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           Gaat  Pancratius weer naar boven kijken ? 

 

Beste supporters en gasten, 

 

Legmeervogels: Strijdbaar met resultaat. 

 

Deze zondag weer een hoogwaardig duel op het programma. In onze tweede 

klasse B komt vandaag het Uithoornse Legmeervogels op visite, een opponent 

die dit jaar goed presteert, maar door drie gelijke spelen de eerste periodetitel 

naar ZSGO/WMS, net gepromoveerd uit de derde klasse, zag gaan. Een flinke 

teleurstelling dus voor de geelblauwen. 

 

In het wat verdere verleden speelden alle regionale clubs (ook) regelmatig, hetzij 

tegen (RK) VDO, hetzij tegen VVU(ithoorn), maar door de fusie, die veel 

beroering teweegbracht, werd het vanaf 1995 Legmeervogels, een ludieke naam, 

gelieerd aan de vm. polder die Uithoorn veel ruimte verschaft. 

Als oprichtingsjaar wordt 1931 (VVU) genoemd en in 1998 werd het prachtige 

Sportpark Randhoorn in gebruik genomen. In die jaren en daarna werd tot 2013 

in de derde/vierde klasse gespeeld, met uitzondering van 1997 (2A). Twee jaar 

geleden werd opnieuw gepromoveerd naar 2B en in dit tweede seizoen speelt de 

club een geducht robbertje mee in de top van onze tweede klasse. 

De selectie wordt mede gedragen door de reserves, die na promotie dit jaar 

evenals onze reserves in de sterke hoofdklasse mogen acteren. De A1 vinden we 

terug in de 2
e
 divisie.  

In het seizoen 2014/15 ontmoetten we de Uithoornaars dus voor het eerst 

tweemaal in de competitie en dat werd 3-3 in Badhoevedorp en 3-1 in Uithoorn 

op de laatste speeldag van het seizoen. 

In het nieuwe seizoen startten de Uithoornaren met twee zeges, een remise 

(DCG) en vervolgens weer twee overwinningen, waaronder tegen rivaal 

ZSGO/WMS. En daarna volgden drie noodlottige gelijke spelen, waardoor de 

Amsterdammers weer de kop konden pakken, met name door de 2-1 tegen 

Pancratius, waarin ofwel de kwetsbaarheid van de zwartwitten of de kracht van 

onze ploeg toch een rol van betekenis leken te spelen.  

 

 



De Vogels staan inmiddels op twee met drie punten achterstand op de 

koploper. Met 22 vóór en 9 tegen heeft de ploeg ook veruit het beste 

doelsaldo en is er ook nog niet verloren. 

De roodwitten zijn met de genoemde nederlagen afgezakt naar een achtste 

positie. Het laatste resultaat geeft onze achterban echter het gevoel dat er 

na een zorgelijke periode van drie nederlagen betere tijden zouden kunnen 

aanbreken. De wedstrijd van vandaag zou daarvoor een goede graadmeter 

kunnen zijn. Ongetwijfeld weer veel te beleven voor de al of niet neutrale 

supporters.  

De wedstrijd wordt geleid door de heer M. Lagerwey. 

 

Wedstrijdballen worden deze week aangeboden door Sportcenter 

Badhoevedorp en het barteam van Wally Struijlaart en we danken deze 

supporters dan ook van harte voor hun ondersteuning.                                 

Deze week verder een klein thuisprogramma met o.m. jeugdwedstrijden op 

de bijvelden.  

Na de wedstrijd wordt de muziek verzorgd door entertainer Nigel Kreuger. 

Op de andere velden in 2B, nog eens zes mooie wedstrijden, waarvan, zoals 

de laatste weken steeds weer blijkt, uitslagen niet te voorspellen zijn. De 

resultaten zijn omstreeks  vier uur bekend. 

Het daaropvolgende tiende wedstrijdprogramma vermeldt o.m. 

Legmeervogels-Houten en Pancratius-Abcoude. Het lijkt erop dat veel 

thuisspelende teams de punten zouden moeten binnenhalen….. 

 

De weersvoorspellingen zijn weer redelijk zonnig voor het weekend, maar 

mocht het weer zich onverhoopt toch van zijn kille 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
E
 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 

                               

 

 



LEGMEERVOGELS  1 
Quincy Ceder(k) Bilal el Achkar 

Mels Bos Sebastiaan van Dijke 

Stefan van Grieken   Jordy de Groot 

Rowan Hogenboom Jordi Holt 

Lulinho Martins Kenneth vd Nolk Van Gogh 

Rinaigel Ogenio Robin Oussoren 

Dennis Rijnbeek Joey Sack 

Stefan Tichelaar Damien de Vegt 

Mitchell Verschutt 

 

Trainer Jack Honsbeek, Harry Talsma 

Leider Jan Feddema, Gerrit vd Maat 

Verzorger Marcel Tukker 

Teammanager Hans Heere 

 

 

 

 

 

  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: 

Jenke Haverhals van 

 

 

             en 

Barteam Wally 

Struylaart 
 

 

 



 

 

 
 

 

Theo in het zonnetje. 

Afgelopen donderdag na de training hebben selectie en bestuur afscheid 
genomen van Theo, als assistent scheidsrechter bij de selectie. 
Na vorig jaar getroffen te zijn door een beroerte heeft Theo er alles aan 
gedaan om, gedurende zijn revalidatieperiode, zich terug te knokken om zijn 
taak als grensrechter aan het begin van het seizoen weer op zich te nemen. 
Dat was jammer genoeg nog te vroeg.  
Samen met zijn vrouw Izeke, zijn steun en toeverlaat, mocht hij van de selectie 
een dinerbon en bloemen in ontvangst nemen. 
Het bestuur vindt dat Theo zich al jaren als scheidsrechter en de laatste jaren 
als assistent scheidsrechter van de selectie een goede vertegenwoordiger van 
de vereniging is. Voor deze verdiensten werd Theo dan ook beloond met de 
speld van "lid van verdiensten".  
Als bestuur en selectie hopen wij dat Theo samen met zijn vrouw de club 
weten te vinden om met ons naar het voetbal te kijken en gezellig wat te 
drinken en te praten. 
 

 

 



 

PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

Programma: 

 

 
 

 
 
 

 

  



 
Naam:  Tinus Holthuizen 

 
Leeftijd: 6 jaar, 24-11-2008 
 

Team: Champions League 2e jaars 
 

Op welke positie sta je het liefst:    Verdediging maar ook voorin 
 
zus: Nikki Holthuizen 

 
School:  Rietveldschool 

 
Groep: 3 
 

Hobby's: Voetballen, Boksen 
 

Leukste TV programma: Voetbal wedstrijden 
 
Favoriete Club: F.C Barcelona  

 
Favoriete speler:  Ronaldo , Messi 

 
Mooiste Stadion:  Ajax 
 

Mooiste Tenue:  Barcelona uit 
 

Favoriete Eten: Sushi 
  

 

 

 



 

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 



 


