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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 Arthur Numan, Jan Wouters 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. 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 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, 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.

BIJZONDERE (VERLATE)  
JUBILEUM WEDSTRIJDEN  
IN HET VERSCHIET VAN DE 

VOORZITTER
Voor u ligt de nieuwe voetbalkrant van  

VV Papendrecht. Deze is gerealiseerd in een  

ongekende tijd. Geen competities, vrijheids

beperkingen en ruim 3 maanden lang een 

avondklok. Desondanks houden onze leden en 

vrijwilligers de club levendig. Het laat zien dat  

we veerkrachtig zijn, met enorm veel vrijwilligers 

die een bijdrage leveren aan deze prachtige club. 

Met deze krant willen we onze vereniging in de 

schijnwerpers zetten.

We zijn trots dat we een compleet voetbal 

aanbod kunnen presenteren. De jeugd,  

waarbinnen zowel jongens als meiden een  

plek hebben. Vrouwenvoetbal, al vele jaren een 

belangrijk onderdeel. Maar natuurlijk ook onze 

mannen die op zowel zaterdag als zondag voet

ballen. En last but not least ons Gteam dat zijn 

eerste lustrum achter de rug heeft.

Daarnaast hebben we uiteraard een eerste selectie, 

bestaande uit het eerste elftal, uitkomend in de 

eerste klasse, en het tweede dat speelt op het 

hoogste niveau voor tweede teams, de reserve 

Hoofdklasse. Op prestatief niveau hebben we dus 

ook genoeg te bieden.

Ik denk dat deze krant een mooi beeld schetst van 

VV Papendrecht. Een club met een mooie historie 

maar ook met een mooie toekomst. U bent van 

harte uitgenodigd een bezoek te brengen aan ons 

sportpark Slobbengors. Ik hoop u daar te zien als  

we ons normale leven weer kunnen oppakken en  

al onze vrijheden terug hebben.

Als laatste wil ik alle sponsors, adverteerders en 

vrijwilligers bedanken die deze krant mogelijk 

hebben gemaakt.

Hans Jonker

Voorzitter VV Papendrecht

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. 
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Welkom op het Slobbengors | Voetbalvereniging Papendrecht | Industrieweg 3 | 3351 LB Papendrecht

Meld je nu aan via jeugd@vvpapendrecht.nl of ledenadministratie@vvpapendrecht.nl

Op alle niveaus twee keer per week trainen

Uitstekende jeugdopleiding die al vele talenten voortbracht

Buiten het voetballen om vele andere, leuke (jeugd)activiteiten

Vriendenteams op ieder niveau

Vijf velden èn voor de allerkleinsten een speciaal Minipupillenveld

Grote afdeling met meidenvoetbal vanaf 13 jaar

Jeugdkledingplan: ieder jeugdlid wordt voorzien 

 van een representatief wedstrijdtenue

Aanbod van G-voetbal 
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Kom lekker voetballen
bijVV PAPENDRECHT !!

En ontvang een gratis trainingsset 
van Quick! 

(Actie geldt in 2021. Voor bestaande leden is er een andere actie van toepassing.)

mailto:jeugd@vvpapendrecht.nl
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VRIENDENTEAMS,

“Pff ff . Met verschillende spelers voetbal ik al jaren, maar dit 

maken leuke oefeningen. We gaan zeker nog een l ink 

tendam.nl
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JO19-3

HOE LANG SPELEN JULLIE AL SAMEN?

“Met sommigen speel ik vanaf de C’s. We hebben een seizoen, door 

een andere elftalindeling, in verschillende teams gespeeld. Vanaf de 

B’s zaten we weer bij elkaar, dus een jaar of vier nu. Er zijn spelers 

weggegaan en bijgekomen, waaronder mijn broer.” Aan het woord is 

Luuk Blokzijl, speler van JO19-3.

WAAROM EEN VRIENDENTEAM, WAT MAAKT HET LEUK?

“De gezelligheid en ontspannen sfeer maken het zo leuk. Als je in de 

selectie zit en je kan een keer niet trainen door school, dan zit je 

zaterdag gelijk op de bank. Bij ons is het vooral lekker ballen. Kan je 

een keer niet, jammer dan. Lekker lachen tijdens trainingen en 

wedstrijden. Verliezen is niet leuk, maar wij zijn daar snel overheen. 

Buiten het voetballen zien we elkaar ook regelmatig. Gezellig ergens 

wat drinken, al is dat de laatste tijd wel erg lastig.”

HOE HEBBEN JULLIE DE CORONABREAK ERVAREN?

“Wij hebben het voordeel dat we eigenlijk altijd konden blijven trainen. 

Soms in kleinere groepjes maar we zijn altijd bezig gebleven. Alleen de 

echte wedstrijden mis je wel. We hebben twee enthousiaste trainers, 

Arjan Teeuw en Dennis Bergsma, dus we zijn lekker bezig geweest.”

WILLEN JULLIE OOK VERDER ALS TEAM?

“Zeker. Er gaan zeker 14 of 15 spelers door. Daar zullen er nog wel 

een paar bijkomen. We gaan waarschijnlijk voetballen in de 

O23-competitie. Je speelt dan tegen leeftijdsgenoten, een prima 

vervolg van de jeugd. Ik verwacht dat we er nog wel een paar jaar 

aan vastknopen.”

VRIENDENTEAMS,  
EEN MOOI FENOMEEN
Binnen veel verenigingen zijn vriendenteams een bekend fenomeen. Zo ook bij VV Papendrecht. Er zijn er die vanuit de jeugd als 

team doorstromen of gewoon met vrienden een team samenstellen. VV Papendrecht geeft daar de ruimte voor. Wij beschouwen 

vriendenteams als een belangrijke motor voor de club. We laten twee vriendenteams aan het woord, Zaterdag 6 en JO193.

Zaterdag 6

HOELANG SPELEN JULLIE AL SAMEN?

“Pff ff . Met verschillende spelers voetbal ik al jaren, maar dit 
team is ontstaan in A2 (JO19-2). We hadden het toen prima 

naar ons zin en besloten als compleet team over te gaan 

naar de senioren.” Aan het woord is Swen de Haas, speler 

en sponsor (Ysbrand de Haas Timmer en onderhouds-

bedrijf) van Zaterdag 6, uitkomend in de reserve 5e klasse. 

