
Eén bedrag per maand en zorgeloos rijden maar!
Inclusief: allriskverzekering, wegenbelasting, reparatie, onderhoud, banden en mobiliteitsgarantie.
Alleen de brandstofkosten en jarenlang rijplezier komen er nog bij.

ALLES-IN-1
abonnement
€199,-p.m.

ALLES-IN-1
abonnement
€279,-p.m.

De Hyundai i10 met o.a.:
• 6 Airbags • Blue start/stop systeem • Centrale deurvergrendeling
• Getint glas • Standaard 5 deuren • Vehicle Stability Management
Vanaf €9.495,-*

De Hyundai i20 met o.a.:
• Blue start/stop systeem • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels • Radio met USB en AUX aansluiting
Vanaf €12.995,-**

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 5,0 (l/100 km) / 31,3 - 20 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 117 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik.
Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
ACTIE GELDIG MET DATUM KOOPOVEREENKOMST VANAF 1-4-2015 MET EEN UITERSTE KENTEKENREGISTRATIEDATUM VAN 30-6-2015. GENOEMDE VANAFPRIJZEN VAN DE MODELLEN ZIJN INCL. BTW&BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. WEERGEGEVEN MAANDBEDRAGEN
ZIJN EEN VANAFPRIJS, BEREKEND OP BASIS VAN EEN LOOPTIJD VAN 48 MAANDEN, 10.000 KM PER JAAR EN EEN AANBETALING VAN ¤2.000,- (INCL. 21% BTW). MAANDPRIJS IS INCL. 21% BTW EN INCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, VERVANGEND VERVOER BIJ PECH OF SCHADE, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE, EXCL. METALLIC
LAK EN VOLGENS OPGAAF VAN HYUNDAI-ALLES-IN-1. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. MAANDPRIJS GEBASEERD OP 4 SCHADEVRIJE JAREN. BIJ MINDER DAN 4 SCHADEVRIJE JAREN VOLGT EEN MAANDELIJKSE OPSLAG OP HET MAANDTERMIJN. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. ENERGIELABELS
ZIJN AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. *PRIJS VAN DE HYUNDAI i10 IS INCL. ¤1.500,- INRUILBONUS. **VANAFPRIJS VAN DE HYUNDAI i20 COUPÉ IS INCL. ¤1.000,- INRUILBONUS.

H-POINT B.V.
Mijlweg 31, Dordrecht, tel. 078 - 632 2200
Maak snel een afspraak op h-point.hyundai.nl

‹ www.papendrechtsnieuwsblad.nl Alblasserwaard · woensdag 10 juni 2015 · 34

Richard Woningstoffering

vv papendRecht - VV Papen-
drecht heeft weer een nieu-
we sponsor, www.richard-
woningstoffering.nl is dé 
online winkel voor vloer-
bedekking, pvc, laminaat, 

marmoleum, egaliseren en 
trappen bekleden. Eigenaar 
Richard Mulder is als vrij-
williger al erg betrokken 
bij het meisjesvoetbal en de 
jeugdafdeling van vv Papen-

drecht. De club is erg blij dat 
Richard’s betrokkenheid nu 
is uitgemond in een mooie 
sponsorovereenkomst met 
een reclamebord langs het 
Cees van Swieten Veld.

Richard Mulder (rechts) van Richard Woningstoffering achter zijn reclamebord met Erwin Schuil.

Team van de week F1 had 
een leerzaam seizoen
vv papendRecht - In deze 
rubriek staat een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights. Het vlaggenschip van 
de F-jeugd, de F1 heeft een 
zwaar, maar zeer leerzaam 
seizoen achter de rug. 
F1 had in de Hoofdklasse te 
maken met geduchte en ster-
ke tegenstanders en dit heeft 
helaas geleid tot de laatste 
plaats in de eindstand. Gek 
genoeg heeft dat niet gele-
gen aan de kwaliteit, inzet 
en plezier van deze ploeg. F1 
heeft laten zien erg aantrek-
kelijk te kunnen voetbal-
len, leergierig te zijn en on-
danks dat regelmatig werd 
verloren met volle inzet en 
wilskracht in het veld te 
staan. In slechts een aantal 
wedstrijden bleek de tegen-
stander veel te sterk te zijn. 
In de overige wedstrijden 
bleek F1 voetballend niet de 
mindere te zijn, in delen van 
de wedstrijd zelfs het betere 

