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Wilt u uw bestelling snel in huis? Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel

MOCROMAFFIA
Het inside-verhaal over de opkomst van een nieuwe

generatie zware criminelen. Een verhaal over geld, ambitie,

hoogmoed en verraad. 9.99

TIJDPERKWILLEM HOLLEEDER
Intrigerend overzicht van de misdadige carrière van Willem

Holleeder en van de ontwikkelingen in de criminele wereld

in Amsterdam en Nederland tot en met het heden. 9.99

ONTVOERING!
De geruchtmakende kidnap van Freddy Heineken, van

topindustrieel Gerrit Jan Heijn en 14 andere bekende

ontvoeringen uit de Nederlandse misdaadhistorie. 9.99

YAB YUM
De markante geschiedenis van Yab Yum. Over de

compagnons, de criminelen, de belastingdienst, de

royale BN’ers, de ambtenaren en de mooie dames in het

beroemdste bordeel van de wereld. 9.99

De beste zomerboeken
voor u op een rij

x Complete set van 4 crime boeken van 39.99 voor 29.99
SZ-8-CR-Crime boeken

x Mocro maffia voor 9.99
SZ-8-CR-Mocro maffia

x TijdperkWillem Holleeder voor 9.99
SZ-8-CR-Tijdperk Willem Holleeder

x Ontvoering! voor 9.99
SZ-8-CR-Ontvoering!

x Yab Yum voor 9.99
SZ-8-CR-Yab Yum

Naam:

Straat + nr.:

Woonplaats:

Postcode:

Telefoon:

E-mail:

Ik machtig Buckaroo Payment Services in opdracht van Wegener Media eenmalig
het verschuldigde bedrag (+ verzendkosten: 4,95 per pakket of 2,95 per deel) te
incasseren van:

IBAN: NL

Handtekening

Vragen? Bel 0900 - 2021352 (45 cent p.g.) Let op: verwerking van een bon order duurt
tot 5 werkdagen. Lees de overige voorwaarden opwww.weekkrant.nl/webwinkel

4 boeken
lezersprijs

29.99
Per boek
9.99

Vaderdag

Tip!

Bestelbon crime boeken

Deze crime boeken zijn uw perfecte
reispartner op vakantie!
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Steun VV Papendrecht

VV PaPendrecht - Alles wordt 
in gereedheid gebracht voor 
de apotheose van dit sei-
zoen: de alles beslissende 
wedstrijd tegen Oude Maas! 
Met het prachtige weer dat 

voorspeld wordt, hopen we 
op een goed bezet Slobben-
gors de eerste klasse te be-
reiken. 
Voetbalvereniging Papen-
drecht nodigt alle Papen-

drechters van harte uit om 
het eerste team te steunen 
in de wedstrijd van het jaar. 
Wij zien u graag zaterdag 6 
juni op het Slobbengors. De 
aftrap is om 14.30 uur.

Het eerste elftal in actie in de eerste wedstrijd Oude Maas - Papendrecht, afgelopen zaterdag. 
Zaterdag is de return op het Slobbengors. Bij winst promoveert Papendrecht naar de Eerste Klasse.

Team van de week MC1 
straks bij B-junioren
VV PaPendrecht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst. De meiden 
van MC1 hebben een prima 
seizoen achter de rug. On-
der leiding van trainsters 
Claudia Broersma en Irma 
Korver en leider Jos van der 
Waal heeft MC1 duidelijk 
progressie geboekt. De ge-
zelligheid en sfeer hebben 
er het hele seizoen voor ge-
zorgd dat de trainingsop-
komst optimaal was. 
Tijdens de najaarscompe-
titie streed MC1 tot op het 
laatst mee om het kampi-
oenschap, maar werd helaas 
op doelsaldo vicekampioen. 
In het voorjaar eindigde het 
team als vierde in de zware 
eerste klasse. Ook in de be-
ker werd uitstekend gepres-
teerd.
Het team blijft komend sei-
zoen bij elkaar en gaat spe-
len in een competitie voor 