“We spelen nu vijf jaar in de senioren. We zijn wel gegroeid 

in de loop der tijd en hebben ondertussen 22 spelers op de 

lijst. Die heb je overigens wel nodig hoor. We krijgen nog 

steeds vragen van spelers of ze bij ons kunnen komen 

voetballen. We moeten nu wel nee verkopen. Anders kom 

je nauwelijks aan spelen toe.”

WAAROM EEN VRIENDENTEAM, WAT MAAKT HET LEUK?

“In A2 is een klik ontstaan. De sfeer is altijd goed. We doen 

ook meer dan alleen voetballen als paintballen, uit eten 

gaan of gezellig ergens wat drinken. Onze 3e helft is altijd 

dik in orde hoor.”

HEB JE NOG EEN LEUKE ANEKDOTE?

“Goh, daar vraag je me wat. We zijn beroofd van het 

kampioenschap, haha. We stonden vlak voor de coronacrisis 

bovenaan in de competitie en zaten nog in de beker. Helaas 

ging in maart 2020 alles plat. Weg titel en bekersucces.”

HOE HEBBEN JULLIE DE CORONABREAK ERVAREN?

“Aan het begin van het seizoen hebben we natuurlijk net 

als iedereen gewoon gevoetbald en daarna was het over. 

Maatregelen om met maximaal vier of twee spelers bezig 

te zijn, zijn aan ons niet besteed. We kennen elkaar wel 

aardig. Daaraan zouden wij ons niet lang houden, haha. 

Dus we hebben maar besloten om toen niet te sporten. 

Sinds de versoepelingen van eind maart zijn we weer 

aan het voetballen. De leeftijd bij ons ligt tussen de 20 

en 25 jaar. Dus dat kan met de hele groep. Was wel weer 

lekker, kan ik je vertellen.”

JULLIE ZIJN DUS WEER AAN HET TRAINEN?

“Jazeker, maar ik heb er zelf maar kort van kunnen 

genieten. Ik ben geblesseerd geraakt aan mijn knie. Maar 

het hele team is blij dat we weer kunnen. De trainings-

opkomst is altijd goed. We doen meer dan alleen partijen. 

We hebben spelers die trainerservaring hebben en die 

maken leuke oefeningen. We gaan zeker nog een l ink 
aantal jaren door, zolang we er lol in hebben!”

https://www.vvpapendrecht.nl/


Marco Korteland met allemaal oud-selectiespelers als 

GUIDO 
DONK

lesje wijn en eindigde met een compleet kerstpakket 

Voetballen is niet onze professie

Wel kunt u bij ons terecht voor

| Deskundig | Gedreven | Klankbord | Meelevend | Betrouwbaar |
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SENIOREN

“Na de jeugd ging ik als enige speler van A-regionaal  

naar de zaterdagafdeling. Destijds hing die er een beetje 

bij. Ik ging naar Zaterdag 2 van leider Arie Redelijkheid.  

Ik speelde met mannen als Richard Nardten, Ferry Jansen 

en Jan de Waal, een sterk elftal. Ik heb nog weleens wat 

wedstrijden als invaller voor Zaterdag 1 gespeeld, verdeeld 

over verschillende jaren en onder verschillende trainers. 

Op een gegeven moment ben ik in het derde gaan 

voetballen. Een legendarisch team van leider 

Marco Korteland met allemaal oud-selectiespelers als 
Mark van der Leeden, Arjan van Toor en het spitsenduo 

Edwin van der Linden en Briam Kaptein. We hadden meer 

kwaliteit dan het eerste destijds, haha. Ik zit niet meer in 

een team maar ben nog wel beschikbaar. Door alle 

coronaperikelen is er van voetballen helaas niet veel 

terechtgekomen.”

LEIDER/TRAINER

“Ik ben op een gegeven moment leider geworden van  

de ploeg van mijn oudste zoon Vincent. De jaren erna 

wisselde ik regelmatig als leider tussen het team van 

GUIDO  
DONK 
VRIJWILLIGER  

MET EEN 

ROOD-ZWART  

HART 

Guido Donk is één van de vele vrijwilligers die actief zijn binnen VV Papendrecht. De 51jarige vader van twee voetballende zoons is al meer dan  

40 jaar lid. “Ik geloof dat ik begonnen ben in E7. Ik weet er niet zoveel meer van. Ik weet nog wel dat we een heel grote beker kregen. Ik heb tot aan 

de A jeugd, tegenwoordig JO19, niet in de selecties gezeten. In B3 nog wel kampioen geworden onder leiding van Wim Erkelens. Als tweedejaars 

Ajunior kwam ik in Aregionaal. Enige jaren daarvoor had een sterke lichting dat niveau bereikt. Onze trainer was John Kila. We hebben ons helaas 

niet gehandhaafd dat seizoen maar wel veel lol gehad.”

Vincent en dat van mijn andere zoon Jesper. Vorig jaar  

ben ik begonnen als trainer van het elftal van Jesper.  

Hij speelt nu in JO17-2. Het is een hartstikke enthousiaste 

groep, de trainingsopkomst is groot en de inzet top.  

We kunnen nog wel een paar versterkingen gebruiken. 

Een belangstellende kan gerust eens meetrainen.  

Ik heb geen trainersdiploma maar het lukt altijd weer om 

samen met Remco Maaskant en Remco Brouwer een 

gevarieerde training in elkaar te draaien. Daarbij komt  

nog dat de mannen zelf ook ideeën hebben, leuk toch.  

En niet alleen de spelers zijn enthousiast maar ook de 

ouders zijn betrokken.”

INITIATIEFNEMER

Guido is ook een persoon die initiatief neemt om zaken 

op te pakken binnen de club. Zo kwam hij met het 

voorstel voor een kerstgeschenk voor de oudere leden. 

“Dat was iets wat me veel voldoening heeft gegeven.

De dankbaarheid die je terugkreeg, de verhalen die je  

hoorde, soms best schrijnend. Het toonde wel aan dat 

deze mensen behoefte hadden aan wat extra aandacht 

in deze lastige tijd. Het begon met het idee van een 

lesje wijn en eindigde met een compleet kerstpakket 
waaraan supermarkten en wijnhandelaren binnen 

Papendrecht kosteloos hebben meegewerkt.”

