
Bestaansgeschiedenis 

Bestaansgeschiedenis van de R.K.S.V. ‘Pancratius’ te Badhoevedorp 
                ontleend aan de Jubileumuitgave “Pancratius 50 jaar” (april/mei 1980) 

De historie van de vereniging is in deze uitgave verwoord in acht hoofdstukken, t.w. het jaar 

van de oprichting en zeven min of meer memorabele periodes van 7 jaar daarna. De uitgave 

is samengesteld door de toenmalige secretaris, Bob Bekker en de clubbladredacteur, Paul 

Balm. Archiefstukken uit de eerste jaren van de vereniging waren aangeleverd door oud-

secretaris en erelid, Joop Kool. De karikaturistische illustraties zijn van tekenaar Maarten 

Taekema. 

I.  Sloten, negentiendertig… 

Sloten 1930. In de maand april worden door zes jongens, om en nabij 17 jaar oud, de 

fundamenten gelegd onder een plaatselijke voetbalclub (de bestaande – neutrale- voetbalclub 

‘Sloten’, spelend op het huidige speeltuinterrein, gaat in die tijd op de fles). 1 mei van dat jaar 

gaat als oprichtingsdatum in de boeken en aangezien de jongens alle verbonden zijn aan de 

‘Jozef Gezellen’ of het ‘patronaat’ van de St.Pancratius parochie (gezelligheidsverenigingen 

waarvan de leiding berust bij de pastoor, de kapelaan en de hoofdonderwijzer van de school, 

resp. Ratté, Metzelaar en Schuss) wenden ze zich voor het een en ander tot het kerkbestuur, 

dat over een best geschikt stuk land beschikt, het patronaatsland, naast de kerk. De naam van 

de nieuwe club: “Sint Pancratius”….. 

Op een foto uit die dagen staan en zitten de zes oprichters gebroederlijk naast elkaar: Dirk 

van der Voort, Piet Ebbers, Piet Schönhage, Jan Wiebes, Gerard Schönhage en Max Koenen. 

Gevoetbald wordt er al in de buurt: de gebroeders Schönhage spelen al in Zwaluwen Vooruit, 

de Gezellenclub van de Stadhouderskade, en voor straatvoetbal kan je terecht op het pleintje 

voor de Hervormde kerk. Verder spelen nog ‘Slotania’ aan de Osdorperweg en 

‘Overtoom’aan de Zuider Akerweg. 

Om in ieder geval één team op de been te kunnen brengen wenden de oprichters zich tot 

andere sportief geachte Gezellen leden zoals Toon Koenen, Hein Schaefers, Jan en Bep 

Schouten, Piet van Nimwegen, Janus van Mierlo (zoon van de uitbater van een van zeven (!) 

kroegen in Sloten), Jan Loogman en Piet Schönhage. Er blijken genoeg aanmeldingen binnen 

te komen voor twee teams. 

Niettegenstaande het feit dat de groep organisatoren niet altijd overal in Sloten als erg 

deugdzaam bekend staan – en daar komt nog bij dat het voetbal in katholieke kring en ook 

daarbuiten nog geen beste naam heeft: ruwheid van het spel, onzedelijke kleding, inbreuk op 

het gezinsleven, problemen bij de verkeringen – vinden ze hulp bij de eerste stappen. Het 

eerdergenoemde patronaatsland, dat overigens voor de officiële maatvoering wel wat te kort 

komt, wordt geschikt gemaakt als voetbal veld en als in de voorzomer de doelen geplaatst en 

de lijnen en vlaggetjes aangebracht zijn, kan er worden gevoetbald. Buitenspelers en backs 

hebben het daarbij net zo moeilijk als het aanwezige publiek: de buitenlijnen lopen langs de 

sloot: menigeen heeft dit met een nat pak moeten bekopen. 

Zodra het aanwezige schapenhok tot kleedkamer omgetoverd is kunnen de uitnodigingen 



voor de eerste oefenwedstrijden de deur uit: tegenstanders o.m. Gezellen Vier, Constantius, 

Volendam en Oranje Zwart. 

Een voorlopig bestuur heeft voornamelijk tot taak de oprichtingsvergadering voor te bereiden 

en op 26 juni rolt het eerste officiële bestuur uit de koker: voorzitter P. Wiezer (heeft tevens 

zitting in het Gezellenbestuur, schoenmaker van beroep), secretaris Janus van Mierlo, 

penningmeester Piet Meekel en Piet van der Vlugt en Han Burgers fungeren als commissaris. 

De pastoor blijft overigens wel een vinger in de pap houden, met name wanneer het gaat om 

het geestelijk welzijn van de leden (en er was hiermee wel heel wat gediend, als er maar 

gewonnen werd…).Tijdens een onderhoud van het bestuur met pastoor Ratté wordt deze en 

passant nog even gevraagd of de pastoor ‘er op tegen was als niet-katholieken donateur 

werden’, waarop deze ‘zeide, dat hij daar niet op tegen was, want we zouden wel gek wezen 

om, als mensen ons wilden steunen, dat dan niet aan te pakken….’.  In het eerste jaar groeit 

het aantal donateurs dan ook naar 108, tegen 41 leden….. 

Voor het seizoen 1930/31 schrijft St. Pancratius twee seniorenteams en een juniorenelftal in. 

Het eerste wordt ingedeeld in de 3
e
 klasse D van de DHVB (Diocesane Haarlemse Voetbal 

Bond) en eindigt als vierde met 16 uit 14. Tegenstanders in deze competitie o.m. Volendam 

3, RKAV 3 en VIC 3. (Deze zijn de fusiepartners van het huidige RKAVIC). De opstelling: 

P. Schönhage, H. Burgers, P. van Nimwegen, A. Koenen, M. Koenen, Th. v.d. Voort, A. van 

Mierlo, J. Schouten, G. Schönhage, P. Schönhage (B’dorp) en  J. Loogman. 

Het tweede elftal finisht in de 5
e
 klasse B als derde, maar verslaat thuis de uiteindelijke 

kampioen The Victory 3 met 3-0. De jeugd speelt in de Amsterdamse ‘onderbond’ van de 

DHVB, de RKAVB, waar ze in de klasse E nog net boven St.Louis B en Wilskracht C te 

vinden is. (A-B-C niet op leeftijd, maar als numerieke volgorde). 