B-junioren. Aan het begin 
van het kalenderjaar was het 
grootste deel van de ploeg 
overigens al actief op een 
7x7-toernooi voor B-meiden 
bij De Zwerver. De Papen-
drechtse meiden wisten het 
toernooi winnend en zonder 
tegentreffers af te sluiten na 
doelpuntloze gelijke spelen 
tegen De Zwerver en Nieuw-
Lekkerland en na zeges op 
Groot-Ammers MB1 (2-0), 
De Alblas MB1 (1-0) en De 
Alblas MB2 (3-0).
De leiding is zich al weer 
aan het oriënteren op het 
volgende jaar. De vereniging 
gaat dit team zeker volgen. 
Meiden, verdiend Team van 
de Week en veel succes in 
het seizoen 2015/2016.
Wil jij als meisje ook bij VV 
Papendrecht komen voet-
ballen, kom dan eens langs 
om enkele keren vrijblijvend 
mee te trainen. Of mail naar 
jeugd@vvpapendrecht.nl.

Tijdens de najaarscompetitie streed MC1 tot op het laatst mee om 
het kampioenschap, maar werd op doelsaldo vicekampioen. 

Nick Kamerling uitblinker
VV PaPendrecht - In de ‘Re-
giosport’ van het Algemeen 
Dagblad is het afgelopen 
seizoen 28 keer de rubriek 
‘Elftal van de Week’ gepu-
bliceerd, geformeerd door 
de sportredacties van AD 
De Dordtenaar en AD Rivie-
renland. Op basis daarvan 
stelden de verslaggevers van 
de krant een Elftal van het 

Seizoen 2014-2015 op. 
Dit leverde de volgende kop 
op: ‘Berry Powel en Nick 
Kamerling uitblinkers op 
velden in de regio’. Met vijf 
uitverkiezingen in het Elftal 
van de Week is Nick degene 
met de meeste uitverkie-
zingen. De kopsterke aan-
voerder speelt tot nu toe een 
prima seizoen.

Slotdag op 13 juni
VV PaPendrecht - Op za-
terdag 13 juni wordt op 
sportpark Slobbengors de 
jaarlijkse, spetterende Slot-
dag georganiseerd. Deze 
keer vinden alle activiteiten 
op en rond het hoofdveld 
plaats. De hele dag zorgt 
het A-team voor een leuke 
omlijsting. De dag start met 
de zeskamp voor de pupil-

len. De junioren en senioren 
gaan met elkaar in het 7x7 
toernooi de strijd aan. 
Alle jeugdkampioenen 
worden rond half vier ge-
huldigd. Om zes uur wordt 
bekend gemaakt wie de 
‘voetballer van het jaar’ van 
het jaar wordt. De dag wordt 
afgesloten met een barbecue 
en een gezellige feestavond.

Programma 
nacompetitie
VV PaPendrecht - Het eer-
ste en tweede elftal hebben 
met wisselend succes de 
eerste finale wedstrijd van 
de nacompetititie gespeeld. 
Het eerste verloor onnodig 
de uitwedstrijd tegen Oude 
Maas uit Poortugaal met 2-
1. Vooral in de eerste helft 
had Papendrecht de betere 
kansen. De uitslag biedt nog 
steeds alle kansen voor de 
ploeg van trainer Joop War-
ner om te promoveren naar 
de eerste klasse. Aanstaan-
de zaterdag spelen zij op het 
sportpark Slobbengors het 
tweede duel. 
Het tweede speelde in de 
thuiswedstrijd tegen Tricht 
gelijk met 0-0. Papendrecht 
was de betere ploeg maar 
kon dit niet in doelpunten 
uitdrukken. Volgende week 
wordt de tweede wedstrijd 
gespeeld in Tricht. 
De aanvangstijden staan bij 
het ter perse gaan van deze 
krant nog niet vast. Kijk 
hiervoor op www.vvpapen-
drecht.nl.


