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Nieuwsbrief 25 

 

 

Bijzondere (verlate) jubileumwedstrijden in het verschiet!  

 

Het vieren van een jubileum van een voetbalvereniging kan natuurlijk niet zonder een echte 

Jubileumwedstrijd. Als we de zegen krijgen van de coronagoden kunnen we in augustus alsnog 

gaan genieten van maar liefst drie jubileumwedstrijden en zo het Eeuwfeest glans geven. 

 

Ter ere van het 60-jarig bestaan werd in 1980 aangetreden tegen ‘buurman’ DS ’79, tegenwoordig 

FC Dordrecht geheten. Tijdens het 75-jarig jubileum was topclub PSV, met coryfeeën als Jan Wouters, 

Arthur Numan en Stanley Menzo in de gelederen, de tegenstander van Zondag 1. Een kleine 

3000 toeschouwers genoot van een waar voetbalspektakel dat eindigde in een 3-6 zege voor de bewoners 

van de lichtstad (zie foto hieronder). In 2010 werd het 90-jarig jubileum luister bijgezet door een wedstrijd 

tegen oud-Feyenoord. Al met al onvergetelijke wedstrijden die een mooi onderdeel zijn van onze historie. 

 

Op zaterdag 21 augustus wordt aan het begin van de middag afgetrapt voor een wel heel bijzonder 

voetbalduel voor de spelers van het eerste elftal. Zij nemen het in een korte maar heftige krachtmeting 

op tegen 100(!) Papendrecht-pupillen tegelijk. Zelfs de bookmakers hebben nu nog geen idee welke 

uitslag te verwachten valt. Deze spectaculaire wedstrijd is de opwarmer voor het absolute klapstuk van de 
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middag: Papendrecht 1 tegen de oud-profs van FC de Rebellen. Omdat het voor de huidige spelers van ons 

eerste die middag de tweede wedstrijd zal zijn, worden zij voor deze gelegenheid bijgestaan door een 

keurkorps aan oud-spelers van Zaterdag 1 en Zondag 1. Om zoveel mogelijk publiek naar het Slobbengors 

te lokken hebben doelman Cor Romijn (70+ !!) en ‘medisch wonder’ Bert Duthler aangegeven de 

sportieve uitdaging aan te gaan. In alle opzichten een gebeurtenis die je niet mag missen. 

Welke veteranen verder hun kicksen weer aan zullen trekken, blijft een verrassing. De selectie van de 

Rebellen is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk bestaan uit spelers uit de categorie De Wolf, Polak, 

Van der Meijde, Drenthe en Helder. Als het allemaal weer mag, zal er na de wedstrijden een ‘klein feestje’ 

georganiseerd worden met livemuziek en voldoende aandacht voor de inwendige mens. Hierbij zullen zeker 

spelers van FC de Rebellen aanwezig zijn. 

 

Natuurlijk mag de derby tegen Drechtstreek 1 niet ontbreken in de jubileumfestiviteiten, zeker niet omdat 

het ledenbestand van de blauw-witten bestaat uit veel voormalige leden van de oudste voetbalvereniging 

van onze gemeente. Op 28 augustus kruisen de twee rivalen de degens met elkaar. Gerekend wordt op de 

komst van een grote supportersschare van de club uit de Oostpolder en dat moet dan weer garant staan 

voor een spontane reünie en een meer dan gezellig samenzijn. 
 

 

Feestavonden uitgesteld naar 2022  

 

Ons 100-jarig bestaan in 2020 hebben we vanwege de COVID-19-crisis helaas slechts in beperkte mate 

kunnen vieren. De meeste jubileumactiviteiten werden noodgedwongen uitgesteld. Lange tijd hebben 

we gehoopt de feestavonden, die verplaatst waren naar het eind van dit voorjaar, door te kunnen laten 

gaan maar de aanhoudende coronaperikelen hebben ons doen besluiten die te verplaatsen naar 24 en 

25 juni 2022. 
 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Jubileumcommissie. 

E-mail: jubileum@vvpapendrecht.nl. 

https://vvpapendrecht.nl/nieuws/100-jarig-jubileum/
https://vvpapendrecht.nl/de-club/organisatie/jubileumcommissie/
mailto:jubileum@vvpapendrecht.nl