Halverwege het seizoen blijkt het noodzakelijk om naar een nieuw terrein te gaan uitzien. Het 

patronaatsland, huur 40 gld. per jaar, staat constant blank en provisorisch aangebrachte 

drainage mag niets helpen. Min of meer prettige bijkomstigheid van een verhuizing zal zijn, 

dat de band met en de invloed van de parochie wat verlicht wordt. Kortom er gaat aan 

gewerkt worden… 

Aan de Zuiderakerweg, middenin het ledengebied, wordt een landje gevonden dat geschikt en 

te krijgen is. Er staat nog een beste schuur op, die wat aangepast moet worden om dienst te 

kunnen doen als kleedruimte èn kantine. ‘Ome Klaas’ Meekel, de overbuurman, wordt 

kantine beheerder en wordt tevens de eerste jeugdleider. Het verkleden moet natuurlijk wel 

zó  gebeuren, dat de altijd aanwezige dames hiervan weinig kunnen zien: een aantal 

rietmatten doet dan ook prima dienst. Verder wordt regenwater opgevangen voor de 

noodzakelijke (eerste) wasbeurt. Rond het terrein worden door nijvere lieden afrasteringen 

gemaakt, vooral naar de kant van buur Rooze, die nog wel eens een afgedwaalde bal laat 

verdwijnen….De mannen van Koenen (vader en zoons) belasten zich hoofdzakelijk met dat 

hekwerk. De officiële verhuizing naar dit tweede domicilie vindt plaats op 12 februari 1931. 

Huur 300 gld. per jaar, 100 ineens en de rest in vijf gelijke termijnen. 

Op dinsdag 5 mei dan tenslotte de eerste ‘Groote Jaarvergadering’: 34 leden en 7 donateurs 

horen de secretaris het afgelopen jaar samenvatten en worden geconfronteerd met een nadelig 

saldo van een dikke 360 gld. En dat ondanks de niet misselijke contributie van tien centen per 

week, te voldoen elke zondagmorgen in het parochiehuis, later in het café Kerkzicht, van half 

tien tot half elf, dus na het uitgaan van de ochtendmis…. Hoe dat verder moet….?    

  



II. Aan de Ploeg ! (1931-1938) 

De kop is er af in 1931 en met de organisatorische zaken min of meer op orde kan gewerkt 

gaan worden aan sportieve successen. Niet zonder resultaten: het eerste seniorenteam 

beëindigt het seizoen 31/32 achter VIC 2 op een tweede plek in de derde klasse D van de 

DHVB, terwijl het tweede in de vijfde klasse D de hele meute achter zich laat en ongeslagen 

kampioen wordt, onder meer via een 13-0 overwinning op St.Martinus 4. Het tweede 

jeugdteam (B) wordt ingeschreven en ingedeeld, maar komt niet aan het spelen van 

wedstrijden toe. 

Drie punten uit de Jaarvergadering: Dank wordt betoond aan de inwoners van de Akerpolder, 

die het hek rond het complex, dat op 6 januari 1932 tijdens een storm tegen de vlakte was 

gegaan, snel weer omhoog hebben gekregen. Piet van der Vlugt vraagt zich af of de 

consumpties van voorzitter (en caféhouder) Wiezer niet voordeliger geleverd zouden kunnen 

worden dan door Pranger van Kerkzicht. En Han Burgers blijkt terecht nattigheid te hebben 

gevoeld: op zijn vraag of de elftal commissie nog wel wat uitvoerde kwam als antwoord dat 

de EC helemaal niet meer bestond. 

In het derde verenigingsjaar doet Ben Sol zijn intrede: eerst als onderwijzer van de 

Jozefschool te Sloten en snel daarop als voorzitter van St. Pancratius. ‘Toontje’ krijgt die 

dagen een schrijven:  “Stel het eerste elftal voor zondag op als volgt: Th. Stam, H. Burgers, 

Th. Kuijper, Koenen-Koenen-Koenen, K. Buné, P. Schönhage, J. vd.d.Laan, Ger Schönhage 

en P. Schönhage. Reserve moet je zelf maar zien, bv. P. Heus. NB: het adres van J.vd Laan 

is: p/a N. vd Laan, Marco Polostraat 69. Schrijf hem dat hij mee doet onder de naam van J. 

Deen en ook, waar het DOSS-terrein ligt, want hij is in Amsterdam nog niet zo bekend. Dan, 

Toon, heb jij soms nog een shirt voor hem, geef het hem dan mee…..”. 

Zo tussendoor gaat de 10 meter hoge schering voor de tweede maal plat en op een feestavond 

(26 februari 1933) ziet ‘het clublied’ het licht: “Geen club is zoo machtig, geen club speelt 

zoo goed, zoo als St.Pancratius van Sloten dat doet…..”. Als vervolgens in april 1933 heet 

eerste nummer van hetr ’Officieel  Orgaan van St. Pancratius’ verschijnt, begint het er op te 

lijken…. Alhoewel er wel een schrijven van de RKAVB dd. 25 mei komt, waarin wordt 

aangegeven dat de administratie ‘hopeloos slecht wordt verzorgd’, boetes niet worden betaald 

en post niet wordt beantwoord. Een schorsing wordt in het vooruitzicht gesteld.          

Ondanks dit alles wordt het eerste toch kampioen van de 3
e
 klasse D en promoveert naar de 

tweede. De Junioren B zitten echter nog steeds in het verdom-hoekje met een niet 

uitgespeelde competitie. 

Tegen de achtergrond van toenemende werkloosheid en de opkomst van het nationaal-

socialisme laten de bisschoppen zich nog eens duidelijk uit in een mandement over de plaats 

van de katholieke sportbeoefenaar.  Er wordt met name geageerd tegen het lidmaatschap van 

neutrale verenigingen: “Ondanks ons vermanend woord, gerugsteund door de Encycliek van 

onze roemrijk regeerenden Paus Pius XI over de christelijke opvoeding ‘Divina Illius 

Magistri’ staan wij nog steeds voor het ontstellende feit dat eenzeer groot gedeelte van onze 

katholieke jeugd in deze de nodige volgzaamheid weigert…” (Voorgelezen op zondag 6 

augustus 1933). 

Sportief gezien is het seizoen 33/34 voor de B-junioren succesvol: na twee jaar in de marge te 

hebben meegelopen worden ze kampioen met gemiddeld zes gescoorde doelpunten per 

wedstrijd. Verder is het jammer dat er geen beelden bewaard zijn gebleven van de wedstrijd 



NVA(Nessersluis)-Pancratius 2: de wedstrijd ging dóór ondanks een plas water van zo’n 10 

bij 10 meter. 

Maar dit alles neemt niet weg dat de wereld verder wegglijdt en dat wordt binnen de 

vereniging ook gevoeld: de kas is vrijwel altijd leeg (de bestuurderen helpen zoveel mogelijk, 

veelal met schuld-bekentenissen op een bloknoot-papiertje) en dat terwijl het eerste 

lustrumfeest nadert en de behoefte aan een nieuw terrein steeds dringender gevoeld wordt. 

Ook het bijhouden van actuele competitie gegevens schiet er min of meer bij in: van het 

seizoen 34/35 is alleen bekend dat het eerste team met 21 uit 167 tweede werd, waarschijnlijk 

achter DIO. 

