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VAN DE VOORZITTER
Beste voetbalvrienden en -vriendinnen,
Voor u ligt de 6e editie van onze presentatiegids De Rode V. Een magazine dat bol
zou moeten staan met alle festiviteiten die vanwege het honderdjarig bestaan van
onze club de afgelopen periode plaatsgevonden zouden moeten hebben. Jammer
genoeg heeft dit niet zo mogen zijn. Op 17 maart heb ik het sportpark Slobbengors
voor bijna anderhalve maand moeten afsluiten als gevolg van de lockdown die
werd ingesteld na het uitbreken van de coronapandemie. Helaas zijn kort daarna
ook praktisch alle jubileumactiviteiten, die door de Jubileumcommissie zouden
worden georganiseerd, gecanceld en naar 2021 verplaatst.
In mei en juni hebben we gelukkig nog wat weken kunnen trainen waarna de
velden in groot onderhoud zijn gegaan en er dus wederom een stilte viel op het
sportcomplex. Na de onderhoudsperiode zijn begin augustus de velden opgeleverd
en zijn de selecties begonnen met hun voorbereidingen en oefenwedstrijden.
Vervolgens zijn langzaamaan ook de overige ploegen gaan trainen en wedstrijden
gaan spelen.
De lange periode van stilte op voetbalgebied is door een grote groep leden
aangegrepen om de kantine een flinke opknapbeurt te geven waarna ook
de commissiekamer, bestuurskamer en verzorgersruimte een metamorfose
ondergingen. De resultaten zijn werkelijk prachtig. Helaas kunnen we gezien de
coronarichtlijnen slechts beperkt gebruikmaken van onze gebouwen. Uit nood zijn
daarom op het Rood-Zwarte Plein vier tenten neergezet zodat bezoekers bij regen
extra gelegenheid hebben om te schuilen. Momenteel is nog niet duidelijk of we de
maatregelen, zoals we die nu handhaven, moeten blijven volgen of dat er wellicht
iets kan worden aangepast. Alles staat en valt met de status van de crisis.
Tussen al deze perikelen door is VV Papendrecht van Beltona overgestapt naar
Kogros Sport & Fashion en is gekozen voor de collectie van Quick Teamwear.
Wij willen de vertegenwoordigers van Beltona danken voor de jarenlange
relatie die wij hebben gehad. Vanaf dit seizoen hebben we dus een nieuwe
kledingleverancier waarin wij het volste vertrouwen hebben.
Hoe we de komende maanden gaan voetballen en hoe wij het 100-jarig jubileum
gaan vieren, is nog onduidelijk. Alle planningen en plannen kunnen per dag worden
gewijzigd en aangepast. Wij vragen u daarom regelmatig de website te bezoeken en
onze sociale media in de gaten te houden.
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Wij hopen dat u ondanks de moeilijke tijd waarin wij momenteel leven de
presentatiegids met plezier zult lezen en hopen u toch te blijven zien op ons
mooie Slobbengors.

Hans Jonker
Voorzitter
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Andoornlaan 18
3355 RN Papendrecht
Telefoon: 06-18298251
info@jbbusinesswear.nl
www.jbbusinesswear.nl
JB business wear, uw adres voor bedrijfs, promotie of sportkleding.
Bij ons staat persoonlijk contact voorop.
Wij leveren maatwerk en verwelkomen alle klanten van klein tot
groot. Wij borduren en bedrukken in eigen studio, kleine oplages is
hierdoor ook mogelijk.
Bij JB businesswear ontvangt u een oﬀerte op maat! Hierdoor zijn er
geen onverwachtse kosten.
Maak gerust een afspraak voor het uitzoeken of passen van de
kleding, dit kan bij JB businesswear of bij u op locatie.
HET ORIGINELE KRAAMCADEAU
MET NAAM, DE GEBOORTEBEER!
www.geboortebeerservice.nl

bemiddelingsbureau voor
werknemer en werkgever
Werven en selecteren met gevoel
danielle@aanzetwerving.nl
www.aanzetwerving.nl
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JUBILEUMACTIVITEITEN DOORGESCHOVEN
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En toen werd het maart 2020 en kwam ons land in de ban
van het coronavirus. Op de succesvolle Oudejaarsavond
na, werd het volledige programma noodgedwongen
doorgeschoven naar 2021.
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In de zomer van 2020 is VV Papendrecht in zee gegaan met
een nieuwe kledingleverancier, namelijk Quick Teamwear.
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HOOFDTRAINER JOHAN STURRUS

9

De trainer-coach, die in zijn eerste seizoen promoveerde naar
de eerste klasse, wordt binnen de club gewaardeerd om zijn
enthousiasme en voetbalknowhow. We spreken hem aan de
vooravond van de competitiestart.

VV PAPENDRECHT IS 100 JAAR!
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Gelukkig mochten we volgens de richtlijnen met 100 leden
bij elkaar komen om deze bijzondere verjaardag te vieren.

VERDER IN DIT NUMMER:
Jeugdafdeling en de Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen
Karel Spitsbaard, trainer JO19-1
Aron Kraal, trainer van het tweede
Webwinkel VV Papendrecht
Al 45 jaar vrouwenvoetbal bij VV Papendrecht
Niels van Heteren, de drijvende kracht achter het jubileumboek
Vijf meisjesteams bij VV Papendrecht
Voetballende sponsor Ronald van der Veere
Business Club vv Papendrecht
Powervrouwen
VV Papendrecht-helden knappen de accommodatie op
G-voetbal draait op volle toeren!
Guus Baars, speler van Feyenoord JO18-1
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Jubileumactiviteiten

doorgeschoven
naar 2021
Op 1 augustus 1920 werd door een aantal
Papendrechtse mannen in een café de
Papendrechtse Voetbal Vereeniging
(P.V.V.) opgericht.
In 1922 werd de naam omgezet naar het huidige en bekende
Voetbalvereniging Papendrecht ofwel VV Papendrecht. In het
Jubileumboek, waarvan op 31 juli het eerste exemplaar werd
overhandigd, valt het onderstaande te lezen;
In het eerste cluborgaan in 1932 omschreef toenmalig
bestuurslid Cees van den Heuvel de oprichting: “Op het zeer
bekende hoekje boven aan de veerstoep, bij Café Wapperom
werd op een Zaterdagavond onder heftige beweging en hilariteit
door eenige nieuwbakken voetballiefhebbers besloten een
Voetbalvereeniging te stichten.”
Een kleine 97 jaar na de oprichting, ruim 3 jaar voor de 100e
verjaardag van VV Papendrecht, kwam de Jubileumcommissie
‘100 jaar VV Papendrecht’ voor het eerst bijeen om ideeën uit
te wisselen over de festiviteiten, die in 2020 het bijzondere
jubileum luister zouden moeten bijzetten. Doel was het
ontwikkelen van een aantrekkelijk feestprogramma voor leden
én niet-leden met daarbij de voorwaarde dat er financieel
minimaal quitte gespeeld zou moeten worden. Dit alles
resulteerde in een overvol programma waar de leden van
de Jubileumcommissie met tevredenheid en vol verwachting
naar uitkeken… En toen werd het maart 2020 en kwam
ons land in de ban van het coronavirus. Op de succesvolle
Oudejaarsavond na, werd het volledige programma
noodgedwongen doorgeschoven naar 2021.

Het in de kantine verkrijgbare Jubileumbier ’t Slobbertje en het
op de Oudejaarsavond gelanceerde Jubileumboek vormen de
opmaat tot de Feestweek in juni en de Jubileumwedstrijden
op 11 juni tegen Drechtstreek en 21 augustus tegen FC de
Rebellen. Elders in deze glossy kunt u kennisnemen van het
volledige programma. Naast de Van ’t Geloof Penaltybokaal
voor de jeugd en de reünies voor de senioren moet de
Feestweek het absolute hoogtepunt worden van het Eeuwfeest. Op maandag 14 juni verrijst er op het hoofdveld
een enorme feesttent van 1000 m2. Daarin staat de dag
erna de theatervoorstelling ‘VV Papendrecht 100 jaar’ op
het programma. Deze voorstelling wordt een geheel eigen
productie waarin vele opmerkelijke feiten uit de historie
van VV Papendrecht tot leven komen. Een clubavond die je
niet mag missen. Op woensdag is de reünie 60+ met onder
meer een optreden van mede-eeuweling Muziekvereniging
Excelsior. Op vrijdag en zaterdag staan twee spetterende
feestavonden gepland met landelijk bekende artiesten
en dj’s, die garant staan voor absoluut topamusement en
knetterend feestgedruis.
Bij voorbaat is een dankwoord op zijn plaats aan iedereen die
heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de activiteiten.
Vele leden hebben de handen uit de mouwen gestoken om
een uniek jubileum op een unieke wijze te vieren. Daaruit blijkt
dat rood-zwart in alle opzichten een echte vereniging genoemd
mag worden.
Moge het coronagesternte ons gunstig gezind zijn. Van
uitstel komt wat de leden van de Jubileumcommissie
betreft geen afstel!
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Bij aanschaf van een Forza ebike v.a. €1499,-

Vraag de gratis brochure
aan via onze website.

