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In de eerste wedstrijd 
om promotie naar de 
Eerste Klasse tegen Oude 
Maas uit Poortugaal 
is Papendrecht er 
niet in geslaagd 
een veelbelovende 
uitgangspositie over de 
streep te trekken. 

PaPendrecht - Tot de rust zag 
het er fantastisch uit voor de 
mannen van trainer Joop 
Warner. Al na vier minu-
ten scoorde Jay Luciano op 
fraaie wijze de 0-1. Een hoge 
voorzet van Koen Lighaam 
werd door een verdediger 
verkeerd ingeschat, waarna 
Jay Luciano de bal fraai met 
de borst controleerde en 
droog en hard uithaalde.
Oude Maas had duidelijk 
moeite met de vroege te-
gentreffer en kwam gedu-
rende de eerste helft tot geen 
enkele kans. Nick Kamerling 
was heer en meester centraal 
in de defensie, waar Terry 
van der Waal de geschorste 
Pieter van de Kevie verving. 
Op het middenveld heersten 
Kevin van Valen en Daeley 
van der Graaf, geassisteerd 
door Stephan Bravenboer. 
De angst voor een fatale 
steekbal op de razendsnelle 
Luciano was continu voel-
baar en Oude Maas speelde 
te nerveus om Papendrecht 
ook maar één moment in 
verlegenheid te brengen.
Halverwege de eerste helft 

slalomde Luciano op rechts 
op indrukwekkende wijze 
langs een tweetal tegenstan-
ders en liet vanaf de achter-
lijn een strakke, lage voorzet 
los op Koen Lighaam die 
zijn schot op miraculeuze 
wijze gepareerd zag door de 
sterke doelman van Oude 
Maas. Oude Maas kon met 

slechts een 0-1 achterstand 
gaan rusten.
Dat Papendrecht zich daar-
mee tekort had gedaan, 
bleek in de tweede helft. 
Oude Maas wisselde sterk 
en met twee omzettingen 
werd Papendrecht stevig 
onder druk gezet. In plaats 
van de rust te zoeken en de 
juiste mensen aan te spelen, 
ging Papendrecht over op 
een armoedig soort kick and 
rush in een poging Jay Luci-
ano - voor de wind - in stel-
ling te brengen. Oude Maas 
stond echter goed opgesteld 
en Oude Maas nam de con-
trole op de wedstrijd lang-
zaam maar zeker over.

Penalty
Onnodig balverlies zorgde 
in de zestigste minuut voor 
een snelle omschakeling 
van Oude Maas dat via een 
handige één-twee plots voor 
het doel van Karsten van de 
Velde verscheen. Darragh 

Zondervan rondde deze eer-
ste kans van de wedstrijd 
direct en genadeloos af: 1-1.
Slechts een paar minuten la-
ter toonde Papendrecht een 
kostbaar gebrek aan meedo-
genloosheid. In plaats van 
weg te werken, bleef de bal 
hangen in een woud van be-
nen waarna Terry van der 
Waal met een harde, maar 

op het oog faire tackle Oude 
Maas van scoren wist af te 
houden. De scheidsrechter 
floot echter voor een penal-
ty. Da Silva zette zich achter 
de bal en scoorde in de 64e 
minuut beheerst.
Na deze mokerslag herpakte 
Papendrecht zich enigszins, 
zonder verder nog tot echte 
kansen te komen. 

Papendrecht geeft winst uit handen

Tot de rust zag het er fantastisch uit voor de mannen van Joop Warner. Al na 4 minuten scoorde Jay Luciano op fraaie wijze de 
0-1. Onnodig balverlies leidde tot de gelijkmaker, even later gevolgd door een penalty voor Oude Maas. foto Edwin Schreurs

Oude Maas naM 
de cOntrOle Op 
de wedstrijd 
langzaaM Over

Promotie naar Eerste Klasse is nog mogelijk
Oude Maas liet zien tot op ‘het randje’ te kunnen gaan. 
Alles is geoorloofd om te winnen. Papendrecht zal er 
komende zaterdag een vergelijkbaar soort winnaars-
mentaliteit tegenover moeten zetten om aan het langste 
eind te kunnen trekken.
Wat zal het een heerlijk gevoel zijn als alle kwaliteiten 
samen komen in die ene, ultieme wedstrijd. Met de 
juiste instelling is winst, en dus promotie naar de Eerste 
Klasse, nog altijd mogelijk!

