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In het thuisduel tegen Meerkerk heeft Papendrecht de nega-
tieve reeks doorbroken met een zwaar bevochten overwin-
ning.

PAPENDRECHT - Papendrecht 
verzuimde om in de eerste 
helft een ruime voorsprong te 
nemen. Papendrecht zette 
vanaf het begin Meerkerk flink 
onder druk en kreeg aan het 
begin van de wedstrijd een 
serie corners. Deze leidden al-
lemaal tot gevaarlijke situaties 
voor het doel van keeper Wil-
co den Tuinder. De eerste ech-
te kans was voor Koen Lig-
haam die een voorzet van Jay 
Luciano net voor de keeper 
dacht in te tikken, maar de bal 
verdween naast het doel. De 
volgende kans was voor Jay 
Luciano toen na de zoveelste 
corner de bal voor zijn voeten 
viel. Zijn schot belandde ech-
ter in het zijnet. Niet veel later 
kreeg hij een vrije kopkans, 
maar de bal werd door Den 
Tuinder net overgewerkt. In 
de 25e minuut liet Meerkerk 
zich voor het eerst echt zien. In 
een snelle counter werd de 
spits van Meerkerk, Bart 
Koomans, diep gestuurd. Hij 
omspeelde de ver uit zijn doel 
gekomen Timo Kurpershoek. 
Gelukkig voor Papendrecht 
ging zijn schuiver voorlangs. 
Niet veel later kwam Papend-

recht dan toch op voorsprong. 
Stephan Bravenboer dribbelde 
vanaf de zijkant richting het 
strafschopgebied waar hij met 
een steekbal de opgekomen 
Xavier Leenheer bediende die 
vervolgens met een schuiver 
de 1-0 aantekende.
 
Initiatief
In tegenstelling tot vorige 
week pakte Papendrecht na de 
rust meteen weer het initia-
tief. Dit leidde tot kansen voor 
Luciano en Justin Beemster-
boer, maar beiden hadden het 

vizier niet op scherp. Een 
kwartier na rust kwam Pa-
pendrecht op een verdiende 
2-0 voorsprong. De sterk spe-
lende Koen Lighaam ontsnap-
te weer eens op de linkerflank. 
Zijn voorzet werd bij de twee-
de paal met het hoofd afge-
rond door Jay Luciano. Niet 
veel later bracht Meerkerk de 

marge weer op één, toen na 
een counter een voorzet van 
de linkerkant ongelukkig door 
Xavier Leenheer in eigen goal 
gewerkt werd. De aanslui-
tingstreffer had een verlam-
mende werking op de thuis-

ploeg die de grip op de 
wedstrijd kwijtraakte. Meer-
kerk probeerde met lange bal-
len de gelijkmaker te forceren. 
Papendrecht bleef knokken en 
kreeg genoeg mogelijkheden 
om de wedstrijd te beslissen. 

Vijf minuten voor tijd kwam 
Papendrecht nog goed weg. 
Nadat de bal in de zestien be-
landde, ontstond een flipper-
kastsituatie. Diverse schoten 
van Meerkerk konden geblokt 
worden door de verdediging 

van Papendrecht. Uiteindelijk 
werd de bal weggewerkt. Tij-
dens de ultieme slotfase van 
deze wedstrijd was de pijp 
leeg bij Meerkerk en kon Pa-
pendrecht de drie punten vei-
ligstellen.

Papendrecht wint moeizaam 
Edwin Schreurs

Tegen Meerkerk

VIJF MINUTEN 
VOOR TIJD KWAM 
PAPENDRECHT 
NOG GOED WEG

De maker van het tweede doelpunt Jay Luciano haalt uit, Meerkerk-verdediger Thijs van Klij is te laat. (Foto: Guillaume Kortekaas)

Wedstrijdprogramma selecties

G1 boekt weer een 
overwinning
PAPENDRECHT - Papendrecht G1 heeft weer een overwinning behaalt. In een doelpuntrij-
ke wedstrijd won het team van met 11-7 van Sparta’30. Het team staat op een mooie 
vierde plek in de competitie. Zij zijn ook nog actief in de beker. De ploeg speelt zijn 
thuiswedstrijden altijd om 10:00 uur. U bent van harte uitgenodigd om de mannen en 
vrouwen te zien schitteren op het Slobbengors.

PAPENDRECHT - Zaterdag 1 
gaat op bezoek bij Heukelum. 
De ploeg uit het gelijknamige 
dorp staat één plek onder Pa-
pendrecht met twee punten 
minder. De aftrap op het 
sportpark De Vriezenwijk is 

om 14:30 uur. Het tweede gaat 
op bezoek bij Pelikaan, de af-
trap in Zwijndrecht is om 15:00 
uur. De vrouwen Spelen tegen 
Groot-Ammers, zij trappen om 
12:00 uur af. JO19-1 speelt om 
14:30 uur een thuiswedstrijd 

tegen Alblasserdam. MO19-1 
spelen eveneens thuis, ST 
SOM uit Kerkdriel is de tegen-
stander. Aftrap is om 10:30 uur. 
Het programma voor de overi-
ge elftallen is te vinden op 
www.vvpapendrecht.nl.

De ploeg is een mix van een begenadigde keeper, robuuste verdedigers, frivole middenvelders en snelle 

Team van de Week JO13-2 
bestaat uit talentvolle eer-
stejaars en een paar ervaren 
tweedejaars D-pupillen.

PAPENDRECHT - De ploeg is 
een mix van een begenadigde 
keeper, robuuste verdedigers, 
frivole middenvelders en snel-
le aanvallers. JO13-2 speelt in 
de derde klasse vaak tegen 
JO13-1-teams. De spelers had-
den het daar de eerste wed-
strijden best moeilijk tegen, 
maar langzaamaan zie je ze 
groeien. Trainer/coach van het 
voetbalelftal is Albert-Jan van 

Barneveld. Hij wordt bijge-
staan door stagiair Kevin Kok. 
De trainingen worden drukbe-
zocht. Dat laat duidelijk zien 
dat de kinderen allemaal gek 
zijn van voetbal.
 
Eén dame
De groep bestaat uit 12 jon-
gens en 1 dame. Femke laat op 
het middenveld wekelijks zien 
niet onder te doen voor de 
jongens. De defensie wordt 
gevormd door keeper Jelte en 
de verdedigers Dirk, Floris, 
Lars, Maddox en Tarik. De 
middenvelders zijn Femke, 

Senna en Quinten en voorin 
lopen meestal Bart, Koray, 
Marwan en Zion. Ondanks dat 
ze nog niet veel klinkende 
overwinningen hebben ge-
boekt, zie je ze als team voor-
uitgaan. Vaak valt het allemaal 
net niet hun kant op, maar als 
ze zo doorgaan, komen de ze-
ges vanzelf. De thuiswedstrij-
den van JO13-2 starten altijd 
om 9 uur. Wilt u op de hoogte 
blijven van het wel en wee 
van het pupillenteam, neem 
dan eens een kijkje op de 
teampagina of op de eigen Fa-
cebook-pagina.

Team van de week: JO13-2