Gebruik de code: FORZAPAPENDRECHT20 en ontvang
een accessoirepakket t.w.v. €99,Code alleen in een van de Forza winkels in te leveren

Met Forza kom je verder
Bekijk het hele assortiment op forzafietsen.nl
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/// JOHAN STURRUS
voor het 3e jaar trainer
van onze hoofdmacht
Johan Sturrus is voor het derde jaar verbonden

aan de club waar hij zijn trainerscarrière begon.
De trainer-coach, die in zijn eerste seizoen promoveerde naar
de eerste klasse, wordt binnen de club gewaardeerd om zijn
enthousiasme en voetbalknowhow. We spreken hem aan de
vooravond van de competitiestart.
HOE HEB JE VORIG SEIZOEN ERVAREN?
“Tot aan het abrupte einde van de competitie was ik zeker
niet ontevreden. Mede door het feit dat we op de laatste dag
van de overschrijvingstermijn promoveerden naar de eerste
klasse, begonnen we met vrijwel dezelfde groep aan het
nieuwe seizoen in de eerste klasse. Veel spelers hadden tijd
nodig om te wennen aan het stapje hoger. Het gaat allemaal
net wat sneller. Als ik terugkijk naar de wedstrijden, dan kan
ik me maar twee wedstrijden herinneren waarin we niets in te
brengen hadden. Daar was LRC uit er één van. We hebben veel
punten verspeeld door late tegengoals. Een wedstrijd over de
streep trekken is ook een kwaliteit.”
WAT HEB JE IN DE VOETBALLOZE PERIODE GEDAAN?
“Niet veel, je kon ook niet veel. We hebben na de eerste
versoepeling drie weken kunnen trainen zonder contact. Toen
we weer echt mochten sporten, waren de velden niet meer
beschikbaar. We hebben dus een aardig tijdje stilgelegen.”
JE DERDE SEIZOEN, HOE KIJK JE DAARNAAR?
“We hebben een andere indeling. Ik denk dat we in een
loodzware poule zitten. Als ik naar de tegenstanders kijk,
zijn het allemaal, in ieder geval op papier, gerenommeerde
ploegen. Van enkele elftallen ken ik wat spelers. Sommigen
hebben op hoog niveau gespeeld, dus aan ervaring geen
gebrek. Het doel is handhaving en we kijken dan verder hoe
het zich ontwikkelt. We moeten gaan bouwen aan een ploeg
die een stabiele eersteklasser zou moeten worden.”

centrale verdediger en de aanval is ook aan de dunne kant.
Middenvelders hebben we genoeg. Gelukkig hebben we veel
spelers die op meerdere plekken inzetbaar zijn. We hebben
wat spelers zien vertrekken of stoppen. Een speler als Sven
van der Net is een aardige aderlating, maar je mag als club
trots zijn dat hij zich bij ons ontwikkeld heeft tot een speler die
gewild is in de regio. Maar ook het vertrek van Koen Lighaam
en het stoppen van Edinho Goodett hebben impact. Maar daar
staat tegenover dat we prima spelers erbij hebben gekregen.
Dus die balans is prima.”
HOE KIJK JE TERUG OP DE VOORBEREIDING EN DE BEKER?
“De voorbereiding was redelijk en met wisselend succes. Als
je kijkt naar de beker, dan hebben we het in een poule met
alleen tweedeklassers als tegenstanders niet goed gedaan.
Dat reken ik mezelf ook aan. We hebben de beker gezien
als een verlengde oefencampagne. Ik heb veel gewisseld en
geëxperimenteerd. We hebben een keer verloren en twee
keer gelijkgespeeld, terwijl we alle drie de wedstrijden hadden
moeten winnen. In de wedstrijd tegen GJS hebben we aardig
wat kansen gecreëerd, maar het vizier stond nog niet op
scherp. Als iedereen zijn niveau haalt en fit blijft, dan slaan
we in de competitie zeker geen modderfiguur.”
JE BEGELEIDINGSTEAM IS VOOR HET DERDE JAAR INTACT
GEBLEVEN, WAT ZEGT DAT OVER JOU?
“We hebben een leuk team in de begeleiding. We zijn open
en eerlijk naar elkaar. Dat is prettig werken. Er is vertrouwen
in elkaar. Ik hoef me geen zorgen te maken over allerlei
randzaken. Dat is prima geregeld. Aan de begeleiding zal
het niet liggen!”
BEN JE AL GESTART MET DE OPLEIDING TC1?
“Zeker, best een uitdaging. Het is zwaar, maar zeer leerzaam.
Ik zet weer stappen in mijn ontwikkeling als trainer. We gaan
het gewoon netjes afronden met een diploma. Ik zal wel
moeten, anders moet ik zeker op zoek naar andere club.”

IN DE VOORBEREIDING EN BEKER SPEELDE JE MET TWEE
SPITSEN, IS DAT JE SYSTEEM?
“Nee, zeker niet. Op dit moment zitten we met wat blessures
en een schorsing in de voorhoede. Daarbij komt dat we door
het vertrek van Koen Lighaam een echte linksbuiten zijn
kwijtgeraakt. We hebben meerdere mogelijkheden. We kijken
per wedstrijd wat het systeem zal worden. We willen graag het
spel maken, veel aan de bal zijn maar dat kost kracht en dat
missen we op dit moment nog. Er is dus nog genoeg te doen.”
WAT VIND JE VAN DE SAMENSTELLING VAN DE SELECTIE?
“Ik ben niet ontevreden. Verdedigend mis ik een extra
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Een 3 gangen
keuze menu voor
maar €28,50
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VOETBAL = TEAMSPORT = SAMENWERKEN
etelweg
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Zo werken wij samen met onze klanten
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Organisatieadvies 2.0
Maakt uw organisatie sterker
Ontdek onze unieke Business Value Scan

endrecht
236
opapendrecht.nl
CFO voor het MKB
Zicht op uw financiële en fiscale positie
Zowel voor de onderneming als de ondernemer

WWW.DRECHTSTEDENACCOUNTANTS.NL

Ketelweg 10
3356LE, Papendrecht
T: 078-6151236
W: www.vegopapendrecht.nl

Ketelweg 10
3356LE, Papendrecht
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W: www.vegopapendrecht.nl

Ketelweg 10
3356LE, Papendrecht
Ketelweg 10
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3356 LE, Papendrecht
T: 078 - 61 51 236
W: www.vegopapendrecht.nl

www.vego.nl

VV PAPENDRECHT DE RODE V /// 10-2020

/// JEUGDAFDELING
Uiteraard heeft de coronacrisis ook bij de jeugdafdeling voor
de nodige hoofdbrekens gezorgd. Tegelijkertijd is de afgelopen
periode benut om verschillende vernieuwingen door te voeren.
Zo is dit seizoen één van de ambities gerealiseerd die vorig
seizoen is bepaald tijdens de drukbezochte inspiratieavond.
Met ingang van het seizoen 2020-2021 fungeert Joyce Janssen
als intakecoördinator. Zij zal nieuwe jeugdleden verwelkomen
en de wederzijdse verwachtingen bespreken. Overigens is
haar rol als coördinator van de JO10/JO11 overgenomen door
Marco Kornet.
In het najaar van 2020 gaan we starten met een nieuw
Jeugdvoetbalbeleidsplan. De eerste stappen zijn gezet. Zo zijn
er plannen gemaakt om te werken vanuit een 3-fasenopbouw,
te weten het FUNdament waar de basis wordt gelegd voor de
jongste jeugd, de Ontwikkelfase waarin spelers leren om op
een groot veld te spelen en wat dit betekent voor posities en
linies. En uiteindelijk de Prestatiefase, de fase waarin spelers
zullen leren om met elkaar tot de best mogelijke teamprestatie
te komen. Ook willen we breder spelers opleiden. Het
jeugdteam als een eilandje binnen de vereniging moet op
termijn einde verhaal zijn. We gaan binnen elke fase teams en
spelers samen laten trainen. Dit kan inhouden dat we teams
mengen, linietrainingen verzorgen met meerdere leeftijden,
trainers uitwisselen, etc.

Een van de nieuwe ideeën is om met modules te werken die
niet teamgerelateerd zijn. Het idee erachter is om jeugdspelers
ook een eigen invulling te geven aan hun ontwikkeling. Naast
de reguliere teamtrainingen zijn in het trainingsschema
aparte momenten ingebouwd om specifieke leerdoelen te
trainen als een module ‘vrije trappen nemen’, ‘verdedigen
1 op 1’, ‘aanvallend koppen’, ‘loop- en coördinatietraining’ en
dergelijke. Uiteraard staan en vallen deze ideeën met kader.
We mogen trots zijn op ons huidig kader en onze vrijwilligers,
maar wat mensen erbij kan geen kwaad. Het klinkt cliché, maar
vele handen maken licht werk.
Ook voetbalschool QSM, waarvoor enkele VV Papendrechters
actief zijn, heeft de nodige vernieuwingen doorgevoerd bij de
speciale voetballessen voor kinderen. Het ontwikkelen van
persoonlijke vaardigheden is een belangrijk onderdeel. De
trainingen vinden plaats op de zondag. Elke lesmodule, die
in principe uit 10 trainingen bestaat, richt zich op jongens en
meisjes in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar, maar mini’s van
4 en 5 jaar zijn ook welkom.
Bij VV Papendrecht is het streven om elke voetballer te laten
acteren op het juiste niveau, of dit nu prestatief of recreatief
is, waarbij plezier voorop staat. Door alle doorgevoerde
veranderingen kunnen we daar nog beter voor zorgen.

Westfalia VV Papendrecht

VOETBALDAGEN ///
Elk jaar worden op sportpark Slobbengors in de laatste
week van de schoolvakantie de Westfalia VV PapendrechtVoetbaldagen 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.

voetbalvormen voorgeschoteld. Tijdens de rustpauzes krijgt
iedereen volop drinken en bij warm weer een ijsje. Rond het
middaguur wordt een heerlijke lunch verzorgd. Na afloop
krijgen de winnaars van enkele competitieve activiteiten
mooie medailles en ontvangen alle deelnemers een prachtige,
door NOSUCH gemaakte oorkonde als herinnering aan het
fantastische voetbalfestijn.
Een jaarlijkse traditie sinds 2010 die helaas dit jaar niet kon
doorgaan vanwege het COVID-19-virus. We gaan ervan uit dat
we in 2021 de traditie weer gewoon voort kunnen zetten. De
sponsor heeft zijn ondersteuning al uitgesproken, waar wij als
club bijzonder blij mee zijn.
Ondanks de onderbreking in 2020 blijft het motto
onveranderd: ‘drie dagen leven als een voetbalprof’.
Tot 2021.

