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VERZEKERINGEN & RISICOMANAGEMENT 



 

Gaat  Pancratius mooi voetbal meer verzilveren ? 

 

Beste supporters en gasten, 

 

Kampong: altijd in het spoor van de ‘grote broer’ 

 

Deze week weer een interessant duel op de kalender. In onze tweede klasse 

B gaan we weer het Utrechtse Kampong ontvangen en dat is niet alleen in de 

landelijke pers, maar ook in onze voetbal analen een regelmatig voorkomende 

naam. In deze zelfde 2
e
 klasse kwamen we de blauw-witten tegen in 2007/8, 

toen het in Utrecht 3-3 werd, maar in Badhoevedorp waren de gasten met 1-4 

te sterk. In 09/10 alweer een nieuwe confrontatie met thuis 1-0, maar ook uit 

1-0. Dan komen we elkaar weer tegen in het vorige seizoen 14/15 met 3-1 in 

Badhoevedorp en 2-1 in Utrecht en nu dus weer een nieuwe ontmoeting 

vanuit een vergelijkbare positie, beide met 10 uit 6 met enige ruimte achter de 

top en met vergelijkbare doelcijfers. 

 

De Voetbalvereniging is een onderdeel van de Omni-SV, waarin de hockeyers 

de meeste aandacht opeisen aan de top van de landelijke competitie. De 

voetbaltak bleef in de lagere regionen (4
e
 klasse) tot 2004 en schoof toen in 

enkele jaren op via 3
e
 en 2

e
 klasse naar de 1

e
 in 2009. Daarna alweer terug 

naar de 2
e
 en 3

e
 en vorig seizoen weer paraat in de 2

e
 klasse. De Utrechters 

bleven daarin een beetje steken onder het midden (10
e
), terwijl Pancratius als 

zesde eindigde, een aantal punten onder de top. Inmiddels wonnen dit jaar de 

beide teams driemaal, speelden eenmaal gelijk en verloren er twee. De vorige 

week kwamen de rood-witten iets tekort bij runner-up DCG, terwijl Kampong 

het bij het sterke gepromoveerde ZSGO/WMS liet afweten, beide op het 

sportpark Ookmeer in de hoofdstad. 

Het eindresultaat na 6 wedstrijden is dan ook een ex aequo 4
e
 plek met 10 

wedstrijdpunten. 

De selectie van de bezoekers kan rekenen op een tweede elftal dat het goed 

doet in de res 1
e
 klasse, terwijl ook de A1 in de 4

e
 divisie hoge ogen gooit. 

Een brede keuze dus, ook voor de Utrechters. 

 

 

 



De Badhoevedorpers speelden vorige week een wisselvallige wedstrijd, waarin 

het kwartje uiteindelijk de verkeerde kant uit viel. Niettemin moet het vertoonde 

snelle en spectaculaire spel toch  tot meer succesresultaten kunnen leiden. 

Misschien is het geluk deze week weer eens aan de gastheren.   

Ingrediënten dus weer voor een aantrekkelijk duel, waarin voor de neutrale 

toeschouwer veel te genieten zal zijn. Ook aan de krijgskleuren zal het niet 

liggen:het wordt ‘rood-wit tegen blauw-wit’  .   

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

 

Wedstrijdballen worden deze week aangeboden door AutoBrockhoff en Bas 

Kuiper Chinese Groenten en we danken de heren Brockhoff en Kuiper dan ook 

van harte voor hun ondersteuning. 

Op de aanliggende velden op ons complex spelen te zelfder tijd de senioren 5, 

7 en 10. 

 

Op de andere velden in 2B, nog eens zes mooie wedstrijden, waarvan, zoals de 

laatste weken steeds weer blijkt, uitslagen niet te voorspellen zijn. De uitslagen 

zijn omstreeks  vier uur bekend. 

Dan is er volgende week een inhaal/beker weekend, waarin Pancratius het o.m. 

thuis gaat opnemen tegen het Haarlemse Schoten (4
e
 klasse). Op 1 november 

volgt dan de achtste ronde met  o.m. Kampong - Legmeervogels en 

ZSGO/WMS - Pancratius. Dat wordt dus bikkelen voor beide elftallen.  

 

De weersvoorspellingen zijn weer redelijk zonnig voor het weekend, maar 

mocht het weer zich onverhoopt toch van zijn kille 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.  

 

                                                                                                                     

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. 

WIE WIL ONS HELPEN IN DE KANTINE? 

WIJ ZOEKEN HULP OP MAANDAG- EN 

WOENSDAGAVOND. 

