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Kan de jonge  Pancratius selectie het tij doen keren? 

Beste supporters en gasten, 

De Kennemers, verrassende come-back…… 

Met het al weer achtste programma van de reguliere competitie wordt deze week de eerste 

periode titel bevochten. Maar in onze klasse 1A is die beslissing al gevallen met de 

onbereikbare positie van JOS/Watergraafsmeer, het team van Sander Middelbeek, dat de 

verwachtingen na een succesvol voorseizoen volledig weet waar te maken. De vierde 

thuiswedstrijd van ons vlaggeschip brengt ons De Kennemers op het Schuilhoeve complex en 

deze tegenstander blijkt voldoende bewapend om een degelijke middenpositie in te nemen. 

De Beverwijkers die vrijwel elk jaar met DEM om de hoogste lokale eer moeten knokken, 

kwamen we drie jaar geleden al tegen in deze klasse, na onze promotie uit de tweede. In 

Badhoevedorp werd het overigens toen 0-2 en in Beverwijk werden de punten met 1-1 

gedeeld. In dat jaar eindigden DEM en Pancratius hoog in deze 1A, maar voor de rood-

zwarten werd het nacompetitie en degradatie. Pancratius en DEM wisten zich met enige 

moeite op dit niveau te handhaven. In het jaar daarop werd Pancratius naar 1B (Zuid-Holland) 

verwezen, maar werkten de Beverwijkers aan hun terugkeer naar deze klasse, hetgeen dit 

jaar via de nacompetitie lukte.  

In de website van de vereniging vinden we wel een tekst over de start in december 1918 en 

het feit dat er driemaal moest worden verhuisd, totdat het prachtige ‘Adrichem’ complex in 

1954 kon worden betrokken. Het nieuwe vóórseizoen bracht de promovendi van Richard Plug 

weinig goeds: In de KNVB-beker competitie werd verloren van Hercules, Zeeburgia en Huizen. 

Op 8 december kan op één van deze opponenten wraak worden genomen, wanneer 

Zeeburgia naar Beverwijk komt. De ‘derby’ op 6 oktober werd door DEM met 1-2 gewonnen. 

Inmiddels zijn de Wijkers de rood-witten gepasseerd op de ranglijst. Na een goede start met 

twee gewonnen wedstrijden en twee remises werd door Pancratius een negatieve reeks 

ingezet, zodat inmiddels de 9e plek onze positie is. Kennemers begon ook goed met twee 

zeges en verlies bij NVC, maar nà de 1-0 tegen OFC werd er driemaal verloren. De laatste 

thuisoverwinning op De Meern spreekt wel weer tot de verbeelding. Opvallend is dat de 

mannen van Plug het laagste doelpunten aantal vóór hebben van alle 14 deelnemers, maar 

dat de verdediging uiteraard dus tot de sterkere behoort. De Beverwijkse formatie speelde ook 

nog geen enkele maal gelijk. 

Vallen en opstaan dus voor de beide tegenstanders van vandaag in Badhoevedorp, wederom 

dus een basis voor een spannend duel, dat ongetwijfeld (weer) door onverwachte invloeden 

wordt beslist. 

Moge de beste winnen. De ontmoeting wordt geleid door de heer M. Ritmeester.                                     

De ballen voor dit duel worden gesponsord door Auto Brockhoff en Tuincentrum Osdorp.    

Op onze andere velden spelen de senioren 4 en 5 en enkele jeugdteams.  

Volgende week de negende ronde, waarin de roodzwarten naar AFC in Alkmaar gaan en 

Pancratius bij een andere promovendus, NVC in Naarden, gaat proberen de punten te halen. 

Misschien gaat JOS dan zijn ‘waterloo’ vinden bij het opvallend sterke Foresters (Heiloo). 

En mocht het weer toch nog afwijken van het na-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. 

 

 

Stand WEST I 1
E
 KLASSE A 

 

 

 

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


 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

                      

 

 

 

 



 

 

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 

Paul Roos(K)         Eder Medina Delgado 

Bobby Bosma         Menno Schelling 

Tony Schreurs         Yassine El Aboui 

Dominique Sweers         Rudinho Haime 

Earvin Codfried         Sander Aznar Martinez 

Bas Pel         Roy Deken 

Jean Pierre Kerkeboom 

Ralf Fenne 

Syrano Morrisson 

        Brian Beijers(K) 

        Lionel Grootfaam 

 

                                

                                                               

   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 

                         



 

 

             DE KENNEMERS 1  

Monne van Egmond Erim Serinoglu 

Kenneth Hulshof Dave van Heel 

Glewah Garpeh               Hannibal Jacob 

Frank Commissaris Danny Blok 

Spiros Lomis Mike Adrichem 

Yassin Ibrahim Denzel Meijer 

Jimmy Verwoert Tim Vork 

Roy Schoorl Mark Veen 

 

 

Trainer Richard Plug 

Ass. Trainer Hennie Meijer 

Ass. Scheidsrechter Arie Kuiper 

Team manager Jan Hommes 

Verzorger Alwin de Waal 

Materiaalman Willem Schoonewolf, Willem Struve 

 

 

 

 

                                                  

 

Naast de Molen van Sloten – Langsom 5 - Amsterdam 

020-6691868 

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

 
 

 

 

 

 

 



 

                            

 

 

 

                
 

        Van Eric Brockhoff 
 

 

 

 

 

 

           BALLENSPONSOR 

  VAN DE WEEK: 

 

       

 

       Van Ruud Ottenhof 

 



 

              

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/


 
 

 

 

 

 

 
 

 

De pupil van de week is deze keer Badrdien Lachkar. 

 

Ik ben Badrdien Lachkar 7 jaar en zit in groep 4 op de Horizon.  

Mijn idool is Messi en mijn hobby's zijn fietsen, zwemmen en voetbal.                                             
Ik doe ook aan verschillende sport en dat zijn zwemmen bij vereniging de zwaantjes.                     
Ik heb mijn A,B,C, diploma's en ga nu voor mijn snorkeldiploma.  

Karate bij vereniging fighting Nabil en voetbal bij pancratius in de F8 groep en wordt getraind door 
mijn eigen vader Karim Lachkar. Nu ik bij de fjes zit heb ik het reuze naar me zin, ook omdat wij nu 
echte wedstrijden spelen. Ik hoop dat ik in de toekomst ook een profvoetballer zal worden dat is 
mijn doel wat ik wil bereiken.  

Ik ben fan van FC Barcelona dat moet nog aan mijn verhaaltje toegevoed worden. 

 

  



 

 

  



 

 

 

PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 



 

 

  PROGRAMMA  

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aankomende  vrijdag 8 november 

is er weer een 4-tallen toernooi 

in de kantine 

Inschrijven bij Harry den Arend 

voorzitter@pancratius.com 

 

Zet vast in de agenda: 

Vrijdag 13 december is het volgende klaverjas toernooi!! 
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