
Familie & Relatie 

Relatiebemiddeling

Relatiebasis
Persoonlijke begeleiding

sinds 2007, groot landelijk
ledenbestand,leden 29-89
jr., intakegesprek bij u thuis

088-0542400(lokaal tarief)
www.relatiebasis.nl

SWRB-lid

Toe aan een nieuwe relatie!?
www.cupido.nl

070-4060708

Feestdagen & 
Evenementen

Braderieën & Markten
Zondag 10 december

ROMMELMARKT
Margriethal Schiedam

9-17 u. MDV 06 - 41 01 09 00

VLOOIENMARKT zo. 10 dec.
Ridderkerk, Sporth de Fakkel
(13-17 uur ) 06.53.777.967

Onroerend Goed

OG t.k gevraagd
Wij kopen uw HUIS.

Vrijblijvend bod?
088-8658650 www.
huisnuverkopen.nl

Huis & Tuin

Onderhoud &
Reparaties

De Heer Onderdelenshop.
Reparatie wasmachines,
drogers, vaatwassers etc.
Ook onderdelen bestellen
via www.europart.nl 078-
6187400 Winkelc. Crabbehof

Werk & Inkomen

Administratief &
Secretarieel

Leuk werk voor ADM.
DUIZENDPOOT zelf tijd inde-
len. Stuur dan mail naar:
pz@hollandshielding.com

Logistiek & Transport
VLS Schoonmaak is voor onze afdelingMultiservice op

zoek naar:

(VAKERVAREN) ALLROUND
SCHOONMAAKMEDEWERKERS

Wij zoeken allround (fulltime) schoonmaakmedewerkers
bij voerkeur in bezit van de nodige vakdiploma's (SVS,

Basis vakdiploma, SVS vloeronderhoud, SVS
gevelreiniging) ook een VCA diploma is van toegevoegde

waarden. Ervaring in de gevraagde richting is een pré voor
deze functie.

Voldoe jij aan de gevraagde eisen? Dan vragen wij je direct
te reageren op deze veelzijdige baan. Kijk op onze website
www.vls.nl onder VLS Multiservice voor de specialistische
diensten die we verrichten. Voor vragen kunt terecht bij
de heer B. Veenema, 06-14583665.

Personeel Aangeboden
STUKADOOR v. al uw wand,
plafond en sierpleisters. Bel
Rombout 06-55895835.

Chauffeur op afroep.In bezit
VW-caddy.Tel: 06-51880995

Prive & Erotiek

Clubs
5 meisjes voor Sex-Relax
Putsebocht 61b R'dam-Zuid
Adultshop www.sexysex.nl

Samantha Privé sex va €40
Sexy meisjes 06-19143475
's-Gravendijkwal 47A R'dam

Erotische Massages
Relax massages door de
sexy dame van uw keuze.
Alles mogelijk. TABOE
Benthuizerstraat 45B R'dam
Info: www.SEXYSEX.nl

Feestdagen & Evenementen?
plaats een rubriek in uw krant

rubrieken@persgroep.nl

Aankondiging?
rubrieken@persgroep.nl

Zoekt u contact?
plaats een rubriek in uw krant

rubrieken@persgroep.nl
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Wedstrijdprogramma selecties

JO19-1 pakt stijgende 
lijn
PAPENDRECHT - JO19-1 van trainer Richard Nardten heeft weer een stijgende lijn te 
pakken. Na een moeizame start van de competitie in de hoofdklasse heeft het team de 
laatste twee wedstrijden gewonnen en is opgeklommen naar een 5e plek. Afgelopen 
zaterdag werd met 4-0 gewonnen van Alblasserdam. Papendrecht wat op gepaste afstand 
staat van Koploper Drechtstreek speelt de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen GJS.

PAPENDRECHT - Papendrecht 
1 speelt een thuiswedstrijd te-
gen VV Woudrichem. De ploeg 
uit het gelijknamige dorp staat 
op een 10e plek met 12 punten. 
De aftrap op het Slobbengors 
is om 14:30 uur. Het tweede 

speelt eveneens thuis, zij spe-
len om 12:30 uur tegen Oost-
kapelle. De vrouwen treden 
aan tegen Asperen, ook zij 
spelen op het Slobbengors, af-
trap 12:30 uur. JO19-1 gaat op 
bezoek bij GJS. Zij trappen af 

om 12:00 uur. MO19-1 gaat 
naar Fijnaart waar ze aantre-
den tegen De Fendert, aftrap 
13.30 uur. Het programma voor 
de overige elftallen is te vin-
den op de website: www.vv-
papendrecht.nl.

Ondertal nekt Papendrecht: 4-1 nederlaag
In de uitwedstrijd tegen Heukelum heeft Papendrecht een 
geflatteerde 4-1 nederlaag geleden.