Het vijfjarig bestaan wordt sober gevierd: de zondag begint met het bijwonen van de 

ochtendmis te Sloten. Vervolgens wordt er in het ‘nieuwe’ parochiehuis een gezamenlijk 

ontbijt genuttigd, tijdens hetwelk alle leden zich op een foto laten vereeuwigen. Op de eerste 

rij het bestuur, bestaande uit de heren Van Mierlo, Sol, Rijnierse, Koenen (A), Voorvaart, 

Meekel, Stam en Castelijn. Verder treffen we onder de leden o.m. aan Piet Ebbers, Gerrit 

Smit, gerard en Piet Schönhage, Max en Bep Koenen, Jaap en Toon vd Voort, Jan Bioemans, 

Han Burgers, Hein en Ben Schaefers en Antoon Loogman. Volgens deze foto is het totaal 

ledental, inclusief niet-spelende bestuursleden, 46, zodat mag worden aangenomen dat met 

moeite drie seniorenteams en één jeugdelftal geformeerd kunnen worden. 

Over de perikelen rond de accommodatie vernemen we op de algemene ledenvergadering van 

oktober ’36: het bestuur maakt bekend dat het oude terrein aan de Zuiderakerweg er erg 

slecht aan toe is, maar dat men erin geslaagd is een nieuw terrein te vinden ‘achter het perceel 

van de heer Koenen’. Plannen voor lokaliteit en afrastering worden aangenomen en men 

krijgt mankracht om het een en ander af te wikkelen. In 1936 wordt het ‘nieuwe complex’ 

aan de Sloterweg (ingang waar nu nog steeds de fa. Koenen gevestigd is) in gebruik genomen 

met een openingswedstrijd, waarover verdere gegevens ontbreken. In het competitieboekje 

van 36/37 : ‘ .…. Sloten, tegenover de R.K.kerk te bereiken vanaf het 

Haarlemmermeerstation met bus G tot halte R.K.kerk. 

Dat St.Pancratius in de jaren voor de oorlog niet ’t loodje legt, zoals zoveel andere 

verenigingen, hangt samen met een aantal factoren: de Toneelafdeling doet veel werk voor de 

club, de jeugd floreert min of meer (nieuwe leden de gebroeders Smit, van Kaam, Kool, 

Heima, van der Kroon, Bakker en Wesseling) en een relatief groot gedeelte van de leden is 

bereid de schouders eronder te zetten. Dat houdt o.m. in dat in 1937 nog een evenement als 

de veteranenwedstrijd ‘De Oude-van-Dagen tegen de Verleden Jeugd’ georganiseerd kan 

worden. Verslag wordt gedaan in ‘Ons Parochieblad’ van 3 juli 1937 onder de kop  ‘Om een 

kist sigaren op het voetbalveld te Sloten’. 

in deze tijd speelt verder nog de trainerskwestie:  Ben Sol verzorgd eerst zelf de trainingen en 

trekt later Frans van der Zel aan. Een en ander te vervolgen in de volgende zeven jaar. 

  

III. Hutje bij mutje (1938-1945) 

In 1939 heet de kampioen van de 2
e
 klasse DHVB St.Pancratius . Ben Sol, secretaris in die 

periode, over de viering van deze promotie: Na het behalen van de promotie nam de 

voorzitter het initiatief om de spelers, mede gezien de benarde financiële omstandigheden, te 

laten kiezen tussen het organiseren van een feest of het aantrekken van een professionele 

trainer. Het pleit voor de instelling van de spelers, dat deze voor het laatste kozen. Het lukte 

het bestuur om de toenmalige rechtsbuiten van Blauw Wit, Frans Homburg, aan te trekken. 

Nog voor de orrlog verschijnt een nieuw reglement van de RK Voetbalvereniging 



St.Pancratius te Sloten (NH.).  Daarin o.m. de kosten van het lidmaatschap: 1. Bij intreding 1 

gulden (junioren 50 ct), 2. Onkosten van een clubreglement, 3.contributie: senioren 25 ct, 

junioren 10 ct en adspiranten 5 ct, alles per week. Het lidmaatschap kan ontzegd worden’ bij 

het aangaan van een gemengde verkering’ en de geestelijke adviseur heeft het recht om 

ernstige redenen, hem alleen bekend, een lid te ontslaan buiten het bestuur om…(!). Tegen 

het einde van 1939 zijn veel jonge mannen onder de wapenen geroepen en dreigt het 

verenigingsleven uiteen te vallen. 

Onder bestuurlijke leiding van Janus van Mierlo, als voorzitter, Ben Sol, secretaris en 

jeugdman en Toon Loogman als penningmeester gaat St.Pancratius het verenigingsjaar 

1940/41 in, dat onrustig begint: de Duitsers lopen West Europa onder de voet. Naast veel 

belangrijker consequenties betekent dit voor de vereniging de terugkeer van veel 

dienstplichtigen, terwijl na verloop van tijd zelfs illegalen, die in de polders ondergedoken 

zitten, in Sloten komen voetballen. 

De voetbalbond wordt verboden het predicaat ‘Koninklijk’ te voeren en alle bestaande 

bonden worden geboden te fuseren tot één landelijke neutrale bond, de NVB. De afdeling 

Amsterdam van deze bond omvat 205 verenigingen, waarvan 133 uit de neutrale AVB, 28 uit 

de AKVB (kantoor-), 26 uit de RKAVB, 10 uit de AVVB (volks-) 5 uit de CNVB 

(christelijke-) en 3 uit de NASB (Arbeiders-). 

St.Pancratius wordt ingedeeld in de 2
e
 klasse van de nieuwe AVB, waarin de club vierde 

wordt. Mede door de veldtraining van Frans Homburg en de zaaltraining in de school blijven 

resultaten niet uit. In het seizoen 41/42 wordt de club met het eerste (2
e
 klasse D) en het 

tweede team (3
e
 klasse) kampioen. In het eerste elftal o.m. Jan en Tinus (Hans) Smit en Gerrit 

Smit en de alom gevreesde Piet Dijkman, die het eenmaal presteerde om een hele doelpaal 

aan flarden te schieten. 

Dat de sportbeoefening steeds moeilijker wordt blijkt uit het feit, dat het 3
e
 elftal en twee 

adspirant elftallen moeten worden teruggetrokken. Op 9 juni 1942 wordt dan toch nog een 

kampioens feest georganiseerd mmv. de cabaretgroep ‘De Vier van Tholen en Van Lier’ met 

de revue ‘Lachvitaminen’. 

zorgeloze momenten in een kommervolle tijd: de uitgave van cluborganen wordt ‘gesperrt’, 

de kas is constant leeg en het vervoer naar de uitwedstrijden levert de nodige problemen. 

Bekend is de rit ‘Per paard en wagen’ van een jeugdelftal naar Weesp met Dirk vd Voort als 

voerman.  Verder ook de meest ludieke mogelijkheden om de terreinen van NEA 

(Ouderkerk), Muiden en RCM (vanaf Weesp te voet) en naar Uithoorn en omgeving vanaf 

het Haarlemmermeer station. Later is Uithoorn ook per bus Maarse en Kroon te bereiken, 

maar voor Kudelstaart (RK?DES) moet men de chauffeur wel vragen even dóór te rijden…. 

