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Gaat Pancratius weer méédoen aan de top ? 

Beste supporters en gasten, 

DEM, een tegenstander van goeden huize…. 

Een verrassende start van dit nieuwe seizoen voor de rood-witte brigade. De competitie beginnen met een 

degelijke uit-overwinning dat wijst toch op aspiraties om een rol te gaan spelen in deze nieuwe eerste 

klasse A. Nieuw, omdat er maar liefst zeven nieuwe concurrenten zijn bijgekomen, zodat er dus ook 

zeven teams van de vorige groep zijn gebleven om dit jaar toch weer te trachten mee te dingen naar een 

promotie mogelijkheid naar de Hoofdklasse. En als we de resultaten van het voor alle teams drukke 

‘voor’programma bij de analyse betrekken, dan blijkt dat negen van de veertien rivalen nou niet bepaald 

een succesvolle aanloop naar deze competitie hebben gerealiseerd. Alleen promovendi OFC en NVC 

scoorden in met name het bekerprogramma goed en ook JOS/Wgm. en AFC’34 behaalden daarin goede 

resultaten. Dit beeld gaf derhalve nogal wat wisselvallige verwachtingen voor de eerste competitieronde, 

waarin alleen NVC de hoge verwachting niet waarmaakte. Daarentegen waren het nu de Meern en de 

Kennemers, maar ook Pancratius, die verrassend van start gingen. 

Het Beverwijkse DEM, onze tegenstander van vandaag, haalde 50% uit het bekerprogramma, maar trof 

vorige week het ‘getipte’ JOS/W. als eerste tegenstander. En dan mag je eigenlijk het resultaat, 1-2, als 

best wel redelijk classificeren. En in de komende wedstrijden zal dan ook duidelijk worden, of de 

blauwbroeken weer het niveau van weleer gaan halen, waarin altijd in de top van de amateur klassen 

werd geacteerd. Vorig jaar, een beduidend minder jaar, waarin de gevarenzone nog net kon worden 

ontlopen, mede ook door de twee 1-1 uitslagen tegen Pancratius. In 2010/11 werd het in Beverwijk 0-0, 

maar konden de Badhoevedorpers thuis met 4-3 de punten in huis houden. Toen toch niettemin een 

derde plek voor de ‘Wijkers’ en een vierde voor de Badhoevedorpers. 

Uit de korte geschiedenis, die we op 14 april uit de website van DEM konden loaden, stelden we al vast, 

dat DEM evenals Pancratius uit een roomse ambiance voortkomt. Bij de oprichting in 1922 moest er 

uiteraard medewerking en toestemming komen van de parochie-geestelijkheid en werd er tot de oorlog 

gespeeld in de diocesane bond. In de jaren daarna werd er nogal eens verhuisd en maakte de vereniging 

de nodige interne veranderingen door, maar eenmaal weer zelfstandig ging het al snel crescendo tot 

uiteindelijk in 1997 het eerste klasserschap. Het recente nieuws vermeldt natuurlijk de boeking van de 

nieuwe trainer, dit jaar, René Bouma, die voorganger Ron Bouman gaat opvolgen.  

Het programa van vandaag vermeldt al meteen de nodige spektakelstukken. Zo moet OFC de Meern van 

zich af proberen te houden en ook Zeeburgia-Uitgeest belooft vuurwerk. Niettemin toch wel veel 1-tjes 

deze week, waarvoor de mannen van Ton Pronk natuurlijk ook graag tekenen. Maar de wit-blauwen zullen 

ook hun eigen plan trekken en onze fangroepen zullen dan ook weer een hoogstaand duel tegemoet 

kunnen zien, waarin de uitslag bepaald zal worden door kleine nuances.                                                  

De wedstrijd wordt geleid door de heer M. Wateler.                                                                                    

De wedstrijdbal wordt gesponsord door Jos en André Kager, ter nagedachtenis aan hun vader en onze 

erevoorzitter Jan Kager.  

Op onze andere velden spelen de senioren 3, 10 en 11 en enkele jeugdteams.  

Volgende week in het derde programma gaat DEM naar SDO in Bussum en speelt Pancratius de 

jaarlijkse thriller bij Zeeburgia. Verder ondermeer ook AFC34-NVC en De Meern-JOS/Watergr.meer. 

En mocht het weer toch nog afwijken van het zomerse patroon, 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” 
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   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. 