OPKNAPPEN KANTINE

Nadat het idee geboren was om de kantine een likje verf 

te geven was Guido degene die met de suggestie kwam 

een tikkieactie te starten om geld in te zamelen. “Ook dat 

was hartstikke leuk. Binnen de kortste keren hadden we 

een aardig bedrag en heel wat spullen bij elkaar waardoor 

eerst de kantine en vervolgens het clubgebouw een 

metamorfose hebben ondergaan. Met een grote groep 

vrijwilligers hebben we alles zelf gedaan. Het heeft wat 

uurtjes gekost maar het resultaat is prachtig.”

VRIJWILLIGER IN HART EN NIEREN

“Ik ben altijd bereid om zaken op te pakken. Het liefst 

op projectbasis, misschien in de toekomst een functie 

bij de jeugd. Een bestuursfunctie? Daar heb ik nog 

niet over nagedacht maar wie weet als de jongens bij 

de senioren zitten.”

IK BEN ALTIJD BEREID 

ME IN TE ZETTEN VOOR 

DE CLUB, HET LIEFST VIA 

PROJECTEN OF IDEEËN.

https://www.vvpapendrecht.nl/


met meer dan 100 treff ers. Spits Mischa scoorde 40 

VV Papendrecht-team, actief in zowel de competitie 

al oop de kantine in. Trainen kon altijd, weer of geen weer, vaak 

Lou Hessing stond aan de basis van de grootste successen ooit van 

MPG Mortel is de eerste Nederlandse
tegellijm producent die haar tegellijmen
direct online verkoopt aan de tegelzetter.
Dit zorgt ervoor dat het voor ons mogelijk
is om de tegellijmen tegen aantrekkelijke
prijzen aan te bieden. Wij bieden voor alle
ondergronden verschillende tegellijmen
met een sterke kwaliteit. 

MPG Mortel beschikt over een zeer ruim
assortiment waarin diverse producten
zoals cement, bindmiddelen voor de
bodemstabilisatie en technische mortels
te vinden zijn. Naast betonmortel, Beton
Ciré, cement en andere diverse producten
bieden wij ook verschillende tegellijmen
aan.  

20%

KORTING
OP ALLE TEGELLIJMEN

MPG20

ONS BEDRIJF TEGELLIJMEN

Neem voor meer info en onze andere producten een kijkje op de website! 
WWW.DROGEMORTEL.NL SALES@MOBIGROEP.NL
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PAPENDRECHT REÜNIE

ZATERDAG 3
SEIZOEN 2015-2016
Historisch jaar. Zaterdag 3 werd onder leiding van 

trainer Wout en leider Dick ongeslagen kampioen 

met meer dan 100 treff ers. Spits Mischa scoorde 40 
keer. Daarbij pakte de ploeg ook de districtsbeker. 

Voor het eerst in de clubgeschiedenis verloor een 

VV Papendrecht-team, actief in zowel de competitie 
als de beker, geen enkele keer. Maar één keer werd 

gelijkgespeeld, de allereerste wedstrijd van het seizoen. 

Trainer Wout, door de teamleden Wood genoemd, werd 

na de dubbel door de spelers geridderd tot Sir Wood. 

Toen het team het seizoen daarop weer promoveerde, 

werd hij uitgeroepen tot Lord Wood.

E2
IN 1979
Superleuk jaar. Gezellig team van leiders Van Dongen en Kroeze dat 

ongeslagen kampioen werd. Alle toernooien werden gewonnen met 

als hoogtepunt het binnenhalen van een beker van 1,04 meter hoog. 

Hiervoor moest de prijzenkast van VV Papendrecht speciaal verbouwd 

worden. Talentvolle voetballers die voor het eerst gesponsorde 

trainingspakken en tassen kregen. Later speelde menigeen jarenlang 

in het eerste. Diverse spelers staan nu, net als hun vaders destijds, 

wekelijks langs de lijn hun kinderen aan te moedigen of zijn teamleider. 

Een echte vriendengroep. De meesten zien en spreken elkaar nog 

regelmatig.

A1
SEIZOEN 1982-1983

Geweldig team, enkele tweede- maar voornamelijk eerstejaars 

A-junioren. De meesten speelden al samen vanaf de jongste jeugd. 

Voetbalden die jaren altijd op hoog niveau, vaak kampioen geworden. 

Ook met A1, kampioen van de Dordtse klasse. Vervolgens nacompetitie 

met de 4 andere districtskampioenen om 2 plekken in de regionale 

klasse. Een halve competitie. Na 2 gelijke spelen en 2 zeges 

gepromoveerd naar het een-na-hoogste niveau. Prachtige tijd. Flinke 

schare fans, uit en thuis. Soms meer dan 100 man langs de lijn en na 

al oop de kantine in. Trainen kon altijd, weer of geen weer, vaak 
boven op de dijk, waar nu Fokker zit. Bijna iedereen heeft later de 

seniorenselectie gehaald.

DAMES 1
IN 1988

De ploeg van leiders Peter Bosselaar en Wim Uiterwijk en sponsor 

Lou Hessing stond aan de basis van de grootste successen ooit van 
een Papendrechts vrouwenteam. Zo promoveerde Dames 1 in de 

daaropvolgende jaren naar de eerste klasse van het district, destijds 

het een-na-hoogste niveau. Het absolute hoogtepunt was het 

winnen van de districtsbeker tegen Woudrichem op neutraal terrein 

in Peursum. Het was een echt vriendinnengroep. Velen gaan nog 

steeds met elkaar om. De nodige speelsters kregen kinderen die 

op hun beurt voetballen bij VV Papendrecht.

https://www.vvpapendrecht.nl/
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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 

meisjes team. 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: 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.

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 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  2020 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!

VV PAPENDRECHT /// EEN CLUB MET HISTORIE EN TOEKOMST

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 2020 werd er nog gespeeld, maar vanaf 12 maart 2020 was het helemaal over: lockdown. Van competities uitspelen 

was geen sprake meer.
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kleding, nieuwe doelen of andere zaken die de jeugd de kans biedt op een ijne, 
Zaterdag 1. Na die tijd is Theo met zijn vrienden gaan 

Airconditioning; verkoop, installatie en onderhoud  
Centrale verwarming | Warmtepompen  

Vloerverwarming  |  Ventilatie

Ketelweg 61B, 3356 LD Papendrecht  |  Tel: 078-2001387  
info@createcomfort.nl  |  www.createcomfort.nl

Ligusterhof 49

3355 RH  Papendrecht

 

06 - 15109196

 

y.haas@upcmail.nl

ydhaastimmer-onderhoudsbedrijf.nl

Renovatie

Aanbouw

Badkamers

Kunststof kozijnen

Dakkapellen

Etc.

y.haas@upcmail.nl

ydhaastimmer-onder

V.O.F.