Het terrein van ‘Lijnden’ is, alleen des zondags, te bereiken met de Paardentractie. Deze 

vertrekt vanaf het Willemspark station. De kosten zijn 40 ct. p.p. enkele reis. Verenigingen, 

die hiervan gebruik willen maken, dienen dit schriftelijk mede te delen aan de heer F.A. van 

Geemen, Sloterweg 131 te Badhoevedorp…. 

Enkele maanden na het behaalde kampioenschap viert de vereniging haar 12 1/2-jarig bestaan 

in het parochiehuis te Sloten, bescheiden maar met klasse. De H. Mis was niet zo ’n 

probleem, maar het ontbijt…..  Bij boer Willem van der Veldt aan de Meidoornweg wordt 

geregeld dat onze actieve bestuursleden graan mogen snijden en meenemen. Dit gebeurt in 

het nachtelijk duister en de heren Loogman, Kool en Ebbers nemen wat meer mee dan de 

bedoeling was. Vader Konst vaart ze met een roeiboot over de Ringvaart, want de brug is 

bezet door de Duitsers. Dan gaat het met enige problemen over of door de sloten naar het 

kleedlokaal in de weilanden tegenover de kerk, waar bij het schaarse licht van zelfgemaakte 

kaarsen wordt gedorst en gemalen , waarna ’s anderdaags een aantal broden kunnen worden 



gebakken bij een der plaatselijke bakkers. De club heeft in ieder geval nog ‘brood op de 

plank’  ….. 

Het seizoen 42/43 brengt een nieuwigheid in de vorm van ‘gemengde’ (katholiek/neutraal) 

competities. Pancratius mist, voor het eerst spelend in de eerste klasse AVB op een haar na de 

promotie naar de NVB, door een ‘dom verloren’ beslissingswedstrijd tegen Schellingwopude. 

In de laatste oorlogsjaren kan/mag helemaal niet meer gespeeld worden. De meeste velden 

zijn onbespeelbaar en/of gevorderd en de overheid laat vrijwel elke openbare gelegenheid, 

waarbij mensen bij elkaar komen als ‘staatsgevaarlijk’ annuleren. 

De ‘omzet’ van de vereniging loopt terug van ruim 3100 gld. in 43/44 naar 1473,20 gld. in 

het daarop volgende jaar.  En niet te grote uitgaven worden vaak door de bestuursleden 

‘voorgeschoten’ , die hun vorderingen daarna meestal niet meer kunnen verzilveren. In deze 

moeilijke tijden bestaat dit bestuur uit het kwartet Van Mierlo-Sol-Loogman-Ebbers en Joop 

Kool als 2
e
 secretaris en de leden Gerrit Smit, Jan Hoek, Piet Zwart en Jan Schouten. Zij 

maken zich druk om het wel en wee van de vereniging en nog voor het zich aankondigende 

einde van de oorlog vraagt men enkele zicht zendingen van toneelstukken op om het 

vijftienjarig bestaan passend te kunnen vieren. 

  

IV. Vele handen (1945-1952).  

De vijf oorlogsjaren hebben niet bepaald borg gestaan voor een bloeiend verenigingsleven en 

dat houdt in dat er in de zomer van 1945 hard gewerkt moet worden om de club weer op de 

rails te krijgen. In sommige opzichten, het terrein en de financiën moet van de grond af aan 

begonnen worden. Dit alles betekent ook dat het vijftienjarig bestaan bescheiden gevierd 

moet worden. 

De bestuursleden Piet Schönhage, een van de oprichters, en Piet Zwart stappen op en het 

vernieuwde bestuur onder aanvoering van secretaris Ben Sol staat voor een noodzakelijke 

reorganisatie: de club wordt (RK) Sportvereniging door het verlenen van een officiële status 

aan de opkomende gymnastiek afdeling. De vereniging omvat nu drie afzonderlijke 

afdelingen, t.w. voetbal, heren- en jongens-gymnastiek en dames en meisjes-gymnastiek, 

waaronder ook het dames handbal valt. De toneelafdeling wordt en passant als 

gezelligheidsvereniging in de organisatie meegenomen. De gymnastiekafdeling gaat van start 

in de gymzaal van de School met de Bijbel inm Badhoevedorp en de toneelafdeling trekt van 

leer met  “Er loopt een streepje door”. Op het bestuurlijke front van de vereniging rommelt 

het wat. Fusiebesprekingen met Badhoevedorp lopen tweemaal op niets uit en er zijn hier en 

daar wat tegengestelde meningen over het toekomstig beleid. 

In positieve zin valt de aanwas van, vooral,  jeugdleden op, terwijl de gezamenlijke 

vereniging voortaan een jaarlijkse sportdag op het veld gaat organiseren. Dit kan overigens 

niet verbloiemen dat de vereniging in de jaren tot ’50 nog verder in de rode cijfers komt te 

staan: in drie jaar lopen de contributies en donaties terug van 4475 gld. naar 3400 gld. Als 

Janus van Mierlo in 1946 terugtreedt als voorzitter, pakt Sol de voorzittershamer weer op en 

treedt Piet Bekker, voordien lid van de EC toe. Problemen blijven er als de vereniging slechts 

met mondjesmaat ‘schoenenbonnen’ van de overheid kan krijgen. Zonder deze uiteraard geen 

voetbalschoenen…. 

Sportief succes is wat de club op dit moment nodig heeft en dat komt, zij het uit onverwachte 

hoek. 

In september 1946 is, enigszins door toeval, het eerste elftal uitgenodigd voor het RKAV-

toernooi. Als enige AVB-er moet het daar de degens kruizen met gerenommeerde KNVB-

teams. In de voorronde wordt op 1 september gewonnen van RKVVA (later Rood Wit/A), 



een derdeklasser, met 2-1. In de halve finale wordt de nieuwe fusieclub DCG aan de kant 

gezet en wordt Pancratius een sensatie en tevens een nachtmerrie. Op 8 september speelt het 

team tegen de thuisclub en het blijft 2-2. In de verlenging echter winnen de rood-witten , zelfs 

gemakkelijk met 4-2. Pancratius heeft naam gemaakt en de kranten staan er vol van. Het 

derde elftal wordt kampioen dat seizoen en één (teleurstellend), twee en vier eindigen als 

derde in hun klassen. De jeugd, weer alleen tegen katholieke tegenstanders spelend, komt uit 

met drie teams: de junioren zijn zwak, maart de adspiranten  eindigen beide aan de kop van 

de ranglijst. Twee gebeurtenissen die de club wakker houden: een flinke storm vaagt het hele 

clubhuis weg en de bond verlaagt de toegangsleeftijd tot 10 jaar, waardoor dat jaar 47/48 het 

ledental weer groeit. 

