
•  Airco, Executive pakket
en radio/cd

• Diverse kleuren leverbaar
•  Climatronic, Navigatie-

systeem RNS 315, 
Telefoon voorbereiding, 
park distance control, 
licht en zicht pakket

• Diverse kleuren leverbaar

•  5-deurs, maps & more 
navigatie, airco, radio/cd 
en elektrische ramen

• Diverse kleuren leverbaar

Polo
Comfortline
1.2 TSI 90 pk

up!
Move up!
1.0 60 pk

Polo
Bluemotion
1.4 TDI 75 pk

Touran
Comfortline
1.2 TSI 105 pk

•  Airco, Executive pakket en
radio/cd

• Diverse kleuren leverbaar

Laan der Verenigde Naties 75, Dordrecht. Tel. 078 - 614 33 22
Wolweverstraat 2, Ridderkerk. Tel. 0180 - 48 36 66
Pr. Irenestraat 7, Oud-Beijerland. Tel. 0186 - 61 44 66
Sportlaan 301, Sliedrecht. Tel. 0184 - 41 65 00
Mijlweg 65, ,s-Gravendeel. Tel. 078 - 673 28 00 (Servicevestiging)
Langeweg 350, Zwijndrecht. Tel. 078 - 612 67 55 (Servicevestiging / Occasions)www.ames.nl

Aangeklede Volkswagens 
voor een uitgeklede prijs.

OP = OPOP = OP
Direct rijdenDirect rijden

Hoogste korting

Van € 18.688 

Amespremie € 1.693

Inruilpremie € 600

Voor € 16.395

Van € 12.565 

Amespremie € 1.170

Inruilpremie € 800

Voor € 10.595

Van € 21.033 

Amespremie € 2.238

Inruilpremie € 600

Voor € 18.195
Van € 35.097 

Amespremie € 5.102

Inruilpremie € 1.500

Voor € 28.495

20x
25x

5x25x

Brandstofverbruik Ø 3,1 - 7,2 L/100 km (1L op 32,3 - 13,9 km), CO2-uitstoot Ø 82 - 168 g/km. Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Kijk voor de volledige actievoorwaarden op volkswagen.nl. De testmethode heeft niet tot doel 
het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

14% bijtelling

Club met historie en toekomst

vv papendreCht - Voetbal-
vereniging Papendrecht is 
opgericht in 1920 en heeft 
dus een geweldige historie. 
Op de website is een com-
pleet overzicht te vinden 

van de geschiedenis van de 
club. 
Zo wordt de zondag- en de 
zaterdagafdeling uitgebreid 
belicht, maar ook de ge-
schiedenis van de accom-

modatie wordt beschreven. 
Ook vindt u een overzicht 
van alle ereleden en uiter-
aard is de erelijst te bekijken. 
Het adres van de website is 
www.vvpapendrecht.nl.

Een zondagelftal uit de geschiedenis van voetbalvereniging Papendrecht.

Team van de week E5 al 
sinds 1e F-training samen
vv papendreCht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst zodat het 
grote publiek kennis kan 
maken met de verschillende 
teams van de club.
E5 bestaat uit een vaste kern 
die al sinds de eerste F-trai-
ning bij elkaar is. E5 heeft de 
volgende spelers. 
Arfan: Dit seizoen begon-
nen met voetballen en je ziet 
hem met de week groeien. 
Meestal staat hij in de ver-
dediging.  
Ayoub: Staat hij voorin op-
gesteld, dan loopt hij ook 
achterin en als hij achterin 
staat, is hij vaak zat voor de 
goal te vinden. 
Bart: De spits, die liever gaat 
trainen dan dat hij naar een 
Europese wedstrijd van Fey-
enoord gaat, heeft een neusje 
voor de goal. Hij staat vaak 
op het juiste moment op de 
juiste plaats. 