Noordweg 19
3336 LH Zwijndrecht

 info@ahhoveniers.nl
 www.ahhoveniers.nl

GEZOCHT STRAATMAKERS/OPPERMANNEN 
Voor info mailen naar info@dginfrabv.nl

ANKTRANSPORT.COM  WWW.SCHENK-TANKTRANSPORT.COM  

COM 
COM 

COM 

t - +31(0)78 644 21 50 - info@schenk-tanktransport.eu

COM 

Burg. Keijzerweg 6 - 3352 AR Papendrecht - +31(0)78 644 21 50 - inf

COM 

https://www.createcomfort.nl/
mailto:info@createcomfort.nl
mailto:y.haas@upcmail.nl
https://ydhaastimmer-onderhoudsbedrijf.nl/
mailto:y.haas@upcmail.nl
https://ydhaastimmer-onderhoudsbedrijf.nl/
mailto:info@ahhoveniers.nl
https://www.ahhoveniers.nl/
mailto:info@dginfrabv.nl
mailto:info@schenk-tanktransport.eu
tel:+31(0)78 644 21 50
mailto:info@schenk-tanktransport.eu
tel:+31(0)78 644 21 50
tel:+31(0)78 644 21 50
mailto:info@schenk-tanktransport.eu
tel:+31(0)78 644 21 50
mailto:info@schenk-tanktransport.eu
tel:+31(0)78 644 21 50
mailto:info@schenk-tanktransport.eu
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mailto:info@schenk-tanktransport.eu
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Met uw deelname aan de business club steunt u tevens Voetbalvereniging 

Papendrecht. Van uw bijdrage worden verschillende zaken bekostigd als nieuwe 

kleding, nieuwe doelen of andere zaken die de jeugd de kans biedt op een ijne, 
sportieve en leerzame tijd bij VV Papendrecht.

Uw maatschappelijke betrokkenheid zal binnen en buiten de club goed zichtbaar zijn.

Het logo van uw onderneming wordt op het ledenbord geplaatst. Zowel in de kantine

als in de bestuurskamer is een exemplaar van het ledenbord prominent aanwezig.

Uw logo zal ook te vinden zijn op de website van Business Club vv Papendrecht:

www.bcvvpapendrecht.nl. Na een druk op het logo wordt direct doorgelinkt naar

uw website.

Wanneer weer gevoetbald mag worden, bent u bij thuiswedstrijden van Papendrecht 1 

van harte welkom in de bestuurskamer van VV Papendrecht. Dit is de perfecte plaats 

om onder het genot van een hapje en een drankje contacten te leggen met andere 

leden met als doel samen zakelijk te scoren. Voor de liefhebbers is er gelegenheid om 

met elkaar te genieten van de wedstrijd. Kom gerust een keer de sfeer proeven. Wilt u 

meer informatie over deze interessante en leuke manier van zakendoen? Neem dan 

contact op: info@bcvvpapendrecht.nl.

BUSINESS CLUB   

VV PAPENDRECHT
Steeds meer leden melden zich aan bij Business Club vv Papendrecht. Dan rijst  

al gauw de vraag; waarom doen ondernemers dat? Wat is er zo bijzonder aan  

deze business club dat juist voor deze club gekozen wordt? Het antwoord is simpel. 

Business Club vv Papendrecht onderscheidt zich van andere business clubs door de 

ontspannen en informele sfeer die deze uitademt. De verrassende en verfrissende 

avonden, die georganiseerd worden door de enthousiaste bestuursleden van 

Business Club vv Papendrecht, zijn altijd voor de ondernemers én hun partners.  

Deze formule zorgt voor een ont spannen en gezellige sfeer waardoor een 

netwerkactiviteit echt als een aangenaam avondje uit wordt ervaren.

Ondanks alle restricties vanwege de coronacrisis heeft 

Voetbalvereniging Papendrecht een nieuwe editie van  

de voetbalkrant weten uit te brengen. Deze is niet alleen  

tot stand gekomen dankzij onze enthousiaste vrijwilligers  

en onze hoofdsponsor NOSUCH maar zou ook niet  

uitgegeven kunnen zijn zonder onze vaste mediapartner 

ZPRESS Media Group.

ZPRESS is naast de VV Papendrecht-Voetbalkrant tevens 

medeverantwoordelijk voor de jaarlijkse uitgave van de 

presentatiegids De Rode V en is verder bordsponsor en  

lid van de Business Club vv Papendrecht. Daarnaast kan  

VV Papendrecht altijd een beroep doen op ZPRESS voor  

al het nodige drukwerk. VV Papendrecht werkt inmiddels  

al heel wat jaren tot volle tevredenheid samen met 

ZPRESS. Een grote rol hierin is weggelegd voor  

Theo van Wijland en hij is ook als voetballer zeker geen 

onbekende voor onze club.

Theo is inmiddels 25 jaar werkzaam bij ZPRESS en bijna 

even lang aan VV Papendrecht verbonden. Na onder meer 

de jeugdopleiding van Feyenoord doorlopen te hebben 

was hij eerst speler van de Papendrechtse zondagselectie 

en later jarenlang vormgever op het middenveld van 

Zaterdag 1. Na die tijd is Theo met zijn vrienden gaan 
voetballen in Zaterdag 4 waar ook de nodige sportieve 

successen werden behaald. Tot een ernstige knieblessure 

een einde maakte aan vrije trappen in de kruising schieten 

en het oeverloos kappen en draaien op het middenveld.

Op dit moment is Theo nog steeds vaak op het  

Slobbengors te vinden als speler van Zondag 3 en langs  

de lijn bij zijn twee voetballende zoons Finn en Jens. Zij 

kunnen net als Theo allebei een aardig balletje trappen.

VV Papendrecht hoopt de succesvolle samenwerking nog 

heel lang voort te zetten.

THEO VAN 
WIJLAND  

VAN ZPRESS 

MEDIA GROUP 

https://www.vvpapendrecht.nl/
https://www.bcvvpapendrecht.nl/
mailto:info@bcvvpapendrecht.nl


In de Weekbrief van 11 maart 2020 stond het bericht dat de eerste offi  ciële webshop van VV Papendrecht gelanceerd was. 