Na een wat aarzelende start breekt dit jaar ook voor Pancratius volledig de zon door.  Het 

eerste wordt kampioen en promoveert na promotiewedstrijden tegen Neerlandia, The Unity 

en Spaarndam naar de KNVB en ook het tweede team wordt kampioen en wint de 

promotiecompetitie ongeslagen. Dus ‘twee’ eveneens naar de KNVB. Vier spelers worden 

nog gekozen in het vertegenwoordigende AVB-elftal, een topjaar dus ook voor de 

elftalcommissie, die het overigens best druk heeft. Een foto toont de succesformatie: Cor vd 

Kroon (d), Janus van Kaam, Jan Smit, Tijmen Kool, Cees Breure, Piet vd Voort, Gerrit Smit, 

Dirk Smit, Henk Wesseling, Tinus Smit, Henk Bakker met als reserves Bep vd Kroon (d), 

Piet van Kaam, Jaap vd Voort en Ben Schaefers. 

Intussen laat ook de gymnastiek afdeling van zich horen. Bij wedstrijden in de Turnkring 

Amsterdam wordt Wies vd Veldt jeugdkampioene en Tini Schmidt derde, hetgeen na twee 

jaar intensief turnen een succes mag worden genoemd. Ook de hand baldames zijn 

ondertussen actief en succesvol. 

 

In mei 1949 wordt van de gebr. Van de Kroon een stuk weiland gehuurd, waarvan nijvere 

handen een tweede voetbalveld weten te maken. De huur bedraagt 600 gld. per jaar. Voor de 

aanpassing van de kleedaccomodatie wordt een lening afgesloten van 2500 gld. over vijf jaar. 

‘Huize Hoek’ het entree hokje wordt gebouwd en Joop Kool wordt eerste secretaris. Vele 

harde werkers graven het water-leidingssysteem van het land van boer vd Veldt op, waarmee 

eertijds de duitse stellingen van water werden voorzien. Hiermee is voor het eerst in de 

geschiedenis van de club een echte waterleiding maar de accommodatie een feit.       

Het seizoen 48/49 wordt gedragen door de gymnastiek afdeling. De turn(st)ers behalen fraaie 

resultaten en drie leden worden uitgenodigd voor een demonstratietrip naar Frankrijk.  De 

dames handbal worden kampioen en schrijven een tweede team in. De vier voetbalelftallen 

doen het ditmaal slecht en weten ternauwernood degradatie te ontlopen. 

In 1949 wordt door St. Pancratius voor het eerst het Van Geemen Wisselbeker toernooi 

georganiseerd, waaraan SVA, BSM en Onze Gezellen deelnemen. Daarnaast is er ook een 

eigen Jeugdtoernooi.  De gymnasyiek doet het weer prima met topplaatsen in Amsterdam en 

voor het eerst wordt er een grote toneeluitvoering gegeven in de lokale filmzaal ‘De 

Waterwolf’. 

De financiën blijven zorgwekkend: contributies geven een kleine stijging te zien, gedoneerd 

wordt er steeds minder…. Bovendien is het eerste veld erg slecht: na toezeggingen van het 

bestuur is de bond bereid van maatregelen af te zien. Toneel treedt nog driemaal opin ‘eigen’ 

huis en tweemaal ‘buiten’. De leiding berust bij de heer van der Heiden. 

Voor het twintigjarig bestaan (1950) wordt een feestcommissie opgericht, waarin zitting 

hebben de heren Hoogendoorn, Frans vd Kroon, Stalenhoef, Schouten en Wiebes. 

De gymnastiek afdeling wordt getroffen door het plotseling tragisch overlijden van Tinie 



Dijkman (12) en de Indië-gangers komen langzamerhand weer thuis en terug op de velden. In 

dit feestjaar zijn er weer problemen met de training, waar zich niemand om bekommert.  

Wekelijks komen er smeekbeden om geld en oplossingen in het weekbericht, maar dit leidt 

niet tot enige verbetering. 

De turnafdeling geeft nog een geweldige show in ‘De Waterwolf’, maar de handbalafdeling 

moet helaas door gebrek aan inbreng weer worden opgeheven. 

  

V. De paden op…. (1952-1959) 

De vijftiger jaren brengen weinig schokkende gebeurtenissen op het sportieve vlak. 

Kampioenen en degradanten volgen elkaar op. Het zijn de jaren dat de vereniging 

uitgebouwd wordt en dat betekent vooral het een en ander in organisatorisch opzicht. In 1953 

gaat Sol zich nog meer dan voorheen bezig houden met de turnafdeling , waardoor hij de 

voorzittershamer overdraagt aan Piet Bekker. In datzelfde jaar heeft de gemeente Amsterdam 

behoefte aan uitbreiding en annexeert het gebied in en om Sloten, ondermeer door de velden, 

waarop Pancratius voetbalt, van de R.K.kerk te kopen. In principe wordt er nu van de 

gemeente Amsterdam gehuurd (182,50 per jaar), maar al snel komt het bericht dat Pancratius 

deze terreinen moet verlaten. Secretaris Kool en voorzitter Bekker starten derhalve een 

permanente correspondentie met de bond en met de beide gemeenten Amsterdam en 

Haarlemmermeer  om toch nog aan velden te komen, omdat anders alle wedstrijden ‘uit’ 

moeten worden gespeeld. De executie wordt nog een jaar uitgesteld, maar eind 1954 moet het 

toch gaan gebeuren. Te elfder ure biedt de gemeente Haarlemmermeer uitkomst door het 

complex van de vereniging ‘Lijnden’ aan de Zwarte weg (huidige Stevinstraat) tijdelijk ter 

beschikking te stellen en de vereniging dus korte tijd onderhuurder wordt van Lijnden in 

Badhoevedorp. In 1955 gaat Lijnden definitief naar een nieuw complex aan de 

Wijnmalenstraat en kan Pancratius de velden huren voor 150 gld. per jaar en de opstallen 

overnemen voor 800 gld. Een tweede veld kan worden gehuurd van de erven ‘Van der Oord’. 

In 1955 wordt het 55-jarig bestaan gevierd op een wat grootschaliger wijze dan bij eerdere 

vieringen. Toch kan een triduüm in Badhoevedorp niet doorgaan omdat pastoor Dorbeck in 

maart laat weten, dat hij daar geen medewerking aan kan verlenen ‘zolang de moeilijkheden 

tussen “Uriël” (de RK-turnvereniging van Badhoevedorp) en St. Pancratius niet naar mijn 

genoegen zijn geregeld’. Toch de nodige sportieve en recreatieve festiviteiten op de velden en 

in de Waterwolf, naast een uitbundige feestavond in het parochiehuis te Sloten. Ook 

verschijnt een doortimmerde jubileum-uitgave van het clubblad met een stimulerende 

bijdrage van voorzitter Bekker. 

