zetten. In een lange sprint ontdeed Molendijk - hij was
razendsnel - zich van zijn directe tegenstander en met een droge schuiver maakte hij de 2-1. Zondag 1 kreeg
daarna vleugels en kon er lustig op los voetballen, maar gescoord werd er niet meer. De wedstrijd eindigde in
een 2-1 overwinning voor onze Papendrechtse hoofdmacht.
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100 jaar VV Papendrecht
Wilt u nog meer van dit soort prachtige voetbalverhalen uit het roemruchte verleden van VV Papendrecht
lezen? Kom dan op Koningsdag 27 april tussen 11 en 14 uur naar het Marktplein van Papendrecht, waar het
jubileumboek te koop zal liggen voor het symbolische bedrag van € 19,20. Uiteraard zal het daarna ook op de
club te koop zijn alsook in de webwinkel van VV Papendrecht >>
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‘t Slobberfeest 2020
Het Jubileum-Slobberfeest betekende voor de kantinemedewerkers, dat de dag voor hen al vroeg begon.
Want een groot feest vergt natuurlijk veel voorbereidingen, te beginnen met de kantine zoveel mogelijk
leeghalen en daarna gereedmaken voor de extra speciaalbierbar, de prijzen van de jubileumloterij, de dj en
natuurlijk de feestende mensen. Rond het middaguur werden de speciaalbieren uitgestald, waaronder
natuurlijk ook het eigen Jubileumbier 't Slobbertje. In de loop van de middag werd het steeds drukker in de
kantine en nadat de spelers van het eerste hun wedstrijd hadden afgerond - helaas niet winnend - trok
iedereen de kantine in om er een legendarisch Slobberfeest van te maken. Onder leiding van DJ John werd de
muziek harder gezet en begaf eenieder zich naar de verschillende bars om een (alcoholische) versnapering te
halen. Uiteindelijk werd de dansvloer goed gevuld en barstte ‘t Slobberfeest echt los.
De foto’s van Kiki Fotografie spreken voor zich >>
VV Papendrecht wil alle feestgangers bedanken voor het geweldige Jubileum-Slobberfeest, maar met name
het bar- en keukenpersoneel, want zonder hen was het nooit gelukt. Als laatste een woord van dank naar
Erwin Schuil en Gerrit Schutte voor het ophangen van al die mooie VV Papendrecht-shirts en -vaandels.
Sponsoren, helpen of ideeën? Laat het ons weten en doe mee. Neem contact op met de Jubileumcommissie,
bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail naar: jubileum@vvpapendrecht.nl.
Bij voorbaat dank voor uw inzet!
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