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Kunnen de mannen van Bart de goede weg blijven volgen ! 

Vandaag de absolute derby :  Pancratius - Hoofddorp 

De boeiende competitie 2013/14 lijkt nog maar zo kort geleden van start gegaan, maar toch is 

alweer een kwart van dit seizoen geschiedenis. Vandaag de zevende ronde en daaraan kleeft een 

bijzonder tintje. Het programma biedt de onvervalste Haarlemmermeerse derby : Pancratius – 

Hoofddorp.  

Door het grillige patroon van de reeksen van de laatste jaren moeten we teruggaan tot het seizoen 

2009/10 toen de beide rivalen ook in deze 2e klasse B de degens kruisten. Daarvóór was het de 

ploeg uit Hoofddorp, die enkele jaren in de eerste klasse had vertoefd. Maar bij deze laatste 

confrontatie werd het resp. 1-2 en 3-1 in het voordeel van de Badhoevedorpers, maar het was dan 

ook het jaar dat Pancratius voor het eerst de stap naar de eerste klasse wist te realiseren. Nu weer 

een geheel nieuwe situatie na de degradatie van de thuisclub, terwijl de ‘tricolores’ steeds een 

belangrijke rol bleven spelen op dit niveau, maar ook steeds weer de weg naar omhoog zagen 

geblokkeerd.   

 

Dit seizoen dus weer geheel nieuwe kansen en beide teams lijken serieus de weg naar de eerste 

klasse weer te willen inslaan. De roodwitten startten moeizaam met twee nederlagen, maar 

herstelden zich daarna sterk met vier overwinningen. De Hoofddorpers deden het iets minder met 

overwinningen bij Wasmeer en De Meteoor en thuis tegen Buiksloot, maar moesten de punten 

inleveren tegen Kampen, Zeeburgia en Legmeervogels. En vorige week veegden beide teams de 

vloer aan in de bekerwedstrijden tegen resp. Tos Actief en Ankaraspor.  

De beide ‘reserves’ spelen ook op hoog niveau in dezelfde hoofdklasse en daarin is het tot nu toe 

sprokkelen en een beetje (meer) geluk hebben. In de bekerronde wisten de beloften van 

Hoofddorp van DCG te winnen, terwijl de jeugd van Pancratius het nipt tegen Chabab-2 moest 

afleggen. Ook de beide 2e elftallen spelen vandaag, om 11.00 uur, tegen elkaar.     

Voor de weinigen (?) die hiermee niet bekend zijn even een korte terugblik op het Hoofddorpse 

voetbal. Het was al in 1919 dat voor het eerst in Hoofddorp werd gevoetbald onder de vlag van de 

VV Hoofddorp, maar door allerlei problemen moest deze activiteit weer in 1926 worden beëindigd. 

In 1927 was er nieuw leven met de oprichting van ETO (Eerlijk ter Overwinning) en in 1939 kwam 

daar de RK Voetbalvereniging Hoofddorpse Boys bij. Zoals dat ook in Badhoevedorp was, werden 

er jarenlang stevige lokale duels uitgevochten in het Hoofddorpse, totdat mede onder enige druk 

van gemeentewege in 1969 de beide verenigingen besloten tot een samengaan. De SV Hoofddorp 

was een feit. In 1973 verhuisde de club van het Concoursterrein in het centrum naar Overbos en in 

2002 werd opnieuw verhuisd, nu naar het complex De IJvelden, aan de IJweg.  

Vandaag in deze zevende competitieronde dus deze spannende ontmoeting om ‘De eer van de 

Meer’. Wie van de twee gaat na vandaag voorlopig met deze eer strijken, maar belangrijker is 

natuurlijk of een of beide teams één of meer punten aan hun score kunnen toevoegen. Voor de 

toeschouwers geldt alleen de vraag of er aantrekkelijk sport wordt bedreven als reclame voor het 

regionale voetbal. 

De wedstrijd wordt geleid door de heer M.S. Tjong A Hung.                                                             

Er zijn twee balsponsors  voor deze wedstrijd. Deze worden geschonken door Modebedrijf 

“Jagtman Mode”, dat hiermee de het dorp wil laten meegenieten van de viering van het 40-jarig 

bestaan en door de heer Nico Vlaming, een van onze trouwe onderhoudsmedewerkers, met name 

op het complex. Naast de gelukwensen voor de familie Jagtman betuigen wij beide sponsors onze 

hartelijke dank. 

Op onze bijvelden spelen de senioren vijf, zeven en elf en enkele jeugdteams. Bij aanvang van 

deze wedstrijd is de uitslag van de confrontatie van de beide beloftenteams in ieder geval al 

bekend. 

Volgende week dan weer de achtste speelronde met o.m. Hoofddorp-Weesp en Abcoude-

Pancratius.                                                  

                                                                                                        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. 

 

 

 

NA AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD: 

Live muziek met 

MICHEAL VAN INGEN 
 

http://www.agterberg-vleeswaren.nl/


 

 

Stand WEST I 2e KLASSE B 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HULP GEZOCHT!!!!! 

