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           Kan Pancratius dit niveau vasthouden? 

 

Beste supporters en gasten, 

 

SC Harmelen’44, promovendus die naar boven kijkt. 

 

De kortstondige kou heeft de handdoek geworpen en de herstart van de 

amateurcompetities moet worden afgewerkt onder herfstige omstandigheden. 

De competitie is halverwege en vandaag wordt weer gestart met de tweede 

helft met altijd weer de vraag: Hoe is er ‘overwinterd…. ?’  De menukaart 

vermeldt de returns van het tweede programma van september, de return van 

het eerste programma wordt pas begin mei afgewerkt. In Badhoevedorp in 

ieder geval komt SCH’44 op visite en dat is een team, dat na promotie uit 3D 

van kop af zich in de top van de ranglijst vestigde, onder meer door een 3-0 

overwinning tegen Pancratius. 

Sportclub Harmelen is in 1944 ontstaan uit drie clubs in de plaats, TOP, SSS 

en RODA. Tot de eeuw wisseling werd voornamelijk gespeeld in de 4
e
 klasse 

en in de eerste tien jaar vanaf 2000 kwam de club na degradatie niet meer 

weg uit de 5
e
 klasse. Vanaf 2010 ging het ineens crescendo en na twee jaar 

kampioen in de derde klasse werd in mei vorig jaar promotie naar de tweede 

klasse bereikt. 

Voor de reguliere elftallen in deze klasse was SCH even de vreemde eend, 

maar met een geweldige reeks van positieve resultaten wist de ploeg zich een 

vaste plaats in de top te verwerven en staat nu dan ook nog steeds tweede, 

gelijk met ZSGO/WMS. Er werd thuis verloren van Legmeervogels en Houten 

en in de laatste speeldagen werd er o.m. viermaal met 1-1 gelijk gespeeld. 

Het laatste resultaat was een 4-3 thuis tegen Kampong. Dat alles leverde 25 

punten op uit dertien duels met een positief doelsaldo.  

 

De thuisclub kwam uiteindelijk op een vijfde positie terecht. Dit na een 

redelijke start, waarna vanaf programma 6 viermaal werd verloren, maar 

daarna weer viermaal de winst werd gepakt, zodat de cijfers inmiddels 22 

punten en een hoog scoringsgetal (29) te zien geven (2
e
), terwijl helaas ook 

het aantal tegengoals (29) reden tot zorg geeft. Hiermee wordt met een klein 

oogje toch naar de stand in de 2
e
 periode gekeken, waar de roodwitten op een 

kansrijke 2
e
 plaats staan. 

 



De breedte van de geelzwarte selectie wordt mede gevormd door de 

reserves, die in een Res3e klasse (1
e)

  spelen en de A1 die we terugvinden 

als middenmoter in de 1
e
 klasse.  

Het is dus de vraag, hoe de beide teams de winterstop hebben ondergaan en 

wie van beide de positie in de subtop kan behouden. Daarbij speelt de 

thuissituatie mogelijk een rol en kan ook de gedachte aan een revanche voor 

de uitwedstrijd de Pancratianen een extra impuls geven. 

Ongetwijfeld dus alweer een spannend duel met het nodige te beleven voor 

de al of niet neutrale supporters. De wedstrijd wordt geleid door de heer J.C. 

Jensch. 

De wedstrijdbal worden deze week aangeboden door Hortus Supplies 

International en Tuincentrum Osdorp. We danken de beide sponsoren voor 

hun materiële ondersteuning.            

Op onze bijvelden deze week verder in de middag nog wedstrijden van Sen-4 

en -7 en enkele jeugdteams.   

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

algemeen de thuisclubs de beste papieren hebben. Veel publiek zal de derby 

ZSGO-VVA/Sp. trekken. De resultaten zijn omstreeks  vier uur bekend. 

Het hieropvolgende vijftiende wedstrijdprogramma is volgende week zondag 

met o.m. SCH’44-Weesp en Elinkwijk-Pancratius. Vervolgens is er weer een 

beker/inhaal programma. 

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  

 

Op 14 februari wordt het nieuwe 

kunstgrasveld officieel geopend! 

Voorafgaand aan de wedstrijd        

Pancratius-Hoofddorp. 

Aansluitend aan de wedstrijd is er live 

muziek in onze gezellig opknapte kantine. 

 

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


 

 STAND 2
E
 KLASSE B 

  

 

 



           

 

 

 

 

 

       

 

  



PANCRATIUS 1 
          Donny Kool (K)                                                  Jean Pierre Kerkeboom   

Joel Panka                                                        Omar El Amrani 

Justin Ruijter         Nino  

Dominique Sweers                                            Lionel Grootfaam             

          Earvin Codfried                                                  Danny van Ingen 

 Ralf Fenne                                                         Niels Vahlkamp 

          Bobby Bosma                                                    Rick van Veen 

          Menno Schelling                                                Stijn Morsch  

                                                             

  

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 

                               

 

 



SC HARMELEN’44 1 
Nick Mansveld Frank Donkervoort 

Jeffrey van Kleef Nils Peters 

Boy Voorwerk  Mitch Maas 

Ivo Roest Adi Zeljkovic 

Joey van Bemmel Sander Tervoort 

Thijs Griffioen Kristiaan van Vliet 

Rawin Sewbalak Hugo Peters 

Wijnand Koning Mike de Langen 

Nathan Spaan Dirk Jan de Wit 

 

Trainer Renato Dijksterhuis 

Keeper Trainer/Leider Willem Minnen 

Begeleiding Michel Gerritsen 

Trainer/Coach Mohamed El Hannati 

Materiaalman Michael van den Bosch 

Looptrainer Wim Donkervoort 

Verzorgers Bas Broekhuizen 

 Maykel Deerenberg 

  

 

 

 

    Naast de Molen van Sloten – Langsom 5 - Amsterdam        

020-6691868 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

              En 

  

 

 



 
 

 

 

Koppelklaverjassen op 

Hein Schumachtertoernooi 

Vrijdag 29 januari 

 

Opgeven bij Harry den Arend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

Programma: 

 
 

 
 
 

 

  



 
 
Mason Campbell 
Leeftijd: 8 jaar 
 
Team: F2 Pancratius 
 
Op welke positie sta je het liefst: Rechts achter of middenveld 
 
Broer: Liam Campbell 
 
School: De Horizon                    
 
Groep: 5 
Hobby's: Voetballen, iPad 
 
 
 
 
 
 
Leukste Tv programma: FOX sport 
 
Favoriete club: Ajax en Real Madrid 
 
Favoriete speler: Ronaldo en Ibrahimovic 
 
Mooiste stadion: Arena 
 
Mooiste tenue: Zwart Real Madrid tenue en thuis tenue Ajax 
 
Favoriete eten: Spinazie met aardappelen door oma gemaakt 

 

 



                
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 



 


