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VERZEKERINGEN & RISICOMANAGEMENT 



 

Gaat  Pancratius naar boven kijken ? 

N V C, een goede bekende met opportunisme. 

We hebben alweer het vijfde programma van de nieuwe competitie op de 

kalender staan en daarin komt het duel Pancratius – NVC voor. De 

Naardense ploeg begint zo langzamerhand een goede bekende te worden, 

want het is alweer de vijfde keer, dat we de wit-rode brigade in 

Badhoevedorp mogen ontvangen. Het resultatensaldo slaat overigens wel 

positief uit voor de thuisploeg: In 07/08 werd het 1-2 en 2-0 voor 

Pancratius, in 10/11 werd het in Badhoevedorp 2-2, maar 0-2 in Naarden. 

In 13/14 deed NVC wat terug met een dikke 4-1 thuis , maar hier werd het 

toch weer 3-2 en vorig jaar wist de thuisclub weer tweemaal toe te slaan 

met 0-2 en 3-0. En dit seizoen zit de ploeg ons weer op de hielen met drie 

punten achterstand maar met een flink positief doelsaldo vanwege de 0-7 

bij de Zilvermeeuwen in Zaanstad.  

Voor de historie van de Naardense formatie citeren wij een eerdere 

samenvatting: De historie van NVC is snel verteld. Opgericht in 1931 als 

NVV, volgden daarna nog een drietal voetybalclubs dat voorbeeld, 

waaronder in 1932 (RKSV) Meervogels ’32. In 1946 werd voor de 

duidelijkheid de naam veranderd in SV Naarden. In 1967 werd gefuseerd 

met Meervogels en werd het enige jaren (toepasselijk) ‘de Vesting’. Ook de 

beide andere clubs fuseerden in 1979 tot ‘Naarden ’79’ en toen was in 

1989 de tijd rijp voor een totale fusie en werd het Naardense voetbal 

herenigd in ‘N V C’. . 

De gasten waren eind vorige eeuw geziene deelnemers op 4
e
 en 3

e
 klasse 

niveau,maar na een kampioenschap in 2008 werd de tweede klasse B 

betreden, waarin zels tweemaal de stap naar de 1
e
 klasse kon worden 

gezet. Helaas werd daarvan vorig jaar weer afscheid genomen. En zo 

komen de beide rivalen in rood en wit elkaar weer tegen in deze 

spectaculaire tweede klasse B, waarin vrijwel geen uitslag is te voorspellen 

en waarin alle teams met zeer aanvaardbaar voetbal op sportieve wijze de 

weg omhoog (weer) trachten in te slaan.  

De ‘breedte’ van de Naardenaren wordt mede bepaald door de “reserves’, 

die aan de kop meedraaien in de R2D en de jeugdtop bovenaan de 

ranglijst in de 1
e
 klasse A-junioren. Vandaag dus weer een interessante 

wedstrijd, waarin het lot soms aanleiding is voor onverwachte wendingen.   

De wedstrijd wordt geleid door de heer R. Metsemakers. 

 

 



 

 

Wedstrijdballen worden deze week aangeboden door Achterberg Vleeswaren 

en Timmer- en Aannemersbedrijf Dirk Louman.                                                

Wij danken de heren Jos en Dirk Louman voor hun ondersteuning. 

Op onze andere velden spelen de senioren 5 en 7 en enkele jeugdteams. 

Op de andere velden in 2B, weer cruciale duels, waarvan Legmeervogels-

ZSGO/WMS uiteraard bepalend is voor de koppositie van dit moment. De 

uitslagen zijn omstreeks  vier uur bekend. 

Dan volgende week de zesde ronde met  o.m. NVC-Weesp en DCG-

Pancratius, maar ook weer een aantal andere duels, die de rangschikking weer 

volledig overhoop kunnen halen.  

