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Barendrecht – Bij het 
uitzoeken van een 
nieuwe televisie kom 
je steeds meer nieuwe 
functies tegen; Ultra HD, 
4K, Curved en Smart 
bijvoorbeeld. Maar wat 
is de beste tv, en vooral, 
welke past het beste bij 
uw wensen? Hélp, welke 
televisie past bij mij?

De televisie neemt vaak 
een prominente plek in de 
woonkamer in. Een middel-
punt waar de familie in de 
avond samenkomt om lek-
ker tv te kijken. Het is daar-
om belangrijk dat u de juiste 
keuze maakt wanneer u een 
nieuwe televisie koopt. Er 
zijn zoveel verschillende 
soorten en maten en de prij-
zen verschillen enorm. Door 
het grote aanbod is het lastig 
een keuze te maken. 
Samsung en Klein weten 
met het vraagstuk: ‘Help, 
welke televisie past bij mij?’ 
wel raad en komen met een 
oplossing. Samsung, het 
grootste televisiemerk van 
Nederland heeft het meest 
uitgebreide assortiment met 
kwalitatief hoogstaande 
producten en Klein is de 
televisiespecialist als het 
gaat om het adviseren welk 

type televisie het beste bij 
specifieke wensen past. 
Deze twee partijen hebben 
de handen ineengeslagen; 
samen zorgen ze dat u nooit 
met een verkeerde televisie 
thuiskomt. 
Alles begint met de afme-
ting, hoe ver zit u van uw te-
levisie en welk type past bij 

uw kijkgedrag? En vervol-
gens, waar hecht u waarde 
aan, beeldkwaliteit of de-
sign, of beide? Gaat u de te-
levisie ook gebruiken om te 
internetten of Uitzending ge-
mist te gebruiken. Daarbij is 
het belangrijk om na te gaan 
of een van de laatste tech-
nologische ontwikkelingen 
iets voor u zijn. Vanuit alle 
winkels van Klein kan het 
complete assortiment gele-
verd worden en kan alles 
gedemonstreerd worden. 

Laatste technieken 
Curved is de nieuwste ont-
wikkeling op tv-gebied. Het 
gebogen scherm zorgt voor 
een weergaloze kijkerva-
ring; u zit het als het ware in 
het beeld. Naast het gebogen 
scherm is Ultra HD (4K) één 

van de betere beeldtechnie-
ken van dit moment, wel vier 
keer scherper dan u gewend 
bent. Het is net alsof u naar 
een bewegende foto kijkt, zo 
scherp is het beeld. Tot slot, 
Smart televisie. Dit geeft 
aan dat de televisie geschikt 
is voor gebruik van internet 

en het geeft ook de mogelijk-
heid apps als Netflix, Uit-
zending gemist te gebrui-
ken. Maar er is verschil in 
snelheid en mogelijkheden 
binnen de Smart functies. 
Begint het al te duizelen bij 
u? Klein staat klaar om uw 
vragen te beantwoorden!

Ultra HD, 4K, Curved, Smart…
Help, welke televisie past bij mij!?

De spectaculaire Samsung UE 55 HU 7100. Curved televisie is de nieuwste ontwikkeling op tv-gebied. Klein laat graag zien welke 
nieuwe televisie het best bij u past.

Met het uitgebreide 
SaMSung aSSor-
tiMent toont Klein 
wat MogelijK iS

Nu kopen!
Op dit moment krijgt u tot € 1000,- voordeel op een 
Samsung actiemodel tv. Dit zijn de allernieuwste model-
len zoals als Curved televisies, met Ultra HD en met de 
uitgebreidste Smart functies. Alle Samsung actiemodel-
len zijn uit voorraad leverbaar bij Klein. Kijk snel op 
klein.nl of kom langs bij één van de 39 winkels voor een 
uitgebreide demonstratie of persoonlijk advies! 
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Thuiskomst van een Papendrechter

v.v. PaPendrechT - Giovanni 
Ada heeft onlangs op het 
Slobbengors zijn kunsten 
weer vertoond. Niet in het 
shirt van zijn oude liefde 
maar in die van SC Kruis-

land. 
Het lot had zijn oude en 
nieuwe club aan elkaar 
verbonden in het bekertoer-
nooi. 
Op zijn verzoek was de oor-

spronkelijke thuiswedstrijd 
voor SC Kruisland omge-
draaid in een uitwedstrijd. 
Dit geeft aan dat hij zich nog 
steeds verbonden voelt met 
VV Papendrecht.

Even wennen, Giovanni Ada in het shirt van zijn nieuwe club.

