
Wat u ook wilt
gaan kopen...

Meubelen • kleding • elektrische •apparaten
speelgoed • bedden • curiosa • boeken

fietsen, enzovoort… Opnieuw & Co heeft het!

Opnieuw & Co Dordrecht, Merwedestraat 54 (Staart)

Doelstelling: (sociale-) werkgelegenheid: 300 medewerkers

Doelstelling:3500
ton

goederen
91%

hergebruik

Kringloopbedrijf Opnieuw & Co heeft geen winstdoelstelling
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www.facebook.com/OpnieuwEnCo.nl

twitter.com/OpnieuwEnCo

Opnieuw & Co Dordrecht, Merwedestraat 54 (Staart)
Opnieuw & Co Papendrecht - Sliedrecht, Ketelweg 61h Papendrecht

Opnieuw & Co Zwijndrecht - H.I. Ambacht, Lindtsedijk 86 Zwijndrecht
Opnieuw & Co Barendrecht - Bijdorp West 28, Barendrecht

Ophalen herbruikbare goederen
Wij halen herbruikbare goederen gratis bij u op aan huis.
Hiervoor kunt u tijdens onze openingstijden bellen met:

☎ 078 - 641 79 66 of via www.opnieuwenco.nl
Brengen van goederen kan ook bij één van onze filialen

Openingstijden:  Ma. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur
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Volg ons op:

Opnieuw & Co Ridderkerk, P.C. Hooftstraat 12

Op Koningsdag zaterdag 26 april 2014 is

Opnieuw & Co Dordrecht open (1800m2)!

Gratis koffie & Thee, springkussen en grabbelton

Alleen deze dag: MeuBelen 50% KOrting

Let op:
Alle andere filialen zijn gesloten.

MeuBelen 50% KOrtingKOrting

www.opnieuwenco.nl
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Inschrijving voetbaldagen

v.v. PaPendrecht - De in-
schrijving van de door West-
falia Marketing gesponsorde 
voetbaldagen is weer van 
start gegaan. Deze popu-
laire voetbaldagen worden 

gehouden op 25, 26 en 27 
augustus. Per leeftijdscate-
gorie is er plaats voor dertig 
kinderen. 
De kosten bedragen 15 euro 
voor leden en 30 euro voor 

niet-leden. Verdere infor-
matie is te vinden op de 
website, hier kan tevens het 
inschrijfformulier gedown-
load worden. 
www.vvpapendrecht.nl

Wil je deze zomer ook een paar dagen leven als een profvoetballer? Schrijf je dan nu in voor de 
Voetbaldagen! Dat kan via www.vvpapendrecht.nl

Hond Diesel is mascotte 
van team van de week E6
In deze rubriek wordt een 
team van VV Papendrecht 
in de spotlights geplaatst. 
Het centrum van de defen-
sie wordt gevormd door Me-
lissa, Amber, Lisa en Rick. 
Melissa is echt een super 
verdedigster, “supergirl” ze 
deinst nooit terug voor de 
bal en stopt daarmee me-
nig aanval van de tegenpar-
tij. Amber is ook een meid 
met veel girlpower en pit, 
ze speelt op meerdere po-
sities zowel achterin als op 
het middenveld. Als Amber 
haar zinnen op de bal zet, 
kan zij als de beste jagen. 
Sinds één maand speelt Lisa 
in het team, een verdedigster 
met de kwaliteiten van een 
supergirl. Rick is een snelle 
verdediger die met verschil-
lende steekpasses de bal op 
het middenveld aanlevert 
en met zijn rechterbeen kan 
hij keihard scoren.
Op het middenveld hebben 

wij Jigeal, hij is een fantas-
tische middenvelder met 
fenomenale passes en een 
grandioos loopvermogen. 
Het middenveld wordt on-
dersteund door 2 buitenspe-
lers, dit zijn Sam en Brian. 
Sam is een magnifieke snelle 
aanvaller met veel loopver-
mogen die makkelijk scoort. 
Brian kan op verschillende 
plekken spelen en maakte 
afgelopen zaterdag zijn eer-
ste doelpunt. Jorrit is de 
keeper, die vooral op de lijn 
uitblinkt. 
Het team wordt getraind 
door de 17-jarige speler uit 
A2, Stephen Mouthaan. 
Stephen brengt de kinderen 
op tactisch, fysiek (rondjes 
lopen) en technisch vlak 
maar ook in teamwork zo-
veel mogelijk bij. Deze top-
coach heeft Steyn de Ruiter 
uit B3 als assistent-trainer. 
Berner Sennenhond Diesel 
is de mascotte van het team.

Deze week staat team E6 in de spotlights, met Berner 
Sennenhond Diesel als mascotte.

Aanleg nieuwe velden
v.v. PaPendrecht - De aanleg 
van de nieuwe Xtragrass-
velden, die bestaan uit 70% 
kunstgras en 30% natuurlijk 
gras ligt nog steeds op sche-
ma. Op 30 april zal gestart 
worden met veld 4 en op 5 
mei met veld 2. 
Naar verwachting zullen 
deze velden tegen het einde 
van augustus, al of niet be-

perkt, in gebruik genomen 
kunnen worden. Eén en an-
der is wel afhankelijk van 
onder andere de weersom-
standigheden. Deze nieuwe 
velden zullen de club meer 
mogelijkheden geven om 
ook onder slechte omstan-
digheden wedstrijden te 
kunnen spelen en om te 
kunnen blijven trainen.