De ongeveer 100 deelnemers worden alle dagen begeleid
door tientallen vrijwilligers. De kinderen krijgen diverse leuke

/// 11

Dubbeldam Schade
A.A.S. Dubbeldam
Schade staat
staatvoor:
voor:
vakmanschap
100% vakmanschap
100% klantgericht
klantgericht
100%
ontzorgen
100%
A.A.S.ontzorgen
Dubbeldam Schade staat voor:
100% betrokken
betrokken
100%

edubbeldam
100% vakmanschap

www.autoschadedubbeldam.nl
www.autoschadedubbeldam.nl

A.A.S.
DubbeldamSchade
Schade
A.A.S.
Dubbeldam
Dordrecht
Dordrecht
CornelisLelystraat
Lelystraat1111
Cornelis
3316 ET Dordrecht
3316
Dordrecht
TEL.ET
078
617 7177
TEL. 078 617 7177
dordrecht@autoschadedubbeldam.nl
dordrecht@autoschadedubbeldam.nl

100% klantgericht A.A.S.
A.A.S.Dubbeldam
Dubbeldam Schade
Schade
A.A.S. Dubbeldam
DubbeldamSchade
Schade
A.A.S.
Papendrecht
Hardinxveld-Giessendam
Papendrecht
Hardinxveld-Giessendam
A.A.S.
Dubbeldam
Schade
staat
voor:
100%
ontzorgen
Geulweg
5
Rivierdijk
638
staat
Geulweg
5 voor:
Rivierdijk 638 A.A.S. Dubbeldam Schade
3356 LB Papendrecht
3371 EE Hardinxveld-Giessendam
3356
3371 EETEL.
Hardinxveld-Giessendam
TEL. LB
078Papendrecht
615 1011
0184 616 455100% betrokken
TEL.
078 615 1011
TEL.
0184
616
455
papendrecht@autoschadedubbeldam.nl
hardinxveld@autoschadedubbeldam.nl
100%
vakmanschap
papendrecht@autoschadedubbeldam.nl
hardinxveld@autoschadedubbeldam.nl
100% vakmanschap

www.autoschadedubbeldam.nl

100% klantgericht

100% klantgericht A.A.S. Dubbeldam Schade
A.A.S. Dubbeldam Schade
A.A.S. Dubbeldam Schade
100% ontzorgen
Papendrecht
Dordrecht
Hardinxveld-Giessendam
Geulweg 5
Cornelis Lelystraat 11
Rivierdijk 638 100% ontzorgen
100%
betrokken
3356 LB Papendrecht
3316 ET Dordrecht
3371 EE Hardinxveld-Giessendam
100%
betrokken
TEL. 078 615 1011
TEL. 078 617 7177
TEL. 0184 616 455
papendrecht@autoschadedubbeldam.nl
dordrecht@autoschadedubbeldam.nl
hardinxveld@autoschadedubbeldam.nl
www.autoschadedubbeldam.nl

www.autoschadedubbeldam.nl

A.A.S. Dubbeldam Schade
A.A.S. Dubbeldam
Dordrecht Schade
Dordrecht
Cornelis
Lelystraat 11
Cornelis
3316 ETLelystraat
Dordrecht11
3316
ET
TEL. 078Dordrecht
617 7177
TEL. 078 617 7177
dordrecht@autoschadedubbeldam.nl
dordrecht@autoschadedubbeldam.nl

0244885.pdf 1

A.A.S. Dubbeldam Schade
A.A.S.
Dubbeldam Schade
Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
Rivierdijk 638
Rivierdijk 638
3371 EE Hardinxveld-Giessendam
3371 EETEL.
Hardinxveld-Giessendam
0184 616 455
TEL. 0184 616 455
hardinxveld@autoschadedubbeldam.nl
hardinxveld@autoschadedubbeldam.nl

www.autoschadedubbeldam.nl

uw

1
1
1
1

30-9-2020 15:05:56

A.A.S. Dubbeldam Scha
Hardinxveld-Giessenda
Rivierdijk 638
3371 EE Hardinxveld-Giesse
TEL. 0184 616 455
hardinxveld@autoschadedubb

ffe
rin
g!

Al 25

r
jaa

Uw partner in woningstoffering

Al 25

E.A. Bijleveld Woningstoffering

ner in w
part
on
in

sinds
1995
uw

g!
ferin
tof
gs

jaa
r

A.A.S. Dubbeldam Schade
Dordrecht
Cornelis Lelystraat 11
3316 ET Dordrecht
TEL. 078 617 7177
dordrecht@autoschadedubbeldam.nl
o
st
pa
rtner
ing
in won

Wilgenhof 266 | 3355 PD Papendrecht | 06-53154002
e.bijleveld9@upcmail.nl | www.bijleveldwoningstoffering.nl

0244631.pdf 1

A.A.S. Dubbeldam Schade
A.A.S. Dubbeldam
PapendrechtSchade
Papendrecht
Geulweg 5
5
3356 Geulweg
LB Papendrecht
3356
Papendrecht
TEL.LB
078
615 1011
TEL. 078 615 1011
papendrecht@autoschadedubbeldam.nl
papendrecht@autoschadedubbeldam.nl

A

30-9-2020 14:09:44

3

VV PAPENDRECHT DE RODE V /// 10-2020

/// KAREL SPITSBAARD

trainer JO19-1, docent en ondernemer
PAPENDRECHT – “Hoe ik bij Papendrecht ben
terechtgekomen? Dat is een lang verhaal.”
JEUGD
“Ik ben in 1966 geboren in Den Haag. Op mijn tiende zijn we
verhuisd naar Emmen. Ik kom uit een gezin met 7 kinderen.
Ik heb een tweelingzus en nog drie zussen en twee broers. In
Emmen ben ik gaan voetballen. Ik heb daar alle jeugdteams
doorlopen. Ik heb daar zelfs nog als semiprof gevoetbald. Ik
heb dat een jaar volgehouden. Ik studeerde toen Economie in
Groningen en dat was niet meer te combineren. Ik ben toen
gestopt met voetballen.”
DELFT
“Rond mijn 21e keerden mijn ouders terug naar het westen.
We gingen in Delft wonen. Ik ben daar weer gaan voetballen,
bij DHC, op hoofdklasseniveau. We zijn nog kampioen van
Nederland geworden. Daarna ben ik met mijn toenmalige
vrouw in Den Haag gaan wonen. Ik heb 4 kinderen, 3 zonen
en een dochter. De jongens voetbalden allemaal bij Quick in
Den Haag.”
ONDERNEMER
“Na mijn universitaire opleiding Economie ben ik gaan
ondernemen. Ik had een uitzendbureau, een textielfabriek
in Istanboel, een bar-restaurant en een koffiehuis. Ik was
een bezig bijtje. Na mijn scheiding kreeg ik de zorg voor de
kinderen. Meer dan 60 uur werken en 4 kinderen opvoeden,
dat gaat niet. Ik heb toen alles verkocht.”

“In 2016 werd ik door toenmalig voorzitter Bram Blom
gevraagd om JO17-2 te gaan trainen. Er was wat trammelant
in het team. Hij vroeg of ik wat kon betekenen. Ik heb even
getwijfeld maar heb het toch gedaan. Leuk seizoen geweest.
We werden zelfs nog kampioen.”
TRAINER
“Na JO17-2 heb ik een jaar JO17-1 gedaan. Het seizoen daarop
was ik assistent bij het eerste onder Peter de Haan. Ik kon daar
niet echt mijn ei kwijt en ben daarom weer teruggegaan naar
JO17-1. Sinds dit seizoen ben ik dus trainer van JO19-1. Ik heb
het trainersdiploma TC3 en ga in februari starten met TC2.
Ik ontwikkel me steeds verder als trainer. Mijn ambitie is om
spelers beter te maken, maar ook om de club beter zichtbaar
te maken.”
JO19-1
“Ik wil met JO19-1 meedoen om het kampioenschap of in ieder
geval in de top 3 eindigen. Het is een heel leuk team. Dat geldt
zowel voor de spelers als de begeleiding. Ik word geholpen
door Ed Schut die als teammanager en assistent fungeert.
Bert Itjoejaree is de verzorger. De vlag wordt gehanteerd door
Aad van Ek of Richard Lokenberg. We hebben een lijntje met
een fysiotherapeut en bijna elke maandagavondtraining komt
er een loop- en sprinttrainer langs. Kortom, het gaat een mooi
jaar worden.”

