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KLIK LAMINAAT 
MILLENNIUM OAK GREY
8 mm dik, 4x v-groef, klasse 32.

VHZ PVC MET KLIKSYSTEEM 
Eenvoudig zelf te leggen, 100% PVC, landhuisdelen, met v-groef, 
in 6 kleuren, 4,5 mm dik, met voelbare structuur,  geschikt voor 
zwaar en intensief gebruik vloerverwarming en -koeling.

LAMINAAT LANDHUISDELEN
7 mm dik, klasse 31, met v-groef, voelbare structuur.
leverbaar in 10 kleuren.

LAMEL PARKET EXTRA BREDE 
RUSTIEK EIKEN LANDHUISDELEN 
14 mm dik, lange delen, 19 cm breed, naturel en wit geolied.

Stuntprijs v.a. 
normaal 26.95

Stuntprijs v.a. 
normaal 39.95

Meeneemprijs 
normaal 17.95

Stuntprijs v.a. 
normaal 48.95

9.95

29.958.95 29.95

per m2 

incl. btw

per m2 

incl. btw
per m2 

incl. btw
per m2 

incl. btw

TRAPRENOVATIE 
MASSIEF EIKEN
Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, 
anti-slip strip, montagelijm en olie.

Stuntprijs

715.00
excl. montage, incl. btw
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Sporttown nieuwe sponsor

vv papendrecht - Sport-
town Papendrecht onder-
steunt VV Papendrecht met 
een reclamebord langs het 
hoofdveld. Sporttown is een 
nieuwe naam, maar heeft 

jarenlange ervaring in de 
sportbranche. De winkel 
voor sportkleding, sport-
artikelen, -advies en sport-
service verkoopt alle grote 
merken. De winkel is te vin-

den op winkelcentrum “De 
Meent”. Sporttown steunt 
niet alleen de club, maar 
ook de leden. Zij krijgen 
10% korting op al hun aan-
kopen bij Sporttown. 

Eigenaar Rico Jansen (rechts) met Erwin Schuil van de sponsor commissie achter zijn bord.

Pupil van de week: 
Terrence Mulder
vv papendrecht - Bij elke 
thuiswedstrijd van zaterdag 
1 wordt een pupil uitgeno-
digd om de wedstrijd bij te 
wonen. Op de middenstip, 
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 
wedstrijd zit hij of zij in de 
dug-out naast de wisselspe-
lers. Als afsluiting krijgt hij 
“de Pupil van de week bal” 
overhandigd met daarop 
alle handtekeningen van de 
1e elftalspelers.
Terrence Mulder is deze 
week Pupil van de week 
tijdens de wedstrijd Papen-
drecht 1 – Zuidland 1. Ter-
rence is speler van F2. Het 
team, dat getraind wordt 
door zijn vader Richard 
Mulder in samenwerking 
met Joost Klarijs en Thomas 
van de Knaap, doet het in de 
competitie uitstekend. Zij 

staan tweede in de competi-
tie, afgelopen zaterdag werd 
Groot-Ammers verpletterd 
met 8-1. 
Terrence speelt het liefst 
linksbuiten, hij kan dan de 
ballen van de linkerkant 
met zijn rechterbeen inkrul-
len. Hij vertelt dat hij voetbal 
zo leuk vindt, omdat het een 
teamsport is. Lekker bezig 
zijn met andere kinderen. 
Zijn favoriete speler is Chris-
tiano Ronaldo, en zijn favo-
riete club is Real Madrid. In 
Nederland hoopt hij dat Fey-
enoord kampioen wordt, en 
dat Dordrecht in de Eredi-
visie blijft. Onlangs bezocht 
hij nog de wedstrijd Dor-
drecht – Feyenoord met zijn 
vader, een leuke wedstrijd 
met winst voor Feyenoord. 
Wij wensen Terrence veel 
plezier en hopen dat hij za-
terdag op het Slobbengors 
menigmaal kan juichen op 
de reservebank!

Terrence Mulder speelt in F2, dat getraind wordt door zijn vader 
Richard Mulder, Joost Klarijs en Thomas van der Knaap.

VVP-meiden bij goede doelen
vv papendrecht - Sinds vo-
rig jaar organiseert Stich-
ting Girls Soccer Events, 
samen met Jero Sports en di-
verse Goede Doelen en sport-
clubs, voetbalevenementen 
voor kinderen waarbij twee 
ambities centraal staan: 
deelnemers een onvergete-
lijke tijd bezorgen en Goede 
Doelen ondersteunen. Dit 

jaar wordt geld ingezameld 
voor KiKa en CliniClowns. 
VV Papendrecht levert hier-
aan graag een bijdrage. MD1 
is aanwezig op het Interna-
tionale Paasevenement op 4 
en 5 april bij Sparta Rotter-
dam. MC1 doet mee aan het 
Internationale Hemelvaart-
evenement op 15 en 16 mei 
bij Sportlust in Woerden.

Coby Blom clubheld
vv papendrecht - Het AD 
draagt sport in de regio een 
warm hart toe en vindt het 
de hoogste tijd om vrijwilli-
gers in het zonnetje te zetten 
via de Verkiezing Clubhel-
den van de Amateursport! 
De verkiezing vindt plaats 
in iedere gemeente van Ne-
derland. Het stemmen is 
gratis. Per persoon kan één 

stem uitgebracht worden. 
Door een stem uit te brengen, 
maakt u kans op 250 euro 
en 25 kaarten om met leden 
een wedstrijd van het Ne-
derlands Elftal te bezoeken. 
Namens VV Papendrecht is 
Coby Blom het vaakst geno-
mineerd, steun haar en stem 
op: www.adclubheld.nl/se-
lecteer/dv/cobie1.

Programma 
vv papendrecht - Na de eer-
ste overwinning in 2015 van 
afgelopen weekend, komt de 
koploper op bezoek op het 
Slobbengors. 
Zuidland uit het gelijkna-
mige dorp, dat vorige week 
Drechtstreek versloeg is de 
uitgesproken titelfavoriet 
in de tweede klasse D. De 
aftrap wordt om 14:30 uur 
verricht door de pupil van 
de Week, Terrence Mulder. 
Het tweede elftal, wat lijkt 
afgehaakt voor promotie, 
speelt eveneens thuis tegen 
het Zeeuwse Kapelle 2, af-
trap is om 12:30 uur. 

De volgende elftallen spelen 
zaterdag thuis: 10:00 Papen-
drecht F1 – Groot Ammers 
F1, 10:30 Papendrecht E1 – 
LRC E1, 12:30 Papendrecht 
2 – Kapelle 2, 14:30 Papen-
drecht A1 – Boeimeer A1, 
14:30 Papendrecht 1 – Zuid-
land 1.
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
de website.

www.vvpapendrecht.nl


