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NOG BETERE VENTILATIE

UNIEKCOMFORT

Introductieaanbieding
de nieuwe matrassen van Auping
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NOG BETERE VENTILATIE

UNIEKCOMFORT

Introductieaanbieding
de nieuwe matrassen van Auping

Tijdelijkvan € 2.105,- voor€ 1.790,-*

Auping Auronde
Een tijdloos design

*In de actieperiode van 1 t/m 28 september 2014 ontvang je 15% voordeel op alle Auronde combinaties.
Genoemde prijs is gebaseerd op een 2-persoons Auronde incl. vlakke spiraalbodems en Dublin matrassen.
Kijk voor de voorwaarden op auping.nl/aurondeactie
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Team E5 komt op stoom

v.v. papEndrEchT - Na de 
spectaculaire 6-6 van vo-
rige week stond voor E5 op 
zaterdag 20 september de 
uitwedstrijd tegen ASWH 
E10 op het programma. De 

jongens waren erop gebrand 
om te winnen. 
Met Jesper, die nog maar 
één keeperstraining achter 
de rug had, nieuw op doel 
gingen ze proberen de nul te 

houden. Lees op de website 
www.vvpapendrecht.nl, het 
volledige verslag van dit 
topteam, dat onder leiding 
van Guido Donck furore 
maakt.

Het team E5 van v.v. Papendrecht maakt onder leiding van Guido Donck furore.

Team van de week F2 is 
een team met potentie
v.v. papEndrEchT - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst. Deze week 
is dat Papendrecht F2, dat 
gevormd door zes jongens 
en twee meiden. De bege-
leiding bestaat uit 2 trainers 
en een trainer/coach. De 
vaders en moeders, opa’s en 
oma’s, broertjes en zusjes 
vormen de harde kern van 
de aanhang van dit team. 
Op de foto ontbreekt keeper 
Jelte. Sam van F1 was zijn 
vervanger. 
De achterhoede van F2 be-
staat uit Laquinsha, Flo-
ris, Milan en Ryan. Femke, 
Terrence en Vincent zijn 
de aanvallers. De spelers 
gaan voor elkaar door het 
vuur. Laquinsha boezemt 
menig tegenstander angst 
in, pakt de bal goed af en 
geeft de bal prima mee aan 
haar medespelers. Floris is 
zowel achterin als voorin 

goed inzetbaar en bezit een 
fijne traptechniek. Milan 
opereert van achteruit, zet 
lijnen uit en maakt uitbra-
ken van de tegenstander on-
schadelijk. Ryan is balvast, 
een stofzuiger op het mid-
denveld. 
Femke loopt zich altijd vrij 
en is continu aanspeelbaar, 
een echt aanspeelpunt voor-
in. Terrence is de goalgetter 
van het team. Van afstand 
of met een intikkertje, het 
maakt hem niet uit. Vincent, 
de benjamin, heeft oog voor 
zijn medespelers, houdt zijn 
positie en blijft altijd door-
gaan, een vechter die goed 
tot zijn recht komt als bui-
tenspeler. Onze keeper Jelte 
is een talentvolle keeper, die 
niet bang is voor tegenstan-
der en bal en in zijn eerste 
wedstrijd van dit seizoen 
al mooie reddingen op zijn 
naam heeft staan. Al met al 
een team met potentie.

Laquinsha, Floris, Milan, Ryan, Femke, Terrence en Vincent gaan 
voor elkaar door het vuur. Keeper Jelte staat niet op de foto.

Social media 
v.v. papEndrEchT - Met be-
hulp van sponsor No Such 
timmert v.v. Papendrecht 
stevig aan de weg op het 
gebied van social media. 
Op verschillende manieren 
maakt de club gebruik van 
de mogelijkheden, uiteraard 
de eigen website maar ook 
de Facebook site en Twitter 
maken Papendrecht tot een 

club die meegaat met zijn 
tijd. Via deze media kunt 
u alles volgen wat er bij Pa-
pendrecht gebeurt en blijft u 
op de hoogte van de ontwik-
kelingen op de velden. Op 
zaterdag kunt u via Twitter 
de uitslagen van de selec-
tieteams zien en het wed-
strijdverloop van het eerste 
volgen.

Vrijwilligers gezocht
v.v. papEndrEchT - Voetbal-
vereniging Papendrecht 
zoekt vrijwilligers die wil-
len meehelpen om de club 
te ondersteunen. Zo zijn er 
mensen nodig voor het op 
trainingsavonden op orde 
houden van de accommoda-
tie en materialen, het draai-
en van bardiensten, het 
ondersteunen van de ver-

schillende commissies, het 
begeleiden van jeugdteams, 
er is altijd wat te doen. Bent 
u enthousiast en wilt u ook 
wel eens achter de bar mee-
helpen? Of hebt u interesse 
om de club op een andere 
wijze van dienst te zijn, 
meldt u zich dan bij voorzit-
ter Bram Blom, via: voorzit-
ter@vvpapendrecht.nl.

Programma 27 
september
papEndrEchT - Papendrecht 
dat door de overwinning 
op DCV alleen aan kop gaat, 
speelt de uitwedstrijd tegen 
Zuidland. Deze club is de 
naaste belager van Papen-
drecht, je kan dus spreken 
van een heuse Topper. Het 
feit dat Zuidland de meeste 
treffers heeft gemaakt en Pa-
pendrecht de minst gepas-
seerde verdediging heeft, 
zijn op voorhand ingredi-
enten voor een geweldige 
voetbalmiddag. De aftrap in 
Zuidland is om 14:30 uur. 
Het tweede team, dat even-
eens een prima start heeft, 
speelt de thuiswedstrijd te-
gen De Meeuwen, de aftrap 
is om 12:30 uur. 
De volgende elftallen spe-
len komend weekend thuis: 
9:00 Papendrecht D1 – GJS 
D1, 09:00 Papendrecht MD1 
– IFC MD1, 12:30 Papen-
drecht 2 – Meeuwen 2 
en 14:30 Papendrecht A1 
– Beek Vooruit A1
Het hele programma staat 
op www.vvpapendrecht.nl.