Cengizhan: De pingelaar 
van het elftal, erg sterk in 
de kleine ruimte. Voor de 
nieuwste trucjes moet het 
team bij hem zijn. 

Sluitpost
Jesper: Onze sluitpost. Na de 
eerste paar wedstrijden te 
hebben gevoetbald, besloot 
hij om de vaste keeper van 
E5 te worden. Mede door de 
leuke keeperstrainingen zie 
je hem met de week groeien. 
Lars: De linkerspits. Met zijn 
rushes langs de lijn laat hij 
menig tegenstander zijn hie-
len zien. Vaak eindigen ze 
met een prachtige voorzet, 
maar zeker zo vaak schiet 
hij met scherp op het doel. 
Levi: De diesel in het veld. 
Steeds vaker stoomt hij in 
het veld op om dan vlam-
mend uit te halen. Maakt er 
ook een sport van om zoveel 
mogelijk slidings te maken 
op trainingen.

De vaste kern van E5 speelt al sinds de eerste F-training samen.

Jeugdafdeling compleet
vv papendreCht - Binnen de 
jeugdafdeling is het tech-
nisch kader jeugdplan in-
gericht. Onder leiding van 
Jacco Hessing, Hoofd jeugd-
opleidingen, is het afgelopen 
half jaar keihard gewerkt om 
alle functies in te vullen. 
Op enkele plekken na is het 
volledige kader ingevuld. 
Het TJK houdt zich enkel en 

alleen bezig met technische 
zaken bij de jeugd. 
De Jeugdcommissie onder 
leiding van jeugdvoorzit-
ter Martin van Tol, zal zich 
voornamelijk richten op 
de organisatie bij de jeugd. 
Beide onderdelen van het 
jeugdbeleid werken inten-
sief samen om de basis te 
leggen voor het jeugdbeleid.

Disco D- en C-jeugd succes
vv papendreCht - Schoor-
voetend kwamen ze de kan-
tine binnen, gebracht door 
pa of ma. Voor sommigen 
de eerste keer uit. De haren 
netjes en met de vraag in 
de ogen: “heb ik de juiste 
outfit aan?” De gratis con-
sumptiefiches hangend aan 
de bar gauw verzilverend 
(vooral de jongens). De mei-

den bijeengekropen op de 
loungebanken. Hoe krijgen 
we ze op de dansvloer? Het 
lukte DJ Bruno om de jon-
gens en meiden, met elkaar 
springend en dansend op 
de dansvloer te krijgen. Het 
was een gedenkwaardige 
eerste discoavond voor de 
jeugd, die zeker herhaling 
zal krijgen!

Programma 
v.v. papendreCht - Na de af-
gelasting van vorige week 
wacht het elftal van trainer 
Joop Warner de uitwedstrijd 
tegen DCV. Het elftal uit 
Krimpen aan de IJssel staat 
vijfde met vijf punten ach-
terstand op onze koplopers. 
Een tegenstander die nog 
mee doet voor de titel, dus 
een lastige middag. De af-
trap vindt plaats om 14:30 
uur. Het tweede elftal speelt 
op het Slobbengors tegen 
Zaamslag, aftrap 12:30 uur.
De volgende elftallen spelen 
komend weekend thuis een 
oefenwedstrijd: 9:00 Papen-
drecht D1 – Theole D1, 9:00 
Papendrecht MD1 – HSSC 
’61 MD1, 10:00 Papendrecht 
MP1 – Pelikaan MP1, 10:00 
Papendrecht F1 – Drecht-
streek F1, 10:30 Papendrecht 
C1 –  Madese Boys C1, 10:30 
Papendrecht B1 –  Zestien-
hoven B1, 12:30 Papen-
drecht 2 - Zaamslag 2, 12:30 
Papendrecht A1 – Sleeuwijk 
A1 (oefen)
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op: 
www.vvpapendrecht.nl

‹ www.papendrechtsnieuwsblad.nl Alblasserwaard · woensdag 28 januari 2015 · 31


