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SLIMME AMES OPENINGDEALS.
RAZENDSNEL ÉN MET MAXIMAAL VOORDEEL OP WEG.

Brandstofverbruik gemiddeld 4,0-4,5 L/100 km (1 op 22,2-25) CO2-emissie 93-98 gr/km.Kijk voor meer acties op www.skodakortingsactie.nl

ŠKODA CITIGO
SPRINT 1.0 60 PK

Extra uitgerust met o.a.:

�
5-deurs

�
Airconditioning

�
Radio/CD speler
met MP3 functionaliteit

�
Cruise control
(incl. boardcomputer)

�
Elektrische ramen

- Zuinig in gebruik
- Ruim in zijn segment
- Hoge restwaarde

Voor € 9.695,-*
Van € 11.879,-

SLIMME AMES OPENINGDEALS.
RAZENDSNEL ÉN MET MAXIMAAL VOORDEEL OP WEG.

*Genoemde consumentenadviesprijs is incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. De actieprijs is geldig t/m 31 mei 2015 of zolang de voorraad strekt.
De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. Afhankelijk van meeruitvoeringen, weg-, verkeers- en weersomstandigheden, milieu-invloeden, conditie van de auto en rijstijl

kunnen in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die hiervan afwijken. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.hetnieuwerijden.nl) voor handige tips om zuiniger te rijden. ** Private Lease voor een vast bedrag per maand.
Dit product wordt u aangeboden door ŠKODA Bank i.s.m. ŠKODA Leasing.Actieprijs geldt alleen voor de Citigo Sprint o.b.v. Full Operational Lease, 10.000 km per jaar, looptijd 48 maanden en geldig t/m 31 mei 2015

of zolang de voorraad strekt. Inclusief BTW, exclusief brandstof met een eigen risico van € 500,- per niet verhaalbare schade.

www.ames.nl

AMES AUTOBEDRIJF B.V.
Laan der Verenigde Naties 109, 3316 AK Dordrecht
Tel. 078 - 633 83 38. Fax. 078 - 613 11 91, info@ames.nl, www.ames.nl

Ames is verhuisd naar de nieuwe showroom aan de Laan der Verenigde Naties 109 in Dordrecht.
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Veth Propulsion nieuwe sponsor

VV PaPendrecht - Met een 
bord aan het hoofdveld is 
Veth Propulsion een nieuwe 
sponsor voor VV Papen-
drecht. Het sterk groeiende 
Papendrechts bedrijf is in 

de maritiem-technische 
sector actief. Veth Propul-
sion staat garant voor kwa-
liteit, service, innovatie en 
duurzaamheid. Momenteel 
werken er circa 150 mede-

werkers die wereldwijd het 
verschil maken. Net als VV 
Papendrecht is Veth Pro-
pulsion altijd op zoek naar 
nieuwe talenten. Interesse? 
Kijk op www.veth.net.

Van links naar rechts, Erwin Schuil (sponsorcommissie) en Jan Huizinga (Veth Propulsion).

Team van de week F5: van 
rebellenclub tot kampioen 
VV PaPendrecht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst. Deze week 
is dat F5. Alle spelers kwa-
men nieuw of uit F4 binnen 
bij VV Papendrecht. Een 
clubje rebellen zogezegd. Op 
de training bleek dat deze 
groep jongens wel eens wat 
kon worden. Al snel werd 
het een echt team.
Julian werd de vaste kee-
per. Tim kwam meedoen en 
door inzet en passie was hij 
al snel een van onze vaste 
waardes. Glenn kwam over-
waaien vanuit Alblasser-
dam met een neusje voor de 
goal. Chaf is onze grote met 
briljante momenten, Ayoub 
de man die altijd gevaar-
lijk is. Thom is de klassieke 
verdediger, Jayro met zijn 
lach waar iedereen blij van 
wordt. De dromer maar on-
misbare Bart, Amir die met 
zijn inzet het iedere spits 