Wij zijn dringend op zoek naar helpende handen voor de 

kantine! 

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

paar uurtjes de tijd heeft om ons te ondersteunen,       

neem dan a.u.b. contact op met 06-13562660 of 

info@pancratius.com 
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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 
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              SELECTIE PANCRATIUS 1 

1.Rogier Schrama(K)  9. Bobby Bosma 

2. Joel Panka  10. Danny van Ingen 

3. Justin Ruijter  11.. Ralf Fenne  

4. Jean Pierre Kerkeboom  12. Rudinho Haime 

5. Dwayne Bunsee  13. Hicham  L'Merrouni 

6. Dominique Sweers  14. Earvin Codfried 

7. Ritchie van Hameren  15. Merano Omzigtig 

8. Roy Deken  20. Brian Beijers 

 

Trainer  Bart Jansen 

Ass. Trainer  Frans de Klerk 

Keepers trainer  Collin van Velzen 

Ass. Scheidsrechter  Theo Sol 

Verzorger  Stanley Deekman 

Leider:  Jelle Zwennis 

Materiaalman  Bas den Arend 

 

    

                                 

 

 

http://www.pancratius.com/Uploaded_files/Zelf/Hicham%20L'Merrouni-7215.JPG


 

HOOFDDORP 1 

1. Edwin Pieterse (K) 11. Marijn de Haas 

2. Elroy Knol 12. Dylan Manstra 

3. Yannick Steffens  13. Sven Wierda 

4. Wibout de Vetten 14. Rainer Sion 

5. Mitchell Janssen 15. Jeffrey van Goethem 

6. Terry Klokkemeier 16. Remco Cicilia 

7. Kobina Plange 17. Nick Witschge 

8. Jasper de Bie 18. Mahir Unver 

9. Ibrahim Akkabi Danny de Bruyn (k) 

10. Nick Tavenier Rick Wijnberg (k) 

 Rob Wiggerink (k) 

 

Trainer: Jimmy Simons 

Ass. Trainer: Robert v.d. Starre 

Verzorger:  Sven Vos, Cura 

Keeper trainer: Ferry Moerman 

Leiders: Jos v Wieringen, Bert v. Scheppingen 

Ass. Scheidsrechter: Manfred Metzer 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

Wij feliciteren de familie Jagtman met het 40 jarig jubileum!! 

 

en 

 

Nico Vlaming, 

De man die ervoor zorgt dat onze paden 

toegankelijk blijven 

 

 

 

 

 



 

     

       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: Justin Maaswinkel 
 

Leeftijd: Over 5 dagen word ik 8 
 
Team: F10 

 
Op welke positie sta je het liefst: Spits    

 
Broertje/zusje: 1 zus Naomi   
 

School: Ichthusschool   
 

Groep: 5 
 
Hobby's: Voetballen natuurlijk en op de spelcomputer spelen 

 
Leukste TV programma: Inazuma Eleven 

 
Favoriete Club: Ajax en Pancratius 
 

Favoriete speler: Ronaldo 
 

Mooiste Stadion: Arena 
 

Mooiste Tenue: Uit-tenue van het Nederlands Elftal 
 
Favoriete Eten: Pizza   

  

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

    PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

     
                
 

 
 

Programma: 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

  

 

SUPPORTERS CLUB ACTIE  

Allereerst willen wij alle supporters bedanken! 

Elke wedstrijd staat u als 12e man/vrouw langs de lijn om ons te helpen aan de 3 punten. 

Nu hebben wij als Selectie een leuke supporters actie bedacht. Namelijk het volgende: 

Voor elke goal die wij tegen krijgen legt elke speler die in de selectie zit € 1,- in de pot. Ook de 

technische staf moet scherp gehouden worden. Zij betalen bij elk tegen doelpunt ook € 1,-. 

De vraag aan onze supporters is of u mee doet aan deze supporters actie. 

Dat houdt in dat u bij elke goal die WIJ maken € 1,- in de pot doet. Aan het einde van het 

seizoen hopen wij op een mooi aantal doelpunten.(voor natuurlijk!!!) 

De opbrengst van deze actie willen wij gebruiken om u, als supporter,  uit te nodigen voor 

een gezellige middag/avond met ons. 

Ziet u de actie zitten en heeft u zin in een gezellige middag/avond aan het einde van het 

seizoen? Doe dan mee! 

Stuur een mailtje naar supportersclubactie@pancratius.com . 

Als u geen internet heeft, komen wij graag na de wedstrijd bij u langs om te vragen wat u van 

de actie vindt en of u mee wilt doen. 

Laten wij als selectie met u als 12e man/vrouw er een mooi voetbaljaar van maken.      En 

werken richting de 1e klasse!! 

Met sportieve groet, Selectie Pancratius 1 

 

 

mailto:supportersclubactie@pancratius.com


                                

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 

 



 

 