In 1957 herneemt opvolger secretaris Evert Gijtenbeek de correspondentiegolf met de 

gemeenten en uiteindelijk komt een toezegging van de gemeente Haarlemmermeer van twee 

velden op het nieuwe Schuilhoeve-complex, dus naast  de accommodatie van Lijnden. In 

1958 komt de bouwvergunning voor het clubhuis af, waarna de firma Koenen zich opnieuw 

met de nieuwbouw belast. Het bestuur sluit een lening af van 42.500 gld. tegen 4 pct., maar 

dan krijgt het clubhuis ook acht kleedkamers met wasinstallatie en een gezellige cantine. De 

eerste steen wordt gelegd door kapelaan Evert Hammann en op de laatste zaterdag van 

oktober kan de nieuwe accommodatie aan de Lindberghstraat feestelijk geopend worden door 

Burgemeester G.C. vd. Willigen, in het bijzijn van voorzitter Joh Jaspers van de KNVB en 

Martin Derksen namens de Ned. Katholieke Sportfederatie. 

  

VI. Breedtegroei (1959-1966). 



De balans in 1959: het bestuur betstaat uit het driemanschap Bekker – Gijtenbeek – Loogman 

als DB, aangevuld met de heren Sol, Ebbers, Kool, Wiebes, vd Voort en Spanjaard. Later dat 

jaar, als Jan Hoek, na 28 jaar trouwe dienst, en Jan Biemans, actief o.m. in de 

elftalcommissie, bedanken, worden Jan Eijs en Piet Schreurs aan de formatie toegevoegd. De 

geestelijke adviseur is Evert Hammann en de heren Theo Brokmann (ex Ajax) en Henk 

Woldberg zijn de technische coaches voor de beide afdelingen. Die hebben elk zo’n 230 

leden en voetbal komt uit met 6 senioren-, 10 junioren- en 3 welpen teams. Er komt 24.000 

gld. binnen en dat gaat er ook weer gemakkelijk uit. Het contributie aandeel daarvan is ca. 

7.000 gld. 

Standaard wordt de H. Mis bij het begin van het seizoen, later gehouden in het clubhuis, en 

wordt er enige jaren een fancy-fair gehouden. In een buitengewone ledenvergadering worden 

Dirk vd Voort en Janus van Kaam gekozen in de elftalcommissie. De fietsenstalling bij het 

nieuwe complex wordt aanvankelijk bewaakt door Piet vd Vlugt, maar dat is van korte duur 

gezien de rommelige uitwerking van deze faciliteit. Wel komen er twee heuse lichtmasten bij 

het ‘hoofdveld’. 

Tenslotte wint de thuisploeg het eigen ‘Van Geemen Wisselbeker toernooi’ door in de finale 

van buur Lijnden te winnen. 

In het najaar van 1961 wordt gestart met een huis-aan-huis actie in de Amsterdamse 

tuinsteden Sloten en Osdorp, op initiatief van de heren Lam en Roozendaal. Dit levert, naast 

een vernieuwde goede verstandhouding met de beide parochies St. Paulus en St.Lukas, een 

flink aantal nieuwe leden op uit die regio en ook twee nieuwe bestuursleden. Verder treden 

ook Janus van Kaam en Bob Bekker, na vijf jaar jeugdsecretariaat,  definitief tot het bestuur 

toe. Er wordt een stormachtige jaarvergadering gehouden, waarin Piet Ebbers o.m. het 

contant betalen aan ‘de bar’ afdwingt. De spelers van het eerste elftal krijgen voor het eerst 

een trainingspak van de vereniging. 

In 61/62 worden twee nieuwe afdelingen opgericht. Allereerst een afdeling tafeltennis, 

spelend in de RK school te Badhoevedorp en het nog drie jaar uithoudt. Dan de 

Klaverjasclub, die officieus al bestond onder supervisie van de ‘supportersvereniging’ 

gedragen door Piet Bouwhuis, Cees Bel en Jan Eijs. Er wordt een trampoline aan de 

gymnastiekafdeling aangeboden. In dat jaar, 1962, krijgt de club een heuse ‘koffiezet 

automaat’ en de vereniging staat de scholen toe van het complex gebruik te maken. Ook 

duiken de veldbezettingsproblemen weer op en andermaal wordt er druk uitgeoefend op de 

lokale overheid om hieraan tegemoet te komen. Een nieuw fenomeen, de Toto, brengt het 

nodige in het laatje, maar wordt Bert Everaardt, tevens jeugdvoorzitter, teveel. Hij vindt een 

goede opvolger in ‘Texelaar’ Jan Kager, tot dan toe een onopvallend elftalleider. 

Inmiddels heeft praeses Bekker sr. na tien jaar, de hamer overgedragen aan Piet Roozendaal. 

Er wordt een grote sportdag gehouden en in het winterse januari van 1964 organiseert Anton 

Koenen heuse schaatswedstrijden voor de leden op de Ringvaart. Enkele ‘selectie’ schaatsers 

worden nog afgevaardigd naar door de AVB georganiseerde wedstrijden. 

De toneelgroep brengt het blijspel “Hoogseizoen” ten tonele in ‘Van Ouds de Waterwolf’. En 

de afdeling gymnastiek haalt in het district Amsterdam van de NKGB alle te winnen prijzen 

binnen. 

De Vereniging zet 32.000 gld. om waarvan 8.000,-- contributie. Het ‘Mignon’ 

pupillentoernooi wordt alom bekend en het doelpuntenfonds, de tot, de fancy-fairs en 

loterijen brengen geld in het laatje. 

Door de successen van de turnsters in NKGB verband gaan zij ook landelijk meetellen. Eerst 

Joke Koenen en later Nel vd Voort pakken de titels van de dames-jeugd en later de 



topdames.  Na een langdurige periode Henk Woldberg neemt Dick Sol in 1966 de leiding van 

de turnafdeling over. 

De voetbalafdeling blijft bij deze successen niet achter. 1966 is het jaar van het succes. Na 18 

jaar vierdeklasserschap promoveert Pancratius eindelijk naar de derde klasse. Dankzij 

memorabele overwinningen, onder meer tegen NAS, Blauw Wit en tot slot tegen BFC kon de 

kampioensvlag worden gehesen. Op de foto zien we een stralende voorzitter Roozendaal, die 

trainer Theo Brokmann en het team Martin Warmerdam, Boudewijn de Boer (aanvoerder), 

Koos Koenen, Herman Wesseling, Piet Koenen, Frans Visser, Jan Houweling, Stef Ruhé, 

Nico Veeken, Wim Scheunhage en Bert Houweling met invallers Jan vd Jagt, Rijk vd Anker, 

Piet Schreurs, Arie Wesseling en Ton van Veen en de bewogen elftalbegeleider en 

grensrechter Janus van Kaam gelukwenst. 

 

In dit jaar sluit overigens ‘De Waterwolf’ haar deuren en dit betekent vrijwel direct het einde 

van de alom gevierde toneel afdeling met de ‘toppers’ Corrie en Antoon Loogman, Max en 

Antoon Koenen, Bert Everaardt, Dora Kool, Theo Stam e.v.a. onder de bezielende leiding 

van Gerard Schiering. 

