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Knokken ! 

Beste supporters en gasten, 

D C G,  ‘oude tijden’ herleven…… 

Seizoen net weer begonnen en toch alweer de derde ronde van de amateurcompetities. En het is nog even 

behoorlijk wennen voor onze jonge clubvertegenwoordigers. Het verschil tussen het niveau van de eerste klasse 

en dat van deze tweede is duidelijk te zien, maar het verlies van enkele bepalende spelers in de hoofdmacht doet 

zich toch behoorlijk voelen, zodat het toch weer behoorlijk knokken wordt voor de rood-witten. 

Vandaag dan de tweede thuiswedstrijd en daarvoor komt DCG op bezoek, een vereniging met een grote naam in 

het Amsterdamse voetbal en voornamelijk ook in het van oorsprong katholieke deel daarvan. Dat is niet meer 

terug te vinden in de bevolking van de club, waarin nu het ‘gekleurde’ volksdeel van ‘West’ nadrukkelijk de 

meerderheid vormt. Ons oudere supportersbestand kunnen nog met enige weemoed terugdenken aan de tijden 

in de vorige eeuw, toen Pancratius-DCG een topduel was in deze kringen en de Amsterdammers meestal wel 

wat sterker waren als de onzen. Korterbij de ontmoetingen in deze zelfde 2
e
 klasse B in de jaren 08/09 en 09/10 

toen de Badhoevedorpers wats= sterker waren en DCG uiteindelijk weer naar de derde klasse moest afdalen. 

DCG is een fusieclub in roomse kringen. De ‘Gezellenverenigingen’ DOSS (1920), Constantius (1921) en 

Gezellen-4 (1929) besloten na de moeilijke oorlogsjaren en de overgang naar de neutrale bond in 1945 samen te 

gaan onder de beginletters van de comparanten. Een goede beslissing want hiermee was het bestaan van een 

grote gezonde volksvereniging in West (Ookmeer/Osdorp) gezekerd. 

De Velserweg (Sloterdijk) was jarenlang de thuisbasis van de vereniging en met de enorme groei van met name 

de jeugdafdelingen moest steeds meer terreinen worden ingenomen. In 1965 was daarom de overgang naar het 

nieuwe Ookmeer complex van groot belang voor de verdere groei en stijging in de landelijke en regionale 

amateur ranking. Vanaf 1945 werd er ‘gemengd’ gespeeld en vanaf 1955 gold dat ook voor de jeugdelftallen, 

waarvoor de vereniging al enkele jaren had gepleit. 

In 1947 werd de club kampioen in de 4
e
 klasse en in 1955 volgde de titel in de derde klasse. Daarna wisselende 

successen en tegenslagen met een hechte voortgang onder moeilijke omstandigheden in het veranderende 

stadsdeel. Derhalve treffen we nu nog een gezonde grote volksclub aan, waarin het plezier van veel gemêleerde 

jeugd formaties de velden van DCG kleuren.      

Dit jaar zijn de wit-zwarten voortvarend begonnen. Uitgaande van het sterke kampioensteam van vorig jaar 

maakte de club een goede start door met twee overwinningen, bij Buiksloot en thuis tegen de Meteoor. Het is nog 

moeilijk te overzien of dit iets zegt over de onderlinge verhoudingen en dat geldt evenzeer voor de twee 

nederlagen van de thuisclub. In alle gevallen zijn de krachtsverhoudingen niet van dien aard, dat van uitzonderlijk 

sterke of zwakke deelnemers kan worden gesproken en zijn de uitslagen dan ook dikwijls niet echt overtuigend, 

maar meer een kwartje dat goed of verkeerd valt. 

Dat betekent dat deze wedstrijd weer geheel van ‘0’ uitgaat en dat we naar een spannend duel kunnen uitzien, 

waarin de Badhoevedorpers misschien enig voordeel halen uit het eigen complex. 

De wedstrijd wordt geleid door de heer M. van Damme.                                                                                            

De bal voor deze tweede thuiswedstrijd is geschonken door de heer Nico Vlaming, een veeljarige supporter en 

vooral ook gewaardeerd medewerker van de club, met name voor het onderhoud van het complex.  Wij wensen 

de mannen van Bart en zijn staf veel succes toe. 

Op onze bijvelden spelen de senioren vijf, zeven en elf en enkele jeugdteams. 

