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           Kan Pancratius vandaag de positie onder de top behouden? 

 

Beste supporters en gasten, 

 

V V IJ, weer met benen op de grond. 

 

De twee opponenten van vandaag kunnen terugzien op een geschiedenis met 

regelmatige confrontatie in de laatste jaren van deze eeuw. VVIJ is opgericht in 

1926 en kwam pas, zoals bij zoveel verenigingen, aan positieve scores toe in 

de latere jaren van de 20
e
 eeuw. Uiteindelijk bracht dat de rood-zwarte formatie 

in de hogere regionen van het amateurvoetbal. En daarmee kwamen de duels 

in de tweede klasse (B) van de beide teams in beeld. In 2007/8 werd het 4-2 in 

IJsselstein en 2-2 in Badhoevedorp. In 08/09 6-2 in Utrecht en 5-1 in ons dorp. 

In 09/10 ging het ineens crescendo: VVIJ werd kampioen, maar Pancratius 

promoveerde mee. De scores overigens waren 2-0 in B’dorp en 0-1 in  

IJsselstein. In 2010/11 ging het vrolijk verder in de 1
e
 klasse met 4-0 voor VVIJ 

en 2-0 voor de rood-witten. Na een jaar West2 voor Pancratius kwamen de 

teams elkaar weer tegen in 2012/13 met 2-3 en 1-0, beide voor VVIJ, maar wel 

met de degradatie van de IJsselsteiners. In 13/14 daalden de Badhoevedorpers 

ook weer af , maar was er weer een promotie voor de rood-zwarte brigade. In 

het afgelopen seizoen volgde toch weer de afdaling naar ‘onze’ 2
e
 klasse B. Nu 

dus weer een prolongatie van deze spannende reeks met de eerste ontmoeting 

in ons Badhoevedorp. 

 

VVIJ begon deze competitie voortvarend met twee overwinningen tegen DSOV 

en NVC en drie remises tegen Hoofddorp, DCG en United/Davo en daarna de 

eerste nederlaag bij Kampong (6-1). Na nog eens twee gelijkspelen tegen 

Abcoude en ZSGO en nederlagen tegen AGB en bij Hooglanderveen volgden 

tenslotte weer twee driepunters thuis tegen Quick en SCH’44 (!). Daarmee 

horen de IJsselsteiners weer tot de runners-up, waarmee de thuisclub met twee 

nederlagen in de benen ernstig rekening moet houden. De breedte van VVIJ 

vinden we terug in de res 1
e
 klasse en de topjeugd in de hoofdklasse. In ieder 

geval weer ingrediënten voor een aantrekkelijk duel waarin momenten het 

resultaat kunnen bepalen en de beide coaches, Bart Jansen en Wim van 

Kippersluis, weer de nodige verrassingen uit de hoge hoed zullen moeten 

toveren. De wedstrijdleiding is in handen van de heer J.Poortier.  



 

 

De wedstrijdballen bij deze zevende thuiswedstrijd worden aangeboden door 

Hortus Supplies International en Sportcenter Badhoevedorp. 

Wij danken de beide sponsoren voor hun mentale steun aan onze mannen.          

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

jeugdteams. 

 

Op de andere 2B-velden weer zes spectaculaire wedstrijden, zoals elders 

gepubliceerd, waarbij de concurrentie in 

uitwedstrijden op veel weerstand kan rekenen. Mogelijk dus het consolideren 

van de subtop posities.  

Na dit weekend volgen er nog twee zondagen waarin nog wat kan worden 

ingehaald en gebekerd. Ook de eerste weken in het nieuwe jaar wordt de 

verenigingen veel rust gegund en pas aan het einde van januari gaat het weer 

serieus om de prijzen en dat met de eerste return ronde (14) met DCG-

Pancratius en VVIJ-DSOV. 

 

De weersvoorspellingen zijn positief voor het weekend, maar mocht het weer 

zich onverhoopt toch van zijn  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.  

