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Drechtstreek speelt 
gelijk tegen Neptunus
In een aantrekkelijk 
thuisduel op het bijveld 
in de Oostpolder liep 
Drechtstreek op het 
nippertje de tweede 
overwinning op rij mis. 
Ruim in de verlenging 
wist Sander van 
der Velde namens 
Neptunus- Schiebroek 
de gelijkmaker in te 
schieten: 2-2. 

PAPENDRECHT - Vanaf de start 
zette Neptunus flinke druk 
op de Drechtstreek elf en het 
creëerde enkele goede kan-
sen. Toch was het Drecht-
streek dat de score verras-
send kon openen door een 
kopbal van Chris Koremans 
die de voorzet van zijn broer 
Remco fraai achter doelman 
Jelle Visser liet verdwijnen. 
De Neptunus spelers ble-
ven zeer aanvallend spelen 
en schakelden over op be-
hoorlijk fysiek spel, maar 
Drechtstreek bleef zich goed 
verweren. 
In defensief opzicht viel 
vooral het degelijke spel 
van Jan Abaisa op, terwijl 
ook Ton Goffen weer een 
enorme strijdlust aan de dag 
legde. Het fellere spel van 
de Rotterdamse tegenstan-
der uitte zich heel duidelijk 
toen Leroy van Bueren zich 
niet kon inhouden nadat hij 

was uitgekapt door Patrick 
Sluimers. Ter hoogte van de 
middellijn trapte hij na en 
scheidsrechter K. de Jong, 
vervanger van de heer Plat-
teschor, kon niet anders dan 
Van Bueren de rode kaart 
voor houden. Hierna kwam 
er geleidelijk aan meer 
evenwicht in het spel, maar 
Drechtstreek slaagde er niet 
in om de overtal situatie uit 
te buiten. 
De tweede helft was nog 
maar net begonnen toen op-
nieuw Chris Koremans via 
een fraaie pass van zijn broer 
Remco de 2-0 intikte. Voor 
Neptunus was dit het sein 
dat er moest worden aange-
vallen en het zette enorme 
druk op Drechtstreek. Na 
een kwartier leidde deze 
aanpak tot de aansluitende 
2-1 door Vincent Velt. Het 

duurde toch tot in de verlen-
ging voordat Sander van der 
Velde de gelijkmaker op zijn 
naam bracht. De opluchting 
was van de Neptunus spe-
lers af te lezen: ze hadden 
met tien man een nederlaag 
op het nippertje weten te 
voorkomen.
Al met al kon coach Bill 
Tukker tevreden zijn over 
het resultaat. Vooraf zou 
men tegen deze hoog inge-
schatte tegenstander gete-
kend hebben voor een punt, 
terwijl er nu bijna een over-
winning was behaald. Het 
vertoonde spel en vooral de 
inzet geven de hoop op een 
aantrekkelijke competitie. 
Komende zaterdag speelt 
Drechtstreek in Spijkenisse 
de uitwedstrijd tegen v.v. 
Botlek. Aanvang van de 
wedstrijd is 14.30 uur.

Vooraf zou Drechtstreek getekend hebben voor een punt tegen 
deze hoog ingeschatte tegenstander.

Papendrecht pakt volle 
buit tegen Piershil
PAPENDRECHT - Papendrecht 
behaalde tegen Piershil een 
dik verdiende overwinning. 
Vanaf het beginsignaal van 
scheidsrechter Noordhoek 
werd de tegenstander vast 
gezet op eigen helft. Het 
veldoverwicht resulteerde 
echter niet in veel uitge-
speelde kansen, mede door-
dat de tegenstander een 
waar cordon rond het eigen 
strafschopgebied had ge-
bouwd, waar moeilijk door-
heen te komen was. 
Een kwartier na rust vond 
Papendrecht de oplossing, 
Daeley v.d. Graaff speelde de 
bal handig vrij en schoof de 
bal af op Stefan Bravenboer 
die vanaf 18 meter Piershil 
doelman Peter Konings 
kansloos liet. Luttele mi-
nuten later had het zomaar 
gelijk kunnen zijn. De vrij-
staande Edwin Bestebreur 
kon vrij inkoppen en pas-
seerde Karsten v.d. Velde. 