 

VII. Meer Turnsuccessen. (1966-1973). 

In 1967 nadert het ledental van de afdeling voetbal de 500: acht senioren-, dertien junioren- 

en zeven pupillenteams gaan de competities is. Nel vd Voort pakt de nationale turntitel van 

de NKGB en enkele dames en meisjes worden opgenomen in de centrale training. De 

afdeling gaat opnieuw in onderhandeling over de inlijving van de vereniging ‘Uriël’ en 

ditmaal leidt dit tot een compromis. 

In 1968 ondergaat het bestuur een drastische verjonging. Er wordt afscheid genomen van 

Toon Loogman (38 jaar bestuurder/penningmeester) en van Jan Wiebes en Dirk vd Voort, 

sedert de oprichting  nooit afwezig geweest en altijd bewust van hun verantwoordelijkheden. 

Het DB wordt gevormd door Piet Roozendaal, Bob Bekker en Wim Bohnenn en de verder 

zitten de heren Piet Ebbers, Janus van Kaam, Gerrit Smit en Ben Sol nog aan de tafel vanuit 

hun ervaring en komen verder Sjaak Lam, Jan Bouwhuis, Cees Bel, Frans Pasma, Ton van 

Veen  en Piet Schreurs de gelederen versterken.  Sinds het najaar van 1967 speelt ook weer 

een aanpassing van het complex met nieuwe velden en uitbreiding van de accommodatie. In 

’68 zijn de plannen gereed en  is de toestemming binnen. Naast de verruiming van de 

kleedaccomodatie wordt ook een volledige terreinverlichting tot een bedrag van 20.000 gld. 

ingepast en voor het eerst ook een tribune lang s het hoofdveld begroot. 

Op 1 april worden we het eens met Lijnden over de gezamenlijke bespeling van het 

hoofdveld en worden ons twee extra velden toebedeeld. De heer Janus Oomen ziet 

mogelijkheden voor een zaterdagafdeling en schrijft in met een eerste zaterdag elftal. Er 

wordt totaal voor 130.000 gld. aan de accommodatie gesleuteld en met de invoering van de 

BTW gaan de prijzen omhoog, maar wordt het assortiment van de kantine wel uitgebreid met 

‘snert’. In 1969 is er weer eens een uitgebreide Nieuwjaarsreceptie en wordt de prijs van de 

verbouwing bijgesteld naar 155.000 gld. Daarvoor wordt onder meer een lening van 95.000 

gld. afgesloten. 

In 68/69 zijn de nationale turntitels weer voor onze dames: Nel vd Voort wordt algeheel 

kampioen en Coby Smit is de nieuwe jeugdkampioene. De afdeling heeft ruim 300 leden. 

In 1970 neemt Jan Kager de voorzittershamer over van Piet Roozendaal en gaat de vereniging 

haar veertigjarig jubileum gestalte geven. In het vernieuwde clubhuis met verwarming 



(20.000 gld.) wordt Piet Ebbers uitbundig gehuldigd met zijn (eveneens!) 40-jarig 

lidmaatschap en uiteraard tot erelid benoemd. Hij blijft nog wat jaartjes actief achter de bar 

en bij de klaverjasclub. 

B&W feliciteren de vereniging met het aanbieden van een kleine speeltuin en een 

‘waterplaats’. 

De regio maakt kennis met de club  door een kleine optocht van de leden, lopend en op een 

tractor met aanhanger, welke de beide dorpen Sloten en Badhoevedorp luidruchtig aandoet. 

In 1970 moet het standaard voetbalteam weer afdalen naar de 4
e
 klasse, maar halen de dames 

en meisjes van de gymnastiekafdeling weer de nodige landelijke titels. Inmiddels wordt er 

ook al naar het KNGV gelonkt, waar nieuwe uitdagingen liggen te wachten. In 1971 neemt 

Theo Brokmann als trainer na 17 jaar afscheid van zijn ‘mannen’, maar blijft nog jaren 

doorgaan als technisch adviseur. 

In het seizoen 71/72 is sprake van een flinke groei van de voetbalafdeling. Er zijn 650 leden, 

verdeeld over twee zaterdag- en elf zondagseniorenteams en negentien jeugdelftallen en 

daarmee lijkt de groei nog niet ten einde gekomen. De ‘zaterdag’ promoveert naar de 2
e
 

klasse AVB. De turnsters blinken uit bij internationale ontmoetingen met Zwitserland, 

Zweden en Polen en de tijd is rijp voor een definitieve overgang naar het KNVG. 

In 72/73 richt Piet Bouwhuis officieel een EHBO-groep op, een initiatief, waarmee 

Pancratius weer model staat in de regio. Er komen weer enkele zaterdag en zondagteams bij 

en de zondag-een weet weer een promotie te bewerkstelligen naar de derde klasse. Nieuw 

zijn ook een aantal pupillenteams op de zaterdagochtend. De geluidsinstallatie wordt 

uitgebreid met een buiten-versterker. 

Het bestuur buigt zich over de verouderde statuten en past deze aan. Onder meer betekent dit 

het officiële afschaffen van de titel ‘Sint’ in de naamvoering. Hare Majesteit vond het 

allemaal prima. 

De bond heeft intussen de ledenadministratie gemechaniseerd en de medische dienst wordt 

met de komst van ‘wonderdokter’ Piet Geduld (ja ècht) intensief uitgebreid. In het bestuur 

laten de heren Bel en Pasma zich vervangen door Bert Everaardt en Henk Komduur, maar 

deze laatste laat zich al weer snel opvolgen door Ton Mesman. Van de gemeente krijgt 

Pancratius toestemming tot het aanbrengen van reclameborden langs het hoofdveld. 

In 1973 wordt Ben Sol nog gehuldigd met zijn 40-jarig jubileum en de gymdames vd Voort 

en Hilders gaan met de Olympische ploeg mee naar München. 

De voetbal afdeling is met ruim 750 leden zo’n beetje de grootste geworden in de regio en de 

omzet is dan ook gestegen naar 75 mille , waarvan 28 mille aan contributie.        

       

VIII. Op naar de vijftig… (1973-1980). 

Op de jaarvergadering van 1973 verzoeken de seniorleden om de contributie nog wat verder 

op te hogen. Een unieke affaire, waaraan het bestuur derhalve gaarne gevolg geeft. Van de 

reclameborden wordt al goed gebruik gemaakt. In samenwerking met buur Lijnden wordt 

hieraan gewerkt. Maar de gemeente heft op de inkomsten ervan een belasting van 30 procent. 

De oliecrisis en de daarbij behorende autoloze zondagen gaan voorbij zonder dat Pancratius 

daar een wedstrijd minder door speelt. Janus van Kaam wordt in de bloemen gezet voor zijn 

40-jarig jubileum en wordt dan ook erelid.  Voor het tweede seizoen is Pancratius de grootste 

AVB-vereniging en de A1-junioren worden afgevaardigd naar het landelijke NKS-

Bisschopsbekertoernooi, waarin ze de finale weten te bereiken.    