WIJ KUNNEN UW HULP GOED 

GEBRUIKEN!! 

INFO@PANCRATIUS.COM 

  

 

http://www.agterberg-vleeswaren.nl/
mailto:INFO@PANCRATIUS.COM


 STAND 2
E
 KLASSE B 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

       

 

 

 



 
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 
          Donny Kool (K)                                                   Bobby Bosma 

Dominique Sweers                                            Jean Pierre Kerkeboom 

Justin Ruijter          Omar El Amrani  

Joel Panka                                                         Earvin Codfried 

          Earvin Codfried                                                 Joey van Lemmeren 

Steffan Hoogland                                               Mike Vos 

Ralf Fenne                                                         Stijn Morsch 

          Rick van Veen  

   

Trainer                                                                Bart Jansen 

Ass. Trainer                                                        Frans de Klerk 

Keepers trainer                                                   Rogier Schrama 

Ass. Scheidsrechte                                             Bart Schut 

Verzorger                                                            Stanley Deekman 

Leider:                                                                Tonnie van Eijk 

Materiaalman                                                      Bas den Arend 

                               

 

 



KAMPONG  1 
Rik Schrurs Marsh Konigs 

Stefan Kopping Tijs Ditvoorst 

Imre Jansen  Daan v.d. Ster 

Rik Hautvast Wieger v.d. Ven  

Daan Groot Zwaaftink Diederik Hageraats 

Remy v.d. Bosch Raphael Lieshout 

Tommy Ypma Victor Verpalen 

John v. Pijkeren Harm van Rooijen 

 

Trainer Ronald Cornet 

Ass. Trainer Stefan Homma 

Ass. Trainer Coen Goossens 

Fysiotherapeut Jelle Truggers 

Cond. Trainer Mischa Dimitopoulos 

 

 

 

           Naast de Molen van Sloten – Langsom 5 - Amsterdam 

020-

6691868 

Openingstijden:Maandag gesloten  

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

 

 



BALSP NS R 

VAN DE WEEK: 

AANGEBODEN DOOR: 

Eric Brockhoff van 

 

 

             en 

Bas Kuiper Chinese Groenten 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder/verzorger van de 5 jarige bij Pancratius, 

  
Zoals jullie de afgelopen weken misschien op zaterdag hebben gezien zijn er heel veel 
enthousiaste kinderen die ontzettend veel plezier hebben in het voetbal en zich wellicht op 
een goede manier willen ontwikkelen in het spelletje. Per 1 augustus 2015 probeer ik het 
plezier en de ontwikkeling bij de kinderen centraal te zetten door een goede organisatie en 
structuur neer te zetten. Op de zaterdagochtend kunnen we jullie hulp daarbij goed 
gebruiken! 
  
Ik heb zaterdagochtend genoeg mensen gezien met een voetbalachtergrond. Daarom hoop 
ik op veel reacties van 
ouders/broers/zussen/buurmannen/buurvrouwen/neefjes/nichtjes/ooms/tantes enz. die het 
zien zitten om volgens de leerlijnen van Pancratius te trainen. Op die manier kunnen we de 
kinderen het plezier en de ontwikkeling geven die ze verdienen.  
  
Verstand van voetbal is een pre maar geen vereiste. Wij zullen er voor zorgen dat jullie voor 
die tijd genoeg informatie krijgen. Er is ook een coördinator die rondloopt om te 
ondersteunen mocht dat nodig zijn. 
  
Wil je graag helpen maar kan je niet elke week? Stuur dan alsjeblieft ook een reactie want 
ook jullie kunnen we goed gebruiken. 
  
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, stuur dan een mail 
naar pancratius5jarigen@gmail.com 
  
Met sportieve groeten, 
  
Danny Hijzelendoorn 
Hoofdjeugdopleidingen Pancratius 

mailto:pancratius5jarigen@gmail.com


 

PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

 

Programma: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Naam: Jaro van den Berg     

 
Leeftijd: 8 jaar 
 

Team: F 
 

Op welke positie sta het liefs: middenveld  
 
Broertje/zusje: Chris 

 
School: De Mijlpaal     

 
Groep: 5b  
 

Hobby's: Voetballen 
 

Leukste TV programma: Starwars 
 
Favoriete Club: Barcelona en Ajax 

 
Favoriete speler:  Messi  

 
Mooiste Stadion: Arena 
 

Mooiste Tenue: Ajax uit 
  

Favoriete Eten: Patat en  
                       pannekoeken 
 

 

 



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 



 