 

 

http://www.agterberg-vleeswaren.nl/
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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


 

SELECTIE PANCRATIUS 1 

Brian Beijers(K) Eder Medina Delgado 

 Menno Schelling 

Tony Schreurs Yassine El Aboui 

Roy Deken Dwayne Bunsee  

Earvin Codfried Sander Aznar Martinez 

Bas Pel Justin Ruyter 

Dominique Sweers 

Jean Pierre Kerkeboom 

Nick van Teeffelen(K) 

Lionel Grootfaam 

Ralf Fenne 

                                

                                                               

   Trainer:                Ton Pronk 

   Ass. Trainer:                                                                Frans de Klerk 

Keepertrainer:    Frans de Bree 

Ass. Scheidsr:                                                              Theo Sol 

Leider:    Cees Ruyter, Jelle Zwennis 

Verzorger:    Stanley Deekman 

Materiaalman:    Bas den Arend 

                         



 

 

             DEM 1  

Mike van Vliet Erik Kleijn 

Jouy de Kruif Arvid Smit 

Ruud Nooi Jordy de Vet 

Roel Pitstra Erik Lensen 

Rik Stals Thom de Vries 

Lefterus Zandman Ruben Koper 

Jordan Abraham 

 

 

Trainer: Rene Bouma 

Ass. Trainer: Quincy van Ommeren 

Verzorger: Pascal Florio 

Leider: Michael Limmen 

Materiaalman: Paul van Bakel 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

Naast de Molen van Sloten – Langsom 5 - Amsterdam 

020-6691868 

Openingstijden:Maandag gesloten Dinsdag t/m Zondag van 11:30 tot 20:30 uur 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                              

 

       BALLENSPONSOR 

VAN DE WEEK: 
 

Ter nagedachtenis aan onze ere voorzitter 

Jan Kager 

zijn de bal sponsoren deze week  

zijn zonen André en Jos Kager. 

 

 

 

 



              

H&H Studios  

Meer dan alleen wassen, knippen en stylen! 

 

Bij iedere kapper kun je terecht voor de standaardbehandelingen, maar bij H&H studios weet je zeker dat jouw 
haar én look in topvorm zijn én blijven. Wij maken dé persoonlijke stijl die bij jou past en die jouw beste kanten 

naar voren brengt. Kortom, topkwaliteit en waar voor jouw geld! 

Sponsor van Pancratius, omdat wij ook gedreven zijn om topprestaties te leveren.  
 

 

H&H studios 
Arendstraat 2 (zijstraat Pa Verkuyllaan nabij Bibliotheek) 

1171 DZ Badhoevedorp 

T: 020-7520592 
E: info@henhstudios.nl 

www.henhstudios.nl 

TOT ZIENS! 
 

mailto:info@henhstudios.nl
http://www.henhstudios.nl/


 
 

 

 

 

 
 

Jelle Zwennis  
Leider 1ste elftal 

            

 

              

 

 

Mijn naam is Jelle Zwennis. 47 jaar jong en geboren en getogen in Amsterdam Osdorp. 

Als jochie van 12 jaar met mijn ouders en broer verhuisd naar Badhoevedorp. 

Het eerste dat ik deed was lid worden van Pancratius; de beste manier om nieuwe vriendjes 

te maken! Heb hoog gespeeld tot en met de A 1. We werden kampioen onder trainer Cees 

Keijzer en leider Cor Deken. Nadat ik mijn kuit- en scheenbeen heb gebroken heb ik alleen nog in 

vriendenteams gespeeld. Het team van Pim Koenen en Frank Bekker.  

Met Frank ga ik nu nog naar Ajax en Franks is al 35 jaar een van mijn beste vrienden. De laatste 

jaren ging ik weer meer kijken bij het 1e. Dat komt ook omdat mijn dochter inmiddels wat ouder 

zijn en op zaterdag hockeyen. Doordat ik wat mensen ken uit de staf zag ik vorig jaar een 

vacature voor teammanager bij Jong Pancratius. Dat heb ik afgelopen jaar gedaan met veel 

plezier. Je maakt de gekste dingen mee omdat je een generatie ouder bent dan de jongens in het 

team. Door veel te praten en met veel humor houd je de sfeer goed Als klap op de vuurpijl 

wonnen we de nacompetitie en zijn gepromoveerd naar de reserve hoofdklasse. Dit jaar ga ik 

samen met Cees Ruijter bij het 1e aan de slag, Cees vond het te veel worden alleen en samen 

sta je sterker. Mooi was vorig jaar het trainingsweekend in Scheveningen waar ook de staf en 

een aantal sponsoren bij was. De band wordt dan gauw hechter en dat werkt prima. Wat we nu 

vooral willen is jonge spelers uit de omgeving binden aan Pancratius. Niet door geld maar door 

werk, scholing, hulp bij problemen of het vinden van een woning. Er kan nog veel meer! 

Ik zelf werk al 15 jaar bij SNS REAAL. Ben afgestudeerd internationaal jurist maar heb daar 

weinig mee gedaan. Bij SNS REAAL heb ik bij de afdeling Personeel en Organisatie gewerkt en 

nu al weer ruim 7 jaar als facility Manager verantwoordelijk voor de panden van Reaal en 

Zwitserleven. Gelet op de perikelen bij SNS REAAL houd ik me aanbevolen voor wat anders….. 

 

 

 

 



  

 

 



PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

 

  PROGRAMMA  

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OP VRIJDAG 27 SEPTEMBER 

4-TALLEN KLAVERJAS TOERNOOI 

AANMELDEN BIJ: 

HARRY DEN AREND 

voorzitter@pancratius.com 

 

 



 


