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Kan Pancratius de vrije val onderbreken ? 

Beste supporters en gasten, 

V V A/Spartaan, verleden telt niet mee …. 

De laatste ronden van de competitie 2015/16 zijn ingegaan en met nog vier 

wedstrijden (12 punten) te gaan, maken de regionale tweedeklassers zich 

op voor de strategische eindklassering. Inmiddels is de kampioen al 

bekend: Met een duidelijke 1-4 maakte Legmeervogels op Ookmeer (!) 

korte metten met ZSGOWMS, de ploeg die na een redelijke start met 

kleine overwinningen daarna eigenlijk nooit resultaten kon neerzetten, die 

een eventuele titel en rechtstreekse promotie konden waarborgen. 

Met Harmelen en Elinkwijk vormen zij nu het tweede partuur dat via de 

nacompetitie mogelijk nog een promotie naar de eerste klasse kunnen 

bewerken. Daarbij liggen er nog kleine kansen voor enkele teams die in de 

derde periode nog voor een verrassing kunnen zorgen, waarbij dan 

SCH’44 de dupe zal worden. Spannend vooral nog aan de onderkant van 

deze 2B, waarin tenminste vier, maar ook nog negen rivalen in aanmerking 

komen om rechtstreeks of via een nacompetitie alsnog de afgang naar de 

derde klasse te moeten ondergaan. 

En daarbij heeft zich dan ons vlaggenschip Pancratius-1 gevoegd. Na een 

geweldige opmars in de middenfase van dit rollenspel met even een derde 

positie, daalden de rood-witten af naar een zeer bedenkelijke 9
e
 plaats 

door maar liefst zes maal te verliezen, soms met dramatische uitslagen. 

Inmiddels eigenaar van het hoogste aantal tegendoelpunten en het op-

een-na hoogste aantal verloren wedstrijden  moeten de mannen van Bart 

Jansen de nodige punten gaan halen om degradatie, hetzij in tweede 

instantie, of direct te kunnen ontlopen. Daarvoor vermeldt het programma 

in ieder geval drie duels tegen ‘lagere’ teams, waarbij de supporters toch 

op voldoende wedstrijdpunten rekenen om die negatieve stap te kunnen 

afwenden. Maar daarvan twee uitwedstrijden bij Houten en Weesp, geen 

ploegen waar je even mee afrekent, maar wel duidelijke kansen.  

Anders ligt het bij de wedstrijd van vandaag, waarin we het aloude 

Amsterdamse VVA/Spartaan mogen ontvangen, het team dat zo’n beetje 

het Cambuur van deze klasse mag worden genoemd, maar toch onlangs 

van Elinkwijk wist te winnen. Na een promotie vorig jaar, wisten de VVA-

ers zesmaal te winnen (2x Kampong) en driemaal gelijk te spelen. Dus 

dertien maal bleef het met lege handen staan. Daarbij de 1-4 in december 

in ‘West’ tegen Pancratius, maar verder toch ook veel ‘loterij’ nederlagen 

(6), waarbij ‘het kwartje de verkeerde kant op viel’.       



 

 

Dus toch weer een spannend, cruciaal duel, waarbij de beide teams tot het 

uiterste zullen gaan om een broodnodig positief resultaat te behalen. Voor 

toeschouwers weer veel sensationele elementen.  

De wedstrijd wordt geleid door de heer O. Broers.. 

De wedstrijdbal wordt deze week aangeboden door  Stricker Hoveniers. 

Wij danken de heren Stricker  van harte voor hun ondersteuning.           

Op onze bijvelden vandaag in de middag nog wedstrijden  van Sen -7 en 

enkele lagere jeugdteams.   

Op de andere velden in 2B, nog eens zes mooie wedstrijden in deze 23
e
 

speelronde, waarbij de belangen natuurlijk, met name voor de 

staartploegen groot zijn.  Zoals de laatste weken gebruikelijk zijn 

verrassingen aan de orde van de dag dus eindresultaten moeilijk te 

voorspellen. De uitslagen zullen vanaf vier uur komen binnenrollen.  

