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Een trapje lager 

Beste supporters en gasten, 

  Weesp, een nieuwe uitdaging. 

Na een aantal zonnige voetballoze maanden mogen we dan eindelijk weer de gebruikelijke zondagse 

gang naar ons Schuilhoeve complex maken om ons vlaggenschip bij te staan in de gang naar nieuwe 

roem. En na een seizoen van onophoudelijke teleurstellingen, vaak in de laatste minuten van de 

duels hopen de vaste supporters weer naar een herboren Pancratius te kunnen kijken, die het, een 

trapje lager, weer moet zien te klaren om, liefst een beetje in de top, zich op dit niveau te handhaven. 

Vier jaar spelen op het scherp in de eerste klasse, waarop we met trots terugzien, heeft veel van de 

vereniging en de selecties gevraagd. Derhalve enige berusting om weer te kunnen acteren op een 

niveau, waarin een vereniging als de onze zich thuis voelt, met wedstrijden tegen clubs, die al 

jarenlang op een prettige manier met ons om de prijzen speelden.  

De eerste thuiswedstrijd van dit nieuwe speeljaar brengt ons de fusieclub (uit) Weesp in het veld. 

Veel weten we natuurlijk niet meer van deze tegenstander, ware het niet, dat de Weespenaren altijd 

in de top van de ranglijst van deze tweede klasse opereerden. Altijd toch net de boot misten, dikwijls 

ook in de nacompetitie.  

IJverig speurwerk in het internet leverde helaas weinig resultaat op over het wel en wee van deze 

sportvereniging, waarvan we weten, dat de club in mei 2003 onder de nieuwe naam verder ging na 

een fusie tussen de beide rivaliserende Weesper voetbalclubs. Sedertdien hield de club stand in deze 

tweede klasse in de bekende blauwwitte outfit. 

De competitie 2014/15 werd goed begonnen met een stevige overwinning tegen Houten en ook de 

reserves en de A1 jeugd openden met belangrijke driepunters. 

Over een resultaat van vandaag is uiteraard weinig te zeggen. De rood-witten startten vorige week 

matig tegen de bijna eeuwige rivaal Zeeburgia, dat met de mond beleden weer een regelrechte 

promotie tegemoet gaat, maar dat zal de komende weken moeten blijken. Aan de thuisclub is het om 

met een verjongd team weer een goede positie te bevechten om misschien op termijn weer een 

stapje hoger te kunnen gaan. We rekenen in ieder geval weer op een leuk, attractief duel. De 

wedstrijd wordt geleid door de heer W. van der Geest. 

De balsponsor voor deze eerste thuis competitiewedstrijd zijn de broers Andre en Jos Kager, ter 

nagedachtenis aan onze  Ere-Voorzitter Jan Kager. 

Wij kunnen niet nalaten de mannen van Bart en zijn staf veel succes en een beetje mazzel toe te 

wensen om misschien weer eens een klein feestje te kunnen bouwen…. 

Op onze bijvelden spelen de senioren zeven en enkele jeugdteams. 

Ook op de andere velden in deze 2B weer zes interessante ontmoetingen, waarvan NVC-Zeeburgia 

nadrukkelijk terugwijst naar het vorig seizoen. Op basis van de eerste wedstrijdronde moeten 

Hoofddorp, DCG, Abcoude en Quick weer hoge ogen gaan gooien. 

Omstreeks 16.00 uur zullen de uitslagen bekend worden gemaakt. 

Volgende week de derde ronde met o.m. Weesp-NVC en Pancratius-DCG, zware thuisduels.  

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” 

 



 

 

 

      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 

 

 

 

 

  

 

 

 



                                    

 

                                                                            

 

HULP GEZOCHT!!!!! 

Wij zijn dringend op zoek naar helpende handen. 

Door ziekte en afwezigheid moet de kantine zelfs diverse 

avonden op slot!! 

Bent u zelf bereid ons te helpen of weet u iemand die tijd 

heeft om ons te ondersteunen, neem dan a.u.b. contact op 

met 06-13562660 of info@pancratius.com 

Momenteel zitten wij echt met onze handen in het haar!! 

Het kan toch niet dat er binnen een vereniging met 1000 

leden geen ouders/leden zijn die hun steentje bij willen 

dragen! 

 

mailto:info@pancratius.com


  

 

                      

 

     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 
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SELECTIE PANCRATIUS 1 

Rogier Schrama(K) Danny van Ingen 

Annouar Boussatta Abdel Errachid 

Rudinho Haime Niels Vahlkamp 

Roy Deken Dwayne Bunsee  

Earvin Codfried Lesley Rienks 

Jean Pierre Kerkeboom 

Joel Panca 

Justin Ruyter 

Tony Schreurs 

Ralf Fenne Brain Beijers(k) 

  

                                                          

   Trainer:              Bart Jansen 

   Ass. Trainer:                                                              Frans de Klerk 

  Keepertrainer:  Collin van Velzen 

Ass. Scheidsr:                                                            Theo Sol 

Leider:  Jelle Zwennis 

Verzorger:  Stanley Deekman 

Materiaalman:  Bas den Arend 

                                                      



 

 

             FC WEESP 1 

 Arno Copier Niels Irik 

 Wouter Spanjerberg Aize Burggraaf 

 Rick v.d. Burg  Ramon Westland 

 Kick v. Aelst Koen Buddenberg 

 Thijs Visser Jesse v. Huisstede 

 Dirk Jan Aalst Rogier v.d. Nes 

 Jelle de Wild Robin Lammertse 

 Marcin Kmiecik Robert Vermeulen 

 Joost Tiddens 

 

 Hoofdtrainer: Mario Rijnsburger 

 Leider: Roel Rakers 

 Ass. Scheidsrechter: Kees Makkinje 

 Verzorger: Joop Wijhake 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

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: 
 

 

 

 

Jos en Andre Kager 

ter nagedachtenis aan 

ere voorzitter 

Jan Kager 

 

 

 

     

 

 

 

 



 

             

 

       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 

TOT ZIENS! 

