
Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Leon: 3,2 - 6,7L/100 km (1:31,25 - 1:14,93). CO
2
 emissie g/km 85 - 157. Er is al een SEAT Leon vanaf € 19.950,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende 

adviesprijzen ‘af importeur’. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Druk- en zetfouten voorbehouden.

TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT.NL

www.ames.nl

DE BESTE AANBIEDINGEN VINDT U BIJ
DE BESTE DEALER VAN NEDERLAND 

www.seatkortingsactie.nl

Dordrecht (sales & service) Laan der Verenigde Naties 55 • 078 - 632 22 22
Oud-Beijerland (service) Prinses Irenestraat 7 • 0186 - 614466
Ridderkerk (service) Wolweverstraat 2 • 0180 - 48 36 66
Sliedrecht (service) Sportlaan 301 • 0184 - 41 65 00
Zwijndrecht (service) Langeweg 350 • 078 - 612 67 55

LEON ST STYLE FIRST EDITION   OP=OP  
1.2 TSI 105pk 

Van € 26.735,-  voor € 22.950,-*  
Voordeel € 3.785,-

* Prijs is excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en brandstof
** Bij 42% loonsbelasting

EXCLUSIEF BIJ AMES AUTO CASA VERKRIJGBAAR

Van € 27.456,-  voor € 24.950,-*  
Voordeel € 2.506,- Netto bijtelling € 129,- **

LEON LIMITED EDITION II EN III   OP=OP 
1.6 TDI 110pk 

14%
BIJTELLING

Opties: 
/ Navigatie
/ Full led koplampen 
/ Climatronic 
/ Stoelverwarming 

/ Parkeersensoren voor en achter 
/ Bluetooth 
/ Sportstoelen met leder of leder/alcantara

Opties: 
/ 17 inch LM velgen 
/ Sportstoelen met leer alcantara 
/ Led koplampen 
/ Parkeersensoren voor en achter 

/ Navigatie 
/ Bluetooth 
/ Diverse kleuren
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D4 in nieuwe trainingspakken

vv papenDrecht - De pupil-
len van D4 hebben sinds kort 
nieuwe trainingspakken. Ze 
zijn aangeschaft dankzij de 
inspanningen van Guido 
Donk van Stainalloy Neder-

land B.V. Stainalloy is groot-
handel in en distributeur 
van buizen en verbindings-
stukken van hoogwaardige 
hitte- en drukbestendige 
materialen, bestemd voor 

de offshore en petrochemi-
sche industrie. De groep van 
trainers Rob van Hofwegen 
en Stephen Mouthaan is 
bijzonder verheugd met de 
fraaie uitrusting.

Spelers en trainers van D4 zijn bijzonder blij met de nieuwe pakken.

Team van de week:  
A2 is een feest
vv papenDrecht - In deze ru-
briek staat een team van VV 
Papendrecht in de spotlights. 
A2 is een geweldig team met 
fantastische voetballers. De 
meesten spelen van jongs af 
aan al bij de vereniging. De 
omschrijving van de spelers 
is van dusdanige omvang 
dat u deze kunt vinden op 
de website, het is overigens 
de moeite waard om het 
profiel van Bart (keeper), 
Yoshi (aanvoerder), Den-
nis N. (verdediger), Dennis 
(Kali) H. (linksback), Dani 
(multifunctionele verdedi-
ger), Etienne (powerhouse), 
alleskunner Jermaine, Sven 
(middenvelder pur sang), 
Bas (Ibrahimobas) (spelver-
deler), Lychon, bukkelaar 
Dennis (Skippy) W., balvir-
tuoos Xionor, joker Antho-
ny, Spits Stephen, Whatsapp 
specialist Vincent, Spits Mi-
chael, routinier Rik (Badr), 
fanatieke Brian en Goaltjes-

dief Dylan te lezen.
Het team met de vele super-
talenten wordt getraind door 
Geert de Boer en geleid door 
Martin Mutsaers. Geert wis-
selt sneller (en vaker) dan 
zijn eigen schaduw en staat 
bekend om zijn enthousias-
me. Martin, leider van deze 
geweldige selectie, bewaakt 
samen met Geert het groeps-
proces. De belangrijkste pe-
riode van de week is de tijd-
spanne tussen vrijdagavond 
en zaterdagochtend, zij pro-
beren dan de gehele selectie 
ervan te overtuigen dat er 
voor de volgende zaterdag-
middag echt een wedstrijd 
op het programma staat. 
Het team swingt niet alleen 
op het veld maar ook in de 
kleedkamer. Hiermee tonen 
zij aan niet egoïstisch te zijn, 
want zij delen hun muzikale 
voorkeuren met zoveel mo-
gelijk mensen. Kortom A2 is 
een feest!

Het team swingt niet alleen op het veld maar ook in de 
kleedkamer!

‘Kies voor Hart en Sport’
vv papenDrecht - ‘Sport en 
bewegen is leuk en nog ge-
zond ook!’ Dat is het motto 
van ‘Kies voor Hart en 
Sport’, een project waarbij 
de leerlingen van groep 6, 7 
en 8 van het basisonderwijs 
leren wat het belang van 
sporten is in combinatie met 
gezonde voeding en leefstijl. 
Tijdens de gymlessen komen 

de leerlingen in aanraking 
met verschillende vormen 
van sport. Vervolgens kun-
nen ze deelnemen aan een 
sportkennismakingscursus. 
VV Papendrecht werkt al ja-
ren vol overtuiging mee aan 
Kies voor Hart en Sport en 
legt de beginselen van voet-
bal uit, waarbij sportplezier 
centraal staat.

Wedstrijdverslagen online
vv papenDrecht - Op de web-
site van VV Papendrecht 
zijn elke week wedstrijdver-
slagen te lezen. Op de team-
pagina’s kan er door geklikt 
worden naar de wedstrijd-
verslagen. Veel teams schrij-
ven wekelijks een verslag 
van hun wedstrijd; sommi-
ge zijn journalistiek verant-
woord, andere zijn ludiek. 

Deze week zijn er verslagen 
te lezen van bijvoorbeeld F2, 
dat zijn angstgegner De Al-
blas op een gelijkspel hield, 
E5 dat Drechtstreek versloeg 
en A1 dat driepunten pakte 
van één van de koplopers. U 
kunt dus op de hoogte blij-
ven van de prestaties van de 
verschillende teams, kijk op 
www.vvpapendrecht.nl.

Programma 
vv papenDrecht - Het eerste 
elftal dat nog zoekende is 
naar de eerste overwinning 
in 2015, speelt dit weekend 
een uitwedstrijd tegen DVC 
uit Krimpen aan den IJssel. 
DCV staat 2e, maar heeft 
5 verliespunten meer dan 
Papendrecht. De aftrap op 
sportpark Waalplantsoen is 
om 14:30 uur. Het tweede 
elftal speelt een thuiswed-
strijd tegen Zaamslag 2. Na 
de winst van vorige week 
blijft Papendrecht meedoen 
met de top van de reserve 
eerste klasse. De aftrap op 
het Slobbengors is om 12:30 
uur.
De volgende elftallen spe-
len zaterdag een thuiswed-
strijd: 8:30 Papendrecht F1 
– Drechtstreek F1, 9:00 Pa-
pendrecht MD1 – HSSC’61 
MD1, 10:00 Papendrecht 
MP1 –  Pelikaan MP1, 12:30 
Papendrecht 2 – Zaamslag 
2, 14:30 Papendrecht A1 
– Boeimeer A1.
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
de website: www.vvpapen-
drecht.nl


