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 Papendrecht en Drechtstreek zijn twee topploegen die er een groot spektakel van willen maken. (Foto: Privé)

Op zaterdag 4 november is 
terug van weg geweest dé 
Dorpsderby, hét Papend-
rechtse sportfeest van 2017. 
Met leuke extra’s.

PAPENDRECHT - Papendrecht 
en Drechtstreek zijn twee top-
ploegen die er een groot spek-
takel van willen maken. Bij de 
wedstrijd zal veel lokale pers 
aanwezig zijn. Zo zullen van 
de wedstrijd filmopnamen 
gemaakt worden. De bijbeho-
rende samenvatting zal ge-
plaatst worden op de website 
van Regio-Voetbal.nl. Tevens 

is de Derby live te volgen op 
de radio bij RTV Papendrecht. 
De uitzending begint om 14.00 
uur en wordt verzorgd vanuit 
de sportwinkel in de kantine. 
Peter van Leijden presenteert 
het programma. De techniek is 
in handen van Erik Vasten-
ouw. Eef Schouten en Jeroen 
Jansen zijn de verslaggevers. 
 
Leuke extra’s
Om de wedstrijd heen zijn al-
lerlei leuke extra’s georgani-
seerd voor jong en oud. Voor 
de jeugd is een springkussen 
aanwezig. Verder zal er een 

verloting zijn. Na afloop vindt 
een waar feest plaats waarbij 
de muzikale omlijsting zoals 
altijd in de vertrouwde han-
den zal zijn van huis-DJ Fos-
siel. Kom langs en laat je ver-
rassen. Drechtstreek komt met 
een blauw-witte mars vanaf 
sportpark Oostpolder naar ons 
sportcomplex. Voor aanvang 
van de wedstrijd zullen enkele 
jeugdteams het veld oplopen 
en een erehaag vormen. De 
aftrap op het Slobbengors is 
om 14.30 uur. Voor leden van 
VV Papendrecht is de toegang 
gratis.

Derby Papendrecht- 
Drechtstreek is in aantocht

Bekerwedstrijd Flyball gehouden

Drechtstreek geklopt door
Woudrichem
Drechtstreek moest zaterdag 
zijn meerdere erkennen in 
het eveneens gepromoveer-
de Woudrichem, dat met een 
1-3 overwinning op zak terug 
reisde.

PAPENDRECHT - Aanvankelijk 
leek het er op dat Drecht-
streek, dat speelde zonder 
routinier Damien Vereecken, 
de wedstrijd naar zich toe kon 
trekken maar de ploeg van 
Leon Elands speelde een de-
gelijke wedstrijd. Het eerste 
doelpunt viel in de 18de mi-
nuut en werd gescoord door 
Randy Kroos, op aangeven van 
Patrick Kunst. Niet zo heel 

lang daarna wist Bori Secreve 
de gelijkmaker in te koppen 
op een corner van Tim Saam-
an.
 
Steekbal
In de 35ste minuut van de 
wedstrijd was het andermaal 
Secreve die een steekbal van 
Danny Schaap achter doelman 
Joris Moesman wist te plaat-
sen. Het grootste deel van de 
tweede helft bleef de 1-2 rust-
stand op het bord staan. 
Drechtstreek knokte voor wat 
het waard was en het had ge-
ruime tijd een veldoverwicht 
maar Woudrichem wist kalm 
stand te houden. Het slaagde 

er zelfs nog in om kort voor 
het eind van de wedstrijd de 
1-3 te scoren. Dat laatste doel-
punt kwam wat onverwacht 
al had trainer Munoz wel en-
kele verdedigers opgeofferd 
om voorin meer gevaar te 
kunnen stichten bij deze wed-
strijd.
 
Extra stimulans
In aanloop naar de derby van 
komende zaterdag waarin 
Drechtstreek op het Slob-
bengors de v.v. Papendrecht 
ontmoet is deze verliespartij 
wellicht een extra stimulans 
om daar dan in elk geval pun-
ten te behalen.

De Vereniging Van Honden-
bezitters Papendrecht heeft 
het afgelopen weekend een 
Bekerwedstrijd Flyball ge-
houden, daar er twee groe-
pen van verschillende uren 
aan deelnamen is de uitrei-
king pas later.

