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Papendrecht en Pelikaan hebben elkaar op het Slobbengors in 
evenwicht gehouden in een zeer aantrekkelijke wedstrijd.

PAPENDRECHT - De eerste 
minuten waren voor Papend-
recht. De gastheren kregen 
dan ook de eerste kans. Een 
fraaie crossbal van Koen Lig-
haam bereikte Justin Beem-
sterboer, die met een prima 
aanname zichzelf lanceerde 
en alleen richting Peli-
kaan-doel kon. Zijn schot 
werd door Pelikaan-keeper Je-
roen de Veij tot hoekschop 
verwerkt. Uit de daaropvol-
gende corner kopte Koen Lig-
haam rakelings over. Niet veel 
later kreeg Daeley van der 
Graaff eveneens een schiet-
kans, maar ook zijn poging 
ging over het doel.

Na de openingsfase liet Pa-
pendrecht de bal vooral aan 
Pelikaan en zakte ver in. Peli-
kaan kon weinig met het bal-
bezit en maakte het Papend-
recht niet echt moeilijk. Toch 
kwamen de gasten op 0-1. Een 
scherp aangesneden vrije bal 
van de linkerkant van Sharog 
Susani toucheerde de rug van 
Jesper Nossent en verdween 
achter de kansloze Papend-
recht-keeper Timo Kurpers-
hoek.

In de 27e minuut was Papend-
recht dicht bij de gelijkmaker. 
Een verre inworp werd door 
Koen Lighaam doorgekopt, 
waarna de inkomende Daeley 
van der Graaff de bal op de lat 
kopte. Papendrecht was in 
deze fase van de wedstrijd de 
bovenliggende partij en Peli-
kaan loerde op de counter. In 
de 30e minuut leidde dit bijna 
tot de 0-2. Een diepe bal kon 
door de uitkomende Timo 
Kurpershoek buiten zijn zes-
tien worden weggekopt. De 
bal belandde in de voeten van 
Jordy van Buren, die de bal net 

naast het lege doel schoof.

Na de rust begonnen beide 
ploegen afwachtend en kab-
belde de wedstrijd voort. De 
eerste kans was voor Pelikaan, 
toen Sharog Susani weer ach-
ter een vrije bal mocht plaats-
nemen. Zijn trap kon door de 
Papendrechtse defensie wor-

den weggewerkt. De bal be-
landde echter in de voeten 
van Jesper Nossent, die ver-
volgens voorlangs het doel 
schoot. Papendrecht voerde 
daarna de boventoon en kreeg 
in de 59e minuut een enorme 

kans, toen na een corner de 
bal voor de voeten van Roger 
Dupuis viel. Hij haalde uit, 
maar zijn schot verdween via 
de hand van een Pelikaan-ver-
dediger over de achterlijn. De 
prima leidende scheidsrechter 

Ngoumout zag er geen straf-
schop in. De daaropvolgende 
corner werd weggekopt door 
de Pelikaan-defensie, waarna 
Thomas Muilwijk de bal op-
pikte en uithaalde. De bal leek 
voorlangs te gaan, maar Roger 

Dupuis zette zijn voet ertegen 
en scoorde daarmee de gelijk-
maker.
In de laatste minuten kreeg 
Pelikaan drie hoekschoppen 
op rij, maar de Papendrechtse 
defensie hield stand.

Eén punt in boeiende wedstrijd
door Edwin Schreurs, VV Papendrecht

Voetbal

PAPENDRECHT EN 
PELIKAAN HEBBEN 
ELKAAR IN EVEN-
WICHT GEHOUDEN

De sterk spelende doelpuntenmaker Roger Dupuis in duel met Pelikaan-aanvoerder Erwin van Dis. (foto: Guillaume Kortekaas)

Lonneke Michielse en Monique Klooster zijn de kartrekkers van de meiden afdeling. (foto: VV Papendrecht)

De meisjesafdeling van VV Pa-
pendrecht houdt op zaterdag 
9 juni een open training. Wil je 
graag kennismaken met meis-
jesvoetbal, dan krijg je van de 
selectietrainers van de meis-
jesafdeling een training aan-
geboden. We nodigen alle 
meisjes van 10 tot 18 jaar uit 
om gratis mee te trainen. De 
training zal gegeven worden 
van 13.30 tot 15.00 uur op de 
voetbalvelden van het Slob-
bengors.
“De doelstelling van de open 
training is om weer nieuwe 
meiden enthousiast te maken 

voor het spelletje”. Aan het 
woord zijn Lonneke Michielse 
en Monique Klooster, beide 
dames zijn de kartrekkers van 
de meiden afdeling. “We ho-
pen volgend seizoen ook een 
team onder de 13 in te schrij-
ven, zodat we alle leeftijdsca-
tegorieën binnen de meisjes 
afdeling hebben. Dit jaar spe-
len er 3 meiden teams, mei-
den onder 15, 17 en 19. Alle 
teams strijden om de boven-
ste plaatsen in de competitie. 
Het zou geweldig zijn als we 
volgend seizoen voor alle leef-
tijden een team hebben. We 

zijn nog wel opzoek naar 
keepers. Die zijn een beetje 
dun gezaaid. De trainersstaf 
voor volgend seizoen is wel 
helemaal rond, we kunnen 
nog wel leiders en vlaggers 
gebruiken. De doelstelling is 
om een meidenafdeling neer 
te zetten die jaarlijks de vrou-
wen ploeg voorziet van nieuw 
bloed. Dat is wel een uitda-
ging maar het moet mogelijk 
zijn.” Dus ben je tussen 10 en 
18 jaar, dan ben je van harte 
uitgenodigd om mee te trai-
nen. Beleef dan hoe het is om 
Voetballeeuwin te zijn!

Meisjesafdeling houdt 
open training op 9 juni

Wedstrijdprogramma selecties

Kooyman Eigenhuis 
sponsort VV Papendrecht
Kooyman Eigen Huis heeft zich verbonden als sponsor aan VV Papendrecht. De makelaar 
die gevestigd is in het Brederodehuis, is niet alleen een actieve en sportieve makelaar, 
maar ook erg betrokken bij de samenleving. VV Papendrecht is er dan ook trots op dat 
Kooyman Eigen Huis de komende jaren onze club sponsort. Kijk voor het actuele huizen-
aanbod op www.kooyman.com. (bron: VV Papendrecht)

Aankomende zaterdag speelt 
het eerste zijn laatste wed-
strijd van het seizoen in en te-
gen Woudrichem. De aftrap 
van de slotwedstrijd is om 
14.30 uur. Het tweede gaat 
naar Oostkapelle uit het ge-

lijknamige dorp. Het tweede 
maakt zich op voor de nacom-
petitie die start op 2 juni. De 
vrouwen hebben hun compe-
titie afgesloten. JO19-1 speelt 
zijn laatste wedstrijd om 12.30 
uur thuis tegen GJS. Ook zij 

maken zich op voor de na-
competitie. MO19-1 sluiten 
eveneens af op het Slobben-
gros. Zij treden om 10.30 uur 
aan tegen SSW. Het program-
ma voor de overige elftallen: 
www.vvpapendrecht.nl


