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Derby op het Slobbengors

vv papenDrecht - Het tweede 
elftal krijgt zaterdag koplo-
per en dorpsgenoot Drecht-
streek 2 op bezoek. De ploeg 
uit de Oostpolder staat met 
34 punten uit 15 wedstrij-

den bovenaan. Papendrecht 
- dat 27 punten heeft, maar 
twee wedstrijden minder- 
wil een start maken met het 
dichten van het gat tussen 
beide ploegen. Het team van 

Laurens Gerlich, dat de uit-
wedstrijd met 2-3 won, hoeft 
niet gemotiveerd te worden 
voor deze wedstrijd. De af-
trap van deze topper is om 
12:30 uur.

Het tweede elftal van v.v. Papendrecht krijgt zaterdag koploper en dorpsgenoot Drechtstreek 2 op 
bezoek.

Team van de week C2 
maakt grote stappen
vv papenDrecht - In deze ru-
briek wordt een team van VV 
Papendrecht in de spotlights 
geplaatst. Trainer/coach 
Geert de Boer en zijn trouwe 
assistenten Gilbert en Johan 
hadden in het begin van het 
seizoen hun handen vol om 
van het elftal een goed voet-
ballend team te maken. Op 
het gebied van positiespel, 
omschakelen bij balverlies, 
onderling coachen en win-
naarsmentaliteit heeft C2 de 
laatste maanden grote stap-
pen gemaakt. De prima trai-
ningsopkomst en het feit dat 
ze beter willen worden heeft 
deze groei veroorzaakt. 
Het team wordt gevormd 
door: op doel de boomlange 
Timo die steeds constanter 
keept en zelfvertrouwen uit-
straalt en Max, die voorlopig 
nog alleen meetraint. Ach-
terin Roos, met een prachtige 
pass, Dylan, een linkspoot 
met een verwoestend schot, 

Ardian, die is uitgegroeid 
tot een belangrijke speler na 
vervelende blessures aan het 
begin van het seizoen, Ja-
miro, die razendsnel en niet 
te passeren is en Yessin, een 
vechtertje dat nooit opgeeft. 
Op het middenveld lopen 
de talentvolle Britt, die ook 
bij de KNVB meetraint, Ce-
rezo die tegen Emma de ab-
solute uitblinker was, Stef, 
die steeds meer zijn waarde 
voor het team bewijst, Friso, 
de voetballende korfbal-
ler, Calvin, de techneut die 
de vrije man steeds vindt 
en Wahel die inmiddels in 
topconditie is en zowel ach-
terin als voorin is te vinden. 
Voorin op de vleugels Jesse 
en Jerayno, twee ouderwet-
se razendsnelle buitenspe-
lers. Emin is verliefd op de 
bal en de bal op hem. Spits 
en diepste aanspeelpunt is 
René, die zorgt voor balbezit 
en doelpunten.

C2 heeft veel geleerd op het gebied van positiespel, omschakelen 
bij balverlies, onderling coachen en winnaarsmentaliteit.

Project Vullen of voeden
vv papenDrecht - ‘Vullen of 
Voeden’ is een wegwijzer 
voor bewuster eten en drin-
ken. Met een voedingswij-
zer kun je voor een goede 
gezondheid zorgen. Daar-
over hebben Wilfred en Lili 
Genee een boek geschreven. 
Genee heeft een wedden-
schap met Johan Derksen, 
van het tv-programma 

‘Voetbal international’, om 
minstens 50 voetbalclubs te 
bewegen om een gezonder 
menu op te stellen. Hier-
voor heeft hij het project 
‘De voetbalkantine: Vullen 
of Voeden’ geïntroduceerd, 
waarin hij probeert structu-
reel gezonder eten en drin-
ken op de menukaart van 
voetbalkantines te krijgen.

Papendrecht doet mee!
vv papenDrecht - VV Pa-
pendrecht doet mee aan 
het project. Dit houdt niet 
in dat alle huidige snacks 
worden verbannen, maar 
wel, dat gezondere alterna-
tieven aangeboden worden. 
Vanaf heden staan daarom 
naast de bestaande artike-
len een reeks gerechten uit 
het assortiment van Vullen 

of Voeden op de kaart, zo-
als smoothies, salades en 
kleine, niet-vette snacks die 
op een gezonde wijze bereid 
worden. 
Ook staat het nodige promo-
tiemateriaal in de kantine 
met daarbij de sponsors die 
de actie mogelijk gemaakt 
hebben. Lees meer op www.
vvpapendrecht.nl