PAPENDRECHT - Een rode 
kaart vlak voor de rust werd 
Papendrecht te veel. In het 
eerste kwartier was buiten 
een schot van Papend-
recht-spits Justin Beemster-
boer en een scrimmage voor 
het doel van Papendrecht niet 
veel te beleven. Papendrecht 
maakte het Heukelum moei-
lijk door er kort op te zitten en 
had in Koen Lighaam de ge-
vaarlijkste man. In de zeven-
tiende minuut leidde dat tot 
de 0-1. Op het middenveld 
werd door Papendrecht de bal 
veroverd waarna Lighaam 

diep gestuurd werd. Zijn voor-
zet werd door Jay Luciano bij 
de tweede paal tegendraads 
binnen gekopt. Luciano zorg-
de voor de nodige onrust in de 
defensie van Heukelum. In de 
dertigste minuut kwam Heu-
kelum op gelijke hoogte. Een 
vrije bal op de rand van de 
zestien werd door aanvoerder 
Sil van Putten snoeihard langs 
de muur binnen geschoten. 
Een identieke aanval als bij de 
0-1 leverde deze keer helaas 
geen doelpunt op. Direct na 
deze kans counterde Heuke-
lum. Een lange bal zette Ferry 

Meijdam alleen voor Timo 
Kurpershoek. De Papend-
recht-keeper kon echter red-
ding brengen.
In de 38e minuut zag Koen 
Lighaam terecht de rode kaart. 
Ondanks het ondertal creëer-
de Papendrecht nog kansen. 
Daeley van der Graaff schoot 
net naast en George Tomas de 
Brito raakte de lat.
Na de rust veranderde, on-
danks een man minder, wei-
nig aan het spelbeeld. Jay Lu-
ciano was een ware plaag 
voor de defensie van Heuke-
lum. De razendsnelle spits 
kreeg echter geen uitgespeel-
de kansen.
Na een kwartier in de tweede 

helft kwam Heukelum meer in 
de wedstrijd. De druk werd 
opgevoerd op de Papend-
rechtse defensie die wat kan-
sen en corners moest wegge-
geven. Een corner in de 65e 
minuut leverde Heukelum de 
voorsprong op. De bal werd 
teruggelegd op de vrijstaande 
Sil van Putten die vervolgens 
Ferry Meijdam bediende die 
met een kopbal de voorsprong 
voor Heukelum op het bord 
zette. Papendrecht bleef het 
proberen, maar het was vooral 
Heukelum dat de kansen 
kreeg. Timo Kurpershoek hield 
met diverse reddingen zijn 
ploeg op de been. Een kwar-
tier voor het einde moest hij 

zich echter gewonnen geven 
toen uit een counter Ferry 
Meijdam zijn tweede treffer 

maakte. De 4-1 van Adem Kar-
haman, in de laatste secon-
den, was voor de statistieken.

Jay Luciano kopt de 0-1 binnen uit de voorzet van Koen Lighaam. 
(Foto: Edwin Schreurs)

Drechtstreek maakt SVW blij met 
doelpuntloos gelijkspel
De vreugde bij SVW was 
groot na het behalen van het 
eerste wedstrijdpunt van de 
competitie.

PAPENDRECHT - Het geha-
vende elftal dat maar liefst ze-
ven basisspelers miste slaagde 
er in om Drechtstreek op een 
0-0 gelijkspel te houden. Door 
een goed werkende tactiek 
van coach Frans Ceton jr be-
haalde het keihard werkende 
elftal zijn eerste gelijkspel van 
het seizoen.
 
Het had ook heel anders kun-
nen lopen op een koud en 
mistig Oostpolderpark. Zeker 
in het begin waren er diverse 
goede kansen voor Drecht-
streek voor het doel van de 
geroutineerde invaller-keeper 
Pascal Jonker (38) die een uit-
stekende wedstrijd speelde. 
Na een kwartier kreeg hij de 
hulp van verdediger Mergim 
Shala die een bal van de doel-
lijn wist weg te werken. Enke-
le minuten later was het Elwin 
Lammers (35) die een hard 
schot van Michael Slingerland 
van de lijn haalde na een cor-
ner van Randy Kroos. Een hard 
schot van Jorn van Drimmelen 
werd door Pascal Jonker uit-
stekend gekeerd. De stand 
bleef maar op 0-0 staan on-
danks de aanvallende pogin-
gen van Drechtstreek. Aan de 
andere kant moest doelman 
Joris Moesman enkele keren 
ingrijpen maar heel veel werk 
kreeg hij niet te doen. De aan-

vallen van SVW waren slechts 
speldenprikken die niet echt 
tot gevaar leidden.
 
Tweede helft

In de tweede helft kwam SVW 
nauwelijks nog in de buurt 
van het Drechtstreek doel 
maar door de goed werkende 
verdedigende tactiek van SVW 
slaagden de aanvallers van 
Drechtstreek er niet in om de 
verdediging te slechten. Kan-
sen waren er volop maar het 
keihard knokkende SVW 
slaagde er in om doelpunten 
te voorkomen. Vooral Randy 
Kroos stichtte veel onrust en 
gevaar maar ook zijn pogin-
gen tot voorzetten en van af-
stand schieten liepen op niets 
uit. Ook de pogingen van 
Mark Kunst slaagden niet. 
Keeper Pascal Jonker wist en-
kele keren perfect in te grijpen 

en de jonge Maxime van der 
Voet en routinier Elwin Lam-
mers wisten in het centrum 
echt gevaar van Drechtstreek 
zijde te voorkomen. Toen de 
uitstekend leidende scheids-
rechter Willem Kuijntjes na 
ruim negentig af floot was het 
duidelijk dat Drechtstreek 
twee punten had laten lopen 
en dat de ploeg uit Gorinchem 
erg blij was met de eerste 
punt. Vol hoop gaat men vol-
gende week de aansluiting 
proberen te krijgen met het 
eveneens laag geklasseerde 
Hardinxveld dat op bezoek 
komt. Drechtstreek rest nog 
twee lastige wedstrijden in 
december.
Komende zaterdag speelt het 
de lastige uitwedstrijd tegen 
Heukelum, dat op een vierde 
plek staat, en op 16 december 
speelt het thuis tegen koplo-
per Almkerk.

Kansen waren er volop maar het keihard knokkende SVW slaagde er in 
om doelpunten te voorkomen. (Foto: Privé)


