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Programma wedstrijden

Johan Sturrus nieuwe 
trainer VV Papendrecht
PAPENDRECHT - Johan Sturrus (links op de foto) is de nieuwe hoofdtrainer van VV 
Papendrecht. De 45-jarige tekende afgelopen woensdag zijn contract. De Zwijndrechte-
naar gaat beginnen aan zijn eerste zelfstandige trainersklus. De afgelopen jaren heeft hij 
als assistent van Jack van den Berg de nodige ervaring opgedaan bij ASWH. Johan Sturrus 
was als speler actief bij Sportclub Feyenoord en ASWH waar hij de glorietijd meemaakte.

PAPENDRECHT - Papendrecht 
1 speelt een uitwedstrijd tegen 
Wilhelmina ‘26. De ploeg uit 
Wijk en Aalburg speelt net als 
Papendrecht een seizoen met 
wisselende resultaten en 
staan daarom met Papend-

recht in de middenmoot. De 
aftrap op sportpark “De Ebbe” 
is om 14:30 uur. Het tweede 
speelt uit tegen Desk 3, aftrap 
in Kaatsheuvel is om 14:45 uur. 
De vrouwen gaan naar Dinte-
loord, waar zij om 12:00 uur 

spelen tegen Prinsenland. 
JO19-1 speelt thuis tegen LRC, 
aftrap op het Slobbengors is 
om 14:30 uur. MO19-1 is vrij. 
Het programma voor de overi-
ge elftallen is te vinden op 
www.vvpapendrecht.nl.

Het afstandsschot van Quinten brachten de 0-7 eindstand op het bord. (Foto: Privé)

JO13-2 is de voorjaarscompe-
titie flitsend gestart in de 
uitwedstrijd tegen RCD JO13-
3.

PAPENDRECHT - Papendrecht 
begon goed. Gelijk werd er 
druk gezet. Ook RCD liet van 
zich horen, maar verdedigers 
Tarik, Lars, Dirk en gelegen-
heidslinksback Zion waren 
prima bij de les. De 0-1 van 
Senna na dieptebal van Bart 
was een schoonheid. Hij haal-
de fantastisch uit en roste de 
bal in de kruising. Niet veel 
later viel de 0-2. Maddox 

stuurde Koray weg. Hij had 
een mooie pass, wederom op 
Senna en die maakte daar 
dankbaar gebruik met zijn 
tweede goal. Na de rust begon 
RCD voortvarend. Na 10 minu-
ten lieten ze een mooie com-
binatie zien. Maddox stuurde 
Quinten diep, die vervolgens 
Bart aanspeelde. De keeper 
kon Barts schot nog blokken, 
maar uiteindelijk was het Ko-
ray die de rebound in het doel 
schoot, 0-3. Drie minuten later 
was het weer raak. Quinten 
zette met een snelle ingooi 
Marvan alleen voor de keeper 

die vervolgens scoorde. De 0-5 
begon bij Quinten, zijn af-
standsschot belandde op de 
paal, maar gelukkig stond Bart 
op de goede plek.Twee spelers 
die nog niet genoemd zijn, 
middenvelder Femke en 
Keeper Jelte, waren eveneens 
zeer belangrijk in het goede 
spel van het team. De slotak-
koorden in de wedstrijd waren 
voor Senna en Quinten. De 
0-6 was van Senna, die oog in 
oog met de RCD-keeper scoor-
de en het afstandsschot van 
Quinten brachten de 0-7 eind-
stand op het bord.

JO13-2 schiet uit de 
startblokken

In de uitwedstrijd van Drechtstreek liep het in Heukelum te-
gen een 2-1 nederlaag aan.

PAPENDRECHT - Dat was ei-
genlijk tegen de verhoudingen 
in maar de mannen van trai-
ner/coach Marco Verbeek wa-
ren er niet minder blij om.
Tijdens het eerste half uur was 
Drechtstreek aanvallend bezig. 
Vooral Randy Kroos zat erg ac-
tief en alert in de wedstrijd. 
Vanaf de zijkanten wist hij en-
kele malen Michael Slinger-
land in stelling te brengen 
maar vooral door goed 
keeperswerk van Heukelum 
doelman Yoeri van ‘t Pad ble-
ven doelpunten uit. Elke aan-
val werd afgebroken en de 
mannen van Drechtstreek 
kwamen er niet doorheen. 
Daar kwam ook nog wat pech 
bij want bijvoorbeeld een 
fraaie omhaal van Micael Slin-
gerland en een hard schot op 
de paal door de goed spelende 
Ton Groffen leidden niet tot 
een doelpunt. Ook vier hoek-
schoppen kort na elkaar lever-
den geen doelpunt op. En 
toen gebeurde waar je bijna 
op kon wachten, Heukelum 
nam het initiatief over en ver-
scheen steeds vaker voor het 
Drechtstreek doel. En in de 
34ste minuut van de wedstrijd 
was het Tim Schwebke die de 

bal in de verre hoek achter Jo-
ris Moesman kon schieten: 
1-0. Dat was ook de ruststand.

Tweede helft
Ook in het begin van de twee-
de helft was het Drechtstreek 
dat het initiatief nam. Er werd 
opnieuw zeer aanvallend en 
vaak heel goed gecombineerd. 
Na tien minuten werd de druk 
op het Heukelum doel zo 
groot dat Drechtstreek einde-
lijk iets terug kon doen. Het 
was de regelmatig mee naar 
voren komende rechtsachter 
Jorn van Drimmelen die de bal 

mooi diagonaal achter doel-
man Van ‘t Pad wist te schie-
ten. Ook na die gelijkmaker 
bleef Drechstreek aanvallend 
spelen maar Heukelum bleef 
overeind. Drechtstreek wist 
zich enkele kansen te creëren 
maar tot scoren kwam het 
steeds net niet. Heukelum trok 
het initiatief geleidelijk aan 

naar zich toe maar Drecht-
streek bleef lange tijd attent 
en de Heukelum doelman had 
heel veel werk te verrichten. 
Na enkele blessurebehande-
lingen ging het tempo in de 
wedstrijd wat omlaag en het 

leek er op of Heukelum al die 
onderbrekingen gebruikte om 
Drechtstreek uit zijn ‘flow’ te 
halen. In de 77ste minuut was 
Michael Slingerland dicht bij 
de 1-2 maar de doelman ver-
richtte zijn zoveelste redding. 

En toen gebeurde wat ook in 
de eerste helft gebeurde, een 
razendsnelle counter bracht 
Heukelum op voorsprong. Het 
was Menno Beusekamp die 
Joris Moesman passeerde en 
de eindstand op 2-1 noteerde. 

Drechtstreek was niet meer bij 
machte om terug te komen en 
net als in de eerste helft wist 
Heukelum zijn tegenstander 
zodanig te ontregelen dat het 
zijn voorsprong vast kon hou-
den.

Drechtstreek verliest van Heukelum
Van de redactie

Heukelum was slimmer

IN 77STE MINUUT 
WAS MICHAEL 
SLINGERLAND 
DICHT BIJ 1-2

Tijdens het eerste half uur was Drechtstreek aanvallend bezig. (Foto: Privé)


