
Verkoopplannen? 
Wij zijn u graag van dienst

Wegens verkoopsucces zoeken wij nieuw aanbod!
Wat kunt u van ons verwachten?

4 Plaatsing op 
Maar ook op jaap.nl, huislijn.nl 
en diverse andere woningsites

4 NO CURE NO PAY
Indien de woning niet wordt   

 verkocht, betaalt u niets 

4 Social media promotie
o.a. op onze facebookpagina 
en youtube

*Informeer naar de voorwaarden.

4 Professionele begeleiding 
Tijdens het gehele verkoopproces tot aan de 

 notaris wordt u geheel bijgestaan door ons team

Beslissend op de m2!

www.kooymaneigenhuis.nl   
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D3 eerste najaarskampioen

v.v papenDrecht - D3 is afge-
lopen zaterdag najaarskam-
pioen geworden. Het team 
versloeg GSC/ODS D2 met 
5-0, en zijn niet meer te ach-
terhalen door de concurren-

tie. Met negen wedstrijden 
gespeeld en 27 punten is de 
ploeg de terechte kampioen. 
Het kampioenschap werd 
gevierd met een heuse rook-
bom en kampioensbekers 

voor de spelers. Dit weekend 
zijn de kampioenen te aan-
schouwen, in de thuis wed-
strijd tegen Drechtstreek. De 
aftrap op het Slobbengors is 
om 9.00 uur.

Met 27 punten uit negen wedstrijdend is D3 niet meer te achterhalen. Het kampioenschap werd 
gevierd met kampioensbekers.

Pupil van de week Tarik 
vindt verdedigen het leukst
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 wisselspe-
lers. 
In de rust en na de wedstrijd 
is de pupil van de week te 
gast in de bestuurskamer. 
Als afsluiting krijgt hij de 
‘Pupil van de week bal’ 
overhandigd met daarop 
alle handtekeningen van de 
1e elftalspelers.
De pupil van de week is 
Tarik Mouhdi. De 8-jarige 
rechtsback van de F1 maakt 
voor de wedstrijd tegen 
dorpsgenoot Drechtstreek, 
even tijd voor de fotograaf. 
Professioneel kijkt hij in de 

camera en gaat daarna weer 
verder met zijn warming-
up. 
De rechtsbenige verdediger 
speelde vorig seizoen in F3 
en heeft het nu prima naar 
zijn zin in F1. Zijn trainers 
zijn Mark van der Leede en 
Machail Blom. 
De leerling van de Viermas-
ter vertelt dat hij verdedigen 
het leukste vindt. Scoren, 
wat hij tot nu ook één keer 
heeft gedaan, vindt hij uiter-
aard ook leuk. Zijn favoriete 
speler is Robin van Persie en 
zijn club is Feyenoord, maar 
Real Madrid vindt hij een 
ook mooie ploeg. 
Op de vraag wie er kampi-
oen wordt in de Eredivise, 
antwoordt hij toch PSV, 
maar hij hoopt natuurlijk 
dat Feyenoord het wordt. 
Wij wensen Tarik komende 
zaterdag veel plezier tijdens 
de wedstrijd van het eerste 
tegen Oude Maas.

Tarik Mouhdi, de 8-jarige rechtsback van F1, poseert voor de 
wedstrijd tegen dorpsgenoot Drechtstreek voor de fotograaf. 

Jubilarissen gehuldigd
v.v. papenDrecht - Aan het 
eind van de Alg. Ledenver-
gadering werden de jubila-
rissen gehuldigd. Dit jaar 
vier 50-jarige, vijf 40-jarige, 
en zes 25-jarige jubilea. Lid 
van verdienste Wim Veld-
huis sr. en Erelid Herman 
Vermeulen zijn beide vijftig 
jaar lid. Oud-eerste elftal-
speler John Viervermans 

hoort bij de club van 40 jaar. 
Het bekende gezicht achter 
de bar, Paul Borburgh is 25 
jaar lid. Overigen:  A. Steen-
weg, A. Harlaar (50 jaar), J. 
Gallardo, G. van Dalen, J. 
Vievermans, W. Verdoorn 
en G. Dell’Aquilla (40 jaar) 
en S. Gootjens, A. Bahadoer, 
M. Sterrenburg, G. Schutte 
en S. Scholten (25 jaar).

Steun voor Ouderensoos
v.v. papenDrecht - In sep-
tember heeft Erelid Herman 
Vermeulen namens de le-
den van de G.O.P.S (Gouden 
Ouden Papendrecht Soos) 
een verzoek ingediend bij 
het bestuur van de A.A. de 
Haan Stichting om een bij-
drage toe te kennen. 
Deze  Stichting ondersteunt 
instellingen of personen in 

de Alblasserwaard, die hun 
bezigheden hebben op het 
charitatieve, culturele of 
sociale vlak. Begin novem-
ber kreeg v.v. Papendrecht  
bericht dat aan de Oude-
rensoos van de voetbalclub 
een bedrag van 500 euro is 
toegekend. Het geld zal wor-
den besteed aan een nieuw 
biljartlaken.

Programma 
v.v. papenDrecht - Papen-
drecht had een prima week-
end, doordat het zelf won en 
de concurrentie punten zag 
verliezen. De ploeg speelt 
dit weekend een thuiswed-
strijd. De tegenstander is 
Oude Maas, de ploeg uit 
Poortugaal staat op een 
vierde plek en is dus een 
geduchte tegenstander. De 
aftrap op het Slobbengors is 
om 14.30 uur. 
Het tweede elftal speelt 
eveneens thuis. Het team 
dat op een derde plek staat 
neemt het op tegen Pelikaan 
3, aftrap 12.30 uur.  
De volgende elftallen spelen 
komend weekend thuis: 9:00 
Papendrecht D1 – RKTVC 
D1, 9:00 Papendrecht MD1 
– Dubbeldam MD1, 10:30 
Papendrecht MC1 – IFC 
MC2, 12:30 Papendrecht 2 
– Pelikaan 3, 14:30 Papen-
drecht A1 – Oranje Wit A2, 
14:30 Papendrecht 1 – Oude 
Maas 1
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
de website: www.vvpapen-
drecht.nl