DOCENT
“Ik ging toen voor het eerst op zoek naar een baan waarbij
je veel vrije tijd hebt en de werktijden gunstig zijn. Ik kwam
uit bij het onderwijs. Ik zag in Rotterdam een vacature voor
een docent, binnen een speciaal project. Het ging om moeilijk
opvoedbare kinderen en kinderen met een gedragsstoornis,
die op een hoger niveau les zouden moeten krijgen. Het was
een nieuw initiatief van een wethouder. Ik had nog geen
bevoegdheid maar heb de stoute schoenen aangetrokken.
Ik werd aangenomen en heb binnen twee jaar mijn
onderwijsbevoegdheid gehaald. Ik geef nu les op het Willem de
Zwijger College, eerst in de vakken Nederlands en economie.
Dit jaar geef ik alleen Nederlands.”
(VV) PAPENDRECHT
“Ik ben in Papendrecht terechtgekomen door mijn huidige
vrouw Daniëlle. Ik kwam haar 7 jaar geleden tegen in
Scheveningen, liefde op het eerste gezicht. Twee jaar later zijn
we in Papendrecht gaan samenwonen. Haar zoon speelde bij
VV Papendrecht. Zo kwam ik in contact met VV Papendrecht.”
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/// trainer van het tweede
“Mijn voordeel is dat ik alle spelers al ken.
Of ik heb ze al eerder getraind of heb met
ze gevoetbald.”
SLIEDRECHT
“Ik ben geboren in Sliedrecht en daar ook begonnen
met voetballen, bij VV Sliedrecht. Op negenjarige leeftijd
verhuisden we naar Papendrecht. Ik ben toen gaan voetballen
bij VV Papendrecht. Ik meen in E4, daarna in D2 en C2 en
uiteindelijk B1 en A1. Na de jeugd heb ik één seizoen in
Zondag 2 in de reserve Hoofdklasse gespeeld. Na dat jaar
heb ik de switch gemaakt naar de zaterdag. Dennis Zaal was
toen trainer. Ik heb 2 of 3 jaar in Zaterdag 1 gespeeld.”
ZATERDAG 2
“Na de komst van Richard Elzinga ben ik verhuisd naar
Zaterdag 2. Daar heb ik een mooie periode meegemaakt.
Van de 3e klasse naar de Hoofdklasse. Vooral de promotie
naar de reserve Hoofdklasse was geweldig. Twee jaar geleden
ben ik gestopt. Ik had te veel last van blessures. Een jaar lang

ben ik bijna niet op het Slobbengors geweest. Vorig seizoen
heb ik gevraagd of er ruimte in het begeleidingsteam van
Zaterdag 2 was. Die was er, dus werd ik assistent van trainercoach Martin Nouwen.”
TRAINER
“Ik ben als trainer gestart bij de F’jes. Ik heb dat een paar jaar
gedaan. Daarna twee jaar de E1, vervolgens twee jaar D1. In
die beginperiode heb ik via de club mijn trainersdiploma TC3
gehaald. In het jaar dat ik stopte, was ik assistent bij B1. Vorig
seizoen was ik dus assistent bij het tweede en nu zelfs trainer
van het tweede. Ik ben blij dat het vertrouwen er van de club is
en dat ook de spelersgroep er positief in stond.”
EERST MEDESPELER EN NU TRAINER
“Tuurlijk is het vreemd. Met de meeste jongens heb ik
gevoetbald of het zijn vrienden van mij. Mijn voordeel is dus
wel dat ik iedereen ken. Met de ouderen heb ik zelf gevoetbald.
De meeste jongeren heb ik in het verleden in de jeugd training
gegeven. Het vertrouwen is er dus. Dat komt wel goed.”
SPEELSTIJL
“Ik ben daar vrij simpel in. Met een tweede elftal speel je bijna
nooit in dezelfde samenstelling. Er komen spelers uit het
eerste die speeltijd moeten krijgen of terugkomen van een
blessure. Spelers uit het tweede gaan weer met het eerste
mee, kortom, automatismen inslijpen gaat niet lukken. Mijn
kracht ligt in de communicatie. Ik moet zorgen dat er elke week
een team staat dat gezamenlijk ervoor wil gaan. Het tweede is
een opleidingsteam voor het eerste. De spelers uit het tweede
moeten meekunnen op het niveau van het eerste als dat nodig
is. Het is daarom geweldig dat we op het hoogste niveau voor
reserveploegen spelen.”
DOELSTELLING
“We mikken op het linkerrijtje en hopen dat we kunnen
meedoen om een periodetitel. Dat moet mogelijk zijn met deze
groep. Het is een mooie mix van jongere en oudere spelers
en een mooie middengroep. In de voorbereiding hebben
we wisselende resultaten geboekt. We hebben iedereen
speelminuten gegeven, zodat eenieder zich heeft kunnen
laten zien. In de beker zijn we uitstekend gestart. We hebben
in de bekerpoule alle drie de tegenstanders verslagen. We zijn
derhalve door naar de knock-outfase.”
BEGELEIDINGSTEAM
“Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een groot
begeleidingsteam heb. Mark Schreurs is mijn assistent.
Johan Keizer en Danny van der Ende zijn de leiders. Gert
de Vogel hanteert de vlag en Jan Scharloo is onze verzorger.
Dus aan de begeleiding zal het niet liggen als we onze
doelstelling niet halen.”
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/// WEBWINKEL
VV Papendrecht
Sinds dit jaar heeft VV Papendrecht een
eigen webwinkel.
Hier kunt u allerlei leuke jubileumartikelen verkrijgen als
de jubileumsjaal, -paraplu, -aanvoerdersband, -pet, -badtas,
-schoenentas en -handschoenen. Tevens kunt u een miniT-shirt aanschaffen, leuk voor het raam. Daarnaast kunt u
via de webshop flesjes van het speciale jubileumbier kopen
en indien gewenst een bijbehorend glas.
Het jubileumbier heeft de naam ‘t Slobbertje gekregen, een
verwijzing naar het sportpark Slobbengors, de thuisbasis
van VV Papendrecht. Het gaat om een donkerblond bier met
een fris fruitige smaak en een kruidige toets van koriander.
Geert-Jan van Brouwerij de Heerlijkheid heeft een prachtbier
gebrouwen. ‘t Slobbertje is verkrijgbaar in flesjes van 33 cl,
flessen van 75 cl en op de tap in onze kantine. Het etiket
van ‘t Slobbertje is geïnspireerd op een weekblad van
Voetbalvereniging Papendrecht uit 1950 en is ontworpen
door Francis Leeuwesteijn.

14 en 17 uur af te halen in de kantine. Het is alleen mogelijk
om daar de bestelling op te halen. Neem hiervoor uw factuur
mee. Dit is uw aankoopbewijs. Als sportpark Slobbengors
voor langere tijd gesloten is, wordt de bestelling bij u thuis
afgeleverd, mits u in Papendrecht of de directe omgeving
woont. Daar zijn in principe geen extra kosten aan verbonden.
Onbreekbare, niet al te grote en niet al te zware items kunt
u per post laten bezorgen. De verzendkosten zijn voor
uw rekening.
Wij willen graag dat u tevreden bent met uw aankoop. Is deze
niet zoals verwacht, dan kunt u de bestelling met de originele
labels ruilen of retourneren in de kantine. In het laatste geval
krijgt u uw geld terug. Dat geldt alleen voor het bestelde
product, niet voor eventuele verzendkosten. Daarbij geldt
natuurlijk dat het artikel in originele staat dient te zijn en niet
gebruikt of gedragen. Bij onenigheid over de staat van het
product beslist het bestuur van VV Papendrecht of het product
geruild of geretourneerd mag worden.
Dus neem een kijkje in onze webwinkel: https://webshopvvp.nl.

Vanzelfsprekend kunt u in de webshop ook terecht voor
het jubileumboek over de 100-jarige geschiedenis van
VV Papendrecht. Velen hebben dit buitengewone document
inmiddels verworven. Het boek staat bol van de schitterende
verhalen, verrassende wetenswaardigheden, hilarische
anekdotes, persoonlijke herinneringen van leden en ex-leden
en natuurlijk bijzondere foto’s, variërend van bijna 100 jaar oud
tot vrij recent. We zijn bijzonder blij met alle complimenten
van lezers die aangeven hun hart op te halen aan dit feest van
herkenning. “Heerlijk om de tijd mee door te komen!”, “heel
blij mee”, “prachtig boek” en “zit ervan te genieten” zijn maar
enkele van de reacties. Het wordt bekeken op de bank, op het
balkon, in de tuin en zelfs op het strand.
Als u een bestelling plaatst in de webwinkel, komt deze binnen
bij VV Papendrecht. Onder normale omstandigheden wordt
de bestelling binnen 10 werkdagen afgehandeld. Als sportpark
Slobbengors geopend is, is uw bestelling op zaterdag tussen
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al 45 jaar

VROUWENVOETBAL ///
bij vv papendrecht

Ondanks de nodige ups en downs heeft VV Papendrecht al 45 jaar lang vrouwenvoetbal.
De vrouwentak is inmiddels weer helemaal op volle sterkte. De trainer hoeven we niet voor
te stellen, The Godfather van de vrouwenafdeling, lid van verdienste en de altijd enthousiaste
gangmaker Eimerd van de Griend.
WAT ZIJN JE AMBITIES DIT SEIZOEN?
“Ik wil in de 4e klasse meedraaien met de bovenste drie.
Voordat in maart de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte,
stonden we bij de top drie. Daar gaan we weer voor.”
HOE IS DE SAMENSTELLING VAN DE GROEP?
“De selectie is flink gegroeid. Enkele dames hebben hun rentree
gemaakt. Verder hebben we van buitenaf nieuwe speelsters
erbij gekregen. Tot slot hebben vanuit de junioren diverse
meiden de overstap gemaakt naar Vrouwen 1. Het is mooie mix
van jong en oud. Je ziet dat de oudere speelsters de jongeren
coachen, die dat vervolgens prima oppakken. Dat vind ik
een mooie ontwikkeling. Daar groeit het team van. We zitten
momenteel op 23 speelsters, helemaal top.”
HEB JE EEN BEPAALDE SPEELSTIJL VOOR OGEN?
“We proberen van het voetbal met de lange halen naar
voren af te komen. Opbouwen van achteruit is het devies.
De doelvrouwe het vertrouwen geven dat ze de backs kan
aanspelen. We proberen druk te zetten en gaan altijd van
eigen kracht uit. We spelen in principe 4-3-3. Dat past het
beste bij ons.”