BLOEMKWEKERSSTRAAT 72  

3014 PE ROTTERDAM

TEL: 010-4360783  

WWW.CLBROTTERDAM.NL

volg onsPhone House Papendrecht
Meentpassage 15
3353 HH Papendrecht  
T 078 - 642 5171
E papendrecht@phonehouse.biz

alle providers alle merken

www.phonehouse.nl

Wij vergelijken alle 

aanbiedingen, abonnementen 

en mobiele telefoons en geven 

een onafhankelijk advies op 

maat. Persoonlijk contact en 

onvoorwaardelijke service 

staan bij ons altijd centraal.

Phone House 
Papendrecht
dé telecomspecialist 
in de regio

Openingstijden 
Maandag  13.00 – 17.00
Dinsdag  09.30 – 18.00
Woensdag  09.30 – 18.00
Donderdag 09.30 – 18.00
Vrijdag  09.30 – 20.00
Zaterdag  09.30 – 17.00
Zondag  Gesloten

www.bistro-basic.nl

P.S. Gerbrandystraat 6 • 3354 BW Papendrecht  
078-615 37 52 • www.snackbar-basic.nl

Geopend woensdag t/m zondag: 17.00 - 22.00 uur

 

THUIS OP DE GRENS 

VAN LAND EN WATER

SPECIALIST TRILLINGSVRIJE DAMWAND-TECHNIEK

WWW.GEBRDEKONING.NL

BUITENGEWOON AANNEMER

Aanpakker van land en water

https://www.clbrotterdam.nl/
mailto:papendrecht@phonehouse.biz
https://www.phonehouse.nl/
https://www.bistro-basic.nl/
https://www.snackbar-basic.nl/
https://www.gebrdekoning.nl/
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over gegaan. Zo hebben we veel keeperskleding en voetbalsokken 

voor lage prijzen en bijna in alle maten. Tevens hebben we nog leuke 

jubileum artikelen zoals de VV Papendrecht-sjaal, -pet en -paraplu. 

Maar ook mooie aanvoerdersbanden en een leuk mini-T-shirt.”

WAT ZOU JE NOG MEER AAN HET ASSORTIMENT WILLEN TOEVOEGEN?

“Meer VV Papendrecht-accessoires, uiteraard wel voetbalgerelateerd, 

zodat de club in het dorp meer zichtbaar wordt. Bijvoorbeeld tassen of 

bidons, noem het maar op. Het is toch tof als jeugdspelers met spullen 

rondlopen waarop het logo van VV Papendrecht staat. Of dat ouders, 

opa’s en oma’s met spullen van VV Papendrecht langs het veld staan.’’

HOE ZIE JE DE TOEKOMST VAN DE WEBSHOP?

“We moeten meer gaan werken met onze sociale media. Ik zit nog 

met veel ideeën. We houden een kleine voorraad aan maar alles wat 

niet op voorraad ligt, wordt snel besteld. Verder kan uiteraard alles 

geretourneerd worden als het niet past. Nu de winkel is weggevallen, 

hebben we een mooie webshop als alternatief wat volledig in het 

belang van de club is.’’

Kijk dus eens op de webshop van VV Papendrecht: 

https://webshopvvp.nl. Er staan prachtige artikelen te koop.

WAT WAREN DE VERWACHTINGEN VAN DE WEBSHOP?

‘’We begonnen met lage verwachtingen omdat we een beperkt assorti-

ment hadden. De bekendheid was relatief klein en door de coronatijd 

verliep veel berichtgeving alleen via de website, de Weekbrief en de 

sociale media.” Diezelfde coronatijd zorgde wel voor het opzetten van 

speciale acties. Zo werden sportpakketjes voor de jeugd samengesteld. 

Kiki: ‘’Dit was een heel succesvolle actie en zorgde ook voor meer bekend-

heid van de webwinkel bij veel ouders. Hierdoor stegen de bestellingen.’’ 

Daarnaast werd een Vaderdagactie opgezet en werden leuke pakketten 

gemaakt van wijn en speciaalbieren uit de kantine die goed verkochten.

WAT IS DE HARDLOPER GEWEEST VAN HET AFGELOPEN JAAR?

‘’Het jubileumboek was absoluut de hardloper van het afgelopen jaar.’’ 

Het boek, dat op 31 juli 2020 werd gelanceerd door de Jubileum-

commissie, is nu al uitverkocht. Mensen kunnen zich nog wel inschrijven 

voor de tweede druk. Kiki: ‘’Nu lopen de handschoenen en schoenentasjes 

goed door. Aangezien de vereniging voor veel mensen dicht is, is het 

wel enigszins aan de stille kant.’’

WAT IS EEN TIP VAN JOU?

‘’We hebben veel oude artikelen in de uitverkoop omdat we met 

VV Papendrecht van kledingleverancier Beltona naar Quick zijn 

WEBSHOP
VV PAPENDRECHT
In de Weekbrief van 11 maart 2020 stond het bericht dat de eerste offi  ciële webshop van VV Papendrecht gelanceerd was. 

Opvallend was dat in dezelfde Weekbrief het eerste bericht van VV Papendrecht stond over de ‘Gevolgen van het corona

virus voor het voetbal’. Jarenlang werden artikelen verkocht in onze winkel die gevestigd was in de kantine. De winkel 

werd gesloten en de vereniging richtte zich volledig op online verkoop. Daarvoor werd een team gevormd bestaande uit 

Jan Willem de Man, Eimerd van de Griend en Kiki Smit. De eerste artikelen op de webshop waren jubileumartikelen voor het 

100jarig bestaan van VV Papendrecht zoals het jubileumbier. Wij spraken met Kiki over het eerste jaar van de webwinkel.

https://www.vvpapendrecht.nl/
https://webshopvvp.nl/


vanheeswijkadvies.nl

Welkom 

in het huis 

voor al uw
fi nanciële 
diensten

Met de meest complete fi nanciële dienstverlening uit de regio, ondersteunt Van Heeswijk 
je bij beslissingen die veel voor je betekenen. Waarmee je je ambities op zakelijk én 
persoonlijk vlak kunt realiseren. En je met zekerheid kunt genieten van je vrijheid van 
leven en ondernemen. Wees welkom. www.vanheeswijkadvies.nl van hieruit verder

L A B E L 2 L O V E . N L

Lieh ebber van 
tijdloze elegantie?

