
 

 

                                 ZONDAG 6 APRIL 2014 

PANCRATIUS 

- 

                   NVC  
 

 

 



 

 

 

                 

 

 



 

Kan Pancratius nog laatste strohalm grijpen ? 

Beste supporters en gasten, 

N V C, kampioen 2B en degelijke middenmoter…. 

Nog vijf rondes resteren van de 26 programma’s die in deze competitie 2013/14 tot eindresultaten 

moeten leiden. En van deze vijf wedstrijden moeten de rood-witte Badhoevedorpers de laatste 

strohalmen grijpen om de ernstig dreigende degradatie te ontkomen. Enerzijds is het aantal teams dat 

nog bijgehaald kan worden niet meer zo groot en de puntenachterstand vaak nog aanzienlijk. En ook de 

dreiging van lantaarndrager Zeeburgia is van dien aard, dat het lijkt alsof de ploeg kost-wat-kost het 

eersteklasserschap veilig wil stellen en de twee punten boete al redelijk heeft weggewerkt. 

NVC, de tegenstander van vandaag, promoveerde als kampioen van 2B, vorig jaar naar deze eerste 

klasse en boekte sedertdien een  reeks met regelmatige overwinningen en nederlagen. Opvallend is 

daarbij, dat slechts twee driepunters werden behaald in uitwedstrijden (Foresters en Stromvogels) en dat 

de winst derhalve voornamelijk behaald werd in zes thuiswedstrijden. De geelzwarten lijken dus 

kwetsbaar in uitwedstrijden, maar of dat ook vandaag in Badhoevedorp geldt, mogen we alleen maar 

hopen.  

De historie van NVC is snel verteld: Opgericht in 1931 als NVV, volgden daarna nog een drietal 

voetbalclubs het voorbeeld, waaronder in 1932 (RKSV) Meervogels ’32. In 1946 werd voor de 

duidelijkheid de naam veranderd in SV Naarden. In 1967 werd gefuseerd met Meervogels  en werd het 

enige jaren “De Vesting”. Ook de beide andere clubs fuseerden in 1979 tot Naarden ’79 en toen was in 

1989 de tijd rijp voor een totale fusie en werd het Naardense voetbal herenigd in ’N V C’. 

De matige historie van de thuisclub dit jaar is een negatief verhaal. Na een overweldigende start werd na 

een aantal goede tot redelijke resultaten een traject van veel nederlagen ingezet, waardoor de afdaling 

naar de voorlaatste plek al wekenlang moest worden ingenomen. Een kleine opleving in januari/februari 

deed het geloof in betere tijden herleven, maar vanaf maart werden weer een drietal nederlagen 

geboekt, vaak ook na een voorsprong. Het is dus zaak dat er toch minimaal eenmaal, liefst tweemaal, 

gewonnen wordt en de ‘midden’positie van de gasten van vandaag en de eerder geconstateerde 

uitresultaten van de bezoekers zou daartoe een aanleiding kunnen zijn.   

De thuissupporters hopen derhalve op een positief resultaat en de neutrale toeschouwer rekent altijd op 

een leuk, attractief duel. De wedstrijd wordt geleid door de heer M. Wateler.  

De balsponsor van vandaag is Café “Gijntje van Heintje”van Hein en Sven Louman. 

Op onze bijvelden spelen de senioren 10 en 11 en enkele jeugdteams. 

Ook op de andere velden in deze 1A weer zes interessante ontmoetingen, waarbij de resultaten van 

DEM-Zeeburgia en SDO-Uitgeest van belang zijn voor de posities in de degradatiezone. 

Volgende week ronde 23 met o.m. AFC’34 – Pancratius en N V C – O F C.  

De weersvoorspellingen zijn weer goed voor het weekend, maar mocht het weer zich onverhoopt toch 

van zijn waterige kant laten zien, dan kunt u zich altijd terugtrekken in onze kantine, waar een 

enthousiaste serviceploeg klaar staat om u te verwennen met koele dranken en warme hapjes. Daar 

kunt u zich ook op twee schermen laten voorlichten over het wel en wee van onze vereniging en over 

belangrijke sportgebeurtenissen om ons heen. 