In 74/75 weer grote gymsuccessen. Er wordt deelgenomen aan de Gymnastrada te Berlijn op 

1 juli. En Trees Holla wordt nederlands kampioen bij het KNGV bij de meisjes. 



De zaterdag-1 promoveert naar de 1
e
 klasse AVB, maar de zondag-1 moet weer naar de 4

e
 

klas KNVB. 

Ben Sol acht de tijd gekomen om het, na 44-jaar inzet voor de vereniging, voor gezien te 

houden. 

In het volgende jaar is het Piet Ebbers, die na 47 jaar afscheid neemt van de actieve dienst. 

Hein Schumacher en Ben vd Vlugt nemen de leiding van de kantine van hem over en Hein 

moet, gelet op de nieuwe verordening, naar de schoolbanken om een Horeca-vergunning te 

verkrijgen. Voor een slordige 45.000 gld. wordt het clubhuis weer verbouwd, een nieuwe 

lening brengt lucht. 

In ’78 promoveert de zondag-1 weer eens naar de derde klasse  en wordt gestart met een 

dames-team!  In het KNVB-bekertoernooi brengt Pancratius het tot de halve finale, waar 

Volendam een te groot struikelblok blijkt. Later in dat seizoen 78/79 twee opvallende titels: 

zaterdag-1 promoveert naar de 4
e
 klasse KNVB en de zondag-1 wordt voor het eerst in het 

bestaan tweede klasser. Het team staat onder leiding van trainer-coach Rien Hillebrand en de 

verzorger is Wim Süter. Het succesteam bestaat uit de keepers Han Wesseling en Koos 

Notenboom en de spelers Dirk vd Voort (aanvoerder), Tom Blauwhof, Henk Pijpers, Dick 

Schreurs, Jan Smit, Jos vd Voort, Hans Sminia, Ruud Teuben, Rob van Bommel, Gerard van 

Schaik, Jos Louman, Bart vd Voort en Arie Koeman. Elftalleider is nog steeds Janus van 

Kaam en Jan Wezenbeek is de (altijd ‘neutrale’) grensrechter. 

Van de nieuwe generatie gymnastes wordt Debby Amson in de nationale Papendal-selectie 

opgenomen. Maar per 1 juli 1979 eindigen de fusie besprekingen met de plaatselijke 

turnvereniging GV  ‘De Badhoeve’ met een overgang van de hele gymnastiek afdeling naar 

de buurvereniging, een omwenteling in het bestaan van de Slotense-Badhoevedorpse 

sportvereniging Pancratius. 

 

Na deze belangrijke organisatorische verandering wordt een alternatief gestart in de afdeling 

‘Sportieve Recreatie’. Dit als een officiële erkenning van de ‘Trimclub’, die in 1971 al door 

de heren Bohnnen en Bouwhuis was gestart om ook de niet op pure topsport gerichte, vaak 

wat oudere leden op een verantwoorde manier in beweging te krijgen en te houden. De 

trimmers, al snel in aantal oplopend tot in de dertig, zoeken het Amsterdamse Bos en de 

Sloterplas op om wat ludiek loopwerk te doen en de leuze ‘een gezonde geest in een gezond 

lichaam’ gestalte te geven. Op de wekelijkse donderdagavond komen de sportieve 

alternatieven bij elkaar voor hun inspanningen. Inmiddels 

komt er al een gedegen organisatie op gang, onder supervisie van Dick Mesman, om het 

naderende 50-jarig bestaan op niveau te kunnen vieren. 

De begroting meldt een contributiepost van 75 mille en een kantine opbrengst van 63 mille. 

Verder mogen de donaties van 4000 en de entreegelden van 2000 gld. ook niet vergeten 

worden. Met een jaaromzet van een dikke 164 mille mag de vereniging zich een gemiddeld 

bedrijf noemen. 

De uitbreiding van het damesvoetbal doet de afstoting van de turnafdeling al een beetje 

vergeten en het ledental nadert alweer de 700.  Daarnaast mag ook de nieuwe loot 

‘zaalvoetbal’ zich in een goede belangstelling verheugen. Op deze aannames kan de 

vereniging met een goed vertrouwen de viering van het 50-jarig bestaan tegemoet treden.   

  

  



Verdere statistische gegevens voetbal selecties : 

Zondag senioren 1   3
e
 klasse t/m seizoen 96/97 

                                    4
e
 klasse         seizoen 97/98 

                                    5
e
 klasse         seizoen 98/99 

                                   4
e
 klasse         seizoen 99/00 

                                    3
e
 klasse         seizoen 06/07 

                                    2
e
 klasse         seizoen 07/08 

                                    1
e
 klasse         seizoen 10/11 

Zondag senioren 2   Res 2
e
 kl.t/m seizoen 07/08 

                                    Res 1
e
 kl.        seizoen 08/09 

                                    Res Hfdkl.      seizoen 13/14 

A1-junioren (zat)      4
e
 divisie 

B1-junioren (zat)      3
e
 divisie 

B1-junioren (zon)     Hfd.klasse 

C1-junioren (zat)      Hfd.klasse 

D1-pupillen               Hfd.klasse 

E1-pupillen                Hfd.klasse                 

  

Overleden prominenten: 

Er ontvielen ons in de ruim tachtig jaar verenigingshistorie een groot aantal oudere maar 

soms ook jonge leden. Van degenen, die een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan het 

beleid van de vereniging, willen we hier een aantal namen en data noemen. 

Een dergelijke lijst is natuurlijk nooit kompleet. 

11/66   Janus van Mierlo                                        08/91   Piet Roozendaal 

06/67   Jan Hoek                                                     07/95   Antoon Koenen 

05/71   Gerard Schönhage                                     11/99   Joop Mulder 

07/74   Herman Dekker                                               01/01   Gerrit Smit 

02/78   Max Koenen                                      03/06   Ad Georgiades 

04/79   Janus Oomen                                             12/06   Jan van Veen jr. 

01/80   Piet vd Vlugt                                                   03/07   Hein Schumacher 

09/81   Piet Ebbers                                                   08/07   Jan Eijs 

10/82   Janus van Kaam                                          08/07   Ben Sol                

11/85   Piet Bekker                                                    10/07   Evert Gijtenbeek 

02/89   Ben vd Vlugt                                             01/09   Jan van Meeteren 

06/88   Luuk van Veen                                               08/09   Kees Bakker 

06/89   Jan van Veen sr.                                    09/09   Jan Kager 

06/89   Co vd Voort                                                   02/10   Rien Hillebrand 

---/90   Dirk vd Voort                                              11/11   Piet vd Voort 

07/90   Piet Schönhage                                                 . . . . . . . . . . . . . . .  

(BB) 

 


