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VERZEKERINGEN & RISICOMANAGEMENT 



Gaat Pancratius nog meedoen om de prijzen? 

Zeeburgia, de te kloppen ploeg…. 

Er resten ons nog drie programma’s in de regulaire competitie. Met enige kleine 

haperingen is dit seizoen toch zeer regelmatig verlopen en daarmee ligt deze competitie 

bij het lengen van de dagen en het toenemend aantal zonuren goed op schema. Een 

prima periode om sportwedstrijden in de open lucht te bezoeken en voor een aantal 

verenigingen en teams zijn dit dan ook wedstrijden, die een genoegen zijn om te spelen 

en voor toeschouwers om erbij te zijn. Maar voor een aantal elftallen zijn deze laatste 

weken altijd de belangrijkste van een seizoen omdat de kansen op een mogelijke 

promotie of degradatie, al of niet na een na-competitie, steeds vastere vormen gaan 

aannemen. 

Een van de teams die zich geen al te grote zorgen hoeft te maken is het ons bekende 

Zeeburgia. 

Door een aantal vervelende gebeurtenissen eindigde de vereniging vorig seizoen op de 

laatste plaats, maar toen alle kruitdampen waren opgetrokken, bleek ook Pancratius nog 

in de zorgen te zitten en tenslotte via een beslissingswedstrijd met Uitgeest eveneens 

gedegradeerd te zijn. En tenslotte ging ook NVC mee naar de tweede klasse na een 

zwakke nacompetitie.   

Vandaag dus een geheel teruggekomen Zeeburgia, dat aan het eind van een spannende 

competitie naar de eerste plaats is doorgestoomd. Een viertal teams, naast de beide 

rivalen van vandaag, ook Quick en het gepromoveerde DCG streden het hele seizoen 

door om de bovenste plaatsen en vanuit die drang hebben de beide laatstgenoemde 

elftallen zich verzekerd van een periodetitel en dus van de nacompetitie. In de laatste 

spannende rondes moet bepaald worden wie, als Zeeburgia de titel kan bemachtigen, 

als derde periodewinnaar de nacompetitie mede zal ingaan. 

In het vorige, dus teleurstellende jaar werd het 3-3 in Oost en 2-1 in Badhoevedorp. En 

de nieuwe competitie bracht een 3-1 overwinning voor de Amsterdammers, zoals we ons 

nog herinneren. 

In de eerste helft van deze serie behaalde de club 23 punten uit 13 wedstrijden en in 

2015 ging het al even voortvarend met eveneens 23 punten, nu uit 10 ontmoetingen. 

Onlangs was de 1-1 thuis tegen Buiksloot eigenlijk het enige minpuntje. De resultaten 

van de thuisclub waren minder florissant met wisselvallige uitslagen: verlies van 

Abcoude, Kampong en De Meteoor en een dikke 8-0 thuis tegen Wasmeer. We zullen 

zien of de rood-witten in staat zijn om leider Zeeburgia in Badhoevedorp enige schade 

toe te brengen. Waarmee een kleine kans op nacompetitie alsnog kan worden gegrepen. 

De wedstrijd staat onder leiding van de heer J.J. Koene.  De balsponsoren voor dit duel 

zijn de plaatselijke ondernemers Muis Transporten en Yolo , die wij danken voor hun 

materiële support. Na de wedstrijd is er een caraïbisch optreden van de Steelband The 

Sweet Masters, die het mogelijk wat koude weer kunnen opvrolijken met hun eigen  

Volgende week het voorlaatste programma 25 met o.m. Zeeburgia-Legmeervogels en 

Pancratius- Buiksloot.. Daarna resteert dus nog het laatste programma, met 

Legmeervogels-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. 

 

 

 

 

 

GEEN GLAS MEE NAAR BUITEN 

  

http://www.agterberg-vleeswaren.nl/
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Even voorstellen: de Voetbal Technische Zaken. 
 

