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VERZEKERINGEN & RISICOMANAGEMENT 



 

Gaat Pancratius werken aan terugkeer eerste klasse ? 

Beste supporters en gasten, 

Houten, altijd strijdbaar en slim…… 

Vandaag gaat dan eindelijk weer de nieuwe amateur competitie van start. Velen van onze vrienden 

hebben alweer enkele maanden daarnaar uitgekeken en hebben kennis genomen van de status van 

onze topselectie. Daar lijken wat sterke spelers zijn bijgekomen en vooral in de voorhoede zou dit 

moeten leiden tot meer spektakel en dus ook meer doelpunten. In het afgelopen seizoen eindigde 

Pancratius in de middenmoot van de tweede klasse B met 41 uit 26 en een doelsaldo van 49-37. Dit 

jaar zou dat dus (nog) beter kunnen en dit doet coach Bart Jansen dan ook in de regionale pers 

concluderen dat een hoge eindpositie, wellicht de titel, mogelijk moet zijn. 

De respectievelijke promotie-degradatie wedstrijden leverden niet al te veel succes op voor onze 

concurrenten, vorig jaar, zodat we naast Pancratius negen teams opnieuw gaan ontmoeten, t.w. DCG 

(2e/geen promotie), Houten (4!), NVC (5), Weesp (7), Abcoude (8), Legmeervogels (9) en Kampong 

(10). We zagen Zeeburgia en Quick’90 promoveren en Wasmeer, de Meteoor en Buiksloot naar de 3
e
 

klasse degraderen. Nieuw zijn dit seizoen: Elinkwijk (gedegradeerd uit de 1
e
 klasse) en SCH’44 

(Harmelen) uit 3D, VVA/Spartaan en ZSGO/WMS (beide uit 3C) en Zilvermeeuwen (Zaandam) (uit 

2A), die de rij van 14 teams dus weer completeren.  

De gastvereniging van vandaag is het team van Houten (1935), naar het gelijknamige stadje in het 

Utrechtse. Er is niet teveel informatie over de club, maar in de 90-er jaren was er sprake van een 

periode van terugval. De teams van Houten staan bekend om hun stevige aanpak en listig gebruik 

maken van fouten van de tegenstander. In het jaar 2009/10 (2B) werd het 1-1 in Houten en  0-1 in 

Badhoevedorp. Vorig seizoen was het even anders, toen de roodwitten met 5-2 en 0-1 de volle buit 

binnenhaalden. Niettemin eindigde Houten als 4
e
 en Pancratrius als 6

e
.  

We gaan dus de competitie starten met een attractieve ontmoeting, waarin de thuisclub de aanval zal 

zoeken en de bezoekers loeren op een kans. Spanning en sensatie voor de aanwezige supporters. 

De wedstrijd wordt geleid door de heer P.T.J. André.                                                                 

Traditioneel wordt de wedstrijdbal aangeboden door de broers Jos en André Kager, dit aan het begin 

van de competitie als nagedachtenis aan onze ex-voorzitter Jan Kager. Wij verheugen ons op het 

bezoek van de heren Kager en danken hen voor hun jaarlijkse donatie.  

Op onze andere velden spelen de senioren 7 en 10 en enkele jeugdteams. 

Op de andere velden in 2B, zoals gezegd cruciale wedstrijden, waarvan ZSGO/WMS-DCG voor 

insiders tot de verbeelding spreekt. De uitslagen zijn omstreeks  vier uur bekend. 

Dan volgende week de tweede ronde met o.m. Houten-Weesp en SCH’44-Pancratius, maar ook met 

de tweede Amsterdamse derby VVA/Spartaan-ZSGO/WMS.    

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 KEUKEN? 

1 X PER 4 WEKEN VAN 13.00 TOT 17.00 

UUR 

WIJ KUNNEN UW HULP GOED 

GEBRUIKEN!! 

INFO@PANCRATIUS.COM  

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


  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zet vast in de agenda: 

Algemene Ledenvergadering Pancratius 

Maandag 12 oktober 20.00 uur 

 



 

 
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)                                             9. Bobby Bosma 

2. Dwayne Bunsee                                                 10. Roy Deken 

3. Justin Ruijter    11. Ralf Fenne  

4. Dominique Sweers                                             12. Sander van Eijk 

5. Joel Panka                                                          13. Hicham L’Merrouni 

6. Jean Pierre Kerkeboom                                      14. Lesley Rienks 

7. Anouar Bousatta                                                 15. Merano Omzigtig 

8. Danny van Ingen                                                 20. Stijn Morsch(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 

                               

 

 



HOUTEN  1 
 

Maarten van Zelst(k) Yordi van Eck v.d Sluys 

Tom de Klein Arjen Bakker 

Bart Scholts  Mohamed Arbib 

Bas de Bruin Robin Janssen 

Jisk Vellenga Leon Polman 

Kahlid Jebil Alex Oskam 

Leon de Lange Mitchel de Vaal 

Rick Houthuijzen 

  

Trainer                                                                    Peter Moens 

Ass. Trainer Mustafa Talha  

                Leider                                                                     Edwin la Fleur 

                Verzorger                                                                Wim Oskam 

                Ass. Scheids.                                                          Ton Sloof 

 

 

 

    

    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 en André Kager 

Zonen van Ere Voorzitter 

Jan Kager 

 

en  

 

Bestuur Pancratius 
 

 



 

H&H Studio 
Meer dan alleen wassen, knippen en stylen! 

