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Woonboulevard Barendrecht
Escudostraat 7 | 2991 XV Barendrecht

010-456 69 99

Gezellige ronde
Eetkamertafel

in glas, met RVS voet
van 1095,- voor

Eetkamerstoel Camiel
van 325,- voor

2,5 zitsbank
Cambridge

Luxe lederen bankstel
Verstelbare zitting

2425,-

1895,-

Relaxbank Keulen
Kwaliteitsbank, in stof en leer leverbaar
In stof vanaf 1295,-

TIJDELIJK EXTRA
AAnTREKKELIJKE InRUILPRIJZEn!

Schitterende
Kastencollectie
in de Burchthuys

showroom!

945,-

265,-

2,5 zitsbank Leonardo
Duitse topkwaliteit, zuiver rundleder,
met interieurvering
Vele kleuren mogelijk  
van 1495,- nu 1250,- 2595,-

Setprijs
3 en 2,5 zitsbank
3190,-

Bank Pico en fauteuil Bella
Eigentijdse vormgeving
Hoogwaardige kwaliteit & comfort

Hoge fauteuil 1555,- 1395,-
Lage fauteuil 1515,-  1295,-

Grote collectie
fauteuils
voor
aktieprijzen!

Geldt niet voor aanbiedingen
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E5 in nieuwe trainingspakken

v.v. PaPEndrEcht - E5 is door 
I&C services voorzien van 
nieuwe trainingspakken. 
Het bedrijf, gevestigd aan 
de Kelvinring in Alblasser-
dam, heeft al meer dan 20 

jaar ervaring met systeem 
engineering, installatie en 
inbedrijfstelling van uiteen-
lopende technische syste-
men en installaties. 
Leidster Yvonne van de 

Zande en het team zijn ui-
teraard zeer tevreden met de 
mooie trainingspakken die 
ervoor zorgen dat het team 
netjes naar de wedstrijden 
kan komen.

Team E5 is in het nieuw gestoken door het bedrijf I & C Services in Alblasserdam.

Team van de week B2 
scoort veel en makkelijk
v.v. PaPEndrEcht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst. Vanaf het 
begin van het seizoen is B2 
geweldig gestart. Er wordt 
vooral veel en makkelijk 
gescoord, met als gevolg dat 
ze met 21 punten uit 7 wed-
strijden fier aan kop staan.
Het is een prima mix van 
eerstejaars en tweedejaars B-
junioren. Mert is vaste kee-
per en een grote aanwinst. 
De verdediging bestaat uit 
Remco (het loopwonder), 
Sander (het bijtertje) en 
Mitchell (technisch en veel 
flair) op de backposities. Het 
verdedigende centrum staat 
als een huis en bestaat uit 
Kevin (de terriër), Bas (de 
pitbull) en alleskunner Pas-
cal (maker van het mooiste 
doelpunt tot nu toe). 
Het middenveld bestaat uit 
Lars (iedere linksbenige 
voetballer heeft iets bijzon-

ders!), Ryan (de man van 
de genadeloze steekpassjes), 
Kamal (de straatvoetballer 
die slalomt langs tegenstan-
ders) en Nick (een onver-
moeibare kracht). Stuk voor 
stuk technische voetballers 
die strooien met de mooiste 
passes, kunnen scoren maar 
ook de mouwen opstropen 
als het erop aankomt.
De voorhoede wordt ge-
vormd door Wahel (aan-
voerder en techneut), Mo-
hammed (genieten van zijn 
acties), Daniel (een spits 
die dodelijk in de 16 meter 
is), Idrissa (schiet de bal 
liever met een omhaal erin 
dan eenvoudig) en Lorenzo 
(een klassieke buitenspeler, 
mannetje passeren en voor-
zetten). Zij hebben als taak 
om zoveel mogelijk voorzet-
ten te geven om tot scoren te 
komen en dat lukt ze prima 
gezien de vele doelpunten 
die gemaakt worden.

Team B2 is een prima mix van eerstejaars en tweedejaars B-
junioren.

Geen natte voeten meer
v.v. PaPEndrEcht - Ondanks 
voorzieningen op het gebied 
van waterafvoer worden op 
het Slobbengors vanwege 
de lage ligging na een fikse 
regenbui snel plassen ge-
vormd. Bij overvloedige 
regenval kan zelfs sprake 
zijn van wateroverlast. On-
der alle voetbalvelden ligt 
drainage waardoor daar het 

hemelwater vrij goed afge-
voerd wordt. Op veel andere 
plekken op het sportcom-
plex is dat echter niet het ge-
val. De gemeente is gewezen 
op dit probleem. Hierop zijn 
maatregelen genomen in de 
vorm van extra drainage 
die is aangebracht naast het 
geasfalteerde voetpad langs 
veld 2. 

Flyer VV Papendrecht
v.v.PaPEndrEcht - De Com-
municatiecommissie heeft 
samen met de Sponsorcom-
missie en hoofdsponsor No-
SuchCompany een VV Pa-
pendrecht flyer uitgebracht 
die door grote delen van Pa-
pendrecht verspreid is. De 
folder is geïnspireerd op een 
vouwblad dat Jarden van Ek 
maakte in het kader van een 

schoolproject. De oudspeler 
van VV Papendrecht toont 
daarmee aan dat de club nog 
steeds in zijn hart zit. In de 
flyer staat in het kort de no-
dige informatie over de ver-
eniging, een club met histo-
rie en toekomst. De folder is 
verkrijgbaar op de club en te 
downloaden op www.vvpa-
pendrecht.nl.

Programma 
v.v. PaPEndrEcht - Het eerste 
heeft het afgelopen week-
end de eerste nederlaag ge-
leden van het seizoen. In 
Dordrecht werd met 2-1 van 
Wieldrecht verloren. Ko-
mend weekend wordt er ge-
speeld in de bekercompeti-
tie. Er staat een uitwedstrijd 
op het programma tegen VV 
Zundert. De ploeg uit het 
gelijknamige dorp, komt uit 
in de zondag 3e klasse B. 
De ploeg staat op een vierde 
plaats in de competitie, en is 
dus een geduchte tegenstan-
der. De aftrap op sportpark 
“De Wildert” is om 14:30 
uur. Het tweede elftal heeft 
dit weekend geen verplich-
tingen.
De volgende selectie elftal-
len spelen komend weekend 
thuis: 10:00 Papendrecht F1 
– De Alblasserdam F1, 10:00 
Papendrecht E1 – ASWH 
E1, 10:30 Papendrecht MC1 
– IFC MC2, 10:30 Papen-
drecht MD1 – Dubbeldam 
MD1.
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
www.vvpapendrecht.nl. 