Programma 
vv papenDrecht - Het eer-
ste elftal, dat de koppositie 
kwijt is aan Zuidland, speelt 
de uitwedstrijd tegen Pernis. 
Het team uit het gelijknami-
ge dorp kreeg het afgelopen 
weekend een pakslaag van 
de nieuwe koploper, Zuid-
land. Papendrecht zal moe-
ten proberen om de draad 
weer op te pakken door de 
driepunten mee naar huis 
te nemen. Dat het geen mak-
kelijke wedstrijd wordt te-
gen de voor de laatste kans 
vechtende hekkensluiter is 
wel zeker, de aftrap is om 
14:30 uur in Pernis. 
De volgende elftallen spe-
len zaterdag thuis: 9:00 Pa-
pendrecht D1 – Nivo Sparta 
D1, 10:30 Papendrecht E1 
–  Pelikaan E1, 10:30 Papen-
drecht MC1 –  Oranje Wit 
MC1, 10:30 Papendrecht C1 
-  SC Amstelwijck C1, 12:30 
Papendrecht 2 – Drecht-
streek 2, 14:30 Papendrecht 
A1 – Boeimeer A1.
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
de website: www.vvpapen-
drecht.nl

Het is bijna een traditie 
dat Papendrecht slecht uit 
de winterperiode komt. 
In de vriendschappelijke 
wedstrijden werden nog 
goede resultaten behaald, 
maar nu het weer om de 
knikkers gaat lukt het 
niet.

PAPENDRECHT - Papendrecht 
trad tegen Piershil aan zon-
der de geblesseerde Nick 
Kamerling wat, hoewel Bry-
an Mooiman hem meer dan 
verdienstelijk verving, de 
nodige impact had. De beide 
vleugelverdedigers Michael 
van Rooijen en Terry v.d. 
Waal beleefden een complete 
offday, waardoor Mooiman 
en v.d. Kevie met regelmaat 
de gaten moesten dichtlo-
pen en daardoor nauwelijks 
aan de opbouw toekwamen. 
Na vijf minuten spelen liep 
Papendrecht al achter de fei-
ten aan. Knullig balverlies 
op het middenveld gaf de 
snelle vleugelspits Darwijn 
Pennock de gelegenheid al-
leen op Karsten v.d. Velde 
af te gaan, die leek de bal te 
bemachtigen, maar durfde 
het risico niet aan om met 
een strafschop (en daarmee 
uitsluiting) geconfronteerd 
te worden. Pennock rondde 
daarop uit een onmogelijke 
hoek keurig af.
Na een kwartier leek Papen-
drecht over de klap heen en 
creëerde een veldoverwicht 

wat resulteerde in twee kan-
sen. Beide keren uit voor-
zetten van Jay Luciano van 
rechts, Stefan Bravenboer 
en Koen Lighaam konden 
die echter niet verzilveren. 
In de 36e minuut kwam Pa-
pendrecht op gelijke hoogte. 
Een verre ingooi van v.d. 
Waal werd verkeerd beoor-

deeld door de achterhoede 
van Piershil en Luciano kon 
zijn eerste van het seizoen 
scoren.
Ook in de tweede helft een 
veldoverwicht voor Papen-
drecht en een Piershil dat 
loerde op de counter via de 
snelle vleugelspelers van 
Dijk en Pennock. Uit één 
van die counters volgde een 
onschuldig uitziende voor-
zet die door Van der Kevie 
ongelukkig in eigen doel 
werd gekopt.   Wederom liep 
Papendrecht achter de feiten 
aan en nadat Bravenboer in 
kansrijke positie overschoot 
en Beek, keurig vrijgespeeld 
door Van de Graaff, de bal 
alleen voor doelman Peter 
Konings overlepelde, leek 
Piershil drie punten weg te 
gaan slepen. 
Kort voor tijd was het ech-
ter Beek die een scherpe 
voorzet losliet die door Lu-
ciano bij de eerste paal in 
het doel werd gewerkt. In 

de resterende vier minuten 
kregen beide ploegen nog 
een uitstekende kans op de 
overwinning. Van Valen zag 
zijn bekeken schot op de lat 
belanden en Alex van Dijk 
schoot in kanrijke positie 
net naast. 
Volgende week gaat Pa-
pendrecht op bezoek bij de 
nummer laatst Pernis. On-

derschatting zal het grootste 
gevaar zijn.
Voor Papendrecht 2 is er 
een derby en een topper 
weggelegd. Zij ontvangen 
koploper Drechtstreek 2 die 
slechts 1 verliespunt min-
der heeft dan Papendrecht. 
Deze wedstrijd begint om 
12.30 uur en is het bezoek 
meer dan waard.

v.v. Papendrecht doet zichzelf pijn

Jay Luciano scoort de 2-2. Mitch Bos kijkt tevreden toe.  foto Dirk Werkman

een voorzet die 
door van der Kevie 
ongeluKKig in eigen 
doel werd geKopt

v.v. Drechtstreek had geen competitieverplichtingen

Afgelopen zaterdag had voetbalvereniging Drechstreek 
geen competitieverplichtingen. Wel werden alle overige 
wedstrijden gespeeld die op  24 januari waren afgelast. 
Komende zaterdag, 21 februari, speelt Drechtstreek 
thuis tegen Oude Maas uit Poortugaal. 
Drechtstreek 2, koploper, speelt zaterdag om 12.30 uur 
op het Slobbengors tegen v.v. Papendrecht 2. Deze derby 
belooft een topper te worden.


