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Blijft Pancratius meedoen aan de top ? 

Beste supporters en gasten, 

Quick 1890, ‘oud’ maar altijd gericht op resultaat 

Met het ‘lengen’ der dagen en een toenemend aantal zonne uren begint de competitie toch alweer in het begin van 

de eindspurt te geraken. We spelen vandaag de 18
e
 ronde en dus het vijfde retour programma. Daarmee ligt 

alweer tweederde van dit seizoen achter ons. 

In deze 18
e
 ronde krijgen de roodwitten een oude grijsaard op visite. Zoals de naam al aangeeft, behoort de 

Amersfoortse vereniging tot de oudste voetbalclubs van ons land. Uiteraard betekent dat dat er in de roemrijke 

geschiedenis van deze vereniging de nodige topprestaties zijn beleefd, waarvan de website dan ook uitvoerig 

verslag doet. 

In 1888 werd de basis gelegd door een stel vrienden onder de naam ‘Sparta’. In 1890 was de officiële start als 

AFC. In 1894 volgde een fusie met de studentenvereniging Quick en werd het al snel Quick A en in 1900 werd het 

tenue vastgesteld rood-zwart ‘met sjerp en pet !’ De vereniging doorstond (dus) twee oorlogen, waarvan de laatste 

natuurlijk veel narigheid en terugval bracht ook al omdat bezetters de fraaie accommodatie als een ruïne 

achterlieten. In 1990 werd een groots eeuwfeest gevierd o.m. met een wedstrijd tegen een Nederlands elftal. 

Daarbij werd ook de naam ‘AFC Quick 1890’ officieel.   

Door de jaren heen wist de club zich te ontworstelen aan het afdelingsvoetbal en speelde het 1
e
 team veelal in de 

tweede klasse KNVB, met uitschieters naar beneden, maar ook naar boven: Rond en na de eeuwwisseling kende 

de vereniging drie periodes van 1
e
 klasse voetbal. In het seizoen 2008/09 werden de beide opponenten van 

vandaag voor het eerst met elkaar geconfronteerd in de 2
e
 klasse B. 

De punten werd tweemaal broederlijk gedeeld: In Badhoevedorp 0-0 en in Amersfoort 1-1. Dat jaar leverde beide 

teams geen promotie op. Na een kort periode derde klasse kwamen de roodzwarten in 2013 na een 

kampioenschap weer terug in deze tweede klasse. Intussen hadden de roodwitten drie jaar met de eerste klasse 

kunnen kennismaken. 

Dit seizoen dus opnieuw samen in de 2
e
 klasse, waarin een aantal deelnemers weinig van niveau verschillen. 

Zowel DCG als Quick kenden een aantal topposities, maar ook Zeeburgia en Pancratius dienen zich regelmatig 

aan bij de toppers. Daarnaast zijn er ook clubs als Weesp, NVC, Abcoude en Houten, die regelmatig de rangorde 

verstoren. In feite kan men stellen, dat alleen de beide degradatie plaatsen wel zo’n beetje zijn bepaald, maar dat 

daarboven ‘alles mogelijk is’. 

In oktober werd het in Amersfoort, niet onfortuinlijk 1-2 en dus worden vandaag de mouwen weer flink opgerold. De 

bezoekers kunnen getuige zijn van een snel en spannend duel, waarin kleinigheden het eindresultaat kunnen 

bepalen. De ‘breedte’ van Quick wordt mede bepaald door de zondag-reserves, die ruim aan de leiding gaan in 

een R3
e
 klasse en de A1 junioren, die in de Hoofdklasse opereren. 

Het nieuwe jaar bracht de bezoekers niet veel succes met een 1-1 bij Buiksloot en nederlagen tegen Wasmeer, 

Zeeburgia en Weesp, waardoor de riante toppositie moest worden prijsgegeven.  

De wedstrijd van vandaag wordt geleid door de heer O. Broers.                                                                               

De balsponsors voor dit duel zijn ABIM Reclame en Zwart tankstation en wasinrichting. Wij danken de beide 

ondersteuners voor hun materiële support.  

Op onze bijvelden spelen de senioren 5 en 11 en enkele jeugdteams. 

Ook op de andere velden in deze 2B weer zes interessante ontmoetingen, waaronder dat andere top-duel 

Zeeburgia-DCG en verder veel spanning in de subtop. Omstreeks 16.00 uur zullen de uitslagen bekend worden 

gemaakt, waarbij we aantekenen, dat het resultaat bij Zeeburgia een half uur later bekend is. Volgende week 

programma 19 met o.m. Quick-NVC en de derby Hoofddorp-Pancratius. 

 

De weersvoorspellingen zijn weer wat beter 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. 

 

                                                                                                                     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 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



 

 

              
Ook dit jaar willen wij alle mensen bedanken voor hun hulp!! 