Michael van Rooijen bracht 
echter op de lijn redding. 
Piershil was gedwongen om 
uit zijn schulp te kruipen en 
zocht de aanval, waarbij de 
wedstrijd ook een grimmi-
ger karakter kreeg. Papen-
drecht coach Joop Warner 
greep direct in door Nick 
Warner als extra controleur 
op het middenveld te plaat-
sen en de voor Xavier Leen-
heer ingebrachte Joey v.d. 
Net bleek met zijn snelheid 
een handenbinder voor de 
Piershil achterhoede. Twee 
maal kwam hij alleen voor 
Konings, die beide situaties 
echter goed inschatte. De 
derde keer was het wel raak, 
waarmee het verzet van 
Piershil was gebroken.
Na twee wedstrijden hebben 
slechts DCV en Papendrecht 
de volle buit binnengehaald. 
Uitgerekend DCV is de vol-
gende tegenstander. Zij ko-
men zaterdag op bezoek.

Papendrecht won dik verdiend in Piershil. Zaterdag speelt 
Papendrecht tegen DCV, dat ook al twee keer won.

Boeken- en 
rommelmarkt 
AV Passaat 
PAPENDRECHT - Op vrijdag 
26 september van 15.00 tot 
21.00 uur begint de boe-
kenbeurs. En zaterdag 27 
september van 09.00 uur tot 
15.30 uur is de boeken- en 
rommelmarkt open.
Op deze boeken- en rommel-
markt worden nieuwe en 
bijna nieuwe boeken aange-
boden. Op de rommelmarkt 
kunt u snuffelen en zoeken 
naar leuke hebbedingetjes. 
Ook is er een wafelbakker 
aanwezig waar voor 50 cent 
een Belgische wafel gekocht 
kan worden.
De opbrengst van de dag 
komt geheel ten goede voor 
de aankleding van het ge-
bouw van AV Passaat aan de 
Andoornlaan 38 (naast de 
PKC hal) in Papendrecht.

Rabobank steunt 
jeugd PKC
PAPENDRECHT - Op dinsdag 9 
september heeft Piet Hoog-
endoorn, directievoorzitter 
van Rabobank Drechtste-
den, het vernieuwde 3-jarige 
sponsorcontract voor onder-
steuning van de Jeugdoplei-
ding van PKC/SWKGroep 
ondertekend. Hij deed dit 
in het bijzijn van Bertjan 
Scheepsbouwer (voorzitter 
PKC), Peter van Drimmelen 
(sponsorcommissie) en Tim 
v/d Berg (FUNdamenttrai-
ner jeugd PKC). Rabobank 
Drechtsteden was de afgelo-
pen jaren ook al sponsor van 
de Jeugdopleiding.

Op zoek naar oude elftalfoto’s

vv PaPendrecht - De bijna 
100-jarige geschiedenis van 
v.v. Papendrecht is rijk aan 
hoogtepunten en omvat 
honderden teams die ge-
speeld hebben in het rood 

en zwart. 
Om een tijdslijn te maken 
van deze teams, doet de 
vereniging een oproep om 
elftalfoto’s uit het verleden 
beschikbaar te stellen. Het 

verzoek is om deze digitaal 
aan te leveren bij de redactie 
van de website, eventueel 
met de bijhorende namen. 
Mail naar websitevoetbal@
vvpapendrecht.nl

Voetbalvereniging Papendrecht is op zoek naar elftalfoto’s uit het verleden. Foto’s kunt u mailen 
naar websitevoetbal@vvpapendrecht.nl

Pupil van de week: Sam 
Herwig, keeper van F1
vv PaPendrecht - Bij elke 
thuiswedstrijd van zaterdag 
1 wordt een pupil uitgeno-
digd 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. 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 
Sam Herwig, de keeper van 
F1. De 7-jarige Sam is leer-
ling van de Prinses Beatrix-
school. De vraag “waar 
speel je het liefst” hoeft niet 
gesteld te worden want dat 
is wel duidelijk. 

