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VERZEKERINGEN & RISICOMANAGEMENT 



 

Kan Pancratius nog op promotie hopen 

Beste supporters en gasten 

RKSV DCG, confrontaties altijd vol emoties…. 

Vandaag voor de Pancratius-gemeenschap een feestelijke dag. Met de inzet 

van een aantal doortastende leden is de algehele aanblik van het complex 

opgeknapt, is door de veteranengroep de tribune op het vm. hoofdveld 

opgeknapt en heeft het bestuur de wedstrijd van vandaag, toch al een 

ontmoeting met historie, aangemerkt om het nieuwe kunstgrasveld met wat 

ludieke toevoegingen in gebruik te nemen. De gemeente zorgde voor het veld 

en het hekwerk, de vereniging zorgde voor de aanleg van de lichtinstallatie en 

het verder oppimpen van het hele complex. Een blijk van uiting geven aan het 

gevoel dat in deze barre tijden de spelende teams, maar zeker ook de trouwe 

supporters recht hebben op een betere entourage bij de wedstrijden op dit 

niveau.  

Het programma maakt dan ook melding van een voorwedstrijd door pupillen 

en het verlaten van de aanvangstijd, mede ook om ruimte te bieden aan 

enkele ‘officiële’ handelingen. 

Het gastteam, dat dit alles mag meemaken, is DCG. Nog altijd toont de gevel 

van het clubgebouw de afkorting ‘RKSV’, zoals dat ook bij Pancratius nog 

gebruik is, maar zoals we ook bij dezelfde wedstrijd in september 2014 

mochten schrijven, is de populatie de laatste jaren een goede doorsnee van 

het sportieve volksdeel van Amsterdam-West, waarin ‘diverse kleuren’ 

nadrukkelijk de bevolking bepalen. 

In 1945 besloten de drie grote katholieke jongerenorganisaties (gezellen), 

DOSS, Constantius en Gezellen-4 te fuseren en vervolgens ook de stap te 

maken naar de neutrale KNVB. Na jaren op de Velserweg te hebben 

gespeeld,  werd in 1965 bezit genomen van het Ookmeer complex en 

ondertussen had de club zich een sterke positie verworven in het 

Amsterdamse voetbal. In 1947 resp. 1955 werd de 4
e
 en de 3

e
 klasse 

verlaten, uiteraard in bovenwaartse richting. 

En zo kon het gebeuren dat de beide RKSV’s elkaar ook in de nieuwe eeuw 

regelmatig, in deze 2
e
 klasse tegenkwamen. Recentelijk in 2008/09 toen 

beiden de uitwedstrijd wisten te winnen en in 2009/10 toen het ‘op’ Ookmeer 

0-0 werd en in Badhoevedorp 1-0. In dat jaar moesten de witzwarten weer de 

gang naar de 3
e
 klasse maken, maar in 2014 promoveerden de 

Amsterdammers weer en werd het in september 4-2 voor Pancratius en 

februari ‘15 1-0 voor DCG, dat toen verrassend eindigde op de 2
e
 plek, maar 

dit succes en de 1
e
 periodetitel niet via de nacompetitie kon ‘verzilveren’ 

De wit/zwarten deden het in 2015 naar behoren: Er werd vijf maal gewonnen   

en vijf maal gelijk gespeeld,onder meer uit bij ZSGO en Legmeervogels. Er 



werd verloren van Elinkwijk, SCH44 en VVA. Dit jaar kwamen er drie 

nederlagen, (opnieuw) tegen Elinkwijk, Legmeervogels en Kampong. Tegen 

Weesp werd tenslotte thuis weer ruim gewonnen. Totaal dus 23 uit 17, 

Pancratius kwam tot 28. 

Inmiddels zijn we weer terecht gekomen op programma 18 (van 26), waarin de 

roodwitten de vierde plaats willen behouden om, na het wegvallen van de kans 

op de 2
e
 periode, opnieuw de 1

e
 klasse in beeld te kunnen houden door deze 4

e
 

plek te consolideren tot de eindstreep. De achterstand van de DCG-ers is 

echter niet zo groot en zij zullen er alles aan doen om weer wat te klimmen op 

de ranglijst. In oktober werd het 3-2 voor de Ookmeerders en de thuisclub zal 

ook dit feit willen rechtzetten. Voor de bezoekers betekent dat weer een 

interessant, technisch duel met de gebruikelijke hoogstandjes. 

