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Op zaterdag 6 januari vooraf-
gaand aan de nieuwjaarsre-
ceptie bond Papendrecht 1 de 
strijd aan met Papendrecht 
G1.

PAPENDRECHT - De mannen 
van G1 lieten zien duidelijk 
verder te zijn in de voorberei-
ding op de tweede seizoens-
helft en schoten uit de start-
blokken. Ze zetten gelijk veel 
druk naar voren en daar had-
den de mannen van ons eer-
ste veel moeite mee. De de-
fensie had het vooral bijzonder 
lastig met diepe spits Peter. 

Mede door zijn spelinzicht en 
doordat hij steeds op de goede 
plek stond, was het al na een 
kwartier 4-0 voor G1. Reden 
voor trainer Peter de Haan om 
in te grijpen en enkele veran-
deringen door te voeren. Za-
terdag 1 kwam daardoor beter 
in de wedstrijd en wist de sco-
re een beter aanzien te geven, 
maar G1 kon, met de sterk de-
buterende Bas, Jeffrey en Joel 
in de gelederen, vrij eenvou-
dig standhouden. In de slotfa-
se deed Peter de Haan nog 
een noodgreep door Michael 
van Rooijen bij G1 mee te laten 

voetballen, maar ook dat hielp 
niet. Volgens de begeleidende 
staf van G1 was Michael geen 
versterking en komt hij niet in 
aanmerking voor de basis van 
onze G-team. Bij de G-voet-
ballers waren de balvaardige 
dribbelaar Edison en Feyen-
oord-fan Maikel op schot. Bei-
den scoorden drie keer. Na een 
uur spelen maakte de sterk 
fluitende Erevoorzitter Bram 
Blom een einde aan de wed-
strijd die eindigde in een 7-4 
zege voor G1. We verwachten 
veel van G1 tijdens de rest van 
het seizoen!

G-voetballers winnen van 
Zaterdag 1

Jubilarissen gehuldigd

Veth Propulsion steunt 
de Soos
PAPENDRECHT - De Gouwe ouwe soos van VV Papendrecht heeft een financiële bijdrage 
gekregen voor het lief en leed potje van Veth Propulsion. Binnen de soos is de sociale 
betrokkenheid zeer groot. Voor deze betrokkenheid is dit potje beschikbaar, waaruit kleine 
attenties worden betaald om mensen iets te geven in leuke situaties maar ook bij minder 
leuke situaties. Veth heeft een bijdrage geleverd aan het lief en leed potje.

PAPENDRECHT - Op zaterdag 
6 januari werden tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie 19 jubila-
rissen van VV Papendrecht ge-
huldigd. Voormalig speler van 
zondag 1 Cees van der Stelt is 
zelfs al meer dan 70 jaar lid 

van VV Papendrecht. De overi-
ge jubilarissen waren: 25 jaar 
Bram Blom, T. de Borst, Mar-
tijn Brouwer, Marco Kees-
maat, Melvin Keesmaat, Jo-
han Keizer en Tom Sterrenburg. 
40 jaar: Ruud van Bergeijk, 

Ruud van Waardenburg, Arie 
Versteeg, Gert Soetendal en 
Edwin Schreurs 50 jaar: Addy 
van der Kolk, Wim van Pelt en 
Jan de Waal. 60 jaar lid Dick 
Nederlof, Frits Schorer en Arie 
Markesteijn.

PKC/SWKGroep heeft halverwege het reguliere seizoen van 
de Korfbal League nog altijd de koppositie in handen. In de 
eigen PKC-hal werd een stug verdedigend Fortuna/Delta Lo-
gistiek met 24-19 verslagen.

PAPENDRECHT - Bij PKC keer-
den Olav van Wijngaarden en 
Suzanne Struik terug in de ba-
sis, na respectievelijk ziekte en 
een lichte blessure. Zodoende 
zaten Zita Schröder en Danny 
den Dunnen op de bank. Den 
Dunnen zou in de tweede 
helft nog wel invallen.
 
PKC is in de Korfbal League de 
meest scorende ploeg, maar 
trof in Fortuna de ploeg die tot 
nu toe de minste tegendoel-
punten incasseerde. Kortom: 
de ploeg met de beste aanval 
trad aan tegen de ploeg met - 
in elk geval op papier - de bes-
te verdediging. En het werd 
inderdaad een wedstrijd 
waarin relatief weinig werd 
gescoord. Beide ploegen ga-
ven veel verdedigende druk, 
waardoor de aanvallers maar 
weinig tijd kregen om te 
schieten, wat ten koste ging 
van de zuiverheid. Bovendien 
creëerde PKC minder kansen 
dan gebruikelijk. Dit kwam 
niet alleen door het goede 
storende werk van Fortuna, 
maar ook door te veel slordig-
heidsfouten van de kant van 

PKC. Een goede wedstrijd 
werd het dan ook nooit, maar 
het bleef wel lang spannend.
 
In de eerste helft had PKC 
voortdurend het initiatief, 
maar dankzij het sterke verde-
digen van Fortuna werd de 
marge nooit groter dan drie 
treffers. Fortuna kwam zelf 
ook maar moeilijk te scoren, 
met slechts drie velddoelpun-
ten in de eerste helft. Maar 
verdedigende fouten van PKC 
leverde de gasten wel een 

groot aantal strafworpen en 
vrije ballen op, die feilloos 
werden benut. Zo bleef Fortu-
na in de wedstrijd en bij rust 
had PKC een voorsprong van 
slechts twee doelpunten: 11-9.
 
Ook in de tweede helft nam 
PKC direct het initiatief en bin-
nen een paar minuten was het 

14-11. Maar toen kwam Fortu-
na opeens helemaal los. De 
ploeg ging rebounds pakken, 
kreeg hierdoor meer moge-
lijkheden om te schieten en 
dit had meteen resultaat. 
Want in no-time was het 14-14 

en een paar minuten later 
kwamen de gasten zelfs voor 
het eerst op voorsprong (16-
17), met de achtste Fortu-
na-treffer in 8 minuten. PKC 
had het moeilijk, maar bij For-
tuna bleek de pijp opeens 

leeg. Want in de laatste 17 mi-
nuten van de wedstrijd scoor-
de de ploeg uit Delft nog 
slechts twee keer, beide keren 
uit een strafworp. PKC bleef 
wel doelpunten maken en 
boog een 18-19 achterstand 

uiteindelijk om in een geflat-
teerde 24-19 overwinning, 
met acht doelpunten van Ri-
chard Kunst en vier van Nad-
hie den Dunnen. Komende 
zaterdag speelt PKC in de ei-
gen hal tegen KZ/Hiltex.

PKC met moeite langs stug Fortuna
door Jacco van den Boogaart

Korfbal

ZATERDAG SPEELT 
PKC IN DE EIGEN 
HAL TEGEN KZ/
HILTEX.
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