 

Op  

zaterdag 28 maart 

vanaf 20.30 uur 

 

zijn alle medewerkers en vrijwilligers van harte welkom voor een gezellige avond. 

 

Uw partner mag uiteraard mee!! 

 

Bestuur Pancratius 

 

 



 

 

 
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. Danny van Ingen 

2. Dwayne Bunsee 10. Marciano Schep 

3. Justin Ruijter  11. Earvin Codfried  

4. Joel Panka 12. Edinho Lith 

5. Donny Ekkeveld 13. Niels Vahlkamp 

6. Jean Pierre Kerkeboom 14. Lesley Rienks 

7. Anouar Bousatta 20. Collin van Velzen(K) 

8. Ralf Fenne  

   

 

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 

 

                                 

 

 

 



QUICK 1890 AFC 1 

Sander van Amstel Wesley van Beekhoven(k) 

Jamal Belakhdar Micha Claassen 

Monir Fakhari Rob Hosman 

Rowan van den Hurk Harrie Kersten 

Jeremy Lindenberg Richard Moore 

Muslu Nalbantoglu Michael Ouwerkerk 

Roy Ouwerkerk Mark Pot 

Paul Richard Jeffrey Snijders 

Jordi Vreekamp Bas Wobbes     

 

 

 

   

Trainers  Ernst Kraak 

Ass trainer  Willem van Empelen 

Leider  Mick Lindenman     

      

       

 

         

        

 

 

 

 

 

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: 

 

 
Van Rene Heim 

en 

 

 

 

 

 

Van Jochem van der Voort 



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/


             

  
  
  

 

 

Naam:  Sydney Cloudt  

 
Leeftijd:8 jaar 

 
Team:F6 

 

Op welke positie sta het liefs:   laatste man  
 

Zusje:   Bonita 
 
School:   Horizon  

 
Groep:  4 

 
Hobby's: Skiën    
 

Leukste TV programma: YouTube Enzo Knol   
 

Favoriete Club: AFC Ajax Amsterdam 
 
Favoriete speler:  Lionel Messi 

 
Mooiste Stadion: Camp nou Barcelona   

 
Mooiste Tenue: het traditionele rood-wit van Ajax  
 

Favoriete Eten: aardappelen met spinazie, een gekookt eitje en een 
Wiener schnitzel. 

      
    

 

  

Pupil van de week 



 

PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

 

Programma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pancratius voor Esparanza 
 

 

 
Op 4 februari  werd er in Badhoevedorp een inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten geopend. 

Een huis waar mensen met kanker elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen krijgen en elkaar 
kunnen ondersteunen in de ziekte die zij hebben. Maar er is ook aandacht en ruimte voor de directe 
omgeving van de kankerpatiënt. Denk daarbij aan de partners en kinderen van kankerpatiënten. Ook zij 
krijgen te maken met een wereld die volkomen vreemd voor ze is en die er voor zorgt dat de wereld op 
zijn kop komt te staan. Het huis geeft ze de mogelijkheid om even bij te komen, de frustraties en 
onmacht van zich af te praten en elkaar te bemoedigen. 

Om zo een huis levensvatbaar te houden is er veel geld nodig. Geld dat moeten komen van donoren en 
giften. 

De oprichters van Esparanza hebben het voor elkaar gekregen om het sterren voetbalteam van RTL naar 
Badhoevedorp te halen voor het spelen van een wedstrijd tegen voetballers uit Badhoevedorp. Deze 
wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 14 maart 2015 om 14.00 uur bij Pancratius. 

Elke speler die mee wilt doen moet daar wel € 100,00 voor over hebben. Deze spelers spelen ieder een 
half uur tegen het sterren team van RTL. Er is ruimte voor 20 spelers. Spelers kunnen zich natuurlijk 
door anderen laten sponseren. De opbrengst is natuurlijk voor Esparanza. Maar laten we eerlijk zijn wie 
wil er niet tegen een Michaël Mols, John Williams, Humberto Tan, Andy van der Meijde, Baas B, Ben 
Saunders, Regillio Vrede. Jody Bernal of Mark van Bommel spelen. Na de wedstrijd natuurlijk foto en 
handtekening momenten.   

Spelers die zich inchrijven mogen niet hoger of in de 3de klasse voetballen. 

Natuurlijk verwachten wij veel kijkers bij deze wedstrijd. Omdat er voor Esparanza gespeeld wordt zal er 
voor deze wedstrijd een toegangsprijs van € 5.00 gevraagd worden. Op deze manier hopen wij als 
gastheer van deze wedstrijd een mooie bijdrage te realiseren voor een mooi en goed initiatief in 
Badhoevedorp; Inloophuis Esparanza. 

Komt allen en schrijf je snel in als deelnemer. Een mooie en leuke ervaring. 

Inschrijven kan je via:   info@inloophuisesperanza.nl 

Geef je snel op, want vol is vol. 

Harry den Arend 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

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 

 

 



 


