
Tap Factory Tickets zijn nu speciaal geprijsd voor lezers van de PZC.

Voeg het beste van topshows als
Stomp, Tap Dogs en The Blue
Man Group samen en je hebt een
dansspektakel van wereldklasse!
De internationale tapproductie
‘Tap-Factory’ komt, na uitver-
kochte tournees door Europa en
Zuid-Amerika eindelijk naar Neder-
land! Al tappend en dansend vloog
Fred Astaire in de jaren 30 en 40

van de vorige eeuw over het witte
doek. Maar de tapdans bestaat al
lang niet meer uit die traditionele,
klassiek ogende choreografieën
van die tijd. Razendsnel voeten-
werk, adembenemende acrobatiek,
onuitputtelijke ritmes, spetters van
dansers en stomende percussie,
overgoten met een flinke dosis
humor is de nieuwe graadmeter!

Een fenomenale mix van
tap-dance, percussie,
acrobatiek en humor.

Prijzen:

1e Rang € 59,50 € 29,75
2e Rang € 52,50 € 26,25
3e Rang € 47,50 € 23,75

Excl. bespreek- en transactiekosten

Regulier Lezersprijs

Exclusief in het World Forum Theater in Den Haag

Tickets zijn exclusief te bestellen via:
www.pzc.nl/tapfactory

Of bel met RedTickets via:
070 – 413 21 53
(maandag tot en met zaterdag van 10:00u tot 17:00u)
Onder vermelding van actiecode: Tap Factory Wegener.

Data:
18 december t/m 4 januari

Kort
ing:

50%

www.deweekkrant.nl/tapfactory

Tap Factory Tickets zijn nu speciaal geprijsd voor lezers van déWeekkrant
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Gerlich verlaat Papendrecht

v.v. PaPendrecht - Laurens 
Gerlich heeft besloten om 
Papendrecht aan het eind 
van het seizoen te verlaten. 
Laurens is bezig aan zijn 
tweede seizoen als trainer 

van het tweede selectie-elf-
tal. 
Hij wist in zijn eerste sei-
zoen via de nacompetitie 
promotie af te dwingen naar 
de reserve eerste klasse. 

In deze klasse draaien zij 
weer volop mee in de top 
van de ranglijst, promotie 
naar de reserve hoofdklasse 
zou een mooi afscheidsca-
deau zijn.

Laurens Gerlich, zittend vijfde van links, met zijn team Zaterdag 2.

Team van de week MC2 
boekte eerste winst
v.v. PaPendrecht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst.
Marieke en Fabienne heb-
ben met hun ervaring de kar 
vol met onervaren meiden 
van MC2 getrokken. De re-
sultaten gaan nu vorm krij-
gen. Waar ze in het begin 
nog met grote cijfers verlo-
ren, ging het gaande het sei-
zoen stukje bij beetje beter. 
Zo wist Tabitha enkele we-
ken terug 5 doelpunten in 1 
wedstrijd te scoren, waar-
door MC2 met een 2-5 de 
eerste winst boekte.
Onlangs mochten de meiden 
de thuiswedstrijd spelen te-
gen GJS. Uit liet GJS van zich 
spreken, maar de meiden 
waren gebrand op revan-
che. Het was te zien dat ze er 
zin in hadden. Na een lange 
warming-up op de koude 
zaterdagmorgen en strak 
aangestuurd door aanvoer-

ster en laatste vrouw Nikki 
gingen ze van start. Morena 
stond als een tijger in het 
doel en gaf de volle inzet op 
elke bal die op haar afkwam. 
Manouk in de spits, beetje 
onwennig nog. Jessica op de 
linksachter, feller en feller 
per wedstrijd. Linkermid-
denvelder Marieke pingelde 
er lekker tussendoor. Anouk 
W. op rechtsachter gaf de te-
genstandsters weinig kans. 
Rechtshalf Anniko vloog 
soms het hele veld over. 
Tabitha startte als wissel. 
Angel, Fabienne en Russel 
waren helaas afwezig.
De meiden speelden met 
volle inzet en een revanche 
werd gezien de uitwedstrijd 
aardig behaald. Tabitha wist 
haar doelpuntje mee te pak-
ken. Ook Anniko scoorde, 
haar eerste treffer. De mei-
den rondden met volle te-
vredenheid de partij af met 
een 2-2 eindstand.

De onervaren meiden van MC2 gaan steeds beter spelen. Onlangs 
werd de eerste wedstrijd gewonnen.

Spaanse avond
v.v. PaPendrecht - Na de 
wedstrijd van het eerste te-
gen Oude Maas, barstte er 
een afterparty van het Sin-
terklaasfeest los. In de kan-
tine die was omgetoverd in 
Spaanse sferen, waren al-
lerlei Spaanse lekkernijen 
te verkrijgen, zoals Paella, 
Tortilla’s, Sangria, San Mi-
quel bier, Spaanse wijnen, 

etc. De catering die weer 
perfect was verzorgd door 
de vele vrijwilligers onder 
leiding van Marc de Groen 
was weer van hoge kwali-
teit. De Huis DJ zorgde voor 
nog meer sfeer, door Spaan-
se muziek uit zijn boxen te 
laten knallen. Door het grote 
aantal aanwezigen was het 
weer een geslaagde avond.

Feest F- en mini-jeugd
v.v. PaPendrecht - Het feest 
voor de F- en mini-jeugd 
was weer een groot suc-
ces. De 45 kinderen begon-
nen met het inkleuren van 
kleurplaten die daarna op-
gehangen werden in de kan-
tine. Het versieren van de 
taaitaaipoppen met snoepjes 
en dropjes en het beschilde-
ren met vloeibaar fondant 

was het volgende onderdeel. 
Daarna werd iedereen voor-
zien van drinken en een 
heerlijke pannenkoek. Een 
grote groep pannenkoeken-
baksters had vooraf meer 
dan honderd pannenkoeken 
gebakken. Het festijn werd 
afgesloten met discodansen 
op Sinterklaasmuziek. Ie-
dereen bedankt!

Programma 
v.v. PaPendrecht - Papen-
drecht wat afgelopen week-
end een nederlaag leed, 
speelt zaterdag de dorps-
derby tegen Drechtstreek. 
Deze wedstrijd hoeft geen 
toelichting, de derby die na 
tien jaar weer op de rol staat 
heeft genoeg ingrediënten 
voor een geweldige voetbal-
middag. Al heeft het team 
uit de Oostpolder het dit 
seizoen niet gemakkelijk, 
het blijft een sterk team dat 
in deze speciale wedstrijd 
alles op alles zal zetten voor 
een goed resultaat. De af-
trap op het hoofdveld van 
sportpark Oostpolder is om 
14:30 uur. Het tweede elftal, 
dat de wedstrijd van afgelo-
pen zaterdag verplaatst zag 
worden, speelt om 13:00 uur 
een uitwedstrijd tegen Din-
teloord. 
De volgende elftallen spe-
len komend weekend thuis: 
9:00 Papendrecht MD1 
– VVAC MD1, 10:30 Papen-
drecht MC1 – SSW MC1.
Het programma voor de ove-
rige elftallen staat op www.
vvpapendrecht.nl.


