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VERZEKERINGEN & RISICOMANAGEMENT 



 

Nog maar vijf kansen om promotie te reraliseren! 

Wasmeer, tussen hoop en vrees… 

Nog maar vijf wedstrijden te gaan in dit merkwaardige seizoen. En dat geldt zeker ook voor 

onze roodwitte brigade, die vanaf vandaag een aantal wisselvallige resultaten moet doen 

vergeten en opnieuw de teruggang naar de eerste klasse duidelijk in beeld moet gaan 

brengen. 

Vandaag ontvangt Pancratius het Hilversumse Wasmeer, dat voor het eerst in de 

geschiedenis in de tweede klasse mocht optreden. Maar de rood-zwarten waren daarbij niet 

erg gelukkig en bevinden zich nu op een positie, waarin dit niveau alleen nog in een sterke 

nacompetitie kan worden behouden. 

De naam ‘Wasmeer’ verwijst naar het Hilversumse meertje, dat in het natuurgebied van de 

St. Anna’s Hoeve ligt, waarnaar het vernieuwde sportcomplex weer werd genoemd. De 

vereniging koos de naam na een fusie in 1995 van de verenigingen EMM’15 (1915) en 

Donar (1916). In de laatste twintig jaar werd geleidelijk de weg naar dit niveau ingeslagen, 

toen gestart in de zesde klas regelmatig werd gepromoveerd en de laatste zes jaar een 

stabiele plek in de derde klasse de basis werd voor promotie naar de tweede regionale 

klasse.  

Daarin werd vrijwel vanaf het begin duidelijk, dat het een moeilijk jaar zou worden voor de 

ploeg uit Hilversum. Uit de voornamelijk matige resultaten werd al snel een positie 

ingenomen van punten bij elkaar harken om de afstand tot reguliere degradatie te kunnen 

ontlopen, maar de afstand naar de daarboven opererende ploegen, Hoofddorp en NVC biedt 

weinig uitzicht op een vast tweedeklasser-schap. Nu de beide degradanten, De Meteoor en 

Buiksloot, wel zo’n beetje bekend zijn, rest de Hilversummers nog een stroohalm om in de 

nacompetitie overeind te blijven. 

Wapenfeiten in 2015 waren overwinningen tegen Quick en Meteoor, maar de nederlagen 

tegen Abcoude, Kampong, Legmeervogels en Weesp logen er niet om, terwijl Zeeburgia 

daarentegen slechts met 1-0 de punten  wist binnen te halen. Pancratius stelde na redelijke 

resultaten in 2015 in de laatste duels tegen Abcoude en Kampong ernstig teleur en wist de 

tweede plaats nog met moeite vast te houden. Het is duidelijk, dat er vanaf vandaag gericht 

moet worden gewerkt aan het consolideren van deze plek om eventueel, eveneens in een 

nacompetitie alsnog promotie te bewerkstelligen. Daarbij mag vermeld worden, dat in die 

reeks de thuiswedstrijd tegen Zeeburgia nog op de rit staat, maar na Wasmeer nog          

De Meteoor, Buiksloot en tenslotte Legmeervogels mogelijkheden geeft om de nodige 

punten bij elkaar te spelen. Daarvoor toont de selectie van Bart Jansen voldoende 

veerkracht en technische vaardigheid om deze eindsprint te kunnen realiseren.            

De wedstrijd van vandaag wordt geleid door de heer B.H. Evers.                                     

De balsponsor voor dit duel is Brasserie ‘Het Gemaal’ van de heer Ron Schep, die wij danken 

voor zijn  materiële support. Op onze bijvelden spelen de senioren 7 en enkele jeugdteams. 

Volgende week programma 23 met o.m. Wasmeer-NVC en De Meteoor-Pancratius. Daarna 

dus nog drie programma’s, die vlot achter elkaar worden afgewerkt. 

                                                                            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  

 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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In de rust en na de wedstrijd DJ Eric Riga verzorgt door de Twaalfde Man. 

