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Dit is een Beperkte keuze uit Onze VOOrraaD  Kom gerust langs voor een proefrit, de koffie staat klaar

Fiat punto 1.4 8v
Bouwjaar 2006, 84.419 km  € 5.950,-

renault clio tce 90 Dynamique
Bouwjaar 2013, 34.369 km € 14.350,-

Volvo c30 1.8 sport
119.089 km € 10.750,-

renault Modus 1.2 16v
Bouwjaar 2005, 62.294 km € 5.750,-

renault clio 1.2 16v (5-drs.)
Bouwjaar 2008, 87.519 km € 6.150,-

renault Megane 2.0 16v autOMaat
Bouwjaar 2009, 85.398 km € 11.750,-

autOMaat

De DAIHATSU dealer & HONDA specialist 
Voor de ALBLASSERWAARD biedt aan:
Occasions met 6 mnd. BOVAG-garantie

NU!!! IN ONZE SHOWROOM:
DE NIEUWE HONDA CIVIC-TOURER!!!

Nu ook INBOUW van BEAR-LOCK versnellingsbaksloten!!! 
ONDERHOUD, REPARATIE, APK ALLE MERKEN

WWW.WIMSTUURMANAUTO.NL
Lelystraat 99 (t.o. Trendhopper) 3364 AH SLIEDRECHT

Tel.: 0184-412796
E-mail: stuurman@daihatsu.nl

DAIHATSU

Merk/Type bw.jr. km.stand kleur          prijs Euro
Honda JAZZ 1.2 Trend 2011 44000 storm sil. € 10950,-
Honda JAZZ 1.4LS , tr,haak 2004 125000 zwart € 950,-
Honda CIVIC Tourer 1.6 Lifestyle, navi,etc  2014 18000 zilver m. € 26950,-
Honda INSIGHT 5D Hybrid  2009 89000 polished m. € 8690,-
Honda ACCORD Tourer 2.0i Comfort 2003 194000 blauw m. € 5250,-
Honda CR-V 2.0 Lifestyle 2014 13 zilver m. € 40375,-
Honda CR-V 2.0i Lifestyle, tr.haak 2011 9200 urban tit. € 23950,-
Honda CR-V 2.0i Elegance Aut. tr.haak 2007 139000 zwart m. € 13450,-
Ford C-Max 1.8i Titanium 2009 141000 wit € 9990,-
Toyota IQ Black-Edition 2009 31000 zwart m. € 6850,-
Toyota Aygo 5d Acces 2011 76000 rood  € 5950,-
Daihatsu Cuore 5d Trend  2009 104000 zwart m. € 4950,-
Daihatsu Cuore 5D Trend 2008 105000 zilver € 3950,-
Daihatsu Cuore 5D premium 2011 78500 lime gr. € 5950,-
Daihatsu SIRION 1.3 excl. 2008 57000 grijs m. € 6950,-
VW Golf Plus 1.4 Trendline 2007 135000 wit € 740,-
VW Golf Plus 1.9TDI   2008 182000 blauw m. € 7995,-
HymerCamp 644GT  2.8 TDI vol opties 2001 117500 wit € 28950,-
Fendt Platin 470TFB + mover, als nieuw 2004 n.v.t. grijs € 7950,-

Zonder Garantie incl. APK
Honda JAZZ 1.2 COOL 2005 208000 zilver m. € 950,-
Honda Stream 1.7ES 2001 217500 zwart m. € 2950,-
Kia Cerato 1.6 5d airco tr,haak winterset 2006 207000 blauw m. € 950,-
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Jeugdteams de zaal in

vv papendrecht - Door de 
overvloed aan winterse 
neerslag waren de velden 
onbespeelbaar, waardoor 
een algehele afgelasting 
werd afgekondigd door de 

KNVB. Met een bliksemac-
tie van voetbalvereniging 
Papendrecht is er een alter-
natief programma in de zaal 
georganiseerd voor een deel 
van de jeugd. De D-, E- en 

F-pupillen speelde een toer-
nooi in de Kooy. Enkele B- 
en C-teams speelden in de 
Willem. Een actie die, zoals 
de foto laat zien, gewaar-
deerd werd.

Na de afgelasting van zaterdag werd voor de jeugd in allerijl een alternatief programma in de zaal 
georganiseerd.