PAPENDRECHT - 17 honden 
met baas namen deel aan de 
wedstrijd Flyball, zowel ge-
vorderden als beginnelingen 
namen deel aan deze beker-
wedstrijd om punten te beha-
len voor de eind ronde van 
Sport en Spel “ALL INN” 2017, 
wat eind december van dit 
jaar afgesloten zal worden. 
Alle honden hadden er beslist 

heel veel zin in. Voor de twee-
de keer op rij behaalde ook dit 
jaar Leen Smit met de Border 
Collie Erin weer de 1ste plaats. 
Leen Smit met zijn super-
hondje Erin behaalde zondag 
voor de 5de keer de 1ste plaats. 
Erin behaalde een gemiddelde 
van 7 sec. rond. Eliza Faas met 
haar snelle hond Timo volgde 
op de 2de plaats met een klein 
verschil, behaalde ook een ge-
middelde 7sec. en 63 h een 
geweldig goed resultaat. De 
3de plaats voor Goof Verbree 
met zijn hond Sita; beh.een 
gem. van 9sec. De 4de plaats 
voor Rob Klaassen met zijn 
hond Roxy; beh.een gem. van 
10 sec. rond. De 5de plaats 

voor Ronald Hagemeijer met 
zijn hond Droef;beh.een gem.
van 10 sec. 31h. De 6de plaats 
voor Job van der Wal met zijn 
hond Lizzy; beh.een gem. van 
11 sec.De 7de plaats voor Mo-
nique van Bekkum met haar 
hond Jack; beh.een gem. van 
12 sec. De 8ste plaats voor Sas-
kia van der Berg met haar 
hond Tessa; beh een gem.van 
13 sec. 03 h. De 9de plaats voor 
Ankie Melisse met haar hond 
Sjors; beh.een gem. van 13 sec. 
43 h. De 10de plaats voor Mar-
ja IJzerman met haar hond 
Donja; beh.een gem. van 19 
sec. De prijsuitreiking zal vol-
gende week zondag plaats-
vinden om 11.00 uur.

In een matig duel heeft Pa-
pendrecht twee punten laten 
liggen tegen laagvlieger Har-
dinxveld.

PAPENDRECHT - Op sportpark 
Sluisweg in Hardinxveld-Gies-
sendam werd het 2-2. Pa-
pendrecht speelde in een veel 
te laag tempo en gaf in de 5e 
minuut Hardinxveld de gele-
genheid om de score te ope-
nen. De verdediging van Pa-
pendrecht greep te laconiek in 
waardoor de bal zomaar voor 
de voeten kwam van de spits 
van Hardinxveld die alleen 
voor Timo Kurpershoek kwam 
te staan.
 
Puike redding
De keeper van Papendrecht 
kon de openingstreffer met 
een puike redding voorkomen. 
De rebound werd tot opluch-
ting van de Papendrechtse 
supporters naast het lege doel 
geschoven. Papendrecht had 
de overhand, maar creëerde 
niet al te veel kansen. Koen 
Lighaam was dicht bij de ope-
ningstreffer, maar zijn beide 
schoten vlogen over het doel. 
Hardinxveld werd ook bij zijn 
tweede kans geholpen door 
de Papendrechtse defensie. 
Een te korte terugspeelbal 
werd opgepikt en keurig afge-

rond door de aanvalsleider 
van Hardinxveld: 1-0. Papend-
recht pakte de draad gelijk 
weer op en vijf minuten later 
was de stand alweer gelijk. 
Vanaf de rechterkant gaf Jus-
tin Beemsterboer een afge-
meten voorzet op Jay Luciano 
die de bal knap binnen schoof.
 
Tweede helft
Na de rust zakte het niveau 
van de wedstrijd nog verder 
weg. Papendrecht bleef on-
zuiver in de passing en ging de 
duels te weinig aan. Het de-
fensief spelende Hardinxveld 
loerde op de counter en speel-
de vooral met de lange bal. De 
thuisploeg kwam uit een 

standaardsituatie weer op 
voorsprong. Een vrije bal werd 
terug gekopt naar de tweede 
paal, waar de bal met een 
schuiver binnen werd ge-
werkt.

Kleine kansen
Papendrecht, dat moeite had 
met de defensieve speelwijze 

van Hardinxveld, ging ook op-
portunistischer spelen en 
kreeg wat kleine kansen. In de 
27e minuut kwam Papend-
recht op gelijke hoogte toen 
de bal uit een voorzet van 
George Tomas de Brito door 

Koen Lighaam werd binnen 
gekopt.
 
Laatste kwartier
In het laatste kwartier pro-
beerde Papendrecht de over-
winning nog te forceren, maar 

Hardinxveld hield stand en 
vierde, na het laatste fluitsig-
naal, het punt als een over-
winning.
Opstelling
Opstelling Papendrecht tij-
dens deze wedstrijd: Kurpers-

hoek, Adouvi, Goodett (Leen-
heer), Kamerling, Muilwijk 
(Molenaar), Van der Graaff 
(Bravenboer), Van der Net, 
Thomas de Brito, Luciano, 
Beemsterboer, Lighaam.

Matig Papendrecht verspeelt punten 
Van de redactie

Speelde tegen Hardinxveld

NA DE RUST ZAKTE 
HET NIVEAU VAN 
DE WEDSTRIJD 
NOG VERDER WEG

Het was lastig doorkomen door de stugge verdediging van Hardinxveld. (Foto: Edwin Schreurs)