 

De 12e man is een initiatief van vrienden van PANCRATIUS, mensen die 

PANCRATIUS een warm hart toe dragen. De 12e man helpt PANCRATIUS met extra 

handjes, nieuwe ideeën, advies en financiële steun waar mogelijk.                         

Tevens zorgt de 12e man ook voor een stukje extra gezelligheid voor haar leden.     

Ook lid worden van de 12e man? Neem contact op met een van onderstaande leden,  

zij leggen u graag uit wat u kunt verwachten en wat wij natuurlijk van u verwachten... 

Willem Pot, Ron Schep en Rene Bakker 

 



 

 
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


       PANCRATIUS 1 
1 .Rogier Schrama(K)                                             9. Ralf Fenne 

2. Dwayne Bunsee                                                 10. Roy Deken 

3. Justin Ruijter    11. Niels Vahlkamp  

4. Dominique Sweers                                             12. Sander van Eijk 

5. Joel Panka                                                          13. Donny Ekkeveld 

6. Jean Pierre Kerkeboom                                      14. Marciano Schep 

7. Bobby Bosma                                                     15. Rody Pot 

8. Danny van Ingen                                                 20. Stijn Morsch(K) 

   

Trainer                                                                     Bart Jansen 

Ass. Trainer                                                             Frans de Klerk 

Keepers trainer                                                        Collin van Velzen 

Ass. Scheidsrechte                                                  Hans van Haarlem 

Verzorger                                                                 Stanley Deekman 

Leider:                                                                      Jelle Zwennis 

Materiaalman                                                           Bas den Arend 

                               

 

 

 



WASMEER 1 
Bilal Abagdiou Brenno de Man 

Chris de Blok Edwin Verdam 

Elwin Pronk  Gavin Adema 

Ivanildo Brayen Darson Jeroen v.d. Starre 

Joel Bos Joey Zieltjens 

Jordi van Dalen Jordy Ham 

Luke van Deventer Marco Leurs 

Michael v.d. Schagt Ricky de Ruiter 

Mohammed Reza Navazandeh Roy Kuiper 

Ruchan Sandikci 

   

Trainers:                                                                 Bert de Vries                                                              

                Leider                                                                     Martijn Donker 

                Coordinator                                                            Johan Rutten 

 

 

 

      

                    

    Naast de Molen van Sloten – Langsom 5 - Amsterdam 

020-6691868 

Openingstijden:Maandag gesloten  

Dinsdag t/m Zondag van 11:30 tot 20:30  

 

 



 

BALLENSPONSOR 

VAN DE WEEK: 

 

 
Haarlemmermeerstraat 6, 1165 HJ Halfweg 

Alle dagen open van 11.00 tot 23.00 uur 

 

Van Ron Schep 

 

 

 



H&H Studio 
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/


              Pupil van de week 
 
Naam:   Reyhan Mangar 
  
Leeftijd: 8 jaar 
  
Team: F10 

  
Op welke positie sta het liefs: Keeper 
  
Broertje/zusje:  Nee 
  
School:    De Klimboom 
  
Groep:  5 
  
Hobby's:  Voetballen, gamen en zwemmen 
  
Leukste TV programma: The voice kids 
  
Favoriete Club:  Ajax, Pancratius en Real Madrid 
  
Favoriete speler:  Christiano Ronaldo 
  
Mooiste Stadion:  Amsterdam Arena 
  
Mooiste Tenue:  Paris Saint Germain 
  
Favoriete Eten:  Nasi  

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 



PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

Programma: 
 

 

 
 



 
 



 
 
 

 

ONZE PLATINA SPONSOREN 

Aannemersbedrijf Dirk Louman 

Abim Reklame 

Accuraat Verhuur 

Auto Brockhoff 

Autobedrijf Rene Holla 

Barnhoorn Vermeer Makelaars OG 

Brockmann Dakwerken 

BVCM BV 

CB Groep 

Heineken Brouwerijen 

Geluidstechniek Gertie Weij 

Jagtman Mode 

SportCentrum Badhoevedorp 

Tuincentrum Osdorp 

Van der Meer & Co, accountants 

Vermeulen Verzekeringen  

Zwart Tank & Was Centrum 



 


