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Nieuwsbrief 28 

 

 

Jubileumwedstrijd VV Papendrecht tegen FC de Rebellen  

 

Op zaterdag 21 augustus werd eindelijk ter ere van het 100-jarig bestaan van onze club de 

uitgestelde jubileumwedstrijd van VV Papendrecht tegen FC de Rebellen gespeeld. Onder fraaie 

weersomstandigheden liet voormalig betaaldvoetbalarbiter Roelof Luinge om 15 uur de aftrap verrichten. 
 

 
 

Het bleek dat de Rebellen al 665 dagen aan het wachten waren op een voetbalwedstrijd. Dit was ook te 

zien aan de oud-profs. Ze waren gretig, enthousiast en sommigen hadden nog wat coronakilo’s aan het 

lijf. Coach Mario Been probeerde zijn mannen vooral simpel te laten voetballen. Tegen de jonge, fitte 

spelers van ons eerste gemixt met een aantal gewiekste veteranen was dit makkelijker gezegd dan 

gedaan. Vooral bij het eerste doelpunt van Peter Bouw droop de klasse er weer vanaf. Een voorzet kwam 

bij Bouw in de 16 en waar iedereen dacht dat hij de bal op de pantoffel zou nemen, wipte hij die subtiel 
 

 

 

https://vvpapendrecht.nl/nieuws/100-jarig-jubileum/
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over doelman Noah Zeeuw. Ook het weerzien van ‘De Giraffe’ Bert Duthler in de rood-zwarte kleuren was 

memorabel. Uiteindelijk werd de rust bereikt met een 1-1 stand nadat Ricky van den Bergh een vrije trap 

erin had geschoten. 
 

 
 

In de tweede helft kwam de ene na de andere legende het veld in. Noemenswaardig was de invalbeurt 

van ‘de man van glas’ Teus Baars. Hij haalde de twee minuten waarna een zweepslag een einde maakte 

aan zijn invalbeurt. Nadat Andwelé Slory met een fantastisch afstandsschot de gasten op voorsprong 

had gezet, maakte Stephan Bravenboer gelijk. Vervolgens kwam Papendrecht op voorsprong waarna 

Ruben Schaken de 3-3 liet noteren. Jarden van Ek zorgde ervoor dat Papendrecht met een 4-3 zege van 

het veld stapte. Zelfs onze eigen Rebel Gerrit Schutte kon daar niets aan veranderen. 

 

 
 

Naast het voetballen vonden nog enkele leuke activiteiten plaats. Zo mochten diverse jeugdleden 

proberen de goalie van FC de Rebellen vanaf de penaltystip te verschalken. Verder was de derde helft dik 

in orde wat zeker beaamd werd door de gasten wat te lezen is op de website van FC de Rebellen >> 

We willen iedereen bedanken die voor een prachtige dag heeft gezorgd en dan met name de 

Jubileumcommissie, Kiki Smit, Aad Koot en Erwin Schuil. 

 

https://www.fcderebellen.nl/verslag/vv-papendrecht-fc-de-rebellen/
https://vvpapendrecht.nl/de-club/organisatie/jubileumcommissie/
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Geslaagde Derbydag 

 

In het kader van de jubileumactiviteiten was het op zaterdag 28 augustus dan eindelijk Derbydag. Na een 

jaar uitstel stonden twee wedstrijden op het programma tussen VV Papendrecht en VV Drechtstreek. 

Om 12 uur was het de beurt aan beide reserve-elftallen. In een stevige maar faire wedstrijd trokken de 

blauw-witten met een 0-2 zege aan het langste eind. Een saillant detail is dat beide ploegen elkaar op de 

eerste zaterdag van september in de Oostpolder weer treffen, dan voor de beker. 

Om half drie kwamen de hoofdmachten van beide verenigingen in actie. Voorafgaand aan de wedstrijd 

overhandigde VV Drechtstreek-voorzitter Steven Wierckx een cadeau aan VV Papendrecht-voorzitter 

Hans Jonker (links op de foto). VV Drechtstreek, dat overigens dit jaar zelf het 75-jarig jubileum viert, 

feliciteerde hiermee VV Papendrecht. De wedstrijd, die onder prima omstandigheden en met ruime 

publieke belangstelling werd gespeeld, was hartstochtelijk en vermakelijk, een echte derby dus. 

De 1-1 uitslag was een aardig beeld van de wedstrijd. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde en sfeervolle Derbydag. Het spelen van beide wedstrijden is 

hopelijk een mooi begin van een jaarlijks terugkerende traditie. 