Voetbalkrant al gelezen?
De VV Papendrecht Voet-
balkrant is uit en per post 
door de gehele gemeente 
bezorgd. Mocht u geen krant 
hebben, dan kunt u de pa-
pieren versie afhalen op de 
club. De digitale versie is te 
downloaden via de pagina 
Voetbalkrant & Nieuwsbrief 
op onze website. Vanaf die 
pagina is tevens een kleur-

plaat te downloaden. 
Hiermee zijn mooie prijzen 
te winnen zijn. De hoofdprijs 
is ter beschikking gesteld 
door Intertoys Dordrecht 
Centrum. Ieder kind dat de 
kleurplaat inlevert, krijgt 
een leuke attentie. Mensen 
die lid worden van onze ver-
eniging, kunnen het eerste 
kwartaal gratis krijgen.

Programma 
v.v. PaPendrecht - Donder-
dagavond speelt Vrouwen 
2 een competitiewedstrijd 
tegen DSVP VR4. De wed-
strijd op het Slobbengors be-
gint om 19:00 uur.
Het komende weekend staan 
er weinig wedstrijden op het 
programma. Alleen op zon-
dag worden er twee wed-
strijden op het Slobbengors 
gespeeld. Zondag 2 speelt 
thuis tegen SC Emma 5 en 
zondag 4 speelt tegen NSV 
4. Beide ploegen trappen om 
10:00 uur af.
Na het weekend worden er 
nog diverse wedstrijden op 
verschillende doordeweek-
se avonden gespeeld. Het 
programma is te vinden op 
www.vvpapendrecht.nl
Op de website vindt u ook 
de teampagina’s van de ver-
schillende teams. Op deze 
pagina’s kunt u informatie 
vinden over alle teams. De 
uitslagen en standen van 
zowel de competitie als de 
bekercompetitie zijn er te 
vinden, evenals de wed-
strijdverslagen als zij be-
schikbaar zijn.

PaPendrecht - Papendrecht 
kan zich terecht de kampi-
oen van 3c noemen. Vanaf 
de eerste competitiewed-
strijd staat het team boven-
aan. Behoudens een dipje 
na de winterstop was het de 
meest constante ploeg van 
de competitie. Met slechts 
18 tegen doelpunten uit 24 
wedstrijden beschikt het 
over een solide verdediging 
en ook de 54 gescoorde doel-
punten mogen er wezen. 
Mentaal is het ook sterker 
geworden: zo werd de bles-
sure periode ruimschoots 
gecompenseerd met een por-
tie extra inzet en wilskracht, 
iets wat in het verleden nog 
wel eens niet zo goed uit de 
verf kwam. Richard Elzinga 
laat straks een team achter 
dat ook in de 2e klasse zijn 
mannetje kan staan.
De wedstrijd tegen Amstel-
wijck blonk niet uit door 
schoonheid. Amstelwijck 
had geen zin zich zomaar 
naar de slachtbank te laten 
leiden en gaf Papendrecht 
weinig ruimte. De Papen-
drechters gingen daarop 
het middenveld steeds meer 
overslaan ten faveure van 
diepe ballen in het centrum, 
een kolfje naar de hand van 
de Dordtenaren die hier, met 
veel meer body en lengte, wel 
raad mee wisten. Aanvan-
kelijk waren de beste kan-
sen zelfs voor Amstelwijck, 

in de 2e minuut schoot Rik 
Kramer net naast en 5 minu-
ten voor rust moest Karsten 
van der Velde, terug van een 
blessure, het uiterste geven 
om Tonnie Stok van het sco-
ren te houden. Papendrecht 
stichtte gevaar via Giovanni 
Ada (over) en Joey v.d. Net 
(voorlangs). Vlak voor rust 
toch de bevrijdende treffer: 
na goed doorzetten scoorde 
Xavier Leenheer de 0-1.
Na de rust bleek het ver-
weer van Amstelwijck ge-
broken en trok Papendrecht 
het spel meer naar zich toe, 
zeker toen Elzinga besloot 
Rico van Overloop in te 
brengen waardoor er meer 
over de vleugels werd ge-
speeld. Nadat Amstelwijck 
nog één keer gevaarlijk was 

geweest toen Tonnie Stok 
alleen voor Van der Velde 
verscheen, kwam  0-2 op 
het bord. Rico van Overloop 
liet vanaf rechts een afgeme-
ten voorzet los die door Jim 
Ruiz met het  hoofd werd 
afgerond. Het had zelfs kort 
voor tijd nog 0-3 kunnen 
worden. Uit een hoekschop 
van Overloop schoot Mitch 
Bos, terug na zijn blessure, 
maar zag zijn inzet op de lat 
belanden.
Na het eindsignaal van de 
goed leidende, pas 21-ja-
rige scheidsrechter van der 
Zwan, braken nog enkele 
spannende minuten aan 
omdat er in Zwijndrecht 
nog gespeeld werd. Het be-
vrijdende telefoontje kwam 
kort daarna.

v.v. Papendrecht nu 
al kampioen

Het kampioenschap wordt 3 mei gevierd.  foto Dirk Werkman


