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VERZEKERINGEN & RISICOMANAGEMENT 



 

Kan Pancratius de weg naar promotie nog terugvinden ? 

Beste supporters en gasten, 

ZSGOWMS, Amsterdam ten voeten uit ….. 

Met de zich aankondigende lente is de competitie ook weer flink 

gevorderd. Vandaag alweer het 20
e
 wedstrijdprogramma met voor onze 

tweede klasse weer een aantal interessante duels. 

In Badhoevedorp mogen we na een flink aantal jaren de echte oer-

Amsterdamse volksvoetbalclub ZSGOWMS ontvangen. In 1996 ontstond 

de opvallende naam uit een fusie van de beide Ookmeer buren, ZSGO 

(Zonder Samenspel Geen Overwinning) en WMS (Wilskracht Maakt Sterk), 

die beide in 1919 waren opgericht. Aan het eind van de vorige eeuw werd 

een bijna logische fusie bedongen. Dit vooral door grote 

volksontwikkelingen in Amsterdam, waarmee de gemeente het nodig vond 

om op een aantal clubs druk uit te oefenen om de krachten te bundelen. 

Door Groot Amsterdam bracht dit veel onrust, maar in West ontstond 

daarmee weer een hecht bolwerk van oprechte sportamateurs. 

De combinatie sloot de eeuw af in de 4
e
 klasse, maar van 03-07 werd het 

al gauw 3
e
 klasse. Na nog wat gependel tussen 3 en 4 werd in 2011 een 

jaar de 2
e
 klasse gehaald en in 1915 werd deze status opnieuw bereikt en 

met prima cijfers. Sedertdien maakt de club mede de dienst uit in deze 

tweede B, hoewel de laatste weken van enige terugval sprake is, waardoor 

Elinkwijk zich tussen de koppositie van een verrassend Legmeervogels en 

de Amsterdammers van Murat Böke konden wringen. Van dit Elinkwijk 

werd thuis met 0-3 verloren, terwijl daarna ook Kampong en vervolgens 

Weesp nog enkele punten wisten af te snoepen. En met het inhaalduel 

thuis tegen Legmeervogels nog in het verschiet mogen we stellen, dat de 

club in een moeilijke positie is geraakt. In ieder geval werd met een prima 

start van de competitie de eerste periodetitel in de wacht gesleept. En dat 

geeft de nodige rust. De wit/zwarte selectie weet zich gesteund door een 

reserveteam, dat in de 2
e
 klasse opereert en een A1-jeugdformatie dat 

bovenaan staat, eveneens in de tweede klasse.  

De thuisclub is opnieuw in een neergaande spiraal beland. In het nieuwe 

jaar werd weliswaar winst geboekt tegen Harmelen en Hoofddorp, maar 

werd viermaal verloren, van Elinkwijk, NVC, DCG en Kampong. Daarmee 

was een droom voor een 2
e
 periodetitel in rook opgegaan. De vraag is dus 

of de rood-witten zich kunnen herstellen en dat zou vandaag duidelijk 

moeten worden. De nipte nederlaag in het uitduel op 1 november lijkt op 

kansen te duiden, maar dan is het zaak om de verdediging op 

oorlogssterkte te brengen, want het team heeft de twijfelachtige eer om 

(met Weesp) de meeste tegen doelpunten (44) te hebben geïncasseerd.  



Met het eigenresultaat van 38 goals staat de ploeg op een verdienstelijke plek 

in de kopgroep. 

 Het is dus alles-of-niets voor de Badhoevedorpers en aan de scoringsdrift         

van  de voorwaartsen zal het dan ook niet liggen. Spektakel dus weer voor de 

aanwezige kijkers. De wedstrijd wordt geleid door de heer J. de Groot. 

. 

De wedstrijdballen worden deze week aangeboden door  

accountantskantoor van de Meer &CO en Bas Kuijper Chinese Groenten. 

Wij danken deze sponsoren weer van harte voor hun ondersteuning.           

Op onze bijvelden vandaag in de middag nog enkele wedstrijden t.w. van 

Sen -5, -7 en -9 en enkele lagere jeugdteams.   

