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VERZEKERINGEN & RISICOMANAGEMENT 



 

Kan Pancratius de nacompetitie voor behoud in de 2e klasse nog ontlopen ? 

Beste supporters en gasten, 

Zilvermeeuwen, laatbloeier op eigen kracht ! 

En wéér is er een competitiejaar omgevlogen. Het lijkt wel enkele weken 

geleden dat wij met enig dedain weer aan de nieuwe competitie 2015/16 

begonnen met ons roodwitte vlaggeschip als een van de nadrukkelijke 

kanshebbers voor een terugkeer naar de eerste klasse. Natuurlijk bleek al snel 

dat zonder de steun van het ‘grotere’ geld deze verwachting op dit niveau niet 

meer op realiteit berust, maar anderzijds ook mochten we constateren dat het 

stevige fundament van deze selectiegroep, dat gebaseerd was op een degelijke 

opleiding- en trainingsstructuur en een mix van jongere talenten en 

geroutineerde professionals niet voldoende bleek om met tegenslagen om te 

gaan. Daarmee was de teloorgang na een zeer succesvolle eerste helft 

verklaard en werd een reeks van zeer teleurstellende resultaten neergezet, 

hetgeen leidde tot een negatieve instelling van een aantal van onze toppers. 

En…. naar een ons onwaardige positie op de ranglijst, waarmee opnieuw 

degradatie in zicht kwam. 

Na een plotselinge opleving, vorige week, bij Weesp ontstond weer een situatie, 

waarin nacompetitie zou kunnen worden afgewend en werd in ieder geval 

rechtstreekse degradatie voorkomen. En zo is er een situatie ontstaan op de 

laatste wedstrijddag, waarin een aantal scenario’s voor de eindpositie en de 

invulling van de nacompetities, naar boven en naar beneden, mogelijk zijn. In 

feite zijn daarbij zes van de zeven duels nog belangrijk voor dit eindplaatje. 

Alleen DCG-VVA/Spartaan zal los van elke emotie kunnen worden afgewerkt. 

De Amsterdammers en de Weespenaren zijn de degradanten. 

 

In de promotiesfeer weten we inmiddels dat Legmeervogels met de titel 

rechtstreeks promoveert en ZSGO/WMS en Elinkwijk de nacompetitie gaan 

spelen. Voor de derde NC-plaats hebben Hoofddorp, NVC en (jawel!) 

Zilvermeeuwen nog uitstekende vooruitzichten. De Hoofddorpers hebben na 

een zwakke competitie in de laatste duels een uitzonderlijke prestatie neergezet 

en kunnen met een ruime zege, thuis, tegen concurrent NVC, waarvoor 

hetzelfde geldt, deze derde positie opeisen. Daarvoor mag ook Zilvermeeuwen 

bij ons niet verder komen dan een gelijkspel. Een alternatief is een ruime 

overwinning van de kampioen thuis tegen Weesp, waarmee de derde periode 

wordt behaald, hetgeen Zilvermeeuwen de plaatsvervangende nacompetitieplek 

oplevert, ongeacht het resultaat bij ons. De andere kanshebbers zijn bij een 

eventuele falen van de top afhankelijk van het doelpuntenresultaat. 

 



En voor de nacompetitie voor behoud in deze tweede klasse staan naast onze 

mannen nog Abcoude, Kampong (die tegen elkaar spelen) en Houten en (in 

theorie) zelfs nog Hoofddorp in een situatie, waarin ‘nog van alles mogelijk is’.  

Onze laatste thuiswedstrijd is derhalve van belang voor dit behoud, maar de 

bezoekers zullen toch het zekere voor het onzekere willen nemen, waarbij de 

doelpuntrijke nederlaag van de Meeuwen tegen ons team eind november 

vorig jaar nog een rol zal spelen in de hoofden van de Zaankanters. 

Kortom weer ‘spanning en sensatie’ bij onze laatste thuiswedstrijd en bij alle 

slotontmoetingen in onze tweede klasse, die voor de neutrale 

voetballiefhebber nog heel wat te bieden heeft. 

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

De wedstrijdballen worden deze week aangeboden door  Zwart BP Brandstof- 

en Wascentrum en onze enthousiaste ‘buiten’medewerker, de heer Nico 

Vlaming. Wij danken de familie Bijlsma en de heer Vlaming  van harte voor 

deze blijk van ondersteuning van ons team in deze slotwedstrijd.           

Op onze bijvelden vandaag in de middag nog wedstrijden  van Sen -7 en 

enkele lagere jeugdteams.   

De weersvoorspellingen zijn niet al te best voor het weekend, maar mocht het 

weer zich onverhoopt van zijn erg natte en koude  kant laten zien, 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. 

Daarbij te vermelden, dat onze traditionele jaarlijkse ‘feestweek’ (na het 

Pinksterweekend) weer veel te bieden heeft. U bent daarbij uiteraard ook van 

harte welkom. Informatie op de website. 

