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Papendrecht heeft een prima 
bekercompetitie gespeeld 
waarin de volgende ronde 
van het bekertoernooi met 
drie overwinningen werd 
bereikt.

PAPENDRECHT - In de eerste 
wedstrijd werd er gewonnen 
van Arnemuiden. In Arnemui-
den werd de zaterdag twee-
deklasser werd met 3-4 ver-
slagen. Driemaal werd een 
achterstand weggewerkt. De 
eerste gelijkmaker werd ge-
scoord door Justin Beemster-
boer, de tweede gelijkmaker 

kwam op naam van Nick Ka-
merling en de derde was van 
Jay Luciano. Het was weder-
om Jay Luciano die de wed-
strijd in het voordeel van Pa-
pendrecht besliste. De tweede 
wedstrijd tegen eersteklasser 
Oranje Wit werd overtuigend 
gewonnen. Op het Slob-
bengors won Papendrecht 
verdiend met 2-5. Nadat Sven 
van der Net en Jay Luciano de 
2-0 voorsprong op het bord 
hadden gezet deed Orinaje 
Wit vlak voor rust wat terug. 
Na de rust was het Jay Luciano 
de marge weer op twee 

bracht. De 4-1 kwam van de 
voet van George Thomas de 
Brito. Nadat het 4-2 was ge-
worden kopte Nick Kamerling 
Papendrecht naar de eind-
stand. Afgelopen zaterdag trad 
Papendrecht aan tegen zon-
dag tweedeklasser Moerse 
Boys op sportpark De Akker-
molen in Zundert. Na de eer-
ste helft stond Papendrecht op 
een 1-0 achterstand. Na de 
rust bracht Koen Lighaam de 
stand op gelijke hoogte, waar-
na vervolgens Jay Luciano en 
Djerel Saffignani de eindstand 
op 1-3 zetten.

Succesvolle bekercompetitie 
voor VV Papendrecht

Wedstrijdprogramma selecties

Vrijwilliger van de 
maand
PAPENDRECHT - Peter van der Linde alle vele jaren een bekende verschijning op de club. 
In de jaren 80 kwam hij van Heerjansdam naar VV Papendrecht als speler in de zaterdag 
heeft hij de nodige wedstrijden gespeeld. Peter is nu actief als trainer en begeleider van 
het G-team. “Geweldig om te doen, ik heb het prima naar mijn zin met die mannen.” Ook 
draagt Peter zijn steentje bij in het onderhoud van de accommodatie. 

PAPENDRECHT - Het eerste 
elftal start komend weekend 
de competitie in de uitwed-
strijd tegen SVW uit Gorin-
chem. De aftrap op sportpark 
Molenvliet is om 14:30 uur. Het 
tweede elftal gaat op bezoek 

bij VV Zwaluwe en trapt om 
12:00 uur af in Lage Zwaluwe. 
JO19-1 speelt zijn eerste com-
petitiewedstrijd op het Slob-
bengors, aftrap 14:30 uur. De 
vrouwen spelen eveneens 
thuis, zij brengen om 12:30 uur 

de bal aan het rollen. De meis-
jes MO19-1 hebben dit week-
end nog geen officiële ver-
plichtingen. Het programma 
voor de overige elftallen is te 
vinden op de website: www.
vvpapendrecht.nl.