Ook op de andere velden in deze 2B weer zes interessante ontmoetingen, waarvan uitslagen moeilijk zijn te 

voorspellen. Op basis van de eerste resultaten kan Quick goede zaken doen, mede gezien de ontmoeting 

Weesp-NVC. Omstreeks 16.00 uur zullen de uitslagen bekend worden gemaakt. 

Volgende week de vierde ronde met o.m. DCG-Weesp en NVC-Pancratius.  

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 

 



 

 

 

 

      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/


 

 

Stand WEST I 2e KLASSE B 

 

 

 

 

 



 

 

HULP GEZOCHT!!!!! 

Wij zijn dringend op zoek naar helpende handen. 

Door ziekte en afwezigheid moet de kantine zelfs diverse 

avonden op slot!! 

Bent u zelf bereid ons te helpen of weet u iemand die tijd 

heeft om ons te ondersteunen, neem dan a.u.b. contact op 

met 06-13562660 of info@pancratius.com 

Momenteel zitten wij echt met onze handen in het haar!! 

Het kan toch niet dat er binnen een vereniging met 1000 

leden geen ouders/leden zijn die hun steentje bij willen 

dragen! 

mailto:info@pancratius.com


 

 

 

 

 

 

     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 

Rogier Schrama(K)  Stijn Morsch(K) 

Earvin Codfried  Dwayne Bunsee 

Dominique Sweers  Joel Panka  

Rudinho Haime  Jean Pierre Kerkeboom 

Roy Deken  Danny van Ingen 

Justin Ruijter  Bobby Bosma 

Ralf Fenne  Anouar Boussatta 

Abdel Errachid  Merano Omzigtig 

 

Trainer  Bart Jansen 

Ass. Trainer  Frans de Klerk 

Keepers trainer  Collin van Velzen 

Ass. Scheidsrechter  Theo Sol 

Verzorger  Stanley Deekman 

Materiaalman  Bas den Arend 

 

    

                                 

 

 

 



 

FC DCG 1 

Lemuel van Gom Zaid Lahmaj 

Donny Kessing Joshua Koene 

Bilal El Hajoui El Jaafari  Max Valenkamp 

Damien Simson Kasper Dinkgreve 

Gary Bouwmeester Thom Leenen 

Tarik Karim Anwar Akrouh 

Paa Sampije Finn der Velden 

Samir Bouttar Fernon Hasselhoef 

Kyle te Pas 

 

Trainer John Limon 

Teammanager John Dal 

Verzorger Niels Dal 

Keeperstrainer René Sluijter 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
 

 

 
 

 

Deze week is onze balsponsor: 

Nico Vlaming, 

De man die ervoor zorgt dat onze paden 

toegankelijk blijven 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

       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/


 

            

   
                          Naam:   Julian van Rijsdam 

 

Leeftijd: 7 
 
Team: Pancratius F3 

 
Op welke positie sta je het liefst:    rechtsbuiten 

 
Broertje/zusje:   zusje Gioya 
 

School:    Dr. Plesmanschool 
 

Groep:  4A 
 
Hobby's:  Voetbal, Lezen en op de I-pad spelletjes doen 

 
Leukste TV programma: Kickin ‘it 

 
Favoriete Club: Natuurlijk Pancratius 
 

Favoriete speler:  Arjan Robben 
 

Mooiste Stadion:  Arena Amsterdam 
 

Mooiste Tenue:  Barcelona 
 

Favoriete Eten:  Pannenkoeken 

                                                 



 

 
 

    PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

                

 
 

 

Programma: 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               GEEN GLASWERK BUITEN!! 

Tijdens alle wedstrijden, van F-jes tot en met de senioren, mag er buiten de kantine 

alleen op het afgebakende gedeelte alcohol in kunststof of kartonnen bekers 

worden gedronken. Non-alcoholische dranken mogen buiten de kantine alleen in 

kunststoffen of kartonnen bekers (of plastic flesjes) worden gedronken. 

Dit zijn regels opgesteld door de KNVB. De KNVB stuurt waarnemers op pad die 

hierop controleren en overtredingen rapporteren naar de KNVB. Wordt een 

overtreding geconstateerd dan is er een boete of punten in mindering. Zelfs het 

spelen van wedstrijden zonder publiek behoort tot de santies. 

Van de personen die in overtreding zijn wordt door de KNVB een foto gemaakt en 

opgestuurd naar de club. Wij verhalen de boete op de personen op deze foto’s!!! 

Denk er dus om!!!! 

 

 

 

 



 

                                

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 



 

 

 