Het bestuur is erg blij dat er invulling is gegeven aan de portefeuille Voetbal Technische Zaken. 
In het beleidsplan van dit jaar was Voetbal Technische Zaken (VTZ) opgenomen als zijnde 
noodzakelijk voor de vereniging. De daadwerkelijke invulling heeft echter wat voeten in de 
aarde gehad en daarom zijn wij blij dat dit nu toch gelukt is.  
Tot het bestuur is toegetreden Alfred Kok. Alfred is vandaag 46 jaar geworden en heeft vanaf 
zijn jeugd altijd bij Pancratius gevoetbald. Hij heeft jarenlang in de A selectie mogen spelen en 
zijn twee zoons spelen nu bij de E-pupillen en B-junioren. De afgelopen 10 jaar is hij 
trainer/leider geweest van de teams waar zijn zoons in speelde.  In het dagelijks leven heeft 
Alfred samen met zijn compagnon een bouwkundig constructiebureau in Badhoevedorp. 
Het mag duidelijk zijn dat Alfred de VTZ niet alleen kan doen. Hij heeft hulp gezocht en 
gevonden in de volgende personen: Daan Hoogenboom, Pieter Bouwhuis en Mike Geestman. 
Alfred heeft altijd met Daan en Pieter, vanaf de jeugd, gevoetbald. Tegenwoordig spelen      
deze 3 nog bij de veteranen op zaterdag. Mike heeft zijn jeugd doorgebracht bij de 
Amsterdamse voetbalclubs DCG, OSV en de Rivalen. De laatste 15 jaar voetbalt hij bij  
Pancratius in de zondag 4. Met andere woorden de VTZ is in goede handen bij deze voetballers. 
Zij zullen straks ondersteund worden door de nog aan te stellen Hoofd Jeugd Opleiding.            
De benoemingsprocedure is nog bezig. De VTZ is een mooie nieuwe uitdaging voor deze     
groep om op eigen wijze iets te betekenen voor onze club. Zij liggen op 1 lijn,  vertrouwen 
elkaar en respecteren elkaars mening. Belangrijke punten om tot een positieve bijdrage te 
komen aan de club. 
Vanuit de jeugdafdeling zullen zij ondersteuning gaan krijgen van de coördinatoren boven-, 
midden- en onderbouw en de hoofdleiders van de diverse afdelingen. 
Het bestuur wenst de afdeling VTZ heel veel plezier toe in hun werkzaamheden en verwacht 
met deze commissie weer een stapje voorwaarts te hebben gezet in de ontwikkeling van de 
vereniging. 

            



 
 

 
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)                                             10. Roy Deken 

2. Dominique Sweers                                              11. Earvin Codfried 

4. Joel Panka     12. Niels Vahlkamp  

5. Dwayne Bunssee                                                13. Donny Ekkelveld 

6. Jean Pierre Kerkeboom                                      15. Merano Omzigitig                  

7. Bobby Bosma 20. Brain Beijers(K) 

8. Danny van Ingen                                                  

9. Ralf Fenne                                                 

   

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 

                               

 

 



 

ZEEBURGIA 1 
 

Eric Antwi Kevin Coenraad 

Hakim Boudchourt Furkan Ozer 

Yahmyl Logali  Ousama Boudchourt 

Tahin Akhamrane Shaquille Doorson 

Saiffedine el Abid Mo Madani 

Ayoub Salhilli Soufian Saidi 

Dino Cornet Mouschine el Yaacoubi 

Abdel el Gourari 

   

Trainers:                                                                 Reda Achkari 

Ass. Trainer Medet Kurtkaya  

                Leider                                                                     Theo 

                Fysio                                                                       Cees van Geemen 

 

 

 

      
       

    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: 
 

MUIS bv TRANSPORTEN 

& 

 

YOLO JAN VAN 

GENTSTRAAT 

Van Muis van Dijen 
 

 

 

 



 

 

Penaltybokaal 

Tijdens het afgelopen wereldkampioenschap in Brazilië hebben 
we allemaal kunnen zien hoe belangrijk, maar vooral  hoe mooi 
het is om als keeper strafschoppen te stoppen. 

Daarnaast heeft onderzoek ons geleerd dat het zelf beheersen 
van een bepaalde beweging ons ook beter leert lezen wat de 
ander in een soortgelijke situatie doet.  

Ooit gehoord Hans-Jorg Butt? Deze keeper van onder andere 
Hamburger SV en Beyer 04 Leverkussen was niet alleen een 
penaltykiller, maar heeft tijdens zijn actieve loopbaan in de 
Bundesliga maar liefst 26 strafschoppen verzilverd.  

Om onze talenten een zetje in de rug te geven naar dit niveau 
hebben we bij de keepersschool het afgelopen jaar aan het eind 
van elke maand penalty’s genomen en gestopt. De 3 beste 
strafschoppen-nemers van de F-, E- & D-pupillen zijn 
geselecteerd om vandaag in de rust van de wedstrijd Pancratius-
Zeeburgia op de reservekeeper van het 1e elftal hun kwaliteiten 
te tonen. 

De categorieën strijden onderling en de keeper die van de 3 
penalty’s de meeste benut mag zich kronen tot penaltykoning! 
Komt dus allen in de rust onze keepers aanmoedigen!  

 



           

 

 

 

Naam: Rick van der Kort 

 

Leeftijd: 8  

 

Team: F1 

 

Op welke positie sta het liefs: Middenveld 

 

Broertje: Robin  

 

School: Plesmanschool 

 

Groep: 5B   

 

Hobby's: Voetbal 

 

Leukste TV programma: 

 

Favoriete Club: Ajax 

 

Favoriete speler: Ronaldo en Messi 

 

Mooiste Stadion: Barcelona, Camp Nou 

 

Mooiste Tenue:  Barcelona 

 

Favoriete Eten:  Pasta met zalm 

  
 

Pupil van de 

week 



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 



 
 


