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In ons huis zat de oude keu-
ken in de garage, met daar-
achter nog een bijkeuken. 
Al enige tijd dachten wij 
“het zou gaaf zijn als we de 
hele garage als keuken in 
kunnen richten”.

Na het nodige reken- en te-
kenwerk zijn we voor de 
keuken bij KPS Keukens te-
recht gekomen.

Heerlijk als mensen oprecht 
met je meedenken en je niet 
het gevoel hebt dat er ie-
mand tegenover je zit die al-
leen maar wil verkopen.

Om niet 3 maanden in de 
rotzooi te zitten moest het 
plaatsen van de keuken en 

verbouwing kort achter el-
kaar, dit is perfect gegaan.In 
twee weken tijd is alles gere-
aliseerd.
 
Het plaatsen van de keu-
ken is ook super gedaan! 
Een waterleiding, afvoer of 
stroompunt dat niet op de 
juiste plek zat, werd gelijk 
aangepakt.

Hieruit blijkt dat het plaat-
sen van de keuken door vak-
mensen is gedaan. We zijn 
erg blij met het resultaat en 
raden iedereen aan, die een 
nieuwe keuken wil, een be-
zoek te brengen aan KPS 
Keukens.
 
Sander & Tony bedankt!

KPS Keukens – de klant spreekt
Familie Smits

De familie Smits blij met de nieuwe keuken © Carel Kramer

KPS Keukens
Prisma 100-B3
3364 DJ Sliedrecht
T 0184 - 435 452
F 0184 - 435 352
info@kpskeukens.nl

Openingstijden
Ma. t/m vr. 09.00 - 17.00 uur

Op afspraak zijn wij u in de avonduren en in het 
weekend ook graag van dienst.
Bel 0184 - 435 452 voor het maken van een afspraak.
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Drechtstreek steeds iets beter
Drechtstreek komt sinds de start al uit in de vijfde 
klasse en eindigde dit seizoen als negende van de elf. 
Trainer Ad Sieses: “Best knap, want we komen van ver. 
De ploeg begon een aantal jaren geleden als vriendin-
nenteam, waarbij het gros nooit eerder tegen een bal 
had geschopt. Uitslagen van 12-0 of 15-1 waren eerder 
regel dan uitzondering. We verloren zelfs een keer met 
37-0. Dat werd toen landelijk opgepikt, waardoor we 
een training kregen van Hans Kraaij jr en we ineens het 
bekendste vrouwenteam van Nederland waren.” Zo’n 
extreme uitslag is wel verleden tijd. “Langzaam maar 
zeker wordt iedereen steeds een beetje beter. We heb-
ben best een aardig seizoen gedraaid en de keren dat we 
kansloos verliezen nemen af. Ik zie ons nu als een vol-
waardige vijfdeklasser, die het verschillende ploegen 
knap lastig kan maken. Komend seizoen leggen we de 
lat weer ietsjes hoger en gaan we ervoor om minimaal 
als achtste te eindigen. Dat is een mooie doelstelling.”

VV Drechtstreek Vrouwen 1. “Komend seizoen willen we als 
achtste eindigen”, stelt trainer Ad Sieses.

 Plezier en fanatisme 
gaan hand in hand
PAPENDRECHT - De vrouwen 
van VV Papendrecht degra-
deerden afgelopen seizoen 
van de vierde naar de vijfde 
klasse. Toch is Eimerd van 
de Griend (coach Vrouwen 1 
VV Papendrecht) verre van 
negatief. “De meiden zijn 
bloedfanatiek en hebben de 
grootste lol.”
Van de Griend had vooraf-
gaande aan deze voetbal-
jaargang wel verwacht dat 
het een pittig seizoen zou 
worden. “We eindigden als 
één na laatste, niet genoeg 
voor handhaving. Een aan-
tal meiden heeft de overstap 
gemaakt van de B’s naar 
de dames. Dan mag je niet 
verwachten dat ze direct 
aanhaken, want het niveau-
verschil is groot. Zowel qua 
voetballend vermogen als 
fysiek. In redelijk veel wed-
strijden konden we aardig 
meekomen, maar verloren 
we toch. Onze goalgetter 
vertrok naar Barendrecht, 
dus die misten we ook ze-
ker.” 
VV Papendrecht mag dan 

niet over een sterpeelster be-
schikken, de kracht van het 
team als geheel is ook wat 
waard. “Iedereen gaat voor 

elkaar door het vuur. Op de 
instelling van de dames heb 
ik niets aan te merken. Ze 
zetten de schouders er altijd 

onder, ook in trainingen.” 
Tijdens oefensessies ston-
den door het gebrek aan sco-
rend vermogen regelmatig 
afwerksessies centraal, net 
als combinatievormen. “Met 
wisselend succes. Soms 
boekten meiden snel pro-
gressie, maar in wedstrijden 
kwam het er niet altijd uit. 
We waren te wisselvallig 
om ons te handhaven in de 
vierde klasse. De sfeer leed 
nooit onder de resultaten.”

“Er komt zelfs een dame elke week trainen, terwijl ze vanwege 
haar werk geen wedstrijden kan spelen. Dat zegt wel iets.”

‘WE WAREN TE 
WISSELVALLIG OM 

ONS TE HANDHAVEN’

Ruimte voor 
nieuwe dames
PAPENDRECHT - Van de 
Griend kan bij VV Papen-
drecht nog wel wat vrou-
wen gebruiken. “Er zijn 
er een paar afgehaakt. 
Het seizoen 2015/2016 
staat in het teken van 
wederopbouw. We zijn al 
eens van de vijfde naar 
de tweede klasse gegaan. 
Nu moeten we weer de 
weg omhoog vinden. Al-
leen zitten de meiden 
die er vanuit de B’s zijn 
bijgekomen vaak met 
examens en bijbaantjes, 
waardoor ze niet altijd 
kunnen meedoen. De ene 
week staan er 30 dames 
klaar voor de training en 
de week erop nog geen 
20.” De ploeg van Van de 
Griend traint op dinsdag- 
en donderdagavond van 
20 tot 21.15 uur en speelt 
in het weekend wedstrij-
den. Meer info op www.
vvpapendrecht.nl  
De 15 dames van Drecht-
streek trainen ook twee 
keer per week. Op www.
drechtstreek.nl is meer 
te vinden over de vereni-
ging en de vrouwen.
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