“Er is bewust voor gekozen om op dinsdag de MO19 gelijktijdig
met de MO17 te laten trainen om te kunnen zien wat voor
aanvulling van onderaf komt. Op donderdag trainen MO19-1
en de vrouwen gelijktijdig. Ze leren elkaar zo beter kennen, wat
de doorstroming makkelijker maakt. De trainer van MO19-1,
Ron Renneke, ken ik goed. Een prima kerel waar ik fijn mee
kan samenwerken.”
HOE IS DE START VAN HET SEIZOEN VERLOPEN?
“Prima. We zijn verder in beker na drie zeges. We zaten in een
poule van vier met drie vijfdeklassers. Zonder arrogant te zijn,
was het niveauverschil tijdens de eerste twee voetbalduels
overduidelijk. De eerste wedstrijd wonnen we met 0-13 en
de tweede met 10-0. Niet echt leuk maar wel goed voor het
zelfvertrouwen en de nul gehouden. De laatste wedstrijd
wonnen we met 2-3 bij De Fendert VR1. De competitie zal
wel andere koek worden. We zitten in een leuke competitie,
met enkele streekderby’s en wat clubs verder weg in Brabant
en Zeeland. Als we thuisspelen dan is de aftrap om 14.30
uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om het team aan
te moedigen.”

WIE VORMEN HET BEGELEIDINGSTEAM?
“Uiteraard is Ted Verweij nog steeds leider en vlagger.
Theo Wolters is de verzorger en met Fleur Lachnit heb ik een
prima aanvoerster. Verder traint Berry de Leeuw de keepers
van MO19-1 en Vrouwen 1.”
PRESTATIEF OF RECREATIEF?
“Prestatief. Ik vind het belangrijk dat we ergens voor spelen.
We willen zo hoog mogelijk voetballen. De besten zullen spelen.
Maar ik heb aandacht voor iedereen. We spelen daarom ook in
een regiocup om tijdens die wedstrijden anderen ook de kans
en speelminuten te geven.”
HOE IS SAMENWERKING MET DE MEIDENAFDELING?
“We hebben daarin veel geïnvesteerd. De meidenafdeling
is toch de bron voor de aanvulling van de vrouwenselectie.
Op een gegeven moment zullen oudere dames gaan stoppen
die opgevolgd zullen moeten worden door jongere speelsters.”
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/// NIELS VAN HETEREN
de drijvende kracht achter
het jubileumboek
“Het lezen van de verslagen van de algemene

ledenvergaderingen uit de jaren 40 kostte me
drie volle dagen, ze waren handgeschreven.”
“De eerste jaren heb ik alleen geïnventariseerd, wat er allemaal
is. Vervolgens ben ik gaan schrijven, met mensen gaan
praten en heb ik vooral veel gelezen. Ik heb alle jaarverslagen
van de secretaris doorgenomen en alle verslagen van de
ledenvergaderingen. Maar ook clubbladen, krantenknipsels en
notulen van bestuursvergaderingen. In het begin deed ik het
alleen op zondagen. Later kwamen er doordeweekse avonden
bij. Op het laatst heb ik zelfs vrije dagen moeten opnemen om
het af te kunnen ronden.”
OPBOUW
“Het boek is opgebouwd uit hoofdstukken, die elk 10 jaar
beslaan. We zijn uitgekomen op 172 pagina’s. Ik heb het niet
helemaal alleen gedaan, dat was onmogelijk. Zo heeft Peter
Michielse de basis gelegd voor de jaren 60, 70 en 80. Hij had
al ervaring met de jubileumeditie van 1995. Jeroen Lasschuit
heeft een bijdrage geleverd aan de jaren 90. Dit was perfect,
want ik kon de stukken compleet maken met mijn toegang tot
de historische bronnen. Het was als het ware ontbrekende
puzzelstukjes in een puzzel leggen. Hierna heb ik de stukken in
mijn eigen schrijfstijl herschreven.”
HISTORISCH
“Het is een historisch boek. Ik heb vele citaten gebruikt uit
clubladen en krantenartikelen. Hierdoor spreekt het verleden.
Het boek is eveneens leuk om te lezen voor mensen, die
niets hebben met voetbal of VV Papendrecht. Het beschrijft
de tijdgeest en wat er allemaal speelde rond de club en in
Papendrecht. Denk alleen al aan de economische crisis in de
jaren 30 (slechts 10% van de leden had nog een baan), de
Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp van 1953. In de
jaren 60 ging op zondag de ene helft van Papendrecht naar
de kerk en de andere helft naar het voetbalveld. 3000 mensen
langs de lijn was geen uitzondering.”

ONTDEKKINGEN
“Wat het bijzonderste is, wat ik ontdekt heb? Historisch gezien
het feit dat een VV Papendrecht-lid in de Tweede Wereldoorlog
is omgekomen door toedoen van de Duitsers. Dit staat bijna
nergens beschreven, ook niet in de jubileumuitgave van 1945.
Ik kwam het toevallig tegen in een verslag van de secretaris en
ben dat gaan uitzoeken. Het was aan het eind van de oorlog,
de tijd van de razzia’s voor de Arbeitseinsatz in Duitsland. Bij
een identiteitscontrole op het Westeind raakte Adrianus van
Oudenaarde in paniek en rende weg. Hij is vervolgens in zijn
rug geschoten en overleefde dat niet. Het volledige verhaal
staat in het boek. Voetbalgerelateerd was dat de ontdekking,
dat Coen Moulijn na zijn actieve carrière bij Feyenoord nog zijn
voetbalkunsten vertoond heeft op het Slobbengors als speler
van Xerxes. Dit stond nergens vastgelegd in het clubarchief.
Het kwam ter sprake tijdens een gesprek met een oud-lid.
Papendrecht won overigens met 2-1. Maar niet alleen Moulijn
stond tegenover Papendrecht. Ook de vier gebroeders Van
der Gijp, Wim Jansen, Joop van Daele, Arie Haan, Jan en Wil van
Beveren, Ruud Suurendonk, Jan Boskamp, Aad de Mos en nog
vele andere, historische voetballers hebben tegen Papendrecht
gespeeld. Dan besef je even de plek, die VV Papendrecht in de
voetbalhistorie heeft verworven.”
NATIONAAL TEAM TSJECHOSLOWAKIJE
“Een ander mooi verhaal waar ik achter kwam, was de
trainingsstage op het Slobbengors van het nationaal elftal
van Tsjechoslowakije. Dat was enkele maanden voor het EK
van 1976, waarin de ploeg het grote Oranje met Cruijff en
Van Hanegem versloeg in de halve finale en West-Duitsland
met penalty’s in de finale. De Tsjechoslowaken oefenden zelfs
nog tegen Zondag 1. In de vrieskou voor een kleine honderd
mensen. Panenka liep daartussen, die wereldfaam verwierf
met de beslissende elfmeter tijdens de strafschoppenserie.
Zijn stift door het midden verraste de Duitse keeper Sepp
Maier. De panenka was geboren. Maar het allermooiste was,
dat ze later, na de felicitatie van het bestuur voor het behalen
van de titel, spontaan aanboden nog een keer langs te komen.
Zo gebeurde het, dat het team, nu als Europees kampioen,
wederom op het Slobbengors een wedstrijd speelde tegen
Zondag 1, nu voor 1000 toeschouwers.”
“Het heeft heel veel tijd en inspanning gekost, maar ik ben
trots op het resultaat en nog trotser op de club. Als je het
boek leest, zie je pas goed wat een roemruchte historie deze
geweldige club heeft.” Met deze woorden sluit de enthousiast
vertellende Niels af.
Het jubileumboek kost € 24,99 en is verkrijgbaar in de kantine
en via de webshop van VV Papendrecht: https://webshopvvp.nl.
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/// VIJF MEISJESTEAMS
bij VV Papendrecht
Het afgelopen jaar was moeilijk voor heel
Nederland, voor heel de wereld zelfs.
Het coronavirus heeft de gehele samenleving in zijn greep
en vermoedelijk zullen we daar nog wel even mee te maken
houden. Zo ook bij het voetbal. Het eerste weekend van
maart werd er nog gespeeld, maar vanaf 12 maart was het
helemaal over: lockdown. Van competities uitspelen was
geen sprake meer.
En toch, toch blijft het meisjesvoetbal bij Voetbalvereniging
Papendrecht maar groeien. Inmiddels hebben we in iedere
leeftijdsklasse van Onder 13 tot en met Onder 19 een meisjesteam. Voor Onder 15 hebben we er zelfs twee. Daarmee
komen we in totaal op 5 complete ploegen. Hartstikke mooi
dus! In de begeleidingssfeer en bij de indeling heeft dat ook
wel wat gepuzzel met zich meegebracht: wie wordt de trainer,
wie wil leider zijn, hoe passen we de indeling precies goed
in met de leeftijden van de meisjes, kortom, de uitdagingen
die we ook bij de jongens zien. En ook dat toont aan dat
de meisjesafdeling volwassen geworden is en daarmee
een volwaardige afdeling binnen onze club geworden is.
Uiteindelijk is het gelukt, met trainers en leiders voor al
onze teams: Ron Renneke en Berry de Leeuw bij MO19,
Ton Rutteman op MO17, Laura Huisman en Maikel van der
Wal op MO15-1, Jeroen Lasschuit op MO15-2 en Mariska van
’t Zant op MO13.

de Meidenvoetbalacademie, maar vanwege de coronacrisis is
dit nog niet helemaal uit de verf gekomen. Dennis Zaal, Hoofd
Jeugdopleidingen en trainer van de Meidenvoetbalacademie
tijdens het vorige seizoen, is bezig het ‘academieniveau’
verder in te vullen. Dit gebeurt als onderdeel van het nieuwe
Jeugdvoetbalbeleidsplan.
Vlak voor de start van de coronalockdown is er nog een
televisieopname geweest van het RTL-programma ‘Clubliefde’
met Jochem van Gelder. Op zaterdag 7 maart volgde een
televisieploeg MO15-1 onder leiding van Sanne Komdeur. Ook
scheidsrechter Bo Jonker kreeg volop aandacht. Een geweldige
happening, helaas nog niet uitgezonden op televisie. Maar wat
in het vat zit, verzuurt niet, dus het komt nog wel.
Onder de bezielende leiding van de coördinatoren Lonneke
Michielse en Monique Klooster is een mooie meisjesafdeling
opgezet, waar onze club trots op kan zijn, en ook trots op is!

