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Het team van de week, JO9-3. (Foto: Privé)

In deze rubriek nemen we 
een team onder de loop tij-
dens een wedstrijd. Op deze 
manier zijn zij in de gelegen-
heid om zich te presenteren 
aan het grote publiek. Deze 
week is JO9-3 het team van 
de week.

PAPENDRECHT - JO9-3 speelt 
een wedstrijd tegen streekge-
noot Sliedrecht JO9-4. Een ge-
duchte tegenstander want 
deze ploeg heeft de afgelopen 
weken enkele monsterscores 
op het bord gezet. Toch is het 
Papendrecht wat uit de start-

blokken schiet, voordat Slie-
drecht het in de gaten heeft 
staat het al met 1-0 achter. Het 
enige meisje in het team Sen, 
onlangs nog pupil van de 
week, scoort met een strak 
schot. Niet veel later wordt het 
2-0 door de watervlugge drib-
belaar Adam. Sliedrecht wordt 
zelfs op een 3-0 achterstand 
gezet als Jay-jay na prima 
doorzetten scoort. Achterin 
heeft Papendrecht het dik op 
orde met de twee robuuste 
verdedigers Chantuo en Brian. 
Zij kunnen echter ook niet 
voorkomen dat Sliedrecht zich 

terug knokt naar 3-3. Keeper 
Jelle is kansloos bij alle doel-
punten. Na de rust pakt Slie-
drecht weer het initiatief, 
maar het is Papendrecht wat 
via Danley op 4-3 komt. Slie-
drecht toont veerkracht en 
komt met twee prima goals 
voor het eerst op voorsprong. 
In de laatste minuut van de 
wedstrijd heeft Papendrecht 
nog een razendsnelle counter 
in huis. Adam kan alleen rich-
ting de keeper en blijft uiterst 
koel en schiet de gelijkmaker 
binnen. Een dik verdient ge-
lijkspel. 

Team van de week: 
JO9-3

Wedstrijdprogramma selecties

De Derby was één 
groot feest
PAPENDRECHT - Ondanks het weer was de prima georganiseerde Derby Papendrecht - 
Drechtstreek weer een spektakelstuk. De Drechtstreek jeugd kwam naar het Slobbengors 
met de Drechtstreekmars. De spelers kwamen samen met jeugdspeler en onder begelei-
ding van vuurwerk en veel rook het veld op. De sfeer om het veld was geweldig. Wethou-
der Koppenol, die getuige was van de wedstrijd, sprak van een mooie middag.

PAPENDRECHT - Het eerste 
elftal zal na het verlies in de 
dorpsderby weer de draad 
moeten oppakken in de be-
kerwedstrijd tegen DFC. De 
ploeg uit Dordrecht speelt in 
de zaterdag 3e klasse waar zij 

in de middenmoot staan. De 
aftrap op sportpark Kromme-
dijk is 14:30 uur. Het tweede 
elftal heeft geen verplichtin-
gen. De vrouwen spelen een 
uitwedstrijd tegen De Alblas, 
aftrap 11:30 uur. JO19-1 speelt 

eveneens uit, Dubbeldam is 
de tegenstander aftrap in Dor-
drecht 12:30 uur. MO19-1 speelt 
thuis tegen Baronie, aftrap 
10:30 uur. Voor het program-
ma voor de overige elftallen 
zie www.vvpapendrecht.nl.

Op een sfeervol Slobbengors heeft Drechtstreek met een ver-
dedigende, maar effectieve tactiek dik verdiend de drie pun-
ten mee naar de Oostpolder genomen.

PAPENDRECHT - Het was het 
eerste deel van de wedstrijd 
vooral aftasten. Drechtstreek 
zocht vanuit een sterk verde-
digend blok gelijk de diepte en 
was het eerste kwartier het 
dreigendst. De gasten kwa-
men diverse keren met lange 
ballen gevaarlijk door. De 
grootste kans was voor Mi-
chael Slingerland, die na een 
diepe bal plots alleen voor Pa-
pendrecht-keeper Timo Kur-
pershoek opdook. Hij zag zijn 
schot hoog over het doel ver-
dwijnen. Papendrecht, dat het 
meeste balbezit had, kon er 
weinig tegenover zetten. Het 
bleef bij een kopbal voorlangs 
van Justin Beemsterboer en 
een inzet van Jay Luciano, die 
prima gered werd door keeper 
Justin Moesman. 
 
Gevaarlijk
Drechtstreek bleef gevaarlijk 
met snelle counters. In de 28e 
minuut resulteerde dat in de 
0-1. Een voorzet van de linker-
kant werd bij de tweede paal 
ingekopt door Randy Kroos. 
Kurpershoek kon met een pri-
ma redding de voorsprong 
voorkomen. Op de rebound 

van Michael Slingerland was 
hij echter kansloos. Binnen 
een minuut leek het erop dat 
Papendrecht op gelijke hoogte 
kwam, maar het doelpunt van 
Justin Beemsterboer werd 
door de verder prima leidende 
scheidsrechter De Jong afge-
keurd wegens vermeend vast-
houden van dezelfde Justin 
Beemsterboer. Na de rust ver-
anderde er weinig. Drecht-
streek liet de bal aan Papend-
recht en was gevaarlijk in de 
counter. Het was dat de aanval 
van Drechtstreek in de counter 

onzorgvuldig was, anders had 
Papendrecht tegen een grote-
re achterstaand aangekeken. 
Koen Lighaam met een volley 
en de ingevallen Jearlon Mar-
tina met een kopbal kwamen 
het dichtst bij een doelpunt. In 
de 60e minuut sloeg Drecht-
streek opnieuw toe. Een coun-
ter leek onschadelijk gemaakt 

te worden door de Papend-
rechtse defensie, maar Drecht-
streek heroverde direct weer 
de bal. Dit leidde tot een voor-
zet die bij de tweede paal met 
een volley door Randy Kroos 
op geweldige wijze via de bin-

nenkant van de paal binnen 
werd geschoten: 0-2. Met een 
slotoffensief probeerde Pa-
pendrecht de aansluitingstref-
fer te forceren. Diverse chaoti-
sche momenten ontstonden 
in het strafschopgebied van 

Drechtstreek, waar keeper Jo-
ris Moesman meerdere keren 
handelend moest optreden. 
Hij werd één keer gepasseerd, 
maar kreeg hulp van een op 
de doellijn staande verdediger. 
Doordat Drechtstreek onzorg-

vuldig was in de counter, bleef 
Papendrecht nog in de wed-
strijd. Tot de laatste minuut 
knokte de thuisploeg voor wat 
het waard was, maar Drecht-
streek bleef met veel wils-
kracht en inzet op de been.

Effectief Drechtstreek wint de derby 
Van de redactie

Op Slobbengors

TOT DE LAATSTE 
MINUUT KNOKTE 
DE THUISPLOEG

Aanvoerder Mark Kunst haalt namens Drechtstreek uit, Bright Adouvi en Daeley van der Graaff kijken toe. (Foto: Edwin Schreurs)