van het spel te hebben, maar 
door een beetje pech, min-
dere concentratie en min-
dere fases in de wedstrijd 
werd er toch vaak verloren.
Het was een leerzaam jaar 
voor de spelers. Allemaal 
hebben ze een ontwikke-
ling doorgemaakt als speler, 
maar zeker ook als team. De 
opkomst bij de trainingen 
was formidabel en ook op 
wedstrijddagen was bijna 
iedereen aanwezig. Op de 
twee toernooien die F1 
speelde bij Feyenoord, lieten 
de spelers zien goed te kun-
nen ballen. Goed tegenstand 
geboden tegen Feyenoord, 
nipt verloren van Baren-
drecht en gewonnen van 
DHC. Een oefenwedstrijd 
tegen een jaar jongere ploeg 
van Sparta leverde zelfs een 
klinkende overwinning op.
Lees de beschrijving van 
alle sterspelers op www.
vvpapendrecht.nl

F1 had in de Hoofdklasse te maken met geduchte tegenstanders 
en dit leidde helaas tot de laatste plaats in de eindstand.

Velden in onderhoud
vv papendRecht - Sinds eni-
ge tijd zijn de meeste velden 
in onderhoud. Voetballen 
op de velden 2 en 4, de Xtra-
Grass-velden, was na zware 
regenval onmogelijk door-
dat de gedeelten aan de kant 
van de Industrieweg relatief 
lang nat bleven. Daarom 
zijn afgelopen tijd de drai-
nagebuizen nagekeken. Ge-

bleken is dat deze normaal 
functioneren. Dit betekent 
waarschijnlijk dat de over-
last veroorzaakt wordt door-
dat het opgevangen regen-
water niet goed afgevoerd 
wordt. Binnenkort zullen 
het bestuur en de gemeente 
rond te tafel gaan zitten om 
te kijken hoe de problemen 
aangepakt kunnen worden.

Voetbaldagen populair
vv papendRecht - De interes-
se voor de ‘Westfalia Marke-
ting Voetbaldagen 2015’, is 
enorm. Voor de voetbalda-
gen, die zullen plaatsvinden 
op maandag 17, dinsdag 18 
en woensdag 19 augustus, 
hebben zich ondertussen 
al meer dan 110 kinderen 
ingeschreven. De voetbal-
dagen zijn voor leden en 

niet-leden en zijn toeganke-
lijk voor alle kinderen, jon-
gens en meisjes. Iedereen is 
welkom! Leef drie dagen als 
een prof, je wordt getraind 
door een grote groep erva-
ren trainers die werken aan 
je technische en tactische 
vaardigheden. Meer info en 
inschrijven op www.vvpa-
pendrecht.nl

Mooi seizoen 
voor VV 
Papendrecht
vv papendRecht - Het eerste 
en het tweede elftal heb-
ben geen promotie kun-
nen afdwingen in de finale 
van de nacompetitie. Op 
een zonovergoten sfeervol 
Slobbengors was het eerste 
elftal van trainer Joop War-
ner niet opgewassen tegen 
Oude Maas uit Poortugaal. 
Het tweede elftal kwam te 
kort in de uitwedstrijd tegen 
Tricht. 
Een teleurstelling voor bei-
de teams, echter zij kunnen 
beiden terug kijken op een 
geweldig seizoen. De sfeer 
binnen de vereniging is zeer 
positief. Op allerlei fronten 
is er beweging in de club. 
De finale plaats bij ‘Vul-
len en voeden’ van Wilfred 
Genee, de groei van de ver-
eniging en de vele nieuwe 
sponsors. Ook het publiek 
weet weer de weg te vin-
den naar het Slobbengors. 
Aankomend weekend is de 
slotdag als afsluiting van dit 
formidabele seizoen.