Pupil van de week: F2-
speler Terrence Mulder
vv 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 wissel-
spelers. In de rust en na de 
wedstrijd is de pupil van de 
week te gast in de bestuurs-
kamer. Als afsluiting krijgt 
hij “de Pupil van de week 
bal” overhandigd met daar-
op alle handtekeningen van 
de 1e elftalspelers.
Terrence Mulder is deze 
week Pupil van de week 
tijdens de wedstrijd Papen-
drecht 1 – Zuidland 1. Ter-
rence is speler van F2. Het 
team, dat getraind wordt 
door zijn vader Richard 
Mulder in samenwerking 

met Joost Klarijs en Thomas 
van de Knaap, doet het in de 
competitie uitstekend. 
Terrence speelt het liefst 
linksbuiten, hij kan dan de 
ballen van de linkerkant 
met zijn rechterbeen inkrul-
len. Hij vertelt dat hij voet-
bal zo leuk vindt, omdat het 
een teamsport is. Lekker 
bezig zijn met andere kin-
deren. Zijn favoriete speler 
is Christiano Ronaldo, en 
zijn favoriete club is Real 
Madrid. In Nederland hoopt 
hij dat Feyenoord kampioen 
wordt, en dat Dordrecht in 
de Eredivisie blijft. 
Binnenkort mag hij naar 
Dordrecht – Feyenoord, hij 
is uitgenodigd samen met 
zijn vader, hij kan beide 
clubs aanmoedigen. Wij 
wensen Terrence zaterdag 
op het Slobbengors veel ple-
zier en we hopen dat hij me-
nigmaal kan juichen op de 
reservebank.

Terrence vertelt dat hij voetbal zo leuk vindt, omdat het een 
teamsport is. Lekker bezig zijn met andere kinderen. 

Robin Matena Bokaal 2015
vv papendrecht - De datum 
van de Robin Matena Bo-
kaal (RMB) 2015 is bekend. 
De strijd om de felbegeerde 
bokaal vindt plaats op zater-
dag 4 juli. Het rolstoelhoc-
keytoernooi ten gunste van 
Stichting on Wheels en de 
stichting Duchenne Parent 
Project, vindt dit jaar plaats 
in de PKC-hal. De hal wordt 

belangeloos beschikbaar ge-
steld door PKC. Het is weer 
de bedoeling dat er 16 teams 
aan de start staan. 
Als u een team wilt inschrij-
ven dan kan dat per e-mail 
bij Wim Erkelens via: f2h-
werkelens@hetnet.nl. Het is 
de bedoeling om een mooi 
bedrag voor de stichtingen 
bij elkaar te brengen.

Jeugdspelers doen het goed
vv papendrecht - D1-spelers 
Twan Lokenberg, Mauro 
Tent en Gyan de Regt wer-
den in het najaar van 2014 
door de KNVB uitgenodigd 
voor de voorlopige trai-
ningsgroep jongens onder 
12 jaar Werkgebied Midden. 
Tijdens de selectieactivi-
teiten hebben ze zo’n goede 
indruk achtergelaten dat ze 

alle drie opgenomen zijn in 
de definitieve lijst. De eerste 
activiteit voor de geselec-
teerden is op maandag 23 
februari. Twan Lokenberg 
heeft het bij de Voetbal-
school van FC Dordrecht zo 
goed gedaan, dat hij de rest 
van het seizoen een keer per 
week bij de Eredivisieclub 
mag blijven mee trainen.

Programma 
vv papendrecht - Door de 
algehele afgelasting had Pa-
pendrecht geen competitie-
verplichtingen. Komende 
zaterdag speelt Papendrecht 
de topper tegen Zuidland. 
Zuidland, dat één punt 
achterstand heeft op Pa-
pendrecht zal proberen de 
koppositie over te nemen. 
De ploeg van Joop Warner 
zal er daarentegen vol voor 
gaan om de punten op het 
Slobbengors te houden. De 
aftrap is om 14:30 uur. Het 
tweede elftal speelt de uit 
wedstrijd tegen De Meeu-
wen, de Zeeuwen staan op 
een zevende plek. De aftrap 
is om 14:30.
De volgende elftallen spelen 
zaterdag thuis: 10:00 Papen-
drecht F1 – Groot Ammers 
F1, 10:00 Papendrecht E1 – 
LRC E1, 10:30 Papendrecht 
C1 – Heerjansdam C1, 10:30 
Papendrecht B1 – Kozakken 
boys B1, 12:30 Papendrecht 
VR1 – Virtus VR1 en 14:30 
Papendrecht 1 – Zuidland 
1.
Het overige programma staat 
op www.vvpapendrecht.nl