moeilijk maakt. De kleine 
Destan, voor iedere aan-
valler lastig en als laatste, 
sinds begin april en heel be-
langrijk, Bjarner die opviel 
met twee heel belangrijke 
uitgoals. Deze bij elkaar ge-
raapte troep jongens is gaan 
trainen en voetballen op 
een manier die ze bij de te-
genstanders niet snel zullen 
vergeten. Uiteindelijk wer-
den de boys op zaterdag 25 
april met nog 1 competitie-
wedstrijd te spelen ongesla-
gen kampioen, wat uitvoerig 
werd gevierd op sportpark 
Slobbengors. Alle wedstrij-
den werden gewonnen, 9 
gespeeld 27 punten.
Trainer Marco de Niet is dan 
ook zeer trots op deze ploeg 
en hun soms geweldige per-
formance. Op de Slotdag, op 
zaterdag 13 juni, worden de 
jongens en hun begeleider 
gehuldigd voor hun buiten-
gewone prestatie.

Met nog 1 competitiewedstrijd te spelen werd F5 op zaterdag 25 
april ongeslagen kampioen, wat uitvoerig werd gevierd.

G-voetbal bij Papendrecht
VV PaPendrecht - Tegen-
woordig is het bij heel wat 
verenigingen de normaalste 
zaak van de wereld dat ook 
G-voetballers/-sters deel uit-
maken van de voetbalfami-
lie. VV Papendrecht onder-
zoekt dan ook momenteel of 
G-voetbal een waardige plek 
binnen de vereniging kan 
worden gegeven naast de 

zaterdag-, zondag-, jeugd- en 
damesafdeling.
Op 7 mei is de werkgroep 
G-voetbal begonnen met 
oriënterende gesprekken en 
het in kaart brengen van de 
kennis die wel of niet bin-
nen de club aanwezig is. Dit 
moet uiteindelijk resulteren 
in een volwaardige G-groep 
binnen VV Papendrecht.

Wilfred Genee in Papendrecht
VV PaPendrecht - In het ka-
der van vullen of voeden 
bracht Wilfred Genee, de 
presentator van het popu-
laire programma ‘Voetbal 
international’, een bezoek 
aan de VV Papendrecht. 
Genee, die samen met zijn 
vrouw het boek ‘Vullen of 
voeden’ schreef ging tijdens 
het jeugdtoernooi op de foto 

met vele pupillen. VV Pa-
pendrecht doet mee aan het 
initiatief om een voedzamer 
aanbod te krijgen in de kan-
tine. Het maakt onderdeel 
uit van een weddenschap 
tussen Wilfred Genee en Jo-
han Derkesen. Aan het eind 
van het jaar moet Genee 50 
voetbalclubs achter zich 
hebben die meewerken.

Programma 
nacompetitie
VV PaPendrecht - Het eer-
ste en het tweede team zijn 
beide goed begonnen aan de 
nacompetitie. Beide teams 
boekten een 1-0 overwin-
ning. Het eerste deed dit in 
de uitwedstrijd tegen BVCB 
in Bergschenhoek. Ge-
steund door zestig suppor-
ters die met een supporters 
bus waren afgereisd pakte 
Papendrecht de winst. Aan-
komend weekend dus de re-
turn op het Slobbengors. Het 
ticket voor de tweede ronde 
ligt voor het grijpen. De af-
trap voor deze wedstrijd 
vindt plaats om half drie. 
Het tweede bedwong WNC 
op het Slobbengors. Het 
team deed zich zelf te kort 
door maar één maal te sco-
ren. Het tweede was de veel 
betere ploeg, maar kon dat 
niet uitdrukken in meer 
doelpunten. Zij moeten dit 
weekend naar het sportpark 
‘Korte Woerden’ in Waar-
denburg om de plek in de 
volgende ronde veilig te stel-
len, aftrap half drie.