 

Dan is er jl vrijdag geloot voor de ‘knock-out’ fase van de KNVB-beker (West I), 

waarin de resterende 136 teams zijn verdeeld over drie segmenten: Noord-

Holland Noord met 48 clubs,’Amsterdam’ met 44 teams en de regio Zuid en 

Utrecht met eveneens 44 elftallen. Opvallend is daarbij het aandeel van de 

zaterdagclubs, met resp. 5, 12 en 26(!) deelnemers. NVC speelt daarin op 

zondag 25 oktober bij Sporting’70 (sterke 3
e
 klasser) en Pancratius ontvangt 

een eveneens sterke 4
e
 klasser: Schoten. Verder noteren we Saenden-

Zilvermeeuwen, Nieuwland(zat)-Elinkwijk en AFC-Legmeervogels (!!!). 

 

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? 

1 X PER WEEK OP MAANDAGAVOND 

EN  

1 X PER WEEK OP WOENSDAGAVOND. 

WIJ KUNNEN UW HULP GOED 

GEBRUIKEN!! 

INFO@PANCRATIUS.COM  

 

http://www.agterberg-vleeswaren.nl/


 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 

  

PANCRATIUS 1 

mailto:info@labocca.nl


1. Donny Kool (K)                                                   9. Bobby Bosma 

2. Dominique Sweers                                            10. Jean Pierre Kerkeboom 

3. Justin Ruijter             11. Omar El Amrani  

4. Menno Schelling                                                12. Sander van Eijk 

5. Earvin Codfried                                                 13. Lionel Grootfaam 

6. Steffan Hoogland                                              14. Mike van Haarlem 

7. Ralf Fenne                                                         20. Brian Beijers 

8. Rick van Veen  

   

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 
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           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: 

Jos Louman van Agterberg Vleeswaren 

 

 

             en 

Dirk Louman 

 

 



Agenda Algemene Ledenvergadering  RKSV Pancratius 

                                                maandag 12 oktober 2015 

Plaats: Kantine RKSV Pancratius    

           Lindberghstraat 50, Badhoevedorp.  

Aanvang:  20.00 uur 

Agenda  

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen / uitgaande stukken 

4. Verslag van de secretaris en de afdelingen  

5. Financieel Verslag 

6. Verslag Kascommissie / benoemen nieuwe kascommissie.  

7. Bestuursverkiezing  

    Aftredend en  herkiesbaar: A.J.Th. den Arend, voorzitter 

    Aftredend: P.C. Schönhage-de Graaf, secretaris    

Verkiezing nieuwe bestuursleden: 

In de volgende functies stelt het bestuur voor te benoemen: 

J. Zwennis, alg. bestuurslid, taken: voorzitter vervangen bij afwezigheid, tuchtzaken, 

personeelszaken 

A.P.G. Kok, Bestuurslid technische voetbalzaken     

8.  Vaststellen Beleidsplan Pancratius 2015-2020 

9.  Wat verder ter tafel komt (ingebrachte onderwerpen).  

10. Rondvraag: 

11. Sluiting.  

 

Ad.4 Verslagen van de verschillende afdeling zijn op de site te vinden. Gedrukte 

exemplaren kunnen worden opgevraagd bij de secretaris secretaris@pancratius.com 

Ad.5 Uittreksel van het financieel opvragen bij secretaris 

 

 

P. Schönhage-de Graaf,  secretaris 

 



PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

 

Programma: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Naam: Philip Achterkamp     

 
Leeftijd: 8 
 

Team: F6 
 

Op welke positie sta het liefs: Keeper en spits   
 
Broertje/zusje: Fay 

 
School: Oranje Nassau School      

 
Groep: 5A   
 

Hobby's: Voetballen, Tennis en X Boxen 
 

Leukste TV programma: Nickelodeon 
 
Favoriete Club: Bayern Munchen 

 
Favoriete speler:  Keeper: Manuel Neuer 

Spits: Messi  
 
Mooiste Stadion:  Allianz Arena 

 
Mooiste Tenue:  Barcelona 

 
Favoriete Eten: Pizza 
 

 

 



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 



 