 

                                                                                                                     

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       

 

Zet in uw agenda: 

16 december 2016:  

Koppel klaverjas-toernooi 

Opgeven bij Harry den Arend 

voorzitter@pancratius.com 

8 januari 2017: Nieuwjaarswedstrijd 

 

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


 

 

 



           

 

 

 

 

 



 

 

PANCRATIUS 1 

Stijn Morsch (K)                                                 Nick Tavenier 

          Lionel Grootfaam Jean Pierre Kerkeboom 

Sander van Eijk         Jeranio Lobo   

Dominique Sweers                                             Rick van Veen          

          Merano Linger                                                    Ralf Fenne 

Menno Schelling                                                Justin Ruijter                                             

          Denzel Sno                                                        Shaquille 

          Gianni Oosterhoff                                               Kyle te Pas(k)                                                         

           

  

Trainer                                                                Bart Jansen 

Ass. Trainer                                                        Patrick van Leeuwen 

Keepers trainer                                                   Rogier Schrama 

Ass. Scheidsrechte                                             Hans van Haarlem                                                      

Leider:                                                                Tonnie van Eijk 

Materiaalman                                                      Bas den Arend 

                               

 



VVIJ 1 
Melvin Wesselo Randy Knoppel 

Chevie Petronella Dennis van Daalen 

Bob de Vries  Giorgio Moolenbeek 

Michael Cortinho Arnhoud Schonis 

Deepak Monanlal Marck van Baal 

Jeffry vd Werken Bradley v Bommel 

Jimmy v Vliet Ajay Sommandas 

Nico Roelofs Joey Swanink 

 

             Hoofdtrainer David Vecht 

             Ass. Trainer Dennis Thijsen, Fabian Schaken 

Ass. scheidsrechter Rene Koster 

Leider Marcel v Vliet, Henny Peek 

Verzorger Rene Dannenburg 

 

 

 

    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  

 



BALSP NS R 

VAN DE WEEK: 

AANGEBODEN DOOR: 

 

 

                                            

                                           en 

 

             

               

  



PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

 

Programma: 

 

 



 



 

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 

Media Markt 

Ernst Bijl Vloeren 

Chinees Restaurant Golden Village 

    

  



 

 

 

 

 

 
 

 
 Naam:   Zenno ten Hagen 
 

Leeftijd: 8 jaar 
 

Team: Panca J09-1 
 
Op welke positie sta het liefs: Rechtsbuiten / spits  

 
Broertje/zusje: 2 zusjes 

 
School: Jozefschool in Halfweg 
 

Groep:  5 
 

Hobby's:  Voetbal – Judo - Tekenen - Vakanties 
 
Leukste TV programma: Freek in het Wild /  

 
Favoriete Club: Ajax / Real Madrid 

 
Favoriete speler: Ronaldo 
 

Mooiste Stadion:  Barcelona Stadion  
 

Mooiste Tenue: Real Madrid 
 
Favoriete Eten: Pasta –  

groenten/aardappels/vlees - Roti 
  

 



  
 

 

 

 

Ook dit seizoen is het weer heel druk met wedstrijden 

bij Pancratius. 

Veel bezoek betekent ook veel koffie, thee, snoep, 

snacks en drank. Gelukkig staan er elke week en iedere 

avond vrijwilligers voor u klaar om iedereen van de nodige 

versnaperingen te voorzien. 

Ondanks veel persoonlijke benadering en diverse 

oproepen op onze website en op de sociale media hebben wij 

voor aankomend seizoen niet genoeg hulp. Als dit zo 

doorgaat zijn wij genoodzaakt af en toe de kantine of 

keuken te sluiten. 

Laat uw club niet in de steek en kom af en toe 

helpen op een zaterdag/zondag ochtend van 9.00 – 

13.00 of middag van 13.00 – 17.00,  Uiteraard is 

overleg ook mogelijk! 

Het betreft puur bardienst, dus het schenken 

van koffie en andere drankjes, verkopen van snoep 

en chips en diverse keuken werkzaamheden. 

Meld je aan door een mail te sturen naar: 

info@pancratius.com of te bellen met                     

Ron: 06-13562660 

mailto:info@pancratius.com


 