Label2love wordt dé plek waar je in elk seizoen van het jaar zeer 

speciale musthaves kunt vinden.  Het zijn de items die het hart van 

iedere lifestyle lieh ebber sneller doet kloppen, alleen al omdat 

je ze niet overal kunt kopen en niet iedereen ze in huis heeft. 

Van vintage chique decoratie (sfeervolle kaarsen, bonte tafelkleedjes, 

mooie buf elhoorns en plaids) tot serviezen, placemats, olijh outen 

kaasplanken, strandtassen, rieten tassen, hamamdoeken en nog veel 

meer. Op onze website www.Label2love.nl kun je terecht voor jouw 

favoriete lifestyle producten.

https://vanheeswijkadvies.nl/
https://www.vanheeswijkadvies.nl/
https://www.label2love.nl/
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FLINKE GROEI

AANTAL MINIPUPILLEN
VV Papendrecht begon het seizoen bij de allerjongsten met 9 jongens. De spelers van 4 tot en met 

6 jaar worden getraind en begeleid door Rob en Kylie. Gaandeweg kwamen steeds meer minipupillen 

proeftrainen en in de meeste gevallen leidde dat tot een inschrijving. Daardoor werd de ploeg zo 

groot dat in de persoon van Idris een derde begeleider aan JO7 is toegevoegd.

De jeugdafdeling van VV Papendrecht heeft een dynamisch karakter en zelfs de COVID19

perikelen hebben daar geen invloed op. Bij ons kan iedereen altijd lekker voetballen dankzij 

onze vele vrijwilligers, enthousiaste trainers en leiders en mooie trainingsattributen. 

We hebben het dan niet alleen over prima doelen en uitstekende voetballen maar ook over 

trainingspoppen, trainingsnetten, speedladders en dergelijke. Verder worden naast het 

voetballen diverse andere activiteiten georganiseerd zoals u elders in deze krant kunt lezen.

TRAININGEN

De groep is tijdens de trainingen in drieën gedeeld 

waardoor de kinderen veel persoonlijke aandacht krijgen. 

De begeleiders trainen gericht en op een leuke manier 

om de kinderen zo de basis van het voetballen te leren. 

Dit wordt gedaan door pass- en trapoefeningen, door 

verschillende partijvormen uit te leggen en te laten uitvoeren 

en nog veel meer. VV Papendrecht heeft speciaal voor de 

spelers onder 7 een eigen veld aangelegd, het Cees van 

Swietenveld. Doordat de club nu ongeveer 20 minipupillen 

heeft, kunnen ze niet meer allemaal tegelijkertijd op dat veld 

trainen. Een deel van de groep traint nu op een ander veld 

zodat er ruimte genoeg is voor iedereen. 

ACTIVITEITEN

Juist omdat vanwege de coronacrisis er helaas geen 

competitievoetbal is, proberen we de jeugdvoetballers 

zoveel mogelijk aan te bieden. Zo werden en worden 

speciale evenementen en thematrainingen gehouden zoals 

pietentraining met Sinterklaas, een Oranjefestijn rond 

Koningsdag en ga zo maar door. Tevens worden onderlinge 

wedstrijden georganiseerd maar uiteraard hopen we weer op 

wedstrijden tegen andere verenigingen want dat blijft toch 

het leukste.

PROEFTRAINEN

VV Papendrecht kent dus een l inke groei bij de mini’s, maar 
we hebben nog steeds ruimte genoeg voor nieuwe kinderen, 

zowel jongens als meisjes. Voor de meisjes geldt dat ze zo 

lang mogelijk bij de jongens blijven voetballen. Op latere 

leeftijd kunnen ze doorstromen naar een meidenelftal in 

onze Meidenvoetbalacademie. Wil je graag komen voetballen 

maar twijfel je nog een beetje, kom dan eens proeftrainen. Je 

kunt twee keer gratis meedoen zonder verplichtingen. We 

hopen jullie snel op het Slobbengors te mogen verwelkomen.

VV Papendrecht heeft een actief jeugdvoetbalbeleid en beoogt een 

vereniging voor iedere voetballiefhebber te zijn. Dat de jeugd het 

aantrekkelijk vindt bij onze club blijkt wel uit het feit dat het aantal 

pupillen dit jaar dusdanig sterk gestegen is dat we er drie teams 

bijgekregen hebben. Voor de oudste junioren wordt er alles 

aangedaan om ze goed voor te bereiden op de overstap naar de 

senioren. Speciale trainingen worden georganiseerd om ze te laten 

wennen aan het spelen in een seniorenploeg. Komend seizoen zal 

uitvoering worden gegeven aan het nieuwe jeugdbeleidsplan. De 

club heeft gekozen voor een drietrapsfasering, bestaande uit een 

Fundamentfase (JO8-J011), Ontwikkelfase (JO13-JO15) en 

Prestatiefase (JO17-19).

Meerdere jeugdspelers willen ook als vrijwilliger bijdragen aan de 

jeugdafdeling door te fungeren als jeugdscheidsrechter, trainer of 

leider. VV Papendrecht is hier bijzonder blij mee en stimuleert dit 

ook. Op dit moment worden diverse jeugdteams door jeugdspelers 

getraind. Het is een mooi gezicht om deze jongens en meiden eerst 

voor een groep pupillen te zien staan om vervolgens zelf te gaan 

trainen met hun eigen team.

Heel belangrijk zijn onze jeugdscheidsrechters en 

spelbegeleiders. Zonder hen zouden geen wedstrijden 

gevoetbald kunnen worden. Ze vormen een zeer hechte groep 

en onze scheidsrechters coördinator Aad Koot is maar al te graag 

bereid om nieuwe scheidsrechters, in samenwerking met de 

KNVB, gedegen op te leiden.

Wilt u meer weten over onze jeugdafdeling? Neem dan contact 

op: jeugd@vvpapendrecht.nl.

