100 jaar VV Papendrecht
Nieuwsbrief 30
Koop kaarten voor het Jubileumfeest
Twee jaar na dato kan Voetbalvereniging Papendrecht eindelijk haar 100-jarig bestaan groots gaan
vieren. De COVID-19-crisis maakte het de club bijzonder lastig om aandacht te besteden aan het
jubileum. Veel activiteiten konden niet doorgaan of moesten in aangepaste vorm georganiseerd
worden. Een grote wens van de Jubileumcommissie was om alsnog twee grote feestavonden te
organiseren. Deze zomer gaat het dan eindelijk gebeuren.
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Op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni gaan alle remmen los tijdens twee grootse feestavonden die passen
bij een Eeuwfeest. Op de woensdag ervoor zal op het hoofdveld van sportpark Slobbengors een
enorme feesttent verrijzen van 20 bij 50 meter. Hierin zal een keur aan artiesten voor maximaal
vermaak gaan zorgen voor tot wel 750 personen. De feesten zijn voor iedereen toegankelijk die mee
wil proosten op het 100-jarig bestaan van VV Papendrecht of gewoon een goed feestje wil komen
vieren. De Jubileumcommissie is al tijden in opperste staat van paraatheid om het evenement tot in
de puntjes te verzorgen. Grote man achter de organisatie is good old Martin van Heteren. Hij is de
drijvende kracht die samen met een grote groep vrijwilligers voor twee onvergetelijke avonden zal
zorgen.
Op vrijdag is feest voor belangstellenden vanaf 18 jaar. DJ La Fuente is de grote blikvanger maar ook
acts als The Partysquad, Michael Warning, Compact & Keller en DJ Eye-Catcher zullen het dak
misschien wel letterlijk van de tent blazen. Het festijn zal aan het begin van de nacht worden
afgesloten met een Mega-Silent-Disco met drie live DJ's. Het zaterdagfeest kent geen leeftijdslimiet.
Zo kan iedereen genieten van Wipneus en Pim, Compact & Keller, De Jongens van Je Weet Wel
(pianoset), Feest DJ Bas en niet te vergeten John de Bever. Gastheer van de avond is Sonny Solero.
U kunt kaarten kopen door van onderstaande QR-code gebruik te maken of te klikken op
onderstaande link:
Kaarten bestellen jubileumfeest >>
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Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de Jubileumcommissie:
jubileum@vvpapendrecht.nl.
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Komende zaterdag KNVB G-toernooi bij VV Papendrecht
In 2020 werd door de KNVB besloten om de organisatie van het 28e KNVB Zuid I G-toernooi toe
te wijzen aan Voetbalvereniging Papendrecht in verband met het 100-jarig bestaan van onze club.
Net als de nodige geplande jubileumactiviteiten dat jaar kon ook het G-toernooi niet doorgaan als
gevolg van de coronacrisis. Vervolgens kon om dezelfde reden in 2021 dit toernooi eveneens niet
doorgaan.

3 van 4

VV Papendrecht een club met historie en toekomst

05-2022

100 jaar VV Papendrecht
Nu, in 2022, gaan we dus voor ‘driemaal is scheepsrecht’ en zal het toernooi op zaterdag 4 juni
aanstaande plaatsvinden op sportpark Slobbengors. Er hebben zich 16 teams aangemeld. Liefst
166 G-voetballers en G-voetbalsters uit alle windstreken van het district Zuid I komen naar de
sportterreinen aan de Industrieweg 3 om hun beste beentje voor te zetten.
Om 10.30 uur zal het toernooi geopend worden door de burgemeester van Papendrecht, mevrouw
Annemiek Jetten, waarna om 11 uur de eerste wedstrijden zullen worden gespeeld. Alle spelers,
begeleiders en vrijwilligers kunnen aan het begin van de middag genieten van een gratis lunch.
Rond 15.30 uur zal de finale worden gespeeld. Na afloop daarvan vindt de prijsuitreiking plaats.
Deze zal verzorgd worden door Geert den Ouden, voetbalanalist en voormalig betaald voetballer
van onder meer Excelsior en Willem II, maar hij heeft ook in Zweden en Amerika gespeeld en nu is
nog actief voor het elftal van FC de Rebellen.
Naast het voetballende gedeelte heeft de organisatie met de hulp van vele sponsors voor een leuk
programma gezorgd. Zo is er een penaltybokaal, komt in de middag zanger Ray zingen, is er hoog
bezoek vanuit Disneyland Parijs en wie weet komt er in de pauze (12.25-12.45 uur) nog iets voorbij
vliegen. Nieuwsgierig geworden? Kom komende zaterdag dan vooral een kijkje nemen!
VV Papendrecht heeft al meer dan 6 jaar een G-team. De ploeg, die volledig geïntegreerd is in de
club, traint een keer in de week en speelt op zaterdag voor de competitie. Hoogtepunt is de jaarlijkse
nieuwjaarswedstrijd tegen Papendrecht 1, al geldt dat eigenlijk niet voor de spelers van het eerste
elftal want tot nu toe waren ze elke keer kansloos tegen de G-voetballers. Iedereen vanaf 14 jaar met
een beperking is welkom om aan te sluiten. Het is altijd mogelijk om een paar proeftrainingen mee te
doen en zo te ervaren of dit iets voor je is. Heb je interesse? Voor informatie en/of aanmelden kun je
mailen naar g-voetbal@vvpapendrecht.nl.
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