Het hoogste team, MO19-1, krijgt ook steeds meer aansluiting
met de vrouwen onder leiding van Eimerd van de Griend.
Doorstroming vanuit de meisjes naar de vrouwen gaat
steeds beter. Hopelijk doen meer meiden die stap als
ze de leeftijd ervoor bereikt hebben waardoor ook de
vrouwenafdeling sterker kan worden. MO19 valt onder
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Een nieuw merk,

EEN NIEUW TENUE ///
In de zomer van 2020 is VV Papendrecht in zee
gegaan met een nieuwe kledingleverancier,
namelijk Quick Teamwear.
Kogros Sport & Fashion is de distributeur van de sportartikelen.
Door deze keuze kan de vereniging haar leden voorzien van
mooie, eigentijdse kledij en bijbehorende accessoires.
Erwin Schuil, bestuurslid Commerciële Zaken en Communicatie:
“In onze kledingtender hebben we aangegeven dat
VV Papendrecht alweer heel wat jaren speelt in het unieke,
klassieke tenue met het zwarte shirt met de rode V. En dat
dit bij onze club hoort en dat we dat zo houden. Wel was er
de wens vanuit de vereniging om het ontwerp na al die jaren te
moderniseren. Samen met onze hoofdsponsor NOSUCH en de
nieuwe kledingleverancier zijn we aan de tekentafel gaan zitten
en het resultaat is echt verbluffend mooi.”
CLUB BADGE

“Enkele opvallende details: de rode V is korter gemaakt. Het
klinkt misschien gek maar hierdoorSHORT
komt deze beter tot zijn
recht, zeker op de shirts van onze kleinste leden. Bovendien
is het shirt zo geschikter voor shirtreclame aan de voorzijde.
Het oogt wat minder rommelig. DeNORWESTER
reclame blijft overigens
verplicht in het wit, net als de rugnummers. Verder zijn er wat
andere, subtiele details aan het shirt toegevoegd zoals de drie
molens uit het Wapen van Papendrecht alsmede een verwijzing
naar ons 100-jarige bestaan. Voor de broek is gekozen voor
effen rood zonder strepen. De grootste verandering in het
nieuwe tenue zit in de kousen. Deze zijn rood met alleen aan de
bovenkant een zwarte rand.”

Thuis

“De details en de rode V komen ook terug in het geheel witte
uittenue en de lichtblauwe keeperstenues. Met de zorgvuldig
uitgekozen, nieuwe clublijn lopen onze leden er de komende
jaren in ieder geval weer tiptop bij!”

Uit
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/// Voetballende sponsor

RONALD VAN DER VEERE
PAPENDRECHT – “Mijn mooiste voetbal-

herinneringen? Even nadenken, dat zijn
er meerdere.”
Aangeschoven is Ronald van der Veere. De 28-jarige
selectiespeler is een groot deel van zijn leven al lid van
VV Papendrecht. Sinds enkele jaren is hij niet alleen als speler
verbonden aan de club maar ook als sponsor. Op zesjarige
leeftijd zette de geboren en getogen Ertepeller zijn eerste
stappen op het voetbalveld.
JEUGD
“Ik ben begonnen in F5. Na een tijdje kon ik naar F1. Daarna
heb ik alle hoogste jeugdteams doorlopen. Ik zat in een
sterke lichting. Mijn mooiste herinnering aan de pupillen is
de wedstrijd tegen RKC D2. Omdat die ploeg kampioen kon
worden, speelden we in het RKC-stadion. Een geweldige
belevenis natuurlijk op die leeftijd. Het mooiste was dat we
na een achterstand van 1-0, de wedstrijd met 1-2 wonnen,
onvergetelijk. De tijd in A1 was ook geweldig. We hadden
een ploeg om van te watertanden. Bijna iedereen heeft het
eerste gehaald bij VV Papendrecht of ergens anders. We
bereikten via de nacompetitie de 3e divisie. Koen Lighaam,
Stephan Bravenboer, Daeley van der Graaff, Xavier Leenheer,
Robbert Stout, Siggy Schutte, op elke plek hadden we een
bovengemiddelde speler.”
SENIOREN
“Na de A1 kwam ik in de zaterdagselectie terecht. Ik heb
meerdere jaren kortere of langere periodes in het eerste
gespeeld. Ik ben nooit een onbetwiste basisspeler geweest.
Ik heb zowel met het eerste als met het tweede verschillende
kampioenschappen en promoties meegemaakt. Met
Zaterdag 1 van de 4e naar de 2e klasse. En met Zaterdag
2 van de 3e klasse naar de Hoofdklasse. Dat laatste is wel
mijn mooiste moment. Via de nacompetitie na het verslaan
van De Alblas, MZC en uiteindelijk VV Zwaluwe. De laatste

wedstrijd was echt geweldig. Twee keer van een achterstand
teruggekomen, 2-3 voor. In de laatste minuten nog een corner
of zes achter elkaar tegen. Uiteindelijk de 2-4 en de promotie
naar de reserve Hoofdklasse. We hadden een mooie mix van
jong en oud en met Martin Nouwen een prima trainer.”
EIGEN BEDRIJF
“In 2013 was ik bezig met mijn minor Online Marketing en
heb ik tijdens mijn studie samen met Wessel Korteweg een
bedrijfje opgericht. We zaten op zolder bij Wessel thuis en
boden Google optimalisatie voor websites aan. Het bedrijfje
heette Markyourthing. We konden er nog niet van leven maar
omdat we beiden nog thuis woonden, was het een prima start.
Het aantal klanten nam al snel toe. We kwamen in aanraking
met Menno de Munter, eigenaar van Webmyday. Hij huurde
ons vaak in. Op een gegeven moment kwam 80% van ons werk
daarvandaan. Door de klik die we met zijn drieën hadden,
hebben we in 2016 besloten om samen te gaan en hebben
Wessel en ik ons ingekocht bij Webmyday. Best een behoorlijke
gok, maar het heeft goed uitgepakt, kunnen we nu zeggen.
Dat we onze oude naam moesten laten varen, was best wel
een dingetje, maar in goed overleg hebben we gekozen voor
Webmyday. We zitten inmiddels met 10 man op kantoor,
hebben een stabiele klantenkring in de regio Drechtsteden en
zijn de online marketingpartner van mooie, gerenommeerde
bedrijven als Sani-Dump, Adria Benelux en The Future Group.
Het trotst ben ik wel op het feit dat steeds meer bedrijven naar
ons toekomen met de opmerking: ″via via heb ik gehoord dat
ik bij jullie moet zijn voor mijn website en online marketing″.
Een groter compliment in onze branche is er niet.”
SPONSOR
“Sinds 2018 ben ik ook sponsor van VV Papendrecht. Het
begon met een reclamebord en vanaf dit seizoen sponsor
ik de wedstrijdshirts van Zaterdag 2. Op het gebied van
sponsoring hebben we alle drie onze voorkeur. Wessel heeft
een vergelijkbare rol bij PKC en Menno bij FC Dordrecht en
Crayestein Golf in Dordrecht. We vinden alle drie wel dat er
meer moet zijn dan alleen een financiële band. Bij al onze
sponsoractiviteiten doen we wat op online gebied. Bij PKC
onderhouden we de website. Voor Crayestein Golf hebben we
de website van Jack’s Steakhouse gebouwd. Bij VV Papendrecht
hebben we de webshop gemaakt en de website van de
Business Club. Daarbij hosten wij ook de e-mail en de website
van VV Papendrecht. Een ander mooi voorbeeld is FC Dordrecht
waarvoor we inmiddels alle websites gerealiseerd hebben.”
CLUBMAN
“Ik voetbal nog steeds met veel plezier in het tweede.
Ik sponsor mezelf dus een beetje. Ik heb het prima naar
mijn zin bij de club. Ik hoop nog even te kunnen voetballen
en nog veel te betekenen voor deze mooie club.”
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/// IS 100 JAAR!
Op 1 augustus 2020 is onze vereniging
100 jaar oud geworden.
De club is in 1920 opgericht door een tiental mannen
in café Wapperom (waar nu restaurant Jut & Jul zit). Op
31 juli, oudejaarsavond, en de daaropvolgende nachtelijke
uren hebben we dat op gepaste wijze gevierd. Want helaas
was het voor ons een moeilijke aanloop naar het jubileum.
De meeste evenementen zijn verzet naar 2021 en heel even
was de vrees dat we ook de oudejaarsavond niet konden
vieren. Maar gelukkig mochten we volgens de richtlijnen
van de overheid met 100 leden bij elkaar komen om deze
bijzondere verjaardag te vieren.
Iedereen werd bij de ingang welkom geheten, waarna Wim
Erkelens, voorzitter van de Jubileumcommissie, het openingswoord verzorgde. Het Rood-Zwarte Plein was sfeervol
versierd en alle aanwezigen werden goed bediend door
de kantinevrijwilligers. Zij offerden zich op om iedereen te
voorzien van drankjes en een hapje. Vanzelfsprekend werden
er ook oliebollen geserveerd en stond er een kerstboom op
het plein. Het was een oudejaarsavond zoals die behoort te
zijn, alleen was het deze keer nog 25 graden in de avond.
In de loop van de avond werd ons officiële jubileumboek
gepresenteerd door Niels van Heteren en door hem