Pupil van de week Dylan 
van Reede is ‘tweebenig’
v.v. 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 
wisselspelers. In de rust en 
na de wedstrijd is de pupil 
van de week te gast in de be-
stuurskamer. Als afsluiting 
krijgt hij “de Pupil van de 
week bal” overhandigd met 
daarop alle handtekeningen 
van de 1e elftalspelers.
Deze week is Dylan van 
Reede de pupil van de week. 
Dylan is 8 jaar en speelt dit 
seizoen in F1. Vorig jaar 
speelde de leerling van de 
Anne Frankschool in F3. Hij 
speelt het liefst in de spits 
waar hij dit seizoen al een 

keer scoorde. 
Op vraag ben je rechts of 
linksbenig, antwoordt hij 
vol zelfvertrouwen “ik ben 
twee-benig”. Zijn trainers, 
Michael Blom en Mark van 
der Leede, zullen daar on-
getwijfeld hard op getraind 
hebben.
Zijn favoriete speler is Li-
onel Messi van Barcelona. 
Dylan, die supporter is van 
Ajax, moest bij de vraag wie 
de kampioen wordt van de 
eredivisie lang nadenken. 
Uiteindelijk kwam hij toch 
uit bij zijn favoriete club. 
Dylan die bij het nemen van 
de foto’s erg professioneel 
over kwam, weet al precies 
wat hem te wachten staat 
als hij pupil van de week is. 
Vooral naar de dribbel om 
het eerste doelpunt te ma-
ken kijkt hij uit. Wij wensen 
Dylan komende zaterdag 
veel plezier bij Papendrecht 
– Spirit.

Dylan poseerde als een professional en weet al precies wat hem 
te wachten staat als hij pupil van de week is. 

Twan Lokenberg naar Dordt
v.v. PaPendrechT - Twan Lo-
kenberg keept al sinds de 
F-jeugd bij VV Papendrecht. 
Op dit moment is hij de goa-
lie van D1. Twan is een echt 
natuurtalent. Hij heeft zich 
zo goed ontwikkeld, dat hij 
is opgevallen bij FC Dor-
drecht. De eredivisieclub 
heeft Twan uitgenodigd 
voor zijn Voetbalschool.

Bij de Voetbalschool van FC 
Dordrecht trainen talentvol-
le jeugdspelers van 11 tot 13 
jaar, geselecteerd bij clubs 
uit de regio, 1 maal per week 
op de woensdagmiddag ge-
zamenlijk bij de promoven-
dus. De doelstelling is het 
stimuleren van de ontwik-
keling van jonge talenten op 
voetbalgebied.

Senioren voetbal teams
v.v. PaPendrechT - Binnen de 
seniorenafdeling wordt op 
zaterdag en zondag gespeeld. 
Buiten de 2 selectie-elftal-
len zijn er 8 seniorenteams 
actief. Na het stoppen van 
prestatief voetbal op zondag 
is het recreatieve deel zeker 
niet verloren gegaan. Op 
zondag spelen nog 3 teams, 
met daarin veel oud-selec-

tiespelers, maar ook lief-
hebbers. Op zaterdag zijn er 
elftallen met oudgedienden, 
maar ook met jongeren. De 
oprichting van een team van 
oud-Papendrecht-voetbal-
lers is een teken dat de club 
de gezelligheid en ruimte 
biedt om met een groep te 
trainen en deel te nemen 
aan een competitie.

Programma 
v.v. PaPendrechT - Papen-
drecht dat afgelopen zater-
dag de eerste periode titel 
pakte ondanks de gestaakte 
wedstrijd tegen Neptunus-
Schiebroek, speelt de thuis-
wedstrijd tegen Spirit. De 
ploeg uit Ouderkerk aan den 
IJssel staat op een zevende 
plek. Papendrecht zal op 
het Slobbengors proberen 
de ongeslagen status vast te 
houden, aftrap om 14:30. Za-
terdag 2 speelt eveneens een 
thuiswedstrijd tegen Arne-
muiden. De trotse koploper 
doet met attractief voetbal 
zeker niet onder voor het 
eerste, een middagje VV Pa-
pendrecht is dus ook zeker 
de moeite waard. Aftrap van 
zaterdag 2 is om 12:30.
Deze elftallen spelen ko-
mend weekend thuis: 9:00 
Papendrecht D1 – LRC D1, 
10:00 Papendrecht F1 – 
Tricht F1, 12:30 Papendrecht 
2 – Arnemuiden 2, 14:30 Pa-
pendrecht A1 – VVR A1 en 
14:30 Papendrecht 1 – Spirit 
1.
Kijk voor het programma op 
www.vvpapendrecht.nl