De wedstrijd wordt geleid door de heer M.S. Tjong A Hung. 

De wedstrijdballen worden deze week aangeboden door hoofdsponsor Jumbo 

de Aker, de super.We danken de heer Maik Schaffner voor zijn continue 

materiële ondersteuning.            

Op onze bijvelden vandaag in de middag nog enkele wedstrijden t.w. van Sen -

5 en -7 en twee lagere jeugdteams, die misschien nog blij zijn met wat 

onersteuning van uitgewaai(er)de supporters.   

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

Legmeervogels - Elinkwijk eruit springt. Het programma biedt weinig 

aanknopingspunten voor speculaties. De resultaten zullen vanaf vier uur komen 

binnenrollen. Dan zijn de onzen nog volop aan het duelleren, tot minimaal half 

vijf.  

Het hierop volgende negentiende wedstrijdprogramma is volgende week 

zondag met o.m. DCG - Zilvermeeuwen en Kampong - Pancratius. Daarna volgt 

de 20
e
 ronde en vervolgens is er weer een inhaalweekend, waarop ongetwijfeld 

de afgelaste wedstrijden ZSGO-Legmeervogels en Elinkwijk-Kampong zullen 

worden opgenomen. Op 3 april gaat het dan weer verder. 

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.  

 Na afloop van de wedstrijd zal er van gezellige muziek in het clubgebouw   

genoten kunnen worden. 

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.  



 

 

 

      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  

      

 Het Bestuur wil alle sponsoren en vrijwilligers  

die het mogelijk hebben om ons complex op te 

pimpen, 

heel hartelijk bedanken! 

 

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


 

 

 

 
           



 

 

 

 

 

       

 

 

PANCRATIUS 1 
          Donny Kool (K)                                                Jean Pierre Kerkeboom   



Joel Panka                                                        Omar el Amrani 

Justin Ruijter         Nino  

Dominique Sweers                                            Lionel Grootfaam             

          Merano Omzigtig                                               Danny van Ingen 

Ralf Fenne                                                         Niels Vahlkamp 

          Bobby Bosma                                                    Rick van Veen 

          Menno Schelling                                                Brian Beijers (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 

                               

 

 

  



DCG 1 
Desmont v.d Moot Zaid Iahmaj 

Joshua Koene Noel Kerkhof 

Anwar Akrouh  Fernon Hasselhoef 

Burak Bulduk Zamorano Bourne 

Thom Leene Bilal el Hajoui el Jaafari 

Omar Limon Gary Bouwmeester 

Finn v.d. Velden Daan van Huffel 

Samir Bouttar Lemy van Gom 

 

Trainer John Limon 

Verzorger Kirsten Hoelandt 

Leider John Dal 

  

 

 

 

 

 

    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: 

 
 

 

             

  

Van Maik Schaffner 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

Programma: 

 
 

 
 
 

 

 
 

  

  

 

 

 



 

      Voorprogramma: 
Onze jongste jeugd speelt vooraf aan de wedstrijd                 

om 13.00 uur een wedstrijd 6 x 6. Na afloop mogen zij meelopen als 

wedstrijd mascottes met Pancratius en DCG 

Xavio Manseur Daan Jongeneelen 

Jorden v.d. Leeuw Julian van Rijsdam 

Reza Gabatti Ruben Visser 

Safouan Bouchallikht Raul Quirijnen 

Dean Uitvlugt Dion Jacobs 

Malik Zaal Cas Jongeneelen 

Dean Munsterman Milan Verhoog 

Mick Jongeneelen Mick Hurkmans 

Miles Koenen Fedde Brugman 

Boaz Holtkamp Innocencio Nanulaitte 

Amir el Amrani Liam Tilstra 

Rayan Ghorab Noah Deters 

Jasper de Jong (scheids) Lennard Klaphake (scheids) 

  



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 



 