JEUGDAFDELING VV PAPENDRECHT

JE KUNT TWEE KEER 

GRATIS MEEDOEN ZONDER 

VERPLICHTINGEN.

https://www.vvpapendrecht.nl/
mailto:jeugd@vvpapendrecht.nl


VOETBALLEN 
EN ACTIVITEITEN 

Ook tijdens het seizoen 2020-2021 hebben we veel last van de COVID-19-crisis. Het seizoen begon nog redelijk normaal, maar na het begin 

opgezocht. Aan het eind van de winter werd een aantal versoepelingen doorgevoerd waardoor ook jongeren tot 27 jaar weer in teamverband 

werd het gouden ei gevonden door Senn. Na aloop kregen alle 

Elke deelnemer voelde zich speler van het grote Oranje. Na aloop 

Ga naar www.supportcasper.nl

of sms ‘Casper’ naar 4333  en doneer daarmee 2 euro per sms

‘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-

Wij leveren en verzorgen de aanleg van uw kunstgras. Kunstgras 

direct te leveren vanaf de rol of uit de couponnen hoek. 

Voor informatie en advies kom naar onze showroom, 

of neem contact met ons op!

We helpen u graag!
Reinier Verhoeven

078 - 647 27 89

Kunstgras voor uw tuin, balkon, dakterras, 

speelveldjes, onder speeltoestellen of rondom uw 

jacuzzi, het kan allemaal!

Gratis stalen

Adres Ohmweg 50

 2952 BB Alblasserdam

Grote showroom in 

Alblasserdam

Volg ons op

Voor de 
mooiste 
grasmat

ga je 
natuurlijk naar 
kunstgrasdepot

Onze service

Toepassingen

BALKON OF DAKTERRAS

TUIN (GROOT EN KLEIN)

OP DE BEURSOP EVENEMENTEN

OP DE MUUR SPORTVELD

CAMPINGSPEELTUIN

WINKELKANTOOR

 Persoonlijk advies

 Scherpe prijzen

 Snelle levering

 Eigen legservice

 Gratis stalen

BEDRIJFRONDOM TRAMPOLINE 

Woonwinkel Klop, de oudste 
winkel van Papendrecht in 
woning- en projectinrichting.

www.woonwinkelklop.nl

Zo is er voor ieder product een 
complete en overzichtelijke hoek 

ingericht, zoals: PVC, laminaat, 
vinyl, tapijt, karpetten, vitrage, 

overgordijnen en binnen- en 
buitenzonwering.

U bent van harte welkom op dinsdag 
tot donderdag van 10.00 uur tot 17.30 

uur, vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 
uur en van 19.00 tot 21.00 en op 

zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Bijna jarig? Vraag geen kado  
maar een donatie.

Kijk op kadoneren.nl 

Binnenkort een feestje en wil je die dag extra  
bijzonder maken? Vier dan je verjaardag voor 
KWF. Vraag je gasten om donaties en lever
een bijdrage aan de inanciering van kanker-
onderzoek, preventie en ondersteuning van 
mensen met kanker. 

Met jouw feestje komt de dag dichterbij dat 
niemand meer hoeft te sterven aan kanker.

Bijna jarig? Vraag geen kado 

https://www.supportcasper.nl/
https://www.supportcasper.nl/
https://www.woonwinkelklop.nl/
https://kadoneren.nl/


WWW.VVPAPENDRECHT.NL /// 21

VV PAPENDRECHT /// EEN CLUB MET HISTORIE EN TOEKOMST

VOETBALLEN  
EN ACTIVITEITEN 
IN CORONATIJD
Ook tijdens het seizoen 2020-2021 hebben we veel last van de COVID-19-crisis. Het seizoen begon nog redelijk normaal, maar na het begin  

van de tweede golf werd de competitie half oktober stilgelegd. Senioren mochten zelfs niet meer trainen, maar gelukkig mocht de jeugd wel 

blijven voetballen. Behalve trainingen werden veel onderlinge oefenwedstrijden georganiseerd. Enkele keren werd bij slecht weer de zaal 

opgezocht. Aan het eind van de winter werd een aantal versoepelingen doorgevoerd waardoor ook jongeren tot 27 jaar weer in teamverband 

konden trainen en in clubverband wedstrijden spelen. De oudere voetballers mochten eerst in tweetallen en vervolgens in viertallen trainen.

ONLINE

Veel mocht dus niet waardoor VV Papendrecht op zoek is gegaan 

naar alternatieven. Zo werd het jaarlijkse boutdraaien deze keer 

online gehouden. Achter het beeldscherm kon gevolgd worden 

hoe veilingmeester Eimerd van de Griend in de kantine aan het 

Rad van Fortuin draaide en zo de prijzen verdeelde.

VOETGOLF

Voor de junioren werd op het Slobbengors een heus  

voetbal golf toernooi georganiseerd. Ze konden in groepjes de 

baan van 18 holes afwerken. De kunst was natuurlijk om dat te 

doen door de bal met zo min mogelijk schietpogingen in de hole 

te krijgen. De organisatoren, Guido Donk en Yvonne van der 

Zande, hadden geprobeerd een zo uitdagend mogelijk parcours 

uit te zetten. Zo moesten de jeugdvoetballers over water heen 

schieten, of over een hek, maar ook lobben over een boarding of 

zo recht mogelijk schieten. De aanwezigen waren stuk voor stuk 

enthousiast en vonden het zeker voor herhaling vatbaar.

PAASEIEREN ZOEKEN

Met de Pasen kon de jongste jeugd in het gezelschap van twee 

heuse paashazen op het sportcomplex van VV Papendrecht 

paaseieren zoeken. De eieren werden werkelijk overal gevonden,  

al was de tribune wel de favoriete plek van de paashazen om al  

die eieren te verstoppen. Maar er lagen ook eieren op het 

minipupillenveld, het hoofdveld en zelfs in de dug-outs. Tijdens de 

rustpauze werd gedronken en een koekje gegeten. Voor de vinder 

van het gouden ei lag een speciale prijs klaar. Na een tijdje zoeken 

werd het gouden ei gevonden door Senn. Na aloop kregen alle 
kinderen chocolade-eieren en de winnaar een heel groot 

chocolade-ei. Al met al was het een bijzonder geslaagde dag.

OPEN DAGEN

Om te laten zien hoe bij VV Papendrecht getraind en omgegaan 

wordt met kinderen werden in april twee open dagen gehouden. 