VV Papendrecht haalde 
de top 10 van Vullen of 
Voeden, een campagne 
die is opgezet door 
Wilfred Genee om het 
aanbod in sportkantines 
gezonder te maken. 
Boekweitpannenkoeken, 
verse jus d’orange, 
smoothies, balletjes 
breed, vers fruit en 
groentesoep; het is 
sinds enige tijd allemaal 
verkrijgbaar op het 
Slobbengors. 

PaPendrecht - “Wij vinden 
het heel zinvol om binnen 
de vereniging met gezonde 
voeding bezig te zijn. Op 
dat gebied valt namelijk nog 
veel te winnen”, vertelt vrij-
williger Marga Rietveld. Het 
bestuur was meteen enthou-
siast. “Er is een voedings-
coach op bezoek geweest die 
aan jeugdspelers heeft ver-
teld hoeveel suikerklontjes 
er in een flesje energiedrank 
en een beker chocomelk zit-
ten. Die boodschap kwam 
wel aan. Het draait allemaal 
om bewustwording.” Ver-
volgens werd het aanbod in 
de kantine aangepast. Maar 
horen bier, frisdrank en pa-
tat niet onlosmakelijk bij een 
voetbalkantine? “Natuurlijk 
verkopen we die producten 
ook nog steeds. Wij hebben 
er alleen voor gekozen om 
het assortiment uit te brei-

den met gezonde alterna-
tieven. De reacties zijn heel 
goed. Tijdens de derby VV 
Papendrecht-Drechtstreek 
verkochten we bijvoorbeeld 
zo’n 200 balletjes breed, ge-
maakt van 100% rundvlees. 
We dringen niemand iets 
op, maar bieden bewustere 
keuzes dan alleen een vette 

hap. Wie vorige week een 
patatje at, kan deze week 
kiezen voor een veel gezon-
dere boekweitpannenkoek.” 
De initiatiefnemer van de 
campagne kwam al twee 
keer langs bij VV Papen-
drecht. “Genee doet alles 
op non-profitbasis en is zeer 
betrokken. Tijdens beide 
bezoeken was hij erg en-
thousiast. Zo vond hij het 
bijvoorbeeld erg leuk dat wij 
het balletje breed ook op de 
barbecue klaarmaken.” 
Iedere maand geven alle 
deelnemende verenigingen 
een update over hun vorde-
ringen en verkochte gezon-
de producten. Dat VV Pa-
pendrecht in de top 10 zit, is 
natuurlijk goed ontvangen. 
“Zonder alle vrijwilligers 
hadden we zo’n mooi resul-
taat niet kunnen behalen. 
We hebben ons best gedaan 
om te winnen, maar we heb-
ben helaas net niet de top 
5 gehaald. Anders zouden 

we maandag te gast zijn in 
het tv-programma Voetbal 
International, waar de win-
naar bekend wordt gemaakt. 
De hoofdprijs is 15.000 euro, 
beschikbaar gesteld door 
Jamie Magazine, het Neder-
landse tijdschrift van Jamie 
Oliver. Op voorhand moeten 
we een plan opstellen hoe 
we het geld willen besteden. 

VV Papendrecht zou er een 
buitenhokje voor de verkoop 
van gezonde producten van 
willen inrichten, een grill 
en andere apparatuur aan-
schaffen voor in de kantine 
en kraanwater tapbaar ma-
ken voor leden. Maar ook 
nu we niet winnen; we gaan 
sowieso verder op de inge-
slagen weg.”

In de top 10 voor gezondste voetbalkantine

Wilfred Genee (midden achter), de initiatiefnemer van de campagne kwam al twee keer langs bij VV Papendrecht. “Hij was erg 
enthousiast. Zo vond hij het bijvoorbeeld erg leuk dat wij het balletje breed ook op de barbecue klaarmaken.”  foto Dirk Werkman

‘We dringen 
niemand iets op, 
maar bieden meer 
dan een vette hap’

Weddenschap tussen Genee en Derksen
Het idee om mee te doen is ontstaan toen er vorig jaar 
een boekje over Voeden of Vullen  bij Voetbal Inter-
national zat. Dat trok de aandacht binnen VV Papen-
drecht. Wilfred Genee had een weddenschap met Johan 
Derksen: hij moest vijftig voetbalclubs bewegen om een 
gezonder menu op te stellen. Derksen dacht dat dit niet 
ging lukken. vv Papendrecht is in december ingestapt 
en bleek zo’n beetje de vijftigste club te zijn die deel-
nam. 