Wij wensen de spelers en begeleiders van de beide elftallen, de scheidsrechter en de toeschouwers een 

fijne sportmiddag toe. En misschien zien we u wel weer eens terug op ons Schuilhoeve complex. 

 

 

                                                                                                           Bestuur RKSV “Pancratius” 
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      AGTERBERG  

 VLEESWAREN  B.V.        

In opmars met zelfgemaakte producten 
 De Heining 4 – 8, 1161 PA Zwanenburg 

Tel.  020 – 497 38 41, Fax. 020 – 497 73 22 

 www.agterberg-vleeswaren.nl 

                      Specialist in toelevering van o.a. (sport) kantines, Catering en instellingen  

              Agterberg Vleeswaren b.v. is een vleeswaren groothandel die sinds 1972 is 
gevestigd  in Zwanenburg.        In een straal van ± 100 km. leveren wij onze klanten. Door 
de centrale ligging (tussen Haarlem en Amsterdam) kunnen wij iedereen snel van dienst 

zijn. 

 

 

http://www.agterberg-vleeswaren.nl/
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     Afhalen: tijdens openings uren mogelijk  

 

     Reserveren: mogelijk tot 19.00 uur 

            Reserveren: na 19.00 uur; alleen voor groepen groter dan 6 personen 

          Reserveren per e-mail: tot 14:30, daarna per telefoon 

 

      Locatie: Sloterweg 259 1171 CP Badhoevedorp 

 

       0 2 0 - 4 4 9 0 8 4 7 of via info@labocca.nl 

 

mailto:info@labocca.nl


 

SELECTIE PANCRATIUS 1 

Paul Roos(K) Eder  Medina Delgado 

Annouar Boussatta Sander Aznar Martinez 

Tony Schreurs Ralf Fenne 

Roy Deken Dwayne Bunsee  

Earvin Codfried Ryan Kool 

Jean Pierre Kerkeboom Justin Ruyter 

Lionell Grootfaam 

Menno Schelling 

Dominique Sweers 

                                

                                                               

 

   Trainer:                Kees Keizer 

   Ass. Trainer:                                                                Guus Uhlenbeek 

Keepertrainer:    Frans de Bree 

Ass. Scheidsr:                                                              Theo Sol 

Leider:    Cees Ruyter, Jelle Zwennis 

Verzorger:    Stanley Deekman 

Materiaalman:    Bas den Arend 

                         



 

             NVC 1 

 Gijs Roelofsen(k) Vincent Gibson 

 Abdoulzahim Ghoudou Kevin Vermeij 

 Mitchell Kogeldans  Franklin de Jong 

 Ludciano Tolud Jermain Heldoorn 

 Jeroen Beerthuizen Steve Promes 

 Jan Hessing Peter van Dongen 

 Gilliam Hund Kelvin van Langen 

 Giovanni Boezerman Giovanni Zebeda 

 Djurre Sturm Mike Eman(k) 

 Dylan Manstra Ivar van Dinteren 

 Ferry de Smalen (A) Olivier Havik 

 Lesley Vlieger 

  

Trainer: Arno Splinter 

Ass. Trainer: Joeri van Gelder 

Verzorger: Tim Wernsen, Michelle Steehouwer   

Keepertrainer: Casper Nelis 

Team Manager: Rob Snoek 

Materiaal: Mike Fernhout 

Kleding: Sandra van Huik 

  

 

 

 

 

Naast de Molen van Sloten – Langsom 5 - Amsterdam 

020-6691868 

Openingstijden:Maandag gesloten Dinsdag t/m Zondag van 11:30 tot 20:30 uur 

 
 



 

 

                                              

 

 

 

     BALLENSPONSOR 

VAN DE WEEK: 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

H&H Studios  

Meer dan alleen wassen, knippen en stylen! 

 

Bij iedere kapper kun je terecht voor de standaardbehandelingen, maar bij H&H studios weet je zeker dat 
jouw haar én look in topvorm zijn én blijven. Wij maken dé persoonlijke stijl die bij jou past en die jouw 

beste kanten naar voren brengt. Kortom, topkwaliteit en waar voor jouw geld! 

