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Alle seinen voor Jubileumwedstrijden op groen  

 

Als de voortekenen ons niet bedriegen gaan de jubileumwedstrijden ter gelegenheid van het 

100-jarig bestaan van VV Papendrecht binnenkort daadwerkelijk gespeeld worden. Het lijkt er namelijk 

op dat de coronagoden ons positief gezind zijn, al weten we pas na de persconferentie van 13 augustus 

met welke maatregelen we te maken gaan hebben. 

De eerste 

wedstrijden staan 

gepland voor 

21 augustus en 

daarbij staat zowel 

historie als 

toekomst centraal. 

Voor onze 

hoofdmacht staan 

twee bijzondere 

wedstrijden op het 

programma. 

Allereerst wordt 

om 13.30 uur 

afgetrapt voor 

een spectaculair 

duel tegen 

100 pupillen 

(tegelijk) van 

onze eigen 

jeugdafdeling. 

Deze nu al 

legendarische 

wedstrijd staat 

onder de 

bezielende leiding 

van Aart van Toor. 

Om 15.00 uur wordt door scheidsrechter Roelof Luinge gefloten voor de start van de tweede wedstrijd 

van die middag van ons vlaggenschip. Tegenstander is FC de Rebellen. Tenminste, als de kruitdampen 

van de eerste wedstrijd enigszins zijn opgetrokken.  

https://vvpapendrecht.nl/nieuws/100-jarig-jubileum/
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De spelers van FC de Rebellen (zie hieronder) zijn allemaal oud-betaaldvoetballers die de naam Rebel eer 

aan doen. De definitieve selectie van FC de Rebellen wordt binnenkort bekendgemaakt. 

 

 
 

De selectie van Papendrecht 1 zal voor deze gelegenheid voor de helft bestaan uit spelers die in het 

verleden furore hebben gemaakt in Zondag 1 en/of Zaterdag 1. Zo zullen onder andere de gebroeders 

Van Giersbergen, John Vievermans, Maikel Blom en onze hoofdsponsor Teus Baars hun beste linker- 

en/of rechterbeentje voorzetten. Hoogtepunt van de middag is de rentree van Bert Duthler. 

Hij is al een aantal maanden serieus in training voor dit treffen en is inmiddels weer wedstrijdfit. 

Na de wedstrijd hopen we weer eens een ouderwetse derde helft te kunnen beleven. De Rebellen 

zijn er in ieder geval graag bij aanwezig om met iedereen die dat wil van gedachten te wisselen over 

de prestaties van die middag of hun carrière. 

 

Na het geweld van de 21e augustus staat een week later, als slagroom op de taart, de kraker tegen 

Drechtstreek op het programma. Onze blauw-witte buren vieren dit jaar hun 75-jarig jubileum en 

Dé Derby mag natuurlijk niet ontbreken in de festiviteiten. Aanvang van de traditierijke voetbalclash 

is 14.30 uur. 

 

De toegang voor de wedstrijden op 21 augustus is voor kinderen t/m 12 jaar gratis. Ben je ouder, dan 

kost een kaartje, voor leden en niet-leden, 5 euro. De toegang voor de wedstrijd tegen Drechtstreek 

is voor iedereen gratis. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Jubileumcommissie. 

E-mail: jubileum@vvpapendrecht.nl. 

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

