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 Kadootjes aan Sinterklaas overlaten ! 

Vandaag een ‘oude’ tegenstander. De Vogels komen eraan….! 

In deze alweer elfde ronde van de jaarlijkse rondgang over 13 uitterreinen en evenzoveel thuis ontmoetingen 

gaat onze mannschaft zich concentreren op het gevaarlijke en in vele opzichten kleurrijke Legmeervogels uit 

Uithoorn (tweemaal ‘uit’!).  

Van de thuisclub wordt verwacht dat het cadeautje van vorige week kan worden weggespeeld en dat met 

hetzelfde sprankelende spel nu de punten wel in de knip worden gehouden. Maar de tegenstander van 

vandaag tapt natuurlijk wel uit een ander vaatje. 

Na de fusie in 1995 van de beide Uithoornse rivalen werd gekozen voor een voor beide partijen 

aanvaardbare neutrale, maar opvallende kleurcombinatie: geel-blauw ! 

Vanaf dat jaar werden de thuiswedstrijden, eerst nog op het bekende Burg. Koot Sportpark, maar sedert 

1998 op het prachtiger Randhoorn complex gespeeld, waarbij het topteam zich ophield in de 4e, 3e en 2e 

klasse. De fusie partners waren Uithoorn (VVU/1931) en (RKSV) VDO (1932). 

Over het grijze verleden in de vorige eeuw vinden we weinig terug op de ook al kleurrijke website, maar 

vanaf 1996 worden de jaarresultaten nauwgezet opgetekend. We starten in de 3e klasse met direct een 

promotie na de nacompetitie, het jaar daarop alweer gevolgd door een teruggang. En het jaar daarop werd 

het zelfs weer twee jaar 4e klasse en vervolgens pendelen tussen 3 en 4, waarna vanaf 2006 tot 2013 de 

derde klasse standaard werd. In de vorige jaargang werd eindelijk weer de 2e klasse bereikt na een 

succesvolle nacompetitie. 

In al die jaren kwamen de Badhoevedorpers de geel-blauwen viermaal in de competitie tegen, zoals in 95/96 

(3e klasse) 3-1 en 0-1 voor de Uithoorners, die prompt promoveerden. In 03/04 (4e klasse) werd het 4-0 in 

Badhoevedorp en 2-1 in Uithoorn en waren de eindplaatsen resp. 2e en 4e zonder verdere successen. In 

04/05 gingen we samen door en eindigden de roodwitten als derde, maar wisten de Vogels kampioen te 

worden en dus weer te promoveren. In 06/07 kwamen we elkaar alweer tegen in de 3e klasse en sloeg met 

3-1 en 2-2 de balans weer uit naar Pancratius, dat toen de vlag kon hijsen en de 2e klasse ging opzoeken. 

Inmiddels hebben de Badhoevedorpers enkele jaren de 1e klasse in de benen en werd nog dit voorjaar de 

degradatie toch weer een feit, terwijl de geel-blauwen zich inmiddels ook in deze spectaculaire 2e klasse 

hebben weten te vestigen.     

Deze week dus weer ‘rood-wit tegen geel-blauw’, is het verschil slechts vier punten en zijn ook de doelcijfers 

vergelijkbaar. Na een dramatische start met drie nederlagen op rij zag het er even slecht uit voor de 

Uithoornaren, maar toen er vervolgens viermaal werd gewonnen kwamen de gemoederen weer tot rust. 

Daarna was er toch weer een nederlaag bij Wasmeer, een overwinning thuis tegen de Meteoor  tenslotte een 

gelijkspel tegen Weesp. De mannen van Bart Jansen zijn dus gewaarschuwd: Legmeervogels komt 

eraan….!    

We treffen de reserves van Legmeervogels in de kop van de R1e klasse B aan en de toekomst (A1) in een 

fraaie middenpositie in de 2e divisie. Breedte dus genoeg voor de selectie. 

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

hoogstandjes. Beide teams gooien het graag op de aanval, terwijl de defensies een degelijke indruk maken. 

We houden het dus toch maar weer even op een remise.  

De wedstrijd staat vanmiddag onder leiding van de heer J.J. Koene.                                                              

De balsponsors voor dit duel zijn AutoBrockhoff (Nissan) en VanderMeer&Co Accountants.  

Wij danken de heren Brockhoff en Van der Meer voor hun materiële steun.   

Volgende week dan weer de twaalfde speelronde met o.m. Legmeervogels-Zeeburgia en Buiksloot-

Pancratius. Daarna resteert vóór de jaarwisseling (14/12) nog programma 13 met Pancratius-De Meteoor en 

Quick-Legmeervogels en zijn we halverwege deze competitie.   

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.     



                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

      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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Supportersclub “De Twaalfde Man” 

Doel en opzet van deze club is het ondersteunen van de club met hand en 

spandiensten en in financiële zin. 

In overleg met het bestuur willen wij waar nodig de club ondersteunen. 

De Twaalfde Man wil zich vooral inzetten de club in alle facetten naar een hoger 

plan te tillen. 

Laat u door ons informeren hoe ook u lid kunt worden van deze fantastische 

supportersclub 

 



 

 

 

 

 

     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 

Rogier Schrama(K)  Bobby Bosma 

              Dominique Sweers  Danny van Ingen 

Justin Ruijter  Ralf Fenne  

Jean Pierre Kerkeboom  Niels Vahlkamp 

              Dwayne Bunsee  Anouar Bousatta 

              Rudinho Haime  Donny Ekkeveld 

      Joel Panka  Merano Omzigtig 

Roy Deken  Brian Beijers(k) 

   

 

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 

 

                                 

 

 

 



 

LEGMEERVOGELS 1 

1.Joey v.d. Wal    15. Lulinho Martins 

3. Mels Bos                                     16. Jordy de Groot 

4. Stendert Buchner   17. Lilinho Martins 

              6. Sebastiaan van Dijk 18. Sander van Dijk                         

              8. Laurens v.d. Greft        22. Kenneth vd Nolk v Gogh  

              9. Stefan van Grieken                                                                               25. Dennis van Rijnbeek 

              10. Rowan Hogenboom                                                                            31. Mitchel Verschut 

              12. Tim van Diemen         36. Bilal el Achkar 

              13. Jordi Holt        38. Gino Lachmissing 

 

Trainer:         Jack Honsbeek 

Leider:         Jan Feddema 

Verzorger:         Marcel Tukker 

Ass. Trainers:        Peter de Groot, Harry Talsma 

Keeper trainer:        Raymond van Damme 

Ass. Scheidsrechter:       Rene v.d.Nolk v. Gogh 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Emile van der Meer van: 

 

 

en 

Eric Brockhoff 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 

TOT ZIENS! 
 
 

 
 

 
   

  

  
  

 

 

 

 

 

Naam:   Mika Ribbens 
 

Leeftijd: 8 
 

Team:  F7 
 

Op welke positie sta het liefs:    Links buiten 

 
Broertje:   Mees 

 
School:  Plesmanschool   
 

Groep:  4 
 

Hobby's:  zwemmen, fietsen,voetballen en buitenspelen 
 
Leukste TV programma: Ben 10, Tom & Jerry 

 
Favoriete Club:  Ajax 

 
Favoriete speler:  Messie 
 

Mooiste Stadion:  Now Camp 
 

Mooiste Tenue:  Ajax 
 
Favoriete Eten:  Pasta en pannenkoeken  

  

 
 
 

                                 
 
 

 
 

 

     

 

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


 

 

 

 

 

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. 

mailto:supportersclubactie@pancratius.com


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 

 

 

                                

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 

 

 

 


