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          Elke wedstrijd nu een finale… 

Abcoude, een club met ambities 

De lente heeft zich op de kalender alweer gemanifesteerd, maar echt lenteweer voelt toch anders. 

Niettemin staat ronde 20 op deze kalender en dat betekent de thuis ontmoeting met het toch altijd 

verrassende Abcoude, dat vanaf 2000 definitief de weg naar omhoog is ingeslagen. 

De club, na een fusie in 1973, waarvan het bekende ‘Abekewalda’ een van de partners was, 

genoemd naar de plaats van vestiging, kende vanaf de nieuwe eeuw een traject van geleidelijke 

voortgang op weg naar meer roem en beter technisch voetbal. Tot 2000 nog vierde klasser werd 

het bij de eeuw wisseling derde klasser en in 2010 werd zelfs de stap naar de tweede klasse 

gedaan, een milieu waarin de rood-blauwe formatie zich prima thuis voelt gezien de al gauw hoge 

klasseringen in de achter ons liggende jaren.  

En ook in deze competitie gaat het bij de Abcoudenaren om de knikkers en dat werd duidelijk bij de 

seizoenstart, toen driemaal achtereen werd gewonnen, waarna een periode volgde van wisselende 

successen. Het jaar werd afgesloten met een flinke nederlaag bij Hoofddorp, maar het nieuwe jaar 

bracht het team weer behoorlijke resultaten met overwinningen tegen Wasmeer, Legmeervogels en 

de Meteoor, waartegenover nipte nederlagen stonden tegen NVC en Weesp. Het resultaat is een 

plek in de middenveld kort achter de subtop, waarmee de ambitie om mee te blijven doen om de 

prijzen volop tot de mogelijkheden behoort. Daarvoor resteren nog zeven duels, te beginnen hier in 

het rood-witte bolwerk tegen Pancratius, dat met aantrekkelijk spel en met medewerking van de 

andere teams zowaar op de eerste plaats is gestationeerd. Pancratius-Abcoude wordt dus een 

wedstrijd tussen twee teams die voor de winst gaan en dat laat weinig ruimte voor speculaties.    

De doelcijfers ontlopen elkaar niet veel en voor de bezoekers geldt nog een extra motivatie om de 

nipte thuisnederlaag alsnog recht te zetten. De toeschouwers zullen op een spannend duel worden 

getrakteerd. 

De ondersteuning van de rood-blauwe selectie vinden we in de Res 2e klasse en de 2e klasse Ajun., 

waarin het tweede resp. de A1 van Abcoude fier bovenaan de ranglijst staan. 

De wedstrijd van vandaag wordt geleid door de heer M. Bruggeling.                                           

De balsponsors voor dit duel zijn HB Bewaking en Planplant Hoveniers in onze woonplaats. Wij 

danken de heren Willem Pot en Clemens Stricker voor hun materiële support.                             

Op onze bijvelden spelen de senioren 7 en 11 en enkele jeugdteams. 

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

gewoonlijk zich weer niet laten voorspellen. Veelal betekent het weer een herschikking in de 

ranglijst.  Omstreeks 16.00 uur zullen de uitslagen bekend worden gemaakt.  

Volgende week programma 21 met o.m. Abcoude-Zeeburgia en Kampong-Pancratius. Daarna wordt 

het Paasweekend gebruikt voor wat inhaal- en bekerwerk en wordt ronde 23 op 12 april gespeeld. 

De weersvoorspellingen zijn weer redelijk zonnig 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/
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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


 

       PANCRATIUS 1 
1 .Rogier Schrama(K)                                             9. Danny van Ingen 

2. Dwayne Bunsee                                                 10. Marciano Schep 

3. Joel Panka    11. Niels Vahlkamp  

4. Edinho Lith                                                         12. Mike van Haarlem 

5. Roy Deken                                                         13. Earvin Codfried 

6. Jean Pierre Kerkeboom                                     14. Lesley Rienks 

7. Anouar Bousatta                                                15. Rody Pot 

8. Ralf Fenne                                                          20. Brian Beijers(K) 

   

Trainer                                                                     Bart Jansen 

Ass. Trainer                                                             Frans de Klerk 

Keepers trainer                                                        Collin van Velzen 

Ass. Scheidsrechte                                                  Hans van Haarlem 

Verzorger                                                                 Stanley Deekman 

Leider:                                                                      Jelle Zwennis 

Materiaalman                                                           Bas den Arend 

                               

 

  



ABCOUDE 1 
1.Jeffrey IJmker 13. Wessel Westerhof 

2. Daryl Gerritsen  14. Loek Schings 

3. Elias Bouazzaoui 15. Niek Remijn 

4. Tom Pouw 16. Sjoerd Lemereis 

5. Robert Molenaar 17. Gioney Capello

  

9. Jeroen Puttmann 20. Terence Koswal 

10.Bjarne Dijkman 21. Pablo Yarbasan 

11.Stefan van der Hoef 

 

 

Trainers:                                                                    Joey van Leijenhorst                                                                                                            

      Leider                                                                     Hans Ligtvoet  

      Verzorger Wesley Heij 

      Ass. Scheidsrechter                                                  André Lens   

       

     

  

  

 

   Naast de Molen van Sloten – Langsom 5 - 

Amsterdam 

020-6691868 

Openingstijden:Maandag gesloten  

                   Dinsdag t/m Zondag van 11:30 tot 20:30  

 



BALLENSPONSOR 

VAN DE WEEK: 

 
Van Willem Pot 

en 

 

PLANTPLAN 

HOVENIERS 
 

Van Clemens Stricker 



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:  Vin Troost  
 

Leeftijd:9 
 
Team:F7 

 
Op welke positie sta het liefs:Middenveld of keeper     
 

Broertje/zusje:broertje Dex Troost    
 
School:  De B.A.S   
 

Groep:  5 

 
Hobby's: Voetballen en Gamen  

 
Leukste TV programma:Nickelodeon 
 

Favoriete Club: Ajax 
 
Favoriete speler:  Cillessen 
 

Mooiste Stadion:  Arena 
 
Mooiste Tenue:Ajax   

 
Favoriete Eten:  Pasta en mosselen 
  

 
 
 

  

 

 

 

           Pupil van de week 



 

PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

Programma: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
 
De eerste artiesten voor het Feestweekend 2015 zijn bekend! 
  
Vrijdag 15 mei zal Ruth Jaccot in de feesttent komen optreden 

Zaterdag 16 mei zal er een optreden zijn van Wolter Kroes 

  
Binnenkort volgt het volledige programma voor het feestweekend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

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 



 