Sponsor van Pancratius, omdat wij ook gedreven zijn om topprestaties te leveren.  
 

 

H&H studios 
Arendstraat 2 (zijstraat Pa Verkuyllaan nabij Bibliotheek) 

1171 DZ Badhoevedorp 

T: 020-7520592 
E: info@henhstudios.nl 

www.henhstudios.nl 

TOT ZIENS! 
 

mailto:info@henhstudios.nl
http://www.henhstudios.nl/


 
 

 

  

 

  

Pupil van de week is deze keer Jimmy Thepen. 

Jimmy is geboren op 17 augustus 2005 en speelt in de selectie F2. 
Hij speelt het liefts in de positie van de spits maar vindt het ook leuk om zo nu en dan op doel 
te staan, al komt hij hiervoor wel wat lengte te kort. 
 
Hij brengt de meeste vrije tijd door met een bal of dit nu binnen is of buiten, 
er is altijd een bal in de buurt. 
 
Hij vindt het een eer om pupil van de week te mogen zijn en samen met de grote mannen 
het veld op te gaan om de aftrap te nemen. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Inschrijving mini mix toernooi 18 mei. 

 

De inschrijving voor het minimix toernooi voor zondag 18 mei, is gestart. Elk team, welke 

Pancratius gerelateerd ( oud spelers, spelers, lid, familie) is, mogen mee doen. Teams van buiten 

Pancratius zullen geweigerd worden. Het toernooi is bedoeld voor voetballers vanaf de zondag 

jeugd. Je kan je team plus de namen van de spelers per email sturen naar 

minimixed@quicknet.nl. Je inschrijving is pas definitief als wij het bevestigen.  

Uiterste inschrijfdatum is 30 april! Wacht niet tot het laatste moment. 

 

De eerste inschrijving is al binnen: 

- Daan's beauty's 

 

 

Het minimixteam 

 

 

 

                       



 

    PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

 

 

  PROGRAMMA  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 



 

Feestweekend 2014 
Sinds het 75 jarig jubileum van RKSV Pancratius in 2005 vindt er jaarlijks aan het einde van het seizoen het 
feestweekend plaats. Zo zal ook dit jaar het feestweekend gaan plaatsvinden van donderdag 15 mei tot en 
met 18 mei. Zoals bij vele bekend betekent dit 4 dagen gezelligheid in en om de feesttent! 

Het programma voor dit jaar is momenteel als volgt:  

Donderdag 15 mei, 

Klaverjas achttallen toernooi, aanvang 19.00 uur  

Vrijdag 16 mei, 

Vanaf 20.00 uur Hollandse avond in de feesttent met optredens van: 

 Band Sesam (afgelopen jaar succesvol op zaterdag) 
 Peter Beense 
 Duo Heesbeen 
 Mulder en Mulder 
 Django Wagner 

Hoofdsponsor van deze avond is Tank- en Autowascentrum BP 
ZWART, www.tankenwascentrumzwart.nl/ 

Zaterdag 17 mei,  

Voor de  D, E, F junioren en Champions League het mini mix Toernooi 

Voor de aller kleinste leden het ome Jan Eijs Toernooi  

Vanaf 20.00 uur feestavond in de feesttent met optredens van: 

 Flamman & Abraxas 
 Quincy 
 Na het succes van vorig jaar opnieuw dj MKSTYLE bekend van Bloomingdale www.dj-mkstyle.com/ 
 New Timeless 
 Foute Disco, hierbij zal er een scooter worden verloot! 

Hoofdsponsor van deze vanond is TUINCENTRUM OSDORP, www.osdorp.nl/ 

Zondag 18 mei,  

Mini Mix Toernooi voor alle senioren en A, B en C junioren 

Het weekend zal vanaf ca 16.30 uur op gezellige wijze worden afgesloten met o.a. een optreden van 
Michael Agterberg. 

  

Voor vragen kunt u zich melden via feestweek@pancratius.com 

 

  

 

 

  

               

 

 

 

http://www.tankenwascentrumzwart.nl/
http://www.dj-mkstyle.com/
http://www.osdorp.nl/
mailto:feestweekend@pancratius.com


                            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


