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Kan Pancratius de weg omhoog vervolgen ? 

Beste supporters en gasten, 

Weesp, sterke 2
e
 klasser, nu in een flinke dip. 

Tussen de najaarsstormen door vordert het amateur voetbalprogramma 

gestadig en ligt de 12
e 
 ronde weer voor ons. En deze zondag brengt ons de 

zevende thuiswedstrijd, waarin Weesp FC onze gast is. 

En de Badhoevedorpers zijn na een aantal nederlagen op rij met een 

indrukwekkende reeks fraaie resultaten (beker en competitie) weer in veiliger 

vaarwater gekomen en met vertrouwen worden dan ook weer de komende 

wedstrijden tegemoet getreden. Voor Weesp liggen de kaarten wel wat 

anders. 

We kennen de Weespse formatie als een gerenommeerde tweede klasser, 

die steeds in de top van de ladder wordt aangetroffen. Al een aantal jaren lag 

promotie voor het grijpen, maar steeds werd de boot, soms ook na 

nacompetitie, gemist. In het grijze verleden kwamen de beide verenigingen 

elkaar nog wel eens tegen, zoals in 1992/3 en 1996/7, toen Rapiditas nog de 

kartrekker was in de derde klasse en met wisselende resultaten werd 

geduelleerd. In 2003 kwam dan toch de fusie tot stand, toen Rapiditas met 

ADE en The Victory alle krachten bij elkaar wisten te krijgen en het 

plaatselijke voetbal vooral veel breedte kreeg. En daarmee werd de fusieclub 

de sterke tweedeklasser van vandaag. En in die tweede klasse kwamen we 

vorig jaar Weesp weer tegen en werd het 0-2 in Badhoevedorp en in Weesp 

1-2, waarna de teams op gelijke hoogte eindigden op 6 en 7 met 41 

wedstrijdpunten. 

Dit seizoen, voo rzover het gevorderd is, gaat het de blauw-witten niet voor de 

wind. Van de 11 duels werd er éénmaal thuis gewonnen (Zilvermeeuwen) en 

tweemaal, bij Houten en NVC gelijk gespeeld. 

De overige acht wedstrijden werden verloren, waarvan vijf op eigen bodem. 

Daarmee bezet het team de laatste plaats met een flink nadelig doelsaldo. Er 

werd 14 maal gescoord, waarvan vijfmaal tegen de Meeuwen en de 

verdediging moest 27x capituleren, alleen opnieuw de Zaankanters kregen er 

nog meer aan de broek (31). Verdedigen is ook de zwakte van de thuisploeg, 

want met 26 tégen staan de rood-witten daar maar nèt boven. Maar met 

inmiddels 16 wedstrijdpunten is Pancratius nu een stevige middenmoter met 

een scorend vermogen van 22, vierde in de rangorde.      

 



De breedte van de Weesper selectie wordt mede gedragen door de 

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

terugvinden aan de leiding in de tweede klasse.  

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

beide teams na deze dag weer wat rustiger kan ademhalen. Ongetwijfeld 

weer een spannend duel met het nodige te beleven voor de al of niet 

neutrale supporters. De wedstrijd wordt geleid door de heer G. Marees. 

 

De wedstrijdbal worden deze week aangeboden door supporter en 

veldmedewerker, de heer Nico Vlaming, die wij dan ook van harte bedanken 

voor deze gulle bijdrage.            

Op onze bijvelden deze week verder in de middag, ijs en weder dienende, 

nog wedstrijden van Sen-3 en 7 en drie A-jeugdteams. Er is een goede kans 

dat het hele zondagprogramma kan dóórgaan.  

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

algemeen de thuisclubs de beste papieren hebben. Een beetje opvallend is 

daarbij de ontmoeting Elinkwijk – SCH 44, een belangrijk duel in de kop van 

de ranglijst. De resultaten zijn omstreeks  vier uur bekend. 

Het hier opvolgende dertiende wedstrijdprogramma is volgende week 

zondag met o.m. Weesp - Abcoude en VVA/Spartaan - Pancratius. Daarna 

gaan we de grote winterpauze in en wordt de race pas weer voortgezet op 

24 januari van het volgende jaar. 

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. 

 

Nieuwjaarswedstrijd  

 3 januari 2016  13.30 uur 

 

http://www.agterberg-vleeswaren.nl/
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PANCRATIUS 1 
          Donny Kool (K)                                                  Jean Pierre Kerkeboom   

Joel Panka                                             Omar El Amrani 

Justin Ruijter         Sander van Eijk  

Dominique Sweers                                            Lionel Grootfaam             

          Earvin Codfried                                                  Danny van Ingen 

Steffan Hoogland                                              Joey van Lemmeren  

Ralf Fenne                                                         Richie van Hameren 

          Bobby Bosma                                                     Lesley Rienks 

                                                            Rogier Schrama 

  

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 

                               

 

  



WEESP  1 
Arno Copier Niels Verheul 

Aize Burggraaff Wouter Spanjerberg 

Jelle de Wild  Ramon Westland 

Oseanu Doorn Rick van de Burg 

Milan Geertsema Kick van Aelst 

Bart Tijnagel Buddie Buddenberg 

Arian Hamiti Zakaria Lamhamdi 

Sjors Duynmayer 

 

 

Trainer Mario Rijnsburger 

Ass. Trainer Remco Sint 

Leider Roel Rakers 

Verzorger Joop Wijshake 

Ass scheidsrechter Kees Makkinje 

 

 

 

 

 

  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 

Nico Vlaming 

De man die er voor zorgt dat de 

paden begaanbaar blijven! 

 



 

 
 

 

Zet alvast in uw agenda: 

 

Koppelklaverjassen op 

Vrijdag 11 december  

en 

 Hein Schumachtertoernooi 

Vrijdag 29 januari 

 

 

 

 

 

 

 

  



PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

Programma: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  



 
 
Naam: Siemon Smudde 
 
Leeftijd: 8 jaar 

 
Team: F5 

 
Op welke positie sta het liefst: Middenveld    
 

Broertje/zusje:Twee broers: Fedor, een van de keepers van de E13, 
en Saul, die niet voetbalt.  

 
School: Osdorpse Montessorischool 

 
Groep: 5 
 

Hobby's: voetbal en judo  
 

Leukste TV programma: Zapp Magic Battle 
 
Favoriete Club: Bayern München 

 
Favoriete speler: Lionel Messi   

 
Mooiste Stadion: dat van Bayern München 
 

Mooiste Tenue: dat van Barcelona 
 

Favoriete Eten: Pasta 
  

 

 



                

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 



 


