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Deze week is Lorenzo Kornet de pupil van de week. (Foto: Privé)

Bij elke thuiswedstrijd van 
zaterdag 1 wordt een pupil 
uitgenodigd om de wedstrijd 
bij te wonen.

PAPENDRECHT - Op de mid-
denstip, 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 wed-
strijd zit hij of zij in de dug-out 
naast de wisselspelers. In de 
rust en na de wedstrijd is de 
pupil van de week te gast in 
de bestuurskamer. Als afslui-
ting krijgt hij “de Pupil van de 

week bal” overhandigd met 
daarop alle handtekeningen 
van de 1e elftalspelers.
 
Ver uitschieten
Deze week is Lorenzo Kornet 
de pupil van de week. Hij 
schuift aan vlak na een spette-
rende derby Papendrecht JO9-
1 - Drechtstreek JO9-1 die met 
6-5 werd gewonnen. De 8-ja-
rige keeper is uiteraard blij 
met de overwinning op de 
ploeg uit de Oostpolder. De 
linksbenige speler is dit sei-
zoen overgekomen van de mi-
ni’s. Het leukste aan voetbal-

len vindt hij mooie reddingen 
maken. “Ik kan ver uitschie-
ten,” vertelt hij trots. De leer-
ling van de Kameleon wordt 
getraind door Marcel Harlaar. 
Op de vraag wie zijn favoriete 
speler is antwoordt hij spon-
taan “mijn vader”. Zijn idool 
speelt in zaterdag 3. De favo-
riete club is Feyenoord. Loren-
zo, die nog een broer en een 
broertje heeft, wil later prof-
keeper worden. Hij heeft heel 
veel zin in de wedstrijd Pa-
pendrecht-Meerkerk. Hij 
denkt dat Papendrecht met 4-1 
wint.

Pupil van de week: 
Lorenzo Kornet

Wedstrijdprogramma selecties

JO17-1 behoudt aansluiting 
met top van  1e klasse

PAPENDRECHT - JO17-1 behoudt door winst in de dorpsderby tegen Drechtstreek JO17-1 de 
aansluiting met de tweede plaats in de 1e klasse. Op het Slobbengros werd met 3-1 
gewonnen van de dorpsgenoot. Het team van trainer Chahid Chaibi staat nu op de vierde 
plek met 15 punten, 3 punten achter Drechtstreek wat met 18 punten 2e staat. Koploper 
VVGZ staat met 22 punten fier bovenaan.

PAPENDRECHT - Zaterdag 1 
speelt dit weekend een thuis-
wedstrijd tegen SV Meerkerk. 
De ploeg uit het gelijknamige 
dorp staat op de 12e plaats 
met 7 punten. Aftrap 14:30 uur. 
Het tweede speelt eveneens 

thuis tegen Rijsoord 2. De af-
trap is om 12:30 uur. De vrou-
wen spelen ook op het Slob-
bengors zij treden aan tegen 
Zwaluwe, aftrap 12:30 uur. 
JO19-1 speelt een uitwedstrijd 
tegen Wieldrecht. De aftrap in 

Dordrecht is om 14:30 uur. 
MO19-1 speelt een thuiswed-
strijd tegen Tricht, zij trappen 
om 10:30 uur af. Het program-
ma voor de overige elftallen is 
te vinden op de website: 
www.vvpapendrecht..nl

PKC/SWKGroep is na de tweede wedstrijd van de Korfbal Le-
ague nog altijd zonder puntverlies. Na de moeizame over-
winning van vorige week tegen KZ/Hiltex stond nu de lastige 
thuiswedstrijd tegen regerend landskampioen TOP/Solar 
Compleet op het programma. Na een gelijk opgaande eerste 
helft (ruststand 11-11) maakte PKC in de tweede helft het ver-
schil en werd TOP met lege handen teruggestuurd naar Sas-
senheim: 23-20.

PAPENDRECHT - Bij PKC start-
te Johannis Schot weer in de 
basis. Olav van Wijngaarden 
herstelt nog van zijn kaakope-
ratie en zat wel al op de bank, 
maar bleef daar uiteindelijk 
ook de hele wedstrijd zitten.
Het eerste initiatief was voor 
de gasten, die dankzij twee 
doelpunten van Barbara Brou-
wer meteen een gaatje sloe-
gen (0-2), maar PKC wist die 
schade snel te repareren, met 
doelpunten van Johannis 
Schot en Richard Kunst. Daar-
na ontstond een boeiend ge-
vecht, waarin beide ploegen 
fel verdedigden en de doel-
punten relatief schaars waren. 
En hoewel TOP een licht over-
wicht had en ook wat meer 
kansen creëerde, wist PKC dit 
te compenseren met een iets 
hoger scoringspercentage. 
Hierdoor hielden beide ploe-
gen elkaar in evenwicht en 
was het verschil tot aan de 
rust nooit groter dan één 
doelpunt. De ene keer kwam 

PKC op voorsprong en de an-
dere keer was het TOP dat 
even het initiatief had. Bij rust 
was het 11-11 en kon de wed-
strijd nog alle kanten op.
 
Tweede helft

In de tweede helft was het 
spelbeeld opeens heel anders. 
Na 12-12 stokte de doelpun-

tenproductie van TOP: de 
landskampioen bleef ruim 10 
minuten zonder treffer, onder 
meer doordat international 
Celeste Split aan de ketting lag 
bij PKC’s Suzanne Struik, mis-
schien wel de beste verdedig-
ster van Nederland. En hoewel 
PKC ook niet heel makkelijk tot 
scoren kwam, liep de thuis-

ploeg toch uit naar 17-12. Nick 
Pikaar wist eindelijk weer 
eens te scoren namens TOP 
(17-13), maar Richard Kunst en 
Maaike Steenbergen ver-
grootten de voorsprong van 
PKC naar zes treffers (19-13), 

met nog slechts 10 minuten te 
spelen.
TOP-coach Jan Niebeek liet 
Mick Snel en Nick Pikaar van 
vak wisselen en hoewel TOP 
daarna wel makkelijker scoor-
de, kwam deze ingreep te laat. 

Wel werd het na een 23-17 
tussenstand nog een beetje 
spannend, want TOP kwam 
terug tot 23-20 en kreeg 2 mi-
nuten voor tijd een vrije bal. 
Maar toen die werd gemist, 
kwam PKC niet meer in de 

problemen, zodat scheids-
rechter Marcel Luttik affloot 
bij een 23-20 eindstand.
 
Komende zaterdag wacht voor 
PKC de uitwedstrijd tegen pro-
movendus KCC/So Natural.

PKC in tweede helft langs kampioen TOP
van de redactie
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PKC kwam in de tweede helft niet meer in de problemen. (foto: Fleur Hoogendoorn)