Daarbij stonden allerlei leuke aspecten van het voetbal op het 

programma. De opkomst was bijzonder goed. Heel wat nieuwe 

gezichten konden begroet worden. De organisatie had voor allerlei 

leuke trainings vormen gezorgd als 4 tegen 4 voetbal met 4 doeltjes, 

een mik- en schietspel, 1 tegen 1 plus een keeper op een groot doel 

en 1 tegen 1 lijnvoetbal. Vlak voor Koningsdag werd een uniek 

Oranjefestival georganiseerd met als thema ‘Voetballen als Oranje’. 

Elke deelnemer voelde zich speler van het grote Oranje. Na aloop 
konden de kinderen vol trots hun diploma laten zien dat was 

ondertekend door Frank de Boer en Sarina Wiegman.

VV Papendrecht zal in de loop van het jaar nog meer speciale 

activiteiten en open dagen organiseren. Zo zullen voor de jeugd 

onder meer een spel-, sport en doemiddag, een keepersclinic en 

natuurlijk de jaarlijkse Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen 

plaatsvinden. Voor nadere informatie verwijzen we u aan naar 

onze website: https://vvpapendrecht.nl.

https://www.vvpapendrecht.nl/
https://vvpapendrecht.nl/
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G-AFDELING VIERT

EERSTE LUSTRUM
We schrijven woensdag 9 maart 2016 en voor het eerst in de historie van Voetbalvereniging 

Papendrecht betreedt een groep van 5 Gvoetballers de groene grasmat voor hun eerste training. 

Het begeleidingsteam van 3 trainers, 2 leiders en 1 verzorgster leek destijds wat aan de grote 

kant, maar dat is nu een heel ander verhaal. In de afgelopen 5 jaar is de Gselectie namelijk 

verviervoudigd en is daarmee de snelst groeiende afdeling van de roodzwarten. Zelfs tijdens 

het afgelopen jaar maakte de Gafdeling nog groei door. Dat doet ook de supportersschare. 

Zelfs voor uitwedstrijden is het knokken om de beschikbare toegangsbewijzen.

Momenteel maken 20 spelers, waaronder 2 dames, deel uit 

van de selectie. Daarvan vormen zo’n 15 spelers een stabiele 

basis. Dit heeft al tot heel wat mooie resultaten geleid. Zo zijn 

de derby’s tegen Sliedrecht voor de ware voetballiefhebber al 

jaren een lust voor het oog, werden de KNVB Fair Play Cup en 

de Aanmoedigingsprijs van het Sportgala Papendrecht 

gewonnen en stond de ploeg voor de lockdown ongeslagen 

bovenaan in de competitie.

Passie, strijd en mooi voetbal worden telkens weer op de mat 

getoverd. Dat zie je vooral terug tijdens de nieuwjaars wedstrijd 

tegen Papendrecht 1. Dat is een wedstijd waar de spelvreugde 

vanaf druipt. Een mooier voetbalbegin van het nieuwe jaar kan 

je niet hebben. Alhoewel sommige spelers van het vlaggen-

schip daar iets anders over denken, want zij wisten nog nooit 

een zege te boeken in deze voetbalklassieker.

Het geheim achter het succes is de grote diversiteit in de 

groep waarin de spelers op positieve wijze omgaan met de 

beperkingen van elkaar. Niet benadrukken wat de ander 

niet kan, maar de focus leggen op wat de ander wel kan. 

En iedereen kan wel iets!

Om het eerste lustrum luister bij te zetten zou op 

5 juni 2021 het grote KNVB G-toernooi op sportpark 

Slobbengors georganiseerd worden. Al meer dan 150 

G-voetballers hadden zich ingeschreven en een keur aan 

artiesten en vrijwilligers had haar belangeloze medewerking 

toegezegd. Maar helaas heeft het COVID-19-virus roet in 

het eten gegooid. Net als in 2020 kan het toernooi geen 

doorgang vinden en wordt het een jaar doorgeschoven. 

Van uitstel komt natuurlijk geen afstel en driemaal zal ook 

in dit geval scheepsrecht zijn. Wat in het vat zit, verzuurt 

nou eenmaal niet.

Al met al kunnen we terugkijken op een kort, maar mooi 

verleden, waarin de G-voetballers snel een vaste plek 

binnen de club hebben gekregen. De toekomst ziet er nog 

beter uit, want het G-voetbal is niet meer weg te denken 

bij VV Papendrecht.
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Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen 

in de volgende functies:

 Magazijnmedewerkers

 Technische productiemedewerkers

 IJzerwerkers voor de scheepsnieuwbouw

 (gecerti� ceerde) Lassers voor de scheepsnieuwbouw

 Inbedrijfsteller scheepsnieuwbouw

 Kraanmachinisten

 Heftruckchauffeurs

 CV monteurs oliegestookte installatie

Sterk in fl exibel en vast werk

Flexforce personeelsdiensten BV

Nieuwland Parc 10-m, 2952 DA  Alblasserdam

078 - 693 3003

Flexforce Personeelsdiensten is hét uitzendbureau naar vast werk.
Met allemaal leuke banen in de techniek, logistiek en offi ce.

Alle informatie is te vinden op www.flexforce.nu. Je kunt ook direct je cv sturen naar almedina@flexforce.nu

OP ZOEK NAAR EEN BAAN?

https://www.flexforce.nu/
mailto:almedina@flexforce.nu


YOU 
ARE

Jij bent uniek! Als mens en als voetballer. En jij vormt, samen met jouw team, een uniek team. Op de hele wereld is er geen 

an der team zoals jullie. Daarom staat NOSUCH al meer dan tien jaar achter VV Papendrecht. Want VV Papendrecht verbindt 

mensen. Al bijna honderd jaar vormen zich hier vriendschappen. Wordt geschiedenis geschreven en ontstaan fantastische 

verhalen die nog jaren verteld worden.

 

Net als jij, is ook jouw organisa tie uniek. Vanwege jouw product, of de manier waar op dat product gemaakt wordt. Maar 

vooral door de verzameling mensen die de organisatie vormt. Wij zetten die unieke aspecten in het volle licht. Zodat jij je 

kunt onderscheiden van je concurrenten en klanten vindt die bij jou passen. Wij noemen dit Creative Lead Generati on. 

Hiermee bouwen wij merken, vertellen we het juiste verhaal op het juiste moment en maken we gebruik van ICT.

Wil je meer weten, kijk op nosuch.nl of bel 010-2441044.

HAVE FUN. MAKE FRIENDS. CREATE FANS

https://nosuch.nl/