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


 
 

 

 

Langs deze weg wil ik mij graag voor stellen aan diegene die ik nog niet ontmoet heb. 

 

Mijn naam is Bart Jansen, 43 jaar. Ik woon samen met mijn vriendin Hester en dochter Alana. 

Oorspronkelijk kom ik uit Badhoevedorp en via vele omzwervingen ben ik in 2011 teruggekeerd 

naar Amsterdam. 

Samen met Nick van Teeffelen, met wie ik samengewerkt heb in Amerika ben ik in 2013 gestart 

met het organiseren van voetbalkampen bij Pancratius. Tijdens de eerste gesprekken met 

bestuursleden viel mij gelijk op dat Pancratius nog een “echte voetbalclub” is waarbij de 

organisatie in handen is van zeer bevlogen mensen en de club gedragen wordt door de vele 

vrijwilligers die hun ziel en zaligheid in Pancratius stoppen.  Binnen komen bij deze mooie club 

voelde als een warm bad! Vervolgens kwam de vacature hoofdtrainer en was het voor mij een 

kleine stap om de gesprekken aan te gaan. 

Na aangesteld te zijn als de nieuwe hoofdtrainer ben ik gaan inventariseren en kwam ik er al snel 

achter dat mijn voorganger Ton Pronk een prima selectie had samengesteld met een hoog gehalte 

door Pancratius zelf opgeleide spelers. Na het vertrek van Ton Pronk hebben zijn opvolgers Kees 

Keizer en Guus Uhlenbeek hard gewerkt om het 1e elftal te behouden voor de 1e klasse, wat 

helaas niet gelukt is.  

Een van mijn wensen naar het bestuur was om te kunnen werken met een grote technische staf. 

Hier is zeker gehoor aan gegeven. Ik heb het genoegen om dit seizoen op het veld te mogen staan 

met Frans de Klerk (assistent trainer), Danny Hijzelendoorn (trainer jong Pancratius), Collin van 

Velzen (keeperstrainer), Patrick van Leeuwen (assistent trainer) en Noreddin el Bakkali (assistent 

trainer). Patrick en Noreddin zijn bij de selectie aangesloten in het kader van hun TC-2 trainers-

opleiding. In elk geval een uitgebalanceerde staf met voor mij veel aanvullende kwaliteiten. 

 

 

 



 

 

 

 

Tijdens het afgelopen seizoen zijn we gestart om voor dit seizoen een kwalitatief sterke selectie op 

de been te brengen. Een aantal goede spelers hebben de club tijdens de zomer helaas verlaten. 

Hiervoor in de plaats zijn er een aantal nieuwe spelers toegevoegd waaronder een aantal bekende 

gezichten met een Pancratius verleden zoals Rogier Schrama, Danny van Ingen en Everon 

Richardson. Al met al een jonge talentvolle hongerige groep met veel kwaliteit en mogelijkheden. 

Met Pancratius willen wij dit seizoen in elk geval staan voor attractief voetbal met een herkenbare 

stijl waarmee we de toeschouwers wekelijks spektakel willen bieden 

De huidige 2e klasse B ziet er goed uit met veel aan elkaar gewaagde clubs en leuke derby’s. De 

eerste derby hebben we afgelopen weekend al gespeeld, dus de kop is er af. 

Na een wat afwachtende 1e helft tegen Zeeburgia werd er in de 2e helft een stuk vrijer gespeeld. 

Na de 2-1 van Roy Deken hing de gelijkmaker voor ons in de lucht en werd er beter druk gezet op 

de tegenstander. Helaas schoot Zeeburgia met een mooie vrije trap de hoop er bij ons uit en werd 

de eindstand bepaald op 3-1. Vandaag tegen FC Weesp kunnen we ons revancheren voor deze  

valse competitiestart! 

 

Bedankt voor jullie steun en namens staf en selectie wens ik jullie allen een leuke wedstrijd en een 

succesvol seizoen! 

 

Bart Jansen 

Hoofdtrainer RKSV Pancratius 

  

 

 

 

    



 

 

    PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

 

 

  PROGRAMMA : 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                               GEEN GLASWERK BUITEN!! 

Tijdens alle wedstrijden, van F-jes tot en met de senioren, mag er buiten de kantine 

alleen op het afgebakende gedeelte alcohol in kunststof of kartonnen bekers worden 

gedronken. Non-alcoholische dranken mogen buiten de kantine alleen in kunststoffen 

of kartonnen bekers (of plastic flesjes) worden gedronken. 

Dit zijn regels opgesteld door de KNVB. De KNVB stuurt waarnemers op pad die 

hierop controleren en overtredingen rapporteren naar de KNVB. Wordt een 

overtreding geconstateerd dan is er een boete of punten in mindering. Zelfs het 

spelen van wedstrijden zonder publiek behoort tot de santies. 

Van de personen die in overtreding zijn wordt door de KNVB een foto gemaakt en 

opgestuurd naar de club. Wij verhalen de boete op de personen op deze foto’s!!! 

Denk er dus om!!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