overhandigd aan Teus van der Have en Erevoorzitter
Bram Blom. De ouders van Teus waren er vanaf de
oprichting bij en waren 50 jaar lang vrijwilliger voor de
vereniging. Maar vooral het enthousiasme van Teus met
zijn verhalen over vroeger was voor schrijver Niels een
mooie motivatie om het boek te schrijven.
Om middernacht was het dan zover. We telden met zijn allen
af en proostten op het 100-jarige bestaan van onze prachtige
vereniging met een glas bubbels. Er werd een klein feestje
gevierd met DJ John en zijn geluidstechnici. Hoogtepunt was
het prachtige vuurwerk boven het hoofdveld. Het vuurwerk
was tot in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht te zien.
We bedanken iedereen die ervoor gezorgd heeft dat we
deze geweldige mijlpaal hebben kunnen bereiken.
Nu we als vereniging eindelijk 100 jaar zijn, kan de Jubileumcommissie niet wachten om de rest van de jubileumactiviteiten te organiseren. Van de meeste evenementen is
de datum bekend op enkele na als de Pubquiz over 100 jaar
VV Papendrecht en de Duchennedag. De voorlopige agenda
staat verderop in dit magazine.
Vanzelfsprekend zijn helpende handen nodig om de
festiviteiten succesvol te laten verlopen. Wilt u meedoen,
sponsoren of hebt u ideeën, neem dan contact op met de
Jubileumcommissie, e-mail: jubileum@vvpapendrecht.nl.
Help mee om ons Eeuwfeest onvergetelijk te maken!
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De actieve businessclub!
Meer informatie of direct lid worden?
Kom direct in contact. Bel met voorzitter Bram Blom: 06 - 54 32 55 77 of mail info@bcvvpapendrecht.nl

Peter en Lonneke
Michielse

Gert en Wilma
van Wijngaarden

…………………………………………….

06 29 73 88 11

V.O.F.

Renovatie / Aanbouw / Badkamers
Kunststof kozijnen / Dakkapellen / Etc.

06-15109196

www. bcvvpapendrecht.nl
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/// POWERVROUWEN
Het was begin 2017 dat Yvonne van der Zande
besloot dat ze meer moest gaan bewegen, ﬁtter
moest worden. Ze had de jaren ervoor van alles
geprobeerd maar kon nooit iets lang volhouden,
simpelweg omdat ze het deed omdat het van
zichzelf moest maar het eigenlijk niet leuk vond.
Wat vond ze nu echt leuk, VOETBALLEN! Maar ja, 43 jaar,
nooit op voetbal gezeten, conditie van niks en een gebrekkig
lijf, hoe dan!
Aansluiten bij de Vrouwen 1 van VV Papendrecht was dus
uitgesloten maar wellicht waren er wel meer dames zoals
zij die samen zouden willen ballen. Na een paar gesprekken
met het bestuur kreeg Yvonne groen licht om haar plan uit
te werken. Het idee was om een keer per week samen te
gaan trainen. De doelgroep was in eerste instantie moeders
van voetballende kinderen en dus werd het de vrijdag, want
op andere dagen moesten de kinderen trainen. Aan het
begin van de zomervakantie van 2017 werd een oproep op
Facebook geplaatst en vanaf dat moment is de bal letterlijk
en figuurlijk gaan rollen. Het bericht werd zo’n 6000 keer
gelezen, leverde ruim 68 reacties op en werd bovendien
meer dan 20 keer gedeeld.
Begin september 2017 was het dan zover. Met een
enthousiaste groep van zo’n 10 dames werd het avontuur
aangegaan. Ruim drie jaar later hebben we een groep van
zo’n 16 dames die op de vrijdagavond lol met elkaar hebben
en ondertussen fitter worden. Het zijn inmiddels allang niet
meer alleen voetbalmoeders die meedoen. Daarom is de
naam ondertussen veranderd in Powervrouwen. Overigens
doen de nodige kinderen fanatiek met hun moeders mee.
De insteek is nog wel dezelfde; gezellig samen trainen zonder
verdere consequenties.
Bent u intussen ook enthousiast geworden en wilt u een
keer meedoen, kom gezellig een keer langs. We trainen op
vrijdagavond van ongeveer 20.00 tot 21.15 uur en je hoeft
dus geen ervaring te hebben.
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VV PAPENDRECHT-HELDEN

/// knappen de accommodatie op
Toen de coronacrisis in Nederland uitbrak,
kwamen de verenigingsactiviteiten van VV
Papendrecht noodgedwongen tot stilstand.
Na een tijd niets gedaan te hebben, kregen vrijwilligers
Kiki Smit en Aad Koot het idee om de kantine eens aan te
pakken. De stille zaterdagen boden zich daar natuurlijk
uitstekend voor. Het uitgangspunt was om voor een flinke
schoonmaakbeurt te gaan, hier en daar wat op te ruimen en
kleine klusjes te doen.
Het ene klusje leidde tot het andere. Een paal werd geverfd en
het idee ontstond om dan maar gelijk de volgende paal ook
te verven. Andere leden van VV Papendrecht kregen lucht van
de werkzaamheden in de kantine en kwamen helpen. Al snel
stonden mensen te werken aan de kozijnen, deuren en muren.
Steeds meer leden van VV Papendrecht en dan vooral spelers
van de zondagelftallen sloten zich aan bij het klusteam. Op
initiatief van Guido Donk werd een grootschalige Tikkie-actie
gehouden onder de leden en opeens was er budget om de
gehele kantine te renoveren. Tijdens het klussen bleek het dak
ook nog eens lek te zijn, maar het klusteam pakte ook dit aan.
Vele zaterdagen en doordeweekse avonden werd er geklust,
ook bij zomerse temperaturen. De omstreden kleuren, voor
veel leden een doorn in het oog de afgelopen jaren, werden
overschilderd. De kantine heeft nu een frisse aanblik. Verder is
bestaand meubilair opgeknapt, zijn nieuwe meubels gemaakt,
lampen en een stuk plafond vervangen, muren en plafonds

gesaust. Eén ding willen we speciaal benoemen. Met dank
aan hoofdsponsor NOSUCH is nu boven de bar de tijdlijn van
100 jaar VV Papendrecht te zien, weergegeven met foto’s. Een
geweldige aanwinst voor de club.
Omdat er zoveel leden waren die hielpen met het opknappen,
werd besloten om ook de bestuurskamer, de commissiekamer
en de verzorgersruimte te moderniseren. Voor het verfraaien
van de laatste twee ruimten werden de handen uit de mouwen
gestoken door vooral vrouwelijke leden. Ook zij hebben een
geweldige prestatie geleverd. Voorafgaand aan de viering
van de Oudejaarsavond vanwege het 100-jarige bestaan van
VV Papendrecht werd ook nog even het Rood-Zwarte Plein
aangepakt. Een pittige klus waarbij een stel leden urenlang
gehurkt onkruid heeft verwijderd.
Het is jammer dat door de huidige omstandigheden niet
iedereen kan genieten van al het werk dat gedaan is.
De vele klussers hebben namelijk een geweldige prestatie
geleverd afgelopen zomer. De kantine, commissiekamer,
bestuurskamer, verzorgersruimte en het Rood-Zwarte Plein
staan er strak en waardig bij voor een vereniging die een
eeuw oud is.
Nog één keer willen we alle mensen onwijs bedanken die
meegeholpen hebben met de werkzaamheden. Jullie waren
voor VV Papendrecht de helden van de zomer van 2020.
De club kan zich alleen maar gelukkig prijzen met de inzet en
saamhorigheid van zoveel vrijwilligers, leden, donateurs en
sponsors. Ondanks de coronacrisis is er door jullie het beste
van gemaakt. Bedankt helden!
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/// G-VOETBAL
draait op volle toeren!
Zelfs tijdens de noodgedwongen voetbalpauze
van 2020 is het ledenaantal van de G-afdeling
toegenomen.
Dat Papendrecht G1 regionaal een uitstekende pr heeft, blijkt
wel uit het feit dat niet alleen nieuwe spelers uit Papendrecht
verwelkomd mochten worden, maar ook uit bijvoorbeeld
Alblasserdam en Dordrecht. En dat in een periode dat het
alleen het groeiende gras was, dat bewoog op sportpark
Slobbengors. Momenteel prijken er van 19 spelers namen
op de ledenlijst. Leuk om te vermelden is, dat er ook weer
een dame bij is die wekelijks haar mannetje staat tussen de
witte lijnen.
De herstart in augustus was er vooral één van weer wennen
aan zo’n beetje alles. Hoe heten die dikke blonde trainer en
die leider met die grote mond ook alweer? Mochten er nu wel
of geen slidings gemaakt worden tijdens een wedstrijd? Waar
kleden we ons om? Moeten we nu een mondkapje op in de
auto en waar zijn die fleurige kleuren in de kantine gebleven?
Voor een aantal spelers was het best lastig om de draad weer
op te pakken maar zodra de bal ging rollen, was het oude
vertrouwde gevoel weer snel terug; heerlijk ballen en knallen
en vooral veel plezier met elkaar hebben!

huilend in het ballenhok werd aangetroffen. Maar na regen
komt zonneschijn en daar werd rivaal Sliedrecht tijdens de
competitiestart het slachtoffer van. De begeleiding kijkt dan
ook vol vertrouwen uit naar het vervolg van de competitie.
Iedereen binnen de G-afdeling kijkt overigens ook reikhalzend
uit naar het komende jaar. Dan vieren we met een beetje geluk
alsnog het 100-jarig jubileum van de vereniging, maar zeker
ook het eerste lustrum van de G-afdeling. Hoogtepunt van de
festiviteiten moet het KNVB G-toernooi worden dat in juni op
het Slobbengors gespeeld wordt. Daar gaan 250 G-voetballers
om de prijzen spelen. Een spektakel dat niemand mag missen.
In maart 2016 werd begonnen met 5 leden, 3 trainers en
veel uitdagingen. Nu staat er een goed geoliede organisatie
(3 trainers, 2 leiders, een verzorgster en een spelersmakelaar),
een team van bijna 20 spelers en een nog steeds groeiende
supportersschare. De G-afdeling is in korte tijd een
gewaardeerd onderdeel van de vereniging geworden en is
daarmee een prachtig voorbeeld van de in de maatschappij
zo gewenste diversiteit.

