
De Suzuki Alto Comfort is niet
alleen superzuinig maar, volgens
onderzoek van de Consumenten-
bond (Auto 2014), ook de betrouw-
baarste in zijn klasse. In onze
speciale Rhino uitvoering is hij
bovendien letterlijk ‘klaar voor de
stad’. Met diverse handige extra’s
zoals navigatie en parkeersensoren.
Tijdelijk profiteert u van o.a.
€ 1.500,- extra voorraadvoordeel
waardoor hij er nu al is voor
€ 9.999,-. All-in, rijklaar. Voor deze
prijs rijdt u hem dus bij ons de
showroom uit. Wacht niet te lang
en kom snel bij ons langs.

Brandstofverbruik volgens Euro
5-norm (CE) 715/2007 en 566/
2011F: 4,1-5,1 l/100 km; 19,6-24,4
km/l; CO2-uitstoot: 94-118 g/km.
Geadviseerde verkoopprijs is
inclusief BTW/BPM en kosten
rijklaarmaken.

…biep…biep...biep…biep…
Mogen we éven uw aandacht?

Centrale deurvergrendeling
met afstandsbedieningmet afstandsbediening

Elektrisch bedienbareElektrisch bedienbare 
ramen vóór

Radio/CD/MP3-spelerRadio/CD/MP3-speler

In hoogte verstelbaarIn hoogte verstelbaar 
stuurwiel

BAS (remassistent)

Startonderbreker

Airconditioning

5 deuren

6 airbags

Elektrische
stuurbekrachtiging

Geïntegreerde
hoofdsteunen vóór

In hoogte verstelbare
hoofdsteunen achter

In hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel

ISOFIX bevestigings-
systeem voor 
kinderzitjes (2)

ABS met EBD (elektronische
remkrachtverdeling)

12 jaar carrosseriegarantie

3 jaar fabrieksgarantie

1 jaar Mobiliteitsgarantie: 
24/7 en in heel Europa

Extra Parkeersensoren

Extra Navigatiesysteem
(TomTom)

Extra Keiharde G3
Glasscoat lakbescherming
met 5 jaar garantie t.w.v.
€ 349,-

Extra € 1.500,-
voorraadvoordeel

Extra Rhinobadge,
inclusief donateurschap
Rhinostichting (2 jaar)

Extra Geen afleverkosten
(kosten rijklaarmaken,
verwijderingsbijdrage
en leges) t.w.v. € 702,-

Handgeschakelde versies:

DeSuzuki AltoRhino. All-in, rijklaar € 9.999,-
Reno Autoservice B.V. Reno Dordrecht B.V.

Lelystraat 24, 3364 AJ Sliedrecht
Tel. (0184) 41 16 62

Nijverheidstraat 65, 3316 AP Dordrecht
Tel. (078) 61 39 244

Of kijk op www.renoauto.nl

F3 eerste voorjaarskampioen

vv PaPendrecht - F3, het 
team van de trainers Stefan 
Thuss en Mehmet Ipekten, 
is de eerste voorjaars kampi-
oen van voetbalvereniging 
Papendrecht. 

Door de overwinning op 
Oranje Wit F6 zijn ze niet 
meer te achterhalen door de 
concurrentie. 
Met 21 punten uit zeven 
wedstrijden en een doel-

saldo van 36 voor en 4 tegen 
kan niet gesproken worden 
van een onverdiend kampi-
oenschap. Spelers en bege-
leiding: gefeliciteerd met het 
kampioenschap!

F3, het team van trainers Stefan Thuss en Mehmet Ipekten, is de eerste voorjaarskampioen van vv 
Papendrecht.

Pupil van de week:  
Lars van Leeuwen
Bij elke thuiswedstrijd 
van zaterdag 1 wordt een 
pupil uitgenodigd om de 
wedstrijd bij te wonen. 
Op de middenstip, vlak 
voor het begin van de 
wedstrijd, gaat de Pupil 
van de Week op de foto 
met de scheidsrechter en 
de beide aanvoerders. 

