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    Gaat Pancratius toch mee met de toppers ? 

Beste supporters en gasten, 

ZSGOWMS nog steeds zoekend naar de grote vorm. 

Vandaag het 19
e
 (en 6

e
 Return-) programma van dit seizoen. En in de gast van 

deze zondag treffen we de echte Amnsterdamse volksvoetbalformatie, die al 

een aantal jaren zijn thuisbasis vindt op het Ookmeer complex. De wit-zwarte 

brigade van Murat Möke moet dit jaar genoegen nemen met een 

ondergeschikte rol.   

De vereniging werd opgericht in 1919, toen beide componenten, ZSGO (Zonder 

Samenspel Geen Overwinning) en WMS (Wilskracht Maakt Sterk) enkele 

maanden na elkaar de deuren openden. Pas in 1996 kwam een fusie tot stand. 

In deze eeuw startte de club in de 4
e
 klasse, maar promoveerde al snel in 2003. 

Na wat heen en weer geschuif kwam de verdiende promotie naar de 2
e
 klasse 

in 2012 en na degradatie in 2013 weer terug in 2015/6. In dat jaar werd met 

overmacht de titel behaald en beloofde het seizoen succesvol te worden. 

Helaas werd dat niet waargemaakt en in de huidige competitie moet men 

genoegen nemen met een mindere rol, waarbij degradatie dichter bij lijkt te zijn 

dan promotie. Maar in de nog resterende acht wedstrijden zal de ploeg in staat 

moeten zijn om zich te handhaven.   

De eerste competitiehelft verliep zeer matig voor de Amsterdammers. Er werd 

thuis gewonnen van Quick en NVC en uit bij DCG. Verder waren er drie 

puntendelingen tegen VVIJ, DSOV en Abcoude, maar de nederlagen waren in 

de meerderheid: zeven maal met overigens minimale verschillen. In 2017 wist 

de club tot nog toe quitte te spelen met een tweede overwinning bij Quick, een 

tweede nederlaag tegen koploper AGB en drie remises tegen United/Davo, 

NVC en DSOV. Daarmee tiende op de ranglijst met 18 uit 18 en een klein 

negatief doelsaldo. 

Tegen en bij SCH’44 wist de thuisploeg de teleurstellende nederlaag tegen 

lantaarndrager Quick’90 te nivelleren. Daarna volgde een fraaie 4 - 2 tegen 

NVC en een sterke 3 - 3 bij concurrent Abcoude. Met deze resultaten kan de 

equipe van Bart Jansen het duel van vandaag met enig vertrouwen tegemoet 

zien. Toch is ZSGOWMS een team dat steeds voor verrassingen kan zorgen en 

vanuit de achterhoede de Badhoevedorpers kan beschadigen. De reserves van 

de witzwarten spelen een belangrijke rol in de res 2
e
 klasse en ook de topjeugd 

doet het goed in de 1
e
 klasse. Belangen dus alom en derhalve ook  genoeg 

spanning. Ingrediënten voor een mooi duel, waarin voor de toeschouwers het 

nodige te genieten valt. Moge ook deze week de beste het duel winnen.  

                                                                                                                                                                               



 

De wedstrijd staat onder leiding van de heer M. de Waal. 

De wedstrijdballen bij deze negende thuiswedstrijd worden aangeboden door 

Ruijters Voetbalschool  en  Ruijter Schadeherstel voor Auto en Scooter. 

Wij danken de beide sponsoren, de heren Justin en Cees Ruijter voor hun 

mentale steun aan onze mannen.          

Op onze bijvelden spelen vandaag in de middag nog de senioren 7 en drie 

jeugdformaties. 

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

gepubliceerd. Het ziet ernaar uit, dat met name de onderste regionen het weer 

zwaar te verduren zullen krijgen. Volgend weekend het 20
e
 programma met 

o.m. ZSGOWMS-SCH’44 en Kampong-Pancratius (half drie!). Mogelijk dus 

weer de nodige veranderingen in de rangorde.  

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: 

24 MAART 2017 

Koppel klaverjas-toernooi 

Opgeven bij Harry den Arend 

voorzitter@pancratius.com 

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


 

 

 



           

          

 

 

 

 

 



 

 

PANCRATIUS 1 
Stijn Morsch (K)                                                 Lionel Grootfaam 

          Roy Schut (k)                                                     Jean Pierre Kerkeboom 

Menno Schelling         Jeranio Lobo   

Dominique Sweers                                            Rick van Veen          

          Merano Linger                                                   Shaquille Djairin 

          Nick Tavenier                                                    Khalid                                           

          Denzel Sno                                                        Rody Pot                                               

          Gianni Oosterhoff                                              Ralf Fenne 

           

  

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 

                               

 



 

ZSGOWMS 1 
             

 

                                  

 

Trainer                                                      Murat Böke 

Ass. Scheidsrechter                                 Henk Heslinga  

Verzorging                                                Jamie van Heuven 

Team manager                                         Richard Hilberts 

             Leider                                                       Wim Joosen 

 

 

 

    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: 

     

            

                                           

 

 

 

             



 

PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

 

Programma: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Feestweekend 2017 
 

Het feestweekend zal plaatsvinden van donderdag 18 
mei t/m zondag 21 mei. 
 
Optredens van o.a. 
 
Vrijdag 19 mei: John de Bever, Big Black & Beautifull, 
Edsillia Rombley, Robert Leroy 

 

              

 
Zaterdag 20 mei: Tino Martin, Glennis Grace, Wesley 
Bronckhorst, Armand 
 

 

  

 



 

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 

Sport 2000 Haverhals 

Tuincentrum Osdorp 

Van der Meer & Co, accountants 

Vermeulen Verzekeringen  

Zwart Tank & Was Centrum 

Media Markt 

Ernst Bijl Vloeren 

    

  



 

 

 

 
 

 

 

Naam: Jaydey van Zeijderveld 

Leeftijd:8 jaar 

Team: JO9-1  

Op welke positie sta het liefs: links buiten 

Broertje/zusje: Jimmy 

School: Odyssee 

Groep: 5A 

Hobby's: Voetballen 

Leukste TV programma:Gek op jou van Yes-r 

Favoriete Club: FC Barcelona 

Favoriete speler: Lionel Messi 

Mooiste Stadion: Amsterdam Arena 

Mooiste Tenue: thuis tenue van Barcelona 

Favoriete Eten: Lasagne 



 

 

Medewerkers/Vrijwilligers avond 

 

Het bestuur van Pancratius nodigt alle 

medewerkers/vrijwilligers uit op 

zaterdag 25 maart, 20.30 uur 

Onder het genot van een hapje, een 

drankje en een gezellig muziekje 
willen wij u allen bedanken voor al uw 

hulp!! 



 