 

 

                                                                                                                     

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       

 Voor de jeugdafdeling zijn we op zoek naar een    Technisch  

Coördinator 

 voor de selectieteams van de pupillen. Geïnteresseerden kunnen zich, met vragen 
of aanmelding, wenden tot Danny Hijzelendoorn via e-
mailadres:HoofdJeugdOpleidingen@pancratius.com 

Taken: 

 Levert input bij de HJO 

 Overdragen technisch beleidsplan aan selectietrainers DEF en 
begeleiden/coachen en aansturen van deze trainers 

 Bezoekt op regelmatige basis trainingen en wedstrijden (ook de 

voor/nabespreking) 

 Is eerste aanspreekpunt DEF selectie 

 Organiseert tenminste 3 bijeenkomsten waarbij in wordt gegaan op de 
voetbalinhoudelijke aspecten zoals beschreven in het Technisch beleidsplan 

 Onderkent talent en begeleidt deze (hoe gaan we om met grote talenten) 

 Alle evaluatiegesprekken met de selectietrainers moeten voor de laatste week 

van november afgerond zijn 

 Zorgt voor eenheid binnen de trainersgroep 

Opleiding/diploma’s 

Bij voorkeur een KNVB trainersopleiding. 

Pancratius biedt verder 

        Een financiële vergoeding en een enthousiast team om mee samen te werken. 

http://www.agterberg-vleeswaren.nl/
mailto:HoofdJeugdOpleidingen@pancratius.com


 

 

 

 
           



 

 

 

 

 

       

 

 

  



PANCRATIUS 1 
Stijn Morsch (K)                                                 Danny van Ingen 

          Jean Pierre Kerkeboom                                     Mike van Haarlem 

Nino          Niels Vahlkamp  

Dominique Sweers                                             Rick van Veen          

          Khalid El Harrak                                                 Ralf Fenne 

Menno Schelling                                                Joel Panka 

          Earvin Codfried                                                  Omar El Amrani                                                   

          Richie van Hameren                                          Donny Kool (k)                                                          

           

  

Trainer                                                                Bart Jansen 

Ass. Trainer                                                        Frans de Klerk 

Keepers trainer                                                   Rogier Schrama 

Ass. Scheidsrechte                                             Hans van Haarlem 

Verzorger                                                            Stanley Deekman 

Leider:                                                                Tonnie van Eijk 

Materiaalman                                                      Bas den Arend 

                               

 

 



ZVV ZILVERMEEUWEN 1 
Erik van Veen                                                    Dominico Savastano 

Tristam v. Oostenbrugge (A) Bart vd. Woude 

Boy van Schijndel    Erik Jahn 

Erkan Güzhan Emre Dundar 

Enzo Stroo Mitchell Kleiman 

Ronald Stor Kevin Wijndal 

Juary dos Santos Isaac Scheeper 

Revelino Slooten 

 

Trainer Eric Heerings 

Ass. Trainer Jerrold Wijndal 

Leider Marchel v. Oostenbrugge 

Verzorger Piet Geugjes 

Ass. Scheidsrechter Dirk Smit                                                

  

 

 

 

 

    Naast de Molen van Sloten – Langsom 5 - Amsterdam        

020-6691868 

020-6691868 

Openingstijden: Maandag gesloten  

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

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afhalen: tijdens openingsuren 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


BALSP NS R 

VAN DE WEEK: 

AANGEBODEN DOOR: 

 

 

 

en 

Nico Vlaming 

 

De man die ervoor zorgt  

dat de paden begaanbaar blijven 

 

 

 



 
 



 

PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

Programma: 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

  

  

  



 
  

 

 

 

 

Naam:   Aaron Garside 

 
Leeftijd: 8 Jaar 

 
Team: F9 
 

Op welke positie sta het liefs:    Verdediger/Keeper 
 

Zusje:   Isabelle 
 
School:    Rietveld 

  
Groep:  5B 

 
Hobby's:  Voetbal, Judo 
 

Leukste TV programma: Team Titans Go!!!! 
 

Favoriete Club: Arsenal 
 
Favoriete speler:  Ozil 

 
Mooiste Stadion:  Emirates 

 
Mooiste Tenue:  Pancratius (Natuurlijk!!) 
 

Favoriete Eten:  Kip Burger 
  



 

 

ONZE PLATINA SPONSOREN 

Aannemersbedrijf Dirk Louman 

Auto Brockhoff 

Autobedrijf Rene Holla 

Barnhoorn Vermeer Makelaars OG 

Heineken Brouwerijen 

Geluidstechniek Gertie Weij 

HSI Hortus Supplies Int. 

Jumbo De Aker 

SportCentrum Badhoevedorp 

Tuincentrum Osdorp 

Van der Meer & Co, accountants 

Vermeulen Verzekeringen  

Zwart Tank & Was Centrum 



 


