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SALE!

Escudostraat 7  |  2991 XV Barendrecht  |  010 - 456 72 80
Woonboulevard Barendrecht - ingang via Mooi&More | Burchthuys Wonen

• Snel leverbaar • Vakkundig advies
• Fauteuils in alle maten van extra small tot extra large

• Ruime keuze in stof en leder
• Vrijblijvende ophaalservice

850,-
van 1075,- nu

950,-
van 1595,- nu
met opsta hulp

De ZitWel fauteuil-collectie is uniek...

Maak nu uw keuze voor 
een nieuwe fauteuil
en geniet van het
uitstekende zitcomfort!
Hartelijk welkom!

sta-op fauteuils • ergonomische fauteuils • relaxfauteuils  • maatwerkfauteuils

SALE!

SALE!

SALE!

SALE!

van 895,- nu
495,-

1495,-
van 1795,- nu
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Stand Voetballer van het Jaar

PaPendrecht - Nu voor de 
voetballers van Zaterdag 
1 de aftrap van de eerste 
competitiewedstrijd van dit 
nieuwe jaar 2015 begint te 
naderen, barst ook de strijd 

om de Voetballer van het 
Jaar weer in alle hevigheid 
los.
De top drie van de tussen-
stand van de verkiezing van 
de Voetballer van het Jaar 

wordt gevormd door de win-
naars van de vorige edities: 
Nick Kamerling (winnaar 
2014), Karsten van de Velde 
(winnaar 2012) en Pieter van 
de Kevie (winnaar 2013).

Koploper in de tussenstand van de Voetballer van het Jaar, Nick Kamerling heerst in de lucht tijdens 
de dorpsderby.  Foto: PR

Pupil van de Week: 
linksback Bjorn Zagwijn 
PaPendrecht - Bij elke thuis-
wedstrijd 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 of zij de ‘Pupil van 
de week-bal’ overhandigd 
met daarop de handtekenin-
gen van alle eerste elftalspe-
lers.
Deze week is de eer om 
Pupil van de Week te zijn, 
toebedeeld aan Bjorn Zag-
wijn. De speler van F1 is een 
zelfverzekerde en enthousi-
aste jongen. In het team van 
trainers Mark van der Leede 

en Maichel Blom is hij de 
linksback. In de bekerwed-
strijd tegen ASWH liet hij 
zien dat hij een moderne 
back is die graag opkomt om 
zich te bemoeien met het 
aanvalsspel.
Bjorn die voor het tweede 
jaar in F1 speelt, is link-
spoot met een goed schot. 
Hij vertelt dat hij vooral 
met zijn binnenkant aardig 
kan trappen. Een wreeftrap 
vindt hij nog lastig. Het 
leukste aan voetbal vindt hij 
veel scoren. Op dit moment 
is Ronaldo zijn favoriete 
speler en Real Madrid zijn 
favoriete club. Hij denkt dat 
dit jaar in de Eredivisie PSV 
kampioen wordt. Al hoopt 
hij dat stiekem zijn favoriete 
Nederlandse club Feyenoord 
de titel pakt.
Wij wensen Bjorn Zagwijn 
veel plezier en succes bij 
de wedstrijd Papendrecht -
Piershil.

Bjorn Zagwijn is een moderne back die graag opkomt om zich te 
bemoeien met het aanvalsspel.  Foto: PR

Digitale weekbrief
PaPendrecht - Op de website 
van VV Papendrecht is het 
mogelijk een abonnement 
te nemen op de weekbrief. 
Deze weekbrief verschijnt 
om de twee weken en be-
vat buiten het belangrijkste 
nieuws, ook het wedstrijd-
programma van de komende 
twee weken. De weekbrief is 
niet alleen bedoeld voor de 

clubleden maar ook voor 
anderen die geïnteresseerd 
zijn. Drie keer in het sei-
zoen verschijnt er ook een 
nieuwsbrief bedoeld voor 
onze sponsors en mensen 
die op de hoogte willen blij-
ven van de club. U kunt zich 
op de nieuwspagina aanmel-
den voor zowel de weekbrief 
als de nieuwsbrief.

Steun van VriendenLoterij
PaPendrecht - VV Papen-
drecht steunen en ook nog 
eens kans maken op prijzen 
oplopend tot 2 miljoen euro? 
Dat kan bij de VriendenLo-
terij. Meedoen is heel mak-
kelijk. U koopt een lot en 
geeft daarbij aan dat u voor 
de Papendrechtse sportclub 
wilt meespelen. Van uw 
lot gaat de helft direct naar 

voetbalvereniging Papen-
drecht. Dus koop een lot en 
doe mee. Mensen die nu al 
meedoen kunnen aangeven, 
dat zij voor VV Papendrecht 
willen spelen.
De clubcode is 310396. Dit 
kan ook telefonisch gemeld 
worden aan de klantenser-
vice van de VriendenLoterij: 
0900-3001400.

Programma 
PaPendrecht - Papendrecht 
speelt de eerste wedstrijd na 
de winterstop op het Slob-
bengors tegen Piershil. Deze 
tegenstander staat op de 
achtste plaats met 16 pun-
ten. Duidelijk zal worden of  
goed is verteerd en de stij-
gende lijn opgepakt wordt. 
De aftrap wordt om 14.30 
uur verricht door pupil van 
de week Bjorn Zagwijn. Het 
tweede elftal speelt even-
eens thuis. Het Zeeuwse 
Kapelle is de tegenstander. 
Kapelle bezet de elfde plaats 
met 10 punten. Papendrecht 
staat keurig derde.
Zaterdag (thuis):
10.00 Papendrecht F1 – Al-
basserdam F1
10.30 Papendrecht B1 – Peli-
kaan B1 (oefen)
12.30 Papendrecht 2 – Ka-
pelle 2
14.30 Papendrecht A1 – Pe-
likaan A1 (oefen)
14.30 Papendrecht 1 - 
Piershil
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
de website: www.vvpapen-
drecht.nl.