Helaas waren de automatismen voor een groot deel
verdwenen en was het aanspelen van de bal er niet beter
op geworden. Maar na een paar trainingen ging het balletje
weer als vanouds rond en werd er weer vlammend afgerond
op het doel. In de eerste (beker)wedstrijd werd de honger
naar de bal volledig gestild, werd het (echte) gras opgevreten
en de tegenstander weggespeeld, terwijl het spel in de
tweede wedstrijd zo slecht was, dat de begeleiding na afloop
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speler van Feyenoord JO18-1
De 17-jarige Guus Baars heeft eerder dit jaar zijn

eerste profcontract getekend. Hij heeft zich tot de
zomer van 2023 verbonden aan Feyenoord.
De centrale verdediger, broer van eerste-elftalspeler Cees
en zoon van hoofdsponsor Teus Baars, maakte enige jaren
geleden de overstap van de pupillen van Voetbalvereniging
Papendrecht naar de Feyenoord Academy. Hij ontwikkelde zich
in verschillende jeugdteams tot vaste kracht en speelt nu in
Feyenoord O18-1. Wij spraken met hem af voor een interview.
WAT WAS JE LAATSTE TEAM BIJ VV PAPENDRECHT?
“Ik speelde met heel veel andere eerstejaars in E1 in de Hoofdklasse. We werden dat jaar kampioen met een heel sterk team.”
OP WELKE LEEFTIJD BEN JE NAAR FEYENOORD GEGAAN?
“Ik was toen 10 jaar oud. In 2013 ben ik naar Feyenoord
gegaan.”
WELKE TEAMS HEB JE DOORLOPEN BIJ FEYENOORD EN OP
WELKE POSITIE HEB JE DAAR GESPEELD?
“Ik ben begonnen in de O11 en heb alle lichtingen doorlopen.
Ik heb al die jaren als centrale verdediger gespeeld. Die positie
bekleed ik nu nog steeds.”
HOEVEEL KEER TRAIN JE PER WEEK?
“We trainen 6 keer per week en spelen iedere zaterdag een
wedstrijd.”
SPREEK JE WELEENS SELECTIESPELERS VAN FEYENOORD?
“Nee, eigenlijk niet. Wij trainen op ‘Varkenoord’ en zij op ‘1908’.
Dat zijn echt verschillende trainingscomplexen.”

WANNEER HOORDE JE DAT JE EEN PROFCONTRACT KON
TEKENEN EN KAN JE UITLEGGEN HOE DAT GAAT?
“Aan het begin van dit jaar hoorde ik van mijn vader dat
Feyenoord mij een contract wilde aanbieden. Dat was
natuurlijk heel bijzonder. Daarna heeft het best nog even
geduurd voordat ik echt kon tekenen. Een dag voor de
coronastop in maart heb ik uiteindelijk mijn handtekening
kunnen zetten.”
WAT IS JE MOOISTE WEDSTRIJDMOMENT BIJ FEYENOORD?
“Eigenlijk heb ik geen echt favoriet moment. Maar als
ik echt iets zou moeten noemen, is dat het Nederlands
kampioenschap in de O16. Dat was echt heel mooi. Bovenal
was het een heel leerzaam jaar waarin we samen heel goed
hebben gepresteerd en beter zijn geworden.”
HOE ZIET JOUW CARRIÈRE ER IN JOUW DROMEN UIT?
“Ik zou graag tussen nu en anderhalf jaar mijn debuut maken
in De Kuip. Vervolgens hoop ik natuurlijk basisspeler te
worden bij Feyenoord. De titel winnen met Feyenoord, dat
zou geweldig zijn! Als dat zou lukken, dan zien we daarna wel
verder. Eerst maar eens het eerste halen.”
WAT MOET ER NOG GEBEUREN OM DAT DOEL TE BEREIKEN?
“Ik moet hard werken aan alle punten in het spel. Zoals
altijd eigenlijk. Werken aan mijn fysiek. Sterker worden. Nog
meer leidinggeven aan het team, werken aan mijn trap en
positiespel. Alles gewoon. Je mag nooit tevreden zijn.”
WAT ZOU JE JONGENS EN MEISJES ADVISEREN ALS ZE DE
AMBITIE HEBBEN OM PROF TE WORDEN?
“Probeer vooral altijd plezier te hebben. Nooit negatief worden
en heel veel voetballen. Ook buiten je club op pleintjes of op
straat. Niet te veel bezig zijn om gescout te worden. Gewoon
goed voetballen! Dan komt de beloning vanzelf. Of bij je eigen
club of misschien wel bij een betaaldvoetbalorganisatie.”

JE HEBT OOK AL GESPEELD VOOR ORANJE O17. HAD JE
AL EERDER VOOR VERTEGENWOORDIGENDE ELFTALLEN
GESPEELD?
“Vorig jaar maakte ik in Amerika mijn debuut in Oranje O17.
Dat was natuurlijk altijd al een droom voor mij. Ik denk dat ik er
al langer dichtbij was. In de jaren voor mijn debuut heb ik door
mijn groei vrij lang met een blessure gelopen waardoor ik best
een tijd niet heb kunnen spelen. Daardoor heeft het allemaal
wat langer geduurd.”
HOEVEEL JEUGDINTERLANDS HEB JE NU GESPEELD?
“Ik heb nu twee interlands gespeeld. Mijn debuut tegen USA en
een wedstrijd tegen Turkije. Ik zit momenteel in de voorselectie
van Oranje O18. Als ik daarvoor geselecteerd word, speel ik
later dit jaar misschien nog twee interlands.”
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/// PROGRAMMA PAPENDRECHT 1
Dag

Wedstrijd

Dag

Wedstrijd

17-10-2020

Kloetinge - VV Papendrecht

20-02-2021

Inhaal/beker

24-10-2020

VV Papendrecht - RVVH

27-02-2021

Neptunus-Schiebroek - VV Papendrecht

31-10-2020

XerxesDZB - VV Papendrecht

06-03-2021

VV Papendrecht - Nieuw Lekkerland

07-11-2020

VV Papendrecht - Neptunus-Schiebroek

13-03-2021

SHO - VV Papendrecht

14-11-2020

Inhaal/beker

20-03-2021

VV Papendrecht - BVCB

21-11-2020

VV Papendrecht - SHO

27-03-2021

Heerjansdam - VV Papendrecht

28-11-2020

Nieuw Lekkerland - VV Papendrecht

03-04-2021

Inhaal/beker

05-12-2020

VV Papendrecht - Nieuwenhoorn

10-04-2021

VV Papendrecht - XerxesDZB

12-12-2020

Oranje Wit - VV Papendrecht

17-04-2021

Nieuwenhoorn - VV Papendrecht

16-01-2021

Terneuzense Boys - VV Papendrecht

24-04-2021

VV Papendrecht - Oranje Wit

23-01-2021

VV Papendrecht - Kloetinge

01-05-2021

Inhaal/beker

30-01-2021

Heinenoord - VV Papendrecht

08-05-2021

RVVH - VV Papendrecht

06-02-2021

VV Papendrecht - VV Brielle

15-05-2021

VV Papendrecht - Terneuzense Boys

13-02-2021

Inhaal/beker

/// JUBILEUMAGENDA
Dag

Evenement

Dag

Evenement

10 april

PUB-Quiz

17 juni

Oranjeavond (alleen voor leden)

17 april

Reünie 40 - 60 jaar

18 juni

Feestavond

15 mei

Van ’t Geloof Penaltybokaal (jeugd)

19 juni

Feestavond

5 juni

KNVB Zuid I G-toernooi

? juni

Jubileumreceptie

11 juni

Jubileumwedstrijd
Papendrecht - Drechtstreek

15 - 19 juni

Feestweek

21 augustus

15 juni

Theatervoorstelling

Jubileumwedstrijden
• 1 tegen 100. Het eerste zal spelen
tegen 100 pupillen.
• Papendrecht - FC de Rebellen

16 juni

Reünie 60+

25 september

Reünie 18 - 40 jaar
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KORTING

OP UW BESTELLING MET
CODE 'VJOURNAAL10' OP
WWW.DROGEMORTEL.NL

ADVERTENTIES ///
PRODUCENT VAN CEMENTGEBONDEN MORTELS
Find your individual look with our
bomber jackets, lace skirts, denim
dresses, and more at the best prices!

De mortels en lijmen worden geproduceerd op onze moderne
productielocatie in Heijen. Hier worden de producten verpakt in bulk,
mobiele silo's, bigbags of zakgoed. Doordat wij zelf de producent zijn
kunnen wij onze prijzen laag houden en onze kwaliteit waarborgen. De
producten zijn eenvoudig online te bestellen.

BETON CIRÉ
LOOK
De Grens 45 6598DK Heijen
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DIVERSE
TEGELLIJMEN
www.drogemortel.nl
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FELICITEERT
VV PAPENDRECHT MET HET

100 JARIG BESTAAN
HAVE FUN – MAKE FRIENDS – CREATE FANS

