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Bram Blom wordt ondersteund door Danielle Bouter, Nicole de Groen, Christa Luijendijk en Peter van der 

BusinessClub VV Papend-
recht is in de zomer van 2017 
onder leiding van Bram Blom 
gestart in een vernieuwde 
vorm.

PAPENDRECHT - Bram Blom 
wordt ondersteund door Da-
nielle Bouter, Nicole de Groen, 
Christa Luijendijk en Peter van 
der Giessen. Zij zijn met een 
enorme dosis enthousiasme 
begonnen om de Business-
Club binnen VV Papendrecht 
weer een nieuw gezicht te ge-
ven. De BusinessClub VV Pa-
pendrecht is dé plek in de re-

gio om te netwerken, met 
ondernemende mensen die 
onder het genot van een hapje 
en een drankje elkaar ont-
moeten en waarbij samen-
werkingen tot stand komen. 
Dit alles gebeurt met een live-
voetbalwedstrijd op de ach-
tergrond. Vier keer per jaar 
wordt een activiteit verzorgd. 
Bent u geïnteresseerd of wilt u 
meer weten: bc@vvpapend-
recht.nl. Bram Blom: “Nadat ik 
in juni 2017 mijn voorzit-
tershamer aan Hans Jonker 
had overgedragen na bijna 12 
jaar het bestuur te hebben ge-

leid, heb ik aangegeven dat ik 
het leuk zou vinden om de 
BusinessClub op te pakken, 
een leuke uitdaging. Ik heb 
een goed team om me heen 
verzameld dat mij daarbij gaat 
helpen. De BusinessClub heeft 
een tijdje op een laag pitje ge-
staan, maar we gaan het 
vuurtje weer flink opstoken. 
De uitdaging is om zo snel 
mogelijk weer een bruisende 
BusinessClub neer te zetten. 
We gaan nauw samenwerken 
met de Sponsorcommissie om 
gezamenlijk het maximale re-
sultaat te bereiken.”

Businessclub van VV 
Papendrecht krijgt vorm

Op het zeer zware hoofdveld van sportpark Slobbengors 
heeft Papendrecht tegen SVW in de extra tijd de drie punten 
veiliggesteld.

PAPENDRECHT - De eerste 
kans van de wedstrijd was 
voor SVW. Een zeldzaam slip-
pertje van Bright Adouvi zorg-
de ervoor, dat Mergim Shala 
alleen richting Papend-
recht-keeper Timo Kurpers-
hoek kon. De Papendrechtse 
doelman is altijd sterk in een-
tegen-een-duels en kon de 
vroege achterstand voorko-
men met een prima redding. 
De daaropvolgende corner 
bracht gelijk de tweede kans 
voor SVW. Uit de hoekschop 
belandde de bal bij de tweede 
paal, waar die net over werd 
gekopt. Papendrecht kreeg in 
de 9e minuut de eerste kans. 
Na goed voorbereidend werk 
van Jay Luciano speelde Justin 
Beemsterboer zich vrij op de 
rand van de zestienmeter. Zijn 
schot kon gepakt worden door 
de prima keepende Onur Inan. 
Na een kwartier moest de 
SVW-goalie weer aan de bak. 
Wederom Justin Beemster-
boer dwong met een schot de 
doelverdediger tot een red-
ding. In de 30e minuut viel de 
1-0 door Jay Luciano. Hij zette 
zelf de aanval op en na een 
combinatie met Beemsterboer 

stond hij alleen voor Inan. Lu-
ciano bleef uitermate koel en 
schoof de bal langs de SVW-
keeper. SVW speelde compact 
en kreeg vooral kansjes uit 
standaardsituaties. Na de rust 
was de eerste kans voor Pa-
pendrecht. Een scherp aange-
sneden vrije bal van Daeley 
van der Graaff kon net niet 
door Koen Lighaam binnen 
worden gewerkt. Papendrecht 
kreeg diverse kleine mogelijk-
heden, maar keeper Inan kon 
met prima keeperswerk zijn 
doel schoonhouden. SVW 

bleef gevaarlijk in de counter 
en dat resulteerde in de 68e 
minuut zelfs in de 1-1. Een lan-
ge uittrap van Inan kwam te-
recht bij Menno Dekker, die 
zich ontdeed van twee Pa-
pendrecht-verdedigers en 
vervolgens uit een lastige 
hoek verwoestend uithaalde. 
De bal verdween via de on-

derkant van de lat achter Timo 
Kurpershoek in het doel. Pa-
pendrecht had ondertussen 
Jelle Baan gebracht en ging op 
zoek naar de nieuwe voor-
sprong. Het leverde wat kleine 
kansen op, maar echt gevaar-

lijk werd Papendrecht niet. 
SVW kreeg de beste kansen. 
Eerst moest Kurpershoek met 
een prima reflex de achter-
stand voorkomen na een schot 
van de rand van het straf-
schopgebied. Niet veel later 

moest hij weer redding bren-
gen, toen een vrije bal van de 
rand van de zestien langs de 
muur werd geschoten. Op het 
moment dat iedereen zich 
verzoend had met het gelijke 
spel, kreeg Papendrecht een 

corner. De hoekschop van 
Daeley van der Graaff kwam 
bij de tweede paal waar de at-
tente Jelle Baan de 2-1 bin-
nentikte. Waar SVW eigenlijk 
een punt verdiend had, pakte 
Papendrecht de volle winst.

Moeizame zege in extra tijd
Edwin Schreurs

Papendrecht wint van SVW

LANGE UITTRAP 
VAN INAN KWAM 
TERECHT BIJ
MENNO DEKKER

Matchwinner Jelle Baan haalt uit, de SVW-verdediging kijkt toe. (Foto: Guillaume Kortekaas)

Wedstrijdprogramma selecties

Dennis Zaal terug bij 
Papendrecht
PAPENDRECHT - Dennis Zaal, oud-hoofd jeugdopleidingen en trainer van zaterdag 1, is 
terug op het Slobbengors. Dennis gaat tot het eind van het seizoen de jeugdafdeling 
ondersteunen. Hij gaat de jeugdtrainers begeleiden en de jeugdopleiding coördineren. In 
samenwerking met de jeugdcommissie zal hij de jeugdopleiding nieuwe impulsen geven. 
Aan het eind van het seizoen wordt gekeken of de samenwerking gecontinueerd wordt.

PAPENDRECHT - Komend 
weekend heeft het eerste en 
het tweede elftal door het car-
naval in het Zuiden geen com-
petitieverplichtingen. Dit geldt 
ook voor de vrouwen en JO19-
1. De meiden van MO19-1 spe-

len wel. Zij spelen een thuis-
wedstrijd op het Slobbengors 
tegen Tricht. De bal wordt om 
10:30 aan het rollen gebracht. 
Op zondag 11 februari zijn op 
het Slobbengors de veteranen 
te bewonderen. De oude ve-

detten treden aan tegen 
TransvaliaZW. Zij trappen om 
10:00 uur af. Het programma 
voor de overige elftallen is te 
vinden op de website van de 
vereniging, www.vvpapend-
recht.nl.


