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Kan Pancratius promotiekansen waarmaken ? 

Beste supporters en gasten, 

N V C altijd verrassend. . . . 

Vandaag alweer het derde returnprogramma van deze enerverende competitie 2014/15 en we schrijven dan ook 

alweer 8 februari. De winter wil zich maar niet echt ontwikkelen en als het met de neerslag ook meevalt, zal de 

voortgang van de competitie daar dan ook weinig oponthoud aan ondervinden. Niettemin werden er in de beide 

eerdere rondes van dit jaar tweemaal twee duels afgelast en hebben deze wedstrijden een plaatsje gevonden in de 

komende inhaalprogramma’s. 

In deze 16
e
 ronde gaan de roodwitten het altijd verrassende NVC uit Naarden ontvangen. En dat is direct al een 

klein probleem, omdat de gasten ook in rood en wit spelen. Maar dat wordt wel opgelost. 

De laatste jaren waren er nogal wat ontmoetingen in competitie verband: In 2007/08 werd het in de 2
e
 klasse 1-2 in 

Naarden en 2-0 in Badhoevedorp. In 2010/11 weer twee duels in de 1
e
 klasse: Thuis werd het 2-2 en uit 0-2 met 

degradatie voor NVC en daarna weer terug in de 1
e
 klasse, toen NVC in 2012/13 kampioen was geworden: in 

13/14 4-1 in Naarden en 3-2 in Badhoevedorp. Maar dat liep voor beiden desastreus af met wederom teruggang 

naar de 2
e
 klasse. 

Voor de historie van NVC putten we uit eerdere programma’s. Opgericht in 1931 als NVV, waarna nog eens drie 

clubs het leven zagen in Naarden, waaronder RKSV Meervogels ’32. In 1967 werd daarmee een fusie aangegaan 

met de naam De Vesting. Elders werd gefuseerd tot Naarden ’79 en dat gaf uiteindelijk in 1989 de weg vrij voor 

een totaal samengaan in ’N V C’. 

Dit seizoen ontlopen de beide rivalen elkaar niet veel. Vaak verrassende nederlagen worden dan weer afgewisseld 

met driepunters, waardoor beide teams goed meedoen in deze 2
e
 klasse en ook beiden lonken naar een terugkeer 

in de 1
e
 klasse. In 2014 kwamen de Naardenaren tot 5 overwinningen, twee remises en zes nederlagen, 

waaronder tegen Pancratius (0-2). In december werd er verloren van Kampong en Hoofddorp en tenslotte weer 

gewonnen van Wasmeer. 2015 bracht opnieuw al twee sterke overwinningen, bij Zeeburgia 0-1 en thuis tegen 

Weesp 3-1. Pancratius won bij Weesp (1-2) en zag de ‘topper’ bij DCG vorige week niet doorgaan. Kortom ons 

wacht weer een interessant gevecht om aansluiting te houden bij de top.  

De breedte van de NVC-selectie wordt mede bepaald door Jong NVC (R2B/3
e
) en NVC A1 (Hfdkl.B/ 11

e
). De 

wedstrijd van vandaag wordt geleid door de heer R.C.M. van Paassen.      

De balsponsors voor dit duel zijn Barnhoorn Vermeer Makelaars, Badhoevedorp en Gertie Sound, Amsterdam-

Sloten. Wij danken Diane en Jan Barnhoorn en Gertie Wei voor hun materiële steun.   

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

Ook op de andere velden in deze 2B weer zes interessante ontmoetingen, waaronder Weesp-DCG en Zeeburgia-

Quick 1890. Omstreeks 16.00 uur zullen de uitslagen bekend worden gemaakt, waarbij we aantekenen, dat het 

resultaat bij Zeeburgia een half uur later bekend is. 

Na dit weekend krijgen we weer een inhaalweekend met mogelijk nog wat  bekerduels hier en daar. 

Maar in ieder geval zijn daar drie van de vier afgelaste duels bij, t.w. Wasmeer-Quick, Legmeervogels- Houten en 

DCG-Pancratius.  

Op 22 februari volgt dan weer het 17
e
 programma (R5) met o.m. Houten- Pancratius en Abcoude-NVC. (NB. De 4

e
 

‘inhaal’, Kampong-Legmeervogels is vastgesteld op 15 maart). 

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. 

Onze vaste assistent-scheidsrechter Theo Sol wensen wij van harte veel sterkte toe en een spoedig herstel en 

terugkeer in ons midden.  

                                                                                                                                 

                                                                                                                     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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Zet alvast in de agenda: 

28 maart 2015 

Medewerkersavond 

 

 

 



 

 

 
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. Bobby Bosma 

2. Dwayne Bunsee 10. Roy Deken 

3. Justin Ruijter  11. Ralf Fenne  

4. Dominique Sweers 12. Sander van Eijk 

5. Joel Panka 13. Hicham L’Merrouni 

6. Jean Pierre Kerkeboom 14. Lesley Rienks 

7. Anouar Bousatta 15. Merano Omzigtig 

8. Danny van Ingen 20. Stijn Morsch(K) 

   

 

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 

 

                                 

 

 

 



DE METEOOR 1 

Mike Eman(k) Joost Klaver(k) 

Karel Visser Valencio Bruinhart 

Kevin Vermeij   Mitchell Kogeldans 

Paul Kalapnatsingh(A) Kemal Gezer 

Ludciano Tolud Jermain Heldoorn 

Theo Visser Jerry Osei 

Robert de Randami Peter van Dongen 

Gilliam Hund Franklin de Jong 

Ferry de Smalen  

 

Trainers:  Joeri van Gelder en Fred de Smalen 

Teammanager: Rob Snoek     

Fysiotherapeut: Michelle Steehouwer   

  

Materiaal:  Sandra van Huik 

Keepertrainer: Casper Nelis 

Ass. Scheidsrechter: Loek Jansen 

       

 

         

        

 

 

 

 

 

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 Jan en Diana Barnhoorn 

en 

 

 

 

Van Gertie Weij 



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:   Noah Liauw Anjie 

 
Leeftijd: 8 jaar 
 

Team: F5 
 

Op welke positie sta het liefs: Aanvaller/spits    
 
Zusje:  Sara  

 
School:   Dr. Plesmanschool  

 
Groep:  5 
 

Hobby's:  Voetballen en de playstation 
 

Leukste TV programma: Studio sport 
 
Favoriete Club: Ajax 

 
Favoriete speler:  Fiktor Fischer 

 
Mooiste Stadion:  Arena 
 

Mooiste Tenue:  uit tenue van Ajax  
 

Favoriete Eten:  Kip, boontjes, spinazie en natuurlijk de Mac 
  

 

 

  

 

  

 

 

 

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 

 

 



 


