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 Kan Pancratius de negatieve spiraal doorbreken ? 

Beste supporters en gasten, 

De Meteoor, legendarisch voor ‘Noord’ 

Deze zondag is de laatste wedstrijddag van het jaar en brengt ons meteen naar het midden van de 

jaarcompetitie 2014/15. Een goed moment om de balans op te maken. En in dat opzicht hebben de 

supporters van de thuisclub de laatste weken weinig om warm van te worden. 

Na een zwakke opening met twee nederlagen wisten de rood-witten daarna met attractief spel de goede lijn 

weer te vinden en dat bracht het team al snel weer aan de kop van de ranglijst. Maar toen het uiteindelijk 

op oogsten aankwam met vier wedstrijden voor de boeg, waaruit toch wel twaalf wedstrijdpunten mochten 

worden verwacht, stokte de machine en brachten drie van die matches slechts twee schamele puntjes op. 

Vandaag dus de laatste kans om het roer weer om te gooien.  

De Meteoor is een gerenommeerde sportvereniging in Tuindorp Oostzaan. Met TOB werden daar jarenlang 

duels uitgevochten om de eer van het dorp. En lang was die eer aan de Meteoor gegund. 

Opgericht in 1923 bestaat de club in Noord dus al meer dan 90 jaar. Na de oorlog speelde de vereniging 

zich in de derde klasse, maar in de jaren daarna was het toch pendelen naar de 4e en zelfs een aantal 

jaren naar de vijfde klasse. In 2007 en 08 ging het weer crescendo naar drie, maar daarna toch weer 5 

seizoenen vierde klasse. Vanaf 2013 werd de weg naar boven weer ingezet en na de 3e klasse 

promoveerde de formatie vorig seizoen zo maar door naar deze tweede klasse. 

In deze tweede klasse ging het de promovendus niet voor de wind. Met vier nederlagen werd geopend, 

maar daarna kwam er een kortstondige opleving met 3-1 tegen Wasmeer, 3-3 bij Kampong en 2-1 tegen 

Abcoude, waarna het weer vijfmaal mis ging tegen Buiksloot, Legmeervogels, NVC, Zeeburgia en Weesp. 

Door de zege van Buiksloot tegen Pancratius staan de wit-zwarten nu laatste. 

We treffen de reserves van De Meteoor aan in de R3e klasse en de toekomst (A1) in de eerste klasse. 

De bezoekers worden ongetwijfeld op een levendige wedstrijd getrakteerd met veel technische 

hoogstandjes. De thuisclub zal graag de aanval zoeken, terwijl de bezoekers op een lucratieve uitval  zullen 

loeren. Het weer van de dag zal mogelijk nog van invloed kunnen zijn op het resultaat.  

De wedstrijd staat vanmiddag onder leiding van de heer Y. Pieters.                                                              

De balsponsors voor dit duel zijn Agterberg Vleeswaren, Zwanenburg en Tuincentrum Osdorp, Asd.W.    

Wij danken de heren Louman en Ottenhof voor hun materiële steun.   

Op onze bijvelden spelen de senioren vijf en enkele jeugdteams. 

Ook op de andere velden in deze 2B weer zes interessante ontmoetingen, waarvan de thuisclubs de 

meeste punten zullen halen. Omstreeks 16.00 uur zullen de uitslagen bekend worden gemaakt. 

Na dit weekend gaan we de ‘winterstop’ in met mogelijk nog wat inhaal en bekerduels hier en daar. De 

tweede helft van deze competitie gaat weer op 25 januari van start, o.m. met de Meteoor - DCG en Weesp 

- Pancratius. 

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

zijn kille 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. 

Onze vaste assistent-scheidsrechter Theo Sol wensen wij van harte veel sterkte toe en een spoedig herstel 

uit een onverwachte attack.                                                                                                   



                                                                                                                Bestuur RKSV “Pancratius” 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

      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/


 

 

Stand WEST I 2e KLASSE B 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Op 29 december is het oliebollen toernooi 

 op zondag 4 januari 2015 om 13.30 uur 

is de nieuwjaarwedstrijd  

Pancratius 1 – ‘Oud’Pancratius 

met aansluitend de nieuwjaars borrel 

 



 

 

 

 

 

     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 

1. Rogier Schrama(K)  9. Bobby Bosma 

              2. Rudinho Haime  10. Roy Deken 

3. Joel Panka  11. Ralf Fenne  

4. Dominique Sweers  12. Sander Eijk 

              5. Dwayne Bunsee  13. Donny Ekkeveld 

              6. Jean Pierre Kerkeboom  14. Annouar Boussatta 

      7. Niels Vahlkamp  20. Chalid  el Harrak 

8. Danny van Ingen   

   

 

Trainer  Bart Jansen 

Ass. Trainer  Frans de Klerk 

Keepers trainer  Collin van Velzen 

Ass. Scheidsrechter  Hans van Haarlem 

Verzorger  Stanley Deekman 

Leider:  Jelle Zwennis 

Materiaalman  Bas den Arend 

 

                                 

 



 

 

DE METEOOR 1 

 Dave Leunk         Stefan Jongbloed 

 Melicio Goodett        Mitch Bos 

 Trevor Strobbe        Ferry Noordhuis 

 Don Goos         Nolando Montblanc 

 Donny Geel         Danny Lorent 

 Sergio Comvalius        Yassine Jamal 

 Tom van Gellekom        Rami Sroer 

 Diego Bos 

 

 Trainer:         Gerrie Breugem 

 Leider:         Hans Bibber 

 Verzorger:         Fred Leunk 

 Ass. Trainer:        Rinus Gennissen 

 Keeper trainer:        Rene Stermerdink 

        

 

 

 

 

 

 

 

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: 
 

Deze week zijn onze balsponsoren: 

Ruud Ottenhoff van: 

 

 

 

 

en 

Jos Louman van: 

 



 

 

     

       H&H Studio 
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 

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


TOT ZIENS! 
 
 
 

 
 

 
 

     

 

Naam: Elijah Wattimury   
 

Leeftijd: 8 
 

Team: Pancratius F8 
 

Op welke positie sta het liefs: Rechts buiten / Aanvaller    

 
Broertje/zusje: geen    

 
School: Visser ‘t hooftschool     

 
Groep: 5  
 

Hobby's: voetbal en gamen  
 

Leukste TV programma: Omme Opa 
 
Favoriete Club: Real Madrid 

 
Favoriete speler: Ronaldo 

 
Mooiste Stadion: Arena  
 

Mooiste Tenue: Ronaldo  
 

Favoriete Eten: Spaghetti  
 



 

 

 

PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

        
                     
 

Programma: 
 

 

    



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  

                                

ONZE PLATINA SPONSOREN 

Aannemersbedrijf Dirk Louman 

Abim Reklame 

Accuraat Verhuur 

Auto Brockhoff 

Autobedrijf Rene Holla 

Barnhoorn Vermeer Makelaars OG 

Brockmann Dakwerken 

BVCM BV 

CB Groep 

Heineken Brouwerijen 

Geluidstechniek Gertie Weij 

Jagtman Mode 

SportCentrum Badhoevedorp 

Tuincentrum Osdorp 

Van der Meer & Co, accountants 

Vermeulen Verzekeringen  

Zwart Tank & Was Centrum 



 