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

veelal de lagere teams gaat ontmoeten. Het programma biedt weinig 

aanknopingspunten voor speculaties. Zoals ook in het laatstgespeelde 

programma bleek, zijn verrassingen aan de orde van de dag. De uitslagen 

zullen vanaf vier uur komen binnenrollen. Dan zal blijken of de rangschikking 

opnieuw een tsunami heeft moeten ondergaan. 

Het hierop volgende inhaalprogramma op 2
e
 Paasdag  vermeldt de 

sensationele toppers ZSGOWMS-Legmeervogels en Elinkwijk-Kampong. 

Dan ronde 21 op 3 april met o.m. ZSGOWMS – Abcoude en   

Legmeervogels - Pancratius.                                                                 

Daarna nog vijf programma’s met een onderbreking op 17 april. 

De weersvoorspellingen zijn niet al te best voor het weekend, maar mocht 

het weer zich onverhoopt van zijn erg natte en koude  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  

      

 Medewerkers/Vrijwilligersavond  

Het bestuur van Pancratius nodigt alle medewerkers/vrijwilligers uit op 

zaterdag 16 april, 20.30 uur 
Onder het genot van een hapje, een drankje en de gezellige muzikale 

bijdrage van Han Holland                                                                        

willen wij u allen bedanken voor al uw hulp!! 
 

 

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


 

 

 

 
           



 

 

 

 

 

       

 

  



PANCRATIUS 1 
          Donny Kool (K)   Nino 

          Dominique Sweers Khalid el Harrak 

          Menno Schelling      Niels Vahlkamp 

          Earvin Codfried Mike Vos 

          Ralf Fenne Justin Ruijter 

          Bobby Bosma Rick van Veen 

          Omar el Amrani Lionel Grootfaam                                           

          Stijn Morsch (k) 

                                                             

  

Trainer                                                                Bart Jansen 

Ass. Trainer                                                        Frans de Klerk 

Keepers trainer                                                   Rogier Schrama 

Ass. Scheidsrechte                                             Hans van Haarlem 

Verzorger                                                            Stanley Deekman 

Leider:                                                                Tonnie van Eijk 

Materiaalman                                                      Bas den Arend 

                               

 

 



ZSGOWMS 1 
Randy Sanchez Mo Ben Ali 

Brahim Altalj Annas Tazirane 

Khalid Quasi  Semmy Meyer 

Jason Sambo Abdel Taki 

Sven Kolle Yousef Macrau 

Clayton Uiterloo Maceo Rigters 

Serdal Suvaci  

 

 

Trainer Rob Rijnink 

Ass trainer Wim Jansen 

Elftal Leider Wim Joosen 

Verzorger Jamie Heuve 

             Team manager Erwin van Hout 

             Ass. Scheidsrechter Henk Fritz 

  

 

 

 

    Naast de Molen van Sloten – Langsom 5 - Amsterdam        

020-6691868 

020-6691868 

Openingstijden: Maandag gesloten  

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

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afhalen: tijdens openingsuren 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: 

 
 

 

              Van Emile van der Meer 

En 

 

Bas Kuijper  

Chinese Groenten 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

Programma: 

 
 

 
 
 

 

 
 

  

  

 



                     
Naam:   Julian Hartlieb  

 
Leeftijd:8 

 
Team:F9 
 

Op welke positie sta het liefst:    Middenveld 
 

Broertje/zusje:   zusje: Susanne 
 
School:    De Horizon 

 
Groep:  5 

 
Hobby's:  Voetbal, Minecraft spelen op de computer 
 

Leukste TV programma: Henry Danger 
 

Favoriete Club: Pancratius en Real Madrid 
  
Favoriete speler:  Ronaldo 

 
Mooiste Stadion:  Ajax  

 
Mooiste Tenue:  Pancratius & Ajax 
 

Favoriete Eten:  Pizza 
  

 

  



 

 

ONZE PLATINA SPONSOREN 

Aannemersbedrijf Dirk Louman 

Auto Brockhoff 

Autobedrijf Rene Holla 

Barnhoorn Vermeer Makelaars OG 

Heineken Brouwerijen 

Geluidstechniek Gertie Weij 

HSI Hortus Supplies Int. 

Jumbo De Aker 

SportCentrum Badhoevedorp 

Tuincentrum Osdorp 

Van der Meer & Co, accountants 

Vermeulen Verzekeringen  

Zwart Tank & Was Centrum 



 