vv PaPendrecht - Tijdens 
de wedstrijd zit hij of zij in 
de dug-out naast de wissel-
spelers. In de rust en na de 
wedstrijd is de pupil van de 
week te gast in de bestuurs-
kamer. Als afsluiting krijgt 
hij “de Pupil van de week 
bal” overhandigd met daar-
op alle handtekeningen van 
de 1e elftalspelers.
De pupil van deze week is 
Lars van Leeuwen. Lars is 
8 jaar en speelt in F4. De 

leerling van de Beatrix-
school die getraind wordt 
door Guido Donck, speelt 
het liefst linksbuiten maar 
verdedigen vindt hij als het 
moet ook niet erg. Hij vindt 
scoren leuk, maar slidings 
maken vindt hij ook mooi. 
Dat dit geen grootspraak is 
laat hij zien in de met 6-2 
gewonnen wedstrijd tegen 
Pelikaan die gespeeld werd 
voorafgaand aan dit inter-
view. Hij is zowel voorin als 
achterin te vinden en dat hij 
de sliding beheerst is ook 
wel duidelijk. De favoriete 
speler van Lars is deze keer 
niet Graziano Pellé, maar 
Viktor Fischer. De club waar 
Lars voor juicht is dan niet 
zo moeilijk te raden, Ajax. 
Op de vraag of hij kampi-
oen gaat worden, antwoordt 
hij dat dit niet zal lukken. 
“Maar dat is ook niet zo be-
langrijk, als je maar plezier 
hebt”, voegt hij eraan toe. 

Lars van Leeuwen speelt in F4. Bij de wedstrijd Papendrecht 
– GSC/ODS mag hij in de dug-out zitten met de wisselspelers.

Stem op v.v. Papendrecht
vv PaPendrecht - In Papen-
drecht is de 3e editie van 
de Verkiezing van de Leuk-
ste Sportvereniging gestart. 
Ook voetbalvereniging Pa-
pendrecht is daarvoor geno-
mineerd. De te winnen titel 
levert voor de club publici-
teit op, trotse vrijwilligers 
en aantrekkingskracht op 
nieuwe sponsors en leden. 

Indien v.v. Papendrecht de 
titel wint, is er straks een 
gratis uiting met de naam 
van de club in combinatie 
met de gemeentetitel be-
schikbaar. 
Ga naar www.leukstesport-
vereniging.nl en stem op v.v. 
Papendrecht. Tot en met 24 
mei kan op de sportclub ge-
stemd worden.

Voetbalkrant is uit
v.v. PaPendrecht - Onder 
leiding van de Commu-
nicatiecommissie en de 
Sponsorcommissie is door 
enthousiaste vrijwilligers 
en sponsors hard gewerkt 
aan de Voetbalkrant. Deze 
ligt ondertussen bij u in de 
bus. Met een oplage van bij-
na 13.000 exemplaren door 
de gehele gemeente Papen-

drecht is dit een geweldige 
promotie voor onze club. De 
krant staat vol informatie 
en leuke verhalen, kinde-
ren kunnen een kleurplaat 
inkleuren, waarmee mooie 
prijzen te winnen zijn. Ie-
dereen die de kleurplaat 
inlevert, krijgt een leuke at-
tentie. De krant is ook via de 
website te downloaden.

Programma 
vv PaPendrecht - Zaterdag 
speelt Zaterdag 1 op het 
Slobbengors de wedstrijd te-
gen ASH. De club uit Hellow 
staat op een vierde plaats op 
11 punten achterstand. Pa-
pendrecht dat na het verlies 
tegen Groot Ammers het gat 
naar ZBC zag slinken naar 4 
punten zal weer vol aan de 
bak moeten. Om 14:30 uur 
vindt op het Slobbengors 
de aftrap plaats. Het tweede 
elftal speelt de uitwedstrijd 
tegen Sliedrecht 3 , zij trap-
pen om half drie af. 
De volgende selectie elftal-
len spelen zaterdag 12 april 
thuis: 14:30 Papendrecht 1 
– GSC/ODS 1, 09:00 Papen-
drecht MB1 – Groot Ammers 
MB1, 10:00 Papendrecht 
E1 – Oranje Wit E1, 10:00 
Papendrecht MP1 – GJS 
MP1, 10:30 Papendrecht C1 
– Drechtstreek C1, 10:30 Pa-
pendrecht B1 – Wieldracht 
B1, 14:30 Papendrecht A1 
– VVGZ A1
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
de website: www.vvpapen-
drecht.nl
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