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Sen de Klerk speelt het liefst in de aanval op rechts (Foto: VV Papendrecht).

Bij elke thuiswedstrijd van 
zaterdag 1 van vv Papend-
recht wordt een pupil uitge-
nodigd om de wedstrijd bij te 
wonen.

PAPENDRECHT - Op de mid-
denstip, vlak voor het begin 
van de wedstrijd, gaat de Pupil 
van de Week op de foto met 
de scheidsrechter en de beide 
aanvoerders. Tijdens de wed-
strijd zit hij of zij in de dug-out 
naast de wisselspelers. In de 
rust en na de wedstrijd is de 
pupil van de week te gast in 
de bestuurskamer. Als afslui-

ting krijgt hij de ‘Pupil van de 
week bal’ overhandigd met 
daarop alle handtekeningen 
van de eerste elftalspelers. De 
pupil van de week is Sen de 
Klerk. Zij is net als vorig jaar 
speler van JO9-3. Sen die leer-
ling is van de Prins Floris-
school, speelt het liefst in de 
aanval op rechts. Dat ze daar 
niet voor niets staat blijkt wel 
uit de vele doelpunten die ze 
maakt. “Vandaag hebben we 
met 6-13 gewonnen van 
Nieuw-Lekkerland en ik heb 
vier keer gescoord”, vertelt ze 
trots. De rechtsbenige speel-

ster wordt getraind door haar 
vader. “Papa is niet echt 
streng, soms een beetje”, zegt 
ze lachend. Sen vindt het 
leukste aan voetballen scoren. 
‘Hard en in de hoek’, dat is 
haar specialiteit. Haar favorie-
te speler is Dirk Kuijt en niet 
verrassend is Feyenoord haar 
favoriete ploeg. Sen die later 
dierenarts wil worden heeft 
nog een broer van 11 jaar.
Papendrecht wenst Sen veel 
plezier bij de wedstrijd tegen 
Roda Boys/Bommelerwaard 
en hoopt dat zij de drie pun-
ten mee naar huis neemt.

Pupil van de week is de 
veel scorende Sen de Klerk

Wedstrijdprogramma selecties

Jan Willem de Man is 
vrijwilliger van de maand
PAPENDRECHT - Jan Willem de Man is een stille kracht binnen vv Papendrecht. Hij speelt 
een hele belangrijke rol binnen de Communicatiecommissie. Hij is diegene die de website 
actueel houdt, om de twee weken de nieuwsbrief uitbrengt en is het taalkundige 
geweten. Daarbij is hij ook nog actief speler en motivator van Zondag 2. Kortom een 
vrijwilliger die op de achtergrond opereert maar van ongelofelijk belang voor de club.

PAPENDRECHT - Papendrecht 
speelt dit weekend zijn derde 
thuiswedstrijd op het Slob-
bengros. Het krijgt Roda Boys/
Bommelerwaard op bezoek. 
De ploeg uit Aalst staat op een 
gedeelde eerste plek met Pa-

pendrecht. De aftrap door de 
pupil van de week is om 14.30 
uur. Het tweede speelt even-
eens thuis. Zij trappen om 
12.30 uur af tegen Bruse Boys. 
Vrouwen 1 is ook op het Slob-
bengors actief. Zij spelen te-

gen GSC/ODS en laten de bal 
om 12.30 uur rollen. JO19-1 en 
MO19-1 hebben dit weekend 
geen competitieverplichtin-
gen. Het programma voor de 
overige elftallen staat op 
www.vvpapendrecht.nl.