Zijn favoriete speler is ui-
teraard ook een keeper, Er-
win Mulder van Feyenoord. 
Hiermee verraadt hij ook ge-
lijk zijn favoriete club, waar-
van hij trouwens zegt dat ze 
kampioen gaan worden in 
de eredivisie. 
Zijn team wordt door Mark 
van der Leeden en Maichel 
Blom getraind, de leider 
van zijn team is vader Arjen 
Herwig. 
Afgelopen zaterdag heeft de 
interviewer een stuk van de 
wedstrijd tegen Hardinx-
veld mogen zien, hij was erg 
onder de indruk van het uit-
komen van Sam, net als een 
echte prof: armen wijd en 
blik op de bal. Dit heeft hij 
geoefend op de onlangs ge-
houden voetbaldagen, waar 
hij het prima naar zijn zin 
heeft gehad. 
Wij wensen Sam zaterdag 
veel plezier bij de wedstrijd 
Papendrecht – DCV.

Sam komt als een echte profkeeper uit het doel: armen wijd en 
blik op de bal. Dat leerde hij deze zomer op de Voetbaldagen.

Zaterdagcommissie
vv PaPendrecht - Martin 
van Heteren gaat per direct 
de Zaterdagcommissie ver-
sterken. Martin is reeds vele 
jaren actief, als leider, trai-
ner, voorzitter van de Ac-
tiviteitencommissie en tot 
afgelopen seizoen lid van de 
Jeugdcommissie als Hoofd-
leider van de A-junioren. In 
die laatste rol weet Martin 

als geen ander de zaken die 
spelen bij de overgang van 
jeugdspelers naar de seni-
oren. Het is voor de club 
van belang dat juist in deze 
overgang geen spelers ver-
loren gaan, of zij nu presta-
tief of recreatief willen gaan 
spelen. Binnen de Zaterdag-
commissie zal Martin zich 
hiermee gaan bezighouden.

Leukste sportvereniging
vv PaPendrecht - Eind mei 
van dit jaar won VV Papen-
drecht de Verkiezing ‘Leuk-
ste Sportvereniging van 
Papendrecht’. We kregen 
de meeste stemmen en de 
hoogste waardering. Inmid-
dels is de finaleronde van 
de Verkiezing van de Leuk-
ste Sportvereniging in volle 
gang. In de gemeenteronde 

brachten ruim 47.000 men-
sen hun stem uit. In de fina-
leronde, die loopt tot en met 
30 september 2014, strijden 
alle gemeentewinnaars om 
de provincietitel en uiter-
aard om de felbegeerde lan-
delijke overwinning. Stem 
ook op VV Papendrecht, op 
de website kunt u via de 
link uw stem uitbrengen.

Programma  
13 september 
vv PaPendrecht - Papen-
drecht 1 die met twee over-
winningen op rij een goede 
start maakt speelt tegen 
DCV de tweede thuiswed-
strijd van het seizoen. De 
aftrap op het Slobbengors is 
om 14:30. Het tweede team 
speelt de uitwedstrijd tegen 
Zaamslag 2, de aftrap in 
het Zeeuwse plaatsje is om 
15:00 uur. 
De volgende elftallen spelen 
zaterdag thuis: 9:00 Papen-
drecht MD1 – RKsv RCD 
MD1, 10:00 Papendrecht F1 
– Pelikaan F1, 10:00 Papen-
drecht E1 – VVGZ E1, 10:00 
Papendrecht MP1 – Dub-
beldam MP1, 10:30 Papen-
drecht B1 – VVGZ B1, 10:30 
Papendrecht C1 – De Al-
blas C1, 10:30 Papendrecht 
MC1- SSW MC1, 12:30 Pa-
pendrecht VR1 – De Alblas 
VR1 en 14:30 Papendrecht 1 
– Lombardijen 1
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
de website: www.vvpapen-
drecht.nl


