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PaPendrecht - In het res-
tant (8 minuten) van de 
wedstrijd tegen Neptunus 
– Schiebroek is Papen-
drecht er niet in geslaagd de 
1-2 voorsprong te behouden. 
De wedstrijd begon goed. De 
met enige vrees tegemoet ge-
ziene vrije trap van Neptu-
nus, waarmee de wedstrijd 
moest beginnen en waarop 
Neptunus maar liefst 40 mi-
nuten had getraind, kon een-
voudig weggewerkt worden. 
Fatale moment kwam in de 
derde minuut. Eerst werd er 
een onnodige overtreding 
gemaakt op 20 meter van 
het Papendrecht doel. Don-
over Bot schoot direct op het 
doel, maar doelman Karsten 
v.d. Velde tikte de bal uit de 
rechterhoek wat een hoek-
schop tot gevolg had. Deze 
werd door Melvin Schouten 
genomen en viel per ongeluk 
op het hoofd van Marciano 
Deekman die tot zijn verba-
zing de bal in het doel zag 
verdwijnen. Hierna probeer-
de Papendrecht het tij nog te 
keren en kreeg twee kansen. 
Eerst werd Joey v.d. Net op 
het laatste moment de voet 
dwars gezet en in de laatste 
minuut was een voorzet van 
Koen Lighaam iets te scherp 
voor Jeffrey Beek.
Door het gelijke spel blijft 
Papendrecht koploper in de 
2e klasse D.  Papendrecht 
staat nu 1,5 jaar onafgebro-

ken aan de kop van de rang-
lijst. Een clubrecord!
Dinsdag werd eerst nog de 
bekerwedstrijd tegen Don-
gen afgewerkt. De koploper 
in de hoofdklasse B zette 
Papendrecht direct onder 
druk. Toch was het Papen-
drecht die de score opende, 
in één van de spaarzame 
uitvallen was het de mee op-
gekomen Terry v.d. Waal die 
beheerst afrondde. Twee mi-
nuten later lag de 1-1 alweer 
achter doelman Mo Shariff. 
Na een half uur spelen profi-
teerde Joey v.d. Net van een 
misverstand in de Dongen 
verdediging. Opnieuw kon 
Papendrecht maar twee 
minuten profiteren van de 
voorsprong, het was verde-
diger Mitchell van der Stap-

pen die Dongen weer op ge-
lijke voet bracht.
Gaandeweg kreeg Papen-
drecht meer vat op de wed-
strijd en toonde zich de gelij-
ke van de hoofdklasser. Een 
ongelukkig moment van Mi-
chael van Rooijen (hij scoor-
de in eigen doel) bracht Don-
gen op voorsprong, die in de 
70e minuut verder werd uit-
gebreid toen Lars de Jong de 
2-4 scoorde. Tien minuten 
voor tijd wist Koen Lighaam 
de aansluittreffer te scoren. 
De laatste tien minuten be-
leefde Dongen doelman Rob 
Roovers beleefde hachelijke 
momenten. Dongen kwam 
in de laatste minuut toch 
nog een keer onder de druk 
uit: Safa Yalcindag bepaalde 
de eindstand op 3-5.

Toch nog de 
voorsprong verspeeld

Kevin van Valen in actie. De winterstop gaat nu in en op 24 
januari gaat de competitie weer verder. foto Jan Volwerk