De laatste drie rondes worden achter elkaar afgewerkt op 1 en 8 mei en op 

tweede Pinksterdag. 

In programma 24 vinden we o.a. VVA/Spartaan - Legmeervogels en 

Houten – Pancratius. 

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. 

Daarbij te vermelden, dat onze ‘feestweek’ in de week na Pinksteren weer 

veel te bieden heeft.  

 

                                                                                                                     

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       

 Voor de jeugdafdeling zijn we op zoek naar een    Technisch  

Coördinator 

 voor de selectieteams van de pupillen. Geïnteresseerden kunnen zich, met vragen 
of aanmelding, wenden tot Danny Hijzelendoorn via e-
mailadres:HoofdJeugdOpleidingen@pancratius.com 

Taken: 

 Levert input bij de HJO 

 Overdragen technisch beleidsplan aan selectietrainers DEF en 
begeleiden/coachen en aansturen van deze trainers 

 Bezoekt op regelmatige basis trainingen en wedstrijden (ook de 

voor/nabespreking) 

 Is eerste aanspreekpunt DEF selectie 

 Organiseert tenminste 3 bijeenkomsten waarbij in wordt gegaan op de 
voetbalinhoudelijke aspecten zoals beschreven in het Technisch beleidsplan 

 Onderkent talent en begeleidt deze (hoe gaan we om met grote talenten) 

 Alle evaluatiegesprekken met de selectietrainers moeten voor de laatste week 

van november afgerond zijn 

 Zorgt voor eenheid binnen de trainersgroep 

Opleiding/diploma’s 

Bij voorkeur een KNVB trainersopleiding. 

Pancratius biedt verder 

        Een financiële vergoeding en een enthousiast team om mee samen te werken. 

http://www.agterberg-vleeswaren.nl/
mailto:HoofdJeugdOpleidingen@pancratius.com


 

 

 

 
           



 

 

 

 

 

       

 

 

  



PANCRATIUS 1 
          Donny Kool (K)                                                  Danny van Ingen 

Sander van Eijk                                                 Jean Pierre Kerkeboom  

Nino          Niels Vahlkamp  

Dominique Sweers                                            Justin Ruijter             

          Khalid El Harrak                                                 Ralf Fenne 

Menno Schelling                                                Bobby Bosma 

          Earvin Codfried                                                  Rick van Veen 

          Marciano Schep                                                 Richie van Hameren 

          Omar El Amrani                                                  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 

                               

 

 



VVA SPARTAAN 1 
Marcel Ons Lendll Keizerweerd 

Luigi Olieberg  Arabi el Abdessadak 

Evert van der Linde  Houssain Bakhalak 

Reda el Kouaa Yahia Ched Dadi 

Abdelhak Challaoui Mohamed Moufid 

Naoufal Mechaia Ali el Bouk 

Jessey Tuffour Özkan Özmen 

Tarik Karim Danny Claver 

 

 

Trainer Petar Djenic 

Verzorger Romano Aarding 

Leider/ass scheidsrechter Omar Baabich 

  

 

 

 

 

    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 Clemens, Bas en Sjoerd Stricker 

 

 

 

 

               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 19 mei 8-tallen klaverjassen:                                   

inschrijven bij Harry den Arend: voorzitter@pancratius.com 



 

PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

Programma: 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
  



 

 

 

 

Naam: Cas  Jongeneelen   

 
Leeftijd: 7 jaar 

 
Team: F8 
 

Op welke positie sta het liefst: verdediging     
 

Broertje/zusje: Daan en Mick  
 

School:  Plesmanschool   
 
Groep:  3 

 
Hobby's:  voetbal 

 
Leukste TV programma: Oggy  en de kakkerlakken 
 

Favoriete Club: Pancratius  
 

Favoriete speler:  Messi 
 
Mooiste Stadion:  Arena 

 
Mooiste Tenue:  Pancratius 

 
Favoriete Eten:  Spercibonen 

 



 

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 



 


