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Kan Pancratius het tij nog keren ? 

Beste supporters en gasten, 

Abcoude FC, altijd strijdbaar. 

 

Het is herfst op de Nederlandse velden, maar met nu en dan een vaal 

zonnetje spreken we toch van een zachte nazomer. Ondanks de soms flinke 

wind is het dus goed toeven langs de lijn bij de lokale amateurwedstrijden. 

Vandaag staat opnieuw een thuiswedstrijd op de kalender en de Pancratius 

aanhang snakt zo langzamerhand weer naar punten, na vier nederlagen op rij. 

Was de nederlaag bij ZSGO/WMS nog aanvaardbaar, de afgang, vorige week 

tegen Legmeervogels deed veel meer pijn. 

 

Abcoude FC, de tegenstander van deze zondag, staat te boek als een altijd 

strijdbare opponent. De club, na een fusie in 1973, waarbij het bekende 

Abekewalda een der partners was, kende vanaf 2000 een geleidelijke 

voortgang naar een hoger niveau. In de vorige eeuw was de vierde klasse 

lang het hoogst haalbare, maar inmiddels werd de weg naar de tweede klasse 

in 2010 gevonden en op dit niveau voelt de rood-blauwe formatie zich prima 

thuis.  

De ontmoetingen met de Abcouwenaars zijn schaars: Alleen in het seizoen 

2006/07 troffen de teams elkaar in de derde klasse en werd het 1-2 in 

Abcoude en 0-0 in Badhoevedorp. En daarna werd het pas in het vorige 

seizoen, na een verblijf van de rood-witten in de eerste klasse, dat de ploegen 

weer tegenover elkaar stonden. Het werd toen 0-1 in Abcoude en 0-3 in 

Badhoevedorp. 

 

Deze competitie biedt weer geheel nieuwe kansen en na negen speelrondes 

staan de rivalen op de 9
e
 en 10

e
 plek met één wedstrijdpunt verschil. Het 

doelsaldo van de gasten is wel beduidend minder negatief, maar beide teams 

etaleren een chronisch gebrek aan scorend vermogen.  Deze matige posities 

werden verkregen uit vergelijkende resultaten, waarbij Abcoude winst boekte 

tegen Zilvermeeuwen en VVA/Spartaan en remises tegen NVC, Hoofddorp en 

Elinkwijk.   

De breedte van de rood-blauwe selectie wordt mede gedragen door de 

reserves, die in een sterke Res1e klasse spelen en de A1 die we terugvinden 

in de eerste klasse.  



 

 

De belangen zijn ook vandaag dus weer groot en de vraag is, wie van de beide 

teams na deze dag weer naar boven kan kijken in plaats van naar de 

degradatiezone. Ongetwijfeld weer een spannend duel met het nodige te 

beleven voor de al of niet neutrale supporters.  

De wedstrijd wordt geleid door de heer L.C.Meijer.. 

 

Wedstrijdballen worden deze week aangeboden door Autobedrijf René Holla en 

Barnhoorn Vermeer Makelaars o.g. en we danken deze supporters dan ook van 

harte voor hun ondersteuning.            

Op onze bijvelden deze week verder in de middag nog wedstrijden van Sen-3 

en enkele jeugdteams.  

 

Op de andere velden in 2B, nog eens zes mooie wedstrijden, waarbij in het 

algemeen de thuisclubs de punten zullen halen. Daarbij zijn dan ook de posities 

van onze teams weer nadrukkelijk aan de orde. De resultaten zijn omstreeks  

vier uur bekend. 

Het hieropvolgende elfde wedstrijdprogramma is pas over twee weken met o.m. 

Abcoude-Kampong  en Zilvermeeuwen-Pancratius. Volgende week is er een 

inhaal/KNVBbeker programma met o.m. Pancratius-Ouderkerk. 

 

De weersvoorspellingen zijn weer redelijk zonnig voor het weekend, maar 

mocht het weer zich onverhoopt toch van zijn koele 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. 

WIE WIL ONS HELPEN IN DE KANTINE? 

WIJ ZOEKEN HULP OP 

WOENSDAGAVOND. 

Van 19.00 tot 23.00 uur 

WIJ KUNNEN UW HULP GOED 

GEBRUIKEN!! 

INFO@PANCRATIUS.COM 

http://www.agterberg-vleeswaren.nl/
mailto:INFO@PANCRATIUS.COM


 

 STAND 2
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 KLASSE B 

  

 

 
           



 

 

 

 

 

       

 

 

 

  



PANCRATIUS 1 
          Donny Kool (K)                                                  Jean Pierre Kerkeboom   

Joel Panka                                             Omar El Amrani 

Justin Ruijter         Menno Schelling  

Dominique Sweers                                            Lionel Grootfaam             

          Earvin Codfried                                                  Danny van Ingen 

Steffan Hoogland                                               Merano Omzigtig 

Ralf Fenne                                                         Richie van Hameren 

          Bobby Bosma                                                     Stijn Morsch 

   

Trainer                                                                Bart Jansen 

Ass. Trainer                                                        Frans de Klerk 

Keepers trainer                                                   Rogier Schrama 

Ass. Scheidsrechte                                             Bart Schut 

Verzorger                                                            Stanley Deekman 

Leider:                                                                Tonnie van Eijk 

Materiaalman                                                      Bas den Arend 

                               

 

  



ABCOUDE  1 
 

Jeffrey IJmker Daryl Gerritse 

Yener Devecioglu Robert Molenaar 

Magdy Ibrahim  Nabil Amankour 

Bjarne Dijkman Michael Amoafo 

Stefan van de Hoef Diego Esajas 

Geo Leeflang Jendro Halman 

Gioney Capello Yassin Al Mobaress 

Terence Koswal Andy Jonkers 

 

Trainer Joey van Leijenhorst 

Ass. Trainer Tonnie Bras 

Leider Andre Lens 

Verzorger Wesley Heij 

Ass scheidsrechter Andre Lens 

 

 

 

 

 Naast de Molen van Sloten – Langsom 5 - Amsterdam 

020-6691868 

Openingstijden:Maandag gesloten  

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

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

BALSP NS R 

VAN DE WEEK: 

AANGEBODEN DOOR: 

 

 

 

             En 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Zet alvast in uw agenda: 

 

Koppelklaverjassen op 

Vrijdag 11 december  

en 

 Hein Schumachtertoernooi 

Vrijdag 29 januari 

 

 

 

 

 

 

 



PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

Programma: 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



 
Naam:Lucas de Horde 

 
Leeftijd:8 
 

Team:F7 
 

Op welke positie sta het liefst: verdediger   
 
Broertje/zusje: zussen 2 

 
School: Rietveldschool 

 
Groep: 5B  
 

Hobby's: lezen, voetbal & autos 
 

Leukste TV programma: npo zap 
 
Favoriete Club: Ajax 

 
Favoriete speler:  Jasper Cillesen 

 
Mooiste Stadion: Ajax stadion 
 

Mooiste Tenue: uit tenue Ajax 
 

Favoriete Eten:  shoarma & pizza Margerita 
  

 

 

 



 

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 



 