Bij iedere kapper kun je terecht voor de standaardbehandelingen, maar bij H&H 

studios weet je zeker dat jouw haar én look in topvorm zijn én blijven. Wij 

maken dé persoonlijke stijl die bij jou past en die jouw beste kanten naar voren 

brengt. Kortom, topkwaliteit en waar voor jouw geld! 

Sponsor van Pancratius, omdat wij ook gedreven zijn om 
topprestaties te leveren.  

 

                       

H&H studios 
Arendstraat 2 (zijstraat Pa Verkuyllaan nabij Bibliotheek) 

1171 DZ Badhoevedorp 

T: 020-7520592 
E: info@henhstudios.nl 

www.henhstudios.nl 
TOT ZIENS 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@henhstudios.nl
http://www.henhstudios.nl/


 

PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

Programma: 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Keepen is een vak apart. Het opleiden van keepers staat al jaren hoog 
in het vaandel bij Pancratius. De club heeft jarenlange ervaring met het 
opleiden van jonge keepers. Jonge keepers worden door een hecht en 
enthousiast team van ervaren (jeugd)keepers en keeperstrainers 
getraind. Sportief presteren en plezier in de keeperstraining staan bij 
het team voorop. Door het vaste team van ervaren trainers zijn de 
ontwikkelpunten van iedere keeper bekend en kan gericht worden 
getraind. Iedere keeper op zijn of haar niveau. Zo boeken keepers bij 
Pancratius al jaren lang seizoen op seizoen vooruitgang. 

Het doel is om door alle geledingen heen van A selectie tot de jongste 
jeugd zelf opgeleide keepers te hebben. Voorbeelden van keepers die 
door de club zijn opgeleid zijn de huidige selectie keepers Stijn Morsch, 
Brian Beijers (zondag 1) en Bas Teffer (zaterdag 1) 
 
De Pancratius KeepersSchool 

De Pancratius KeepersSchool is bedoeld voor iedereen die keeper is of wil 
worden bij Pancratius. De keeperschool is er voor keepers uit selectie 
teams en uit niet-selectie teams. Het doel is keepers wekelijks met veel 
enthousiasme en plezier het keepersvak te leren. Veel keepers hebben het 
talent in zich om tot goede keepers uit te groeien. Met leuke, technisch 
goede trainingen en een goede begeleiding kan dit talent volledig tot 
ontwikkeling komen. 
 
Keepers starten met trainingen die gericht zijn op het aanleren van de 

juiste technieken en het ontwikkelen van een goede fysieke gesteldheid.  
Als deze aspecten voldoende zijn ontwikkeld wordt tijdens de training meer 
nadruk gelegd op tactiek, fysiek en het mentale aspect. 
 
Keepers en trainers zullen met vaste groepen werken. Hierdoor krijgen 
trainers de kans hun keepers te leren kennen, waardoor zij gerichter 
kunnen trainen en coachen. De groepen zullen naar leeftijd en niveau 
worden ingedeeld. 

Het team 

Een team waar we trots op mogen zijn! Alle trainers hebben een 
speciale band met Pancratius en zijn daarnaast gespecialiseerd in het 
keepersvak. Het team bestaat uit de volgende personen: 

Collin van Velzen, Bas Bruines, Cisco Schrama, Daniel Pommerel, Nino de Vries   

Wanneer 
De keeperstrainingen worden gegeven gedurende het hele voetbalseizoen. Op de 
woensdag is het kunstgrasveld van Pancratius van 18.00 tot 20.00 volledig ter 
beschikking gesteld aan de keepers. 

 
Hopelijk heeft u een mooi beeld gekregen van De Pancratius 
KeepersSchool. Wij staan klaar om jouw keepertalent te ontwikkelen.  
Mocht u vragen hebben over De Pancratius KeepersSchool, dan kunt u 
contact opnemen met de trainers coördinator Bas Bruines. 

·         Bas Bruines:            b.bruines@upcmail.nl 

mailto:b.bruines@upcmail.nl


 

VOETBALKAMP ZOMER 2015 

 

 

Het voetbalkamp was ook deze zomervakantie een 

groot succes. 

In de herfstvakantie volgt het volgende 

voetbalkamp. 

Houd de website in de gaten voor inschrijving want 

Vol = Vol 

 



 

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 

 

 



 


