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VERZEKERINGEN & RISICOMANAGEMENT 



 

      

Is Pancratius in staat om de verrassende koppositie te consolideren? 

 

Beste supporters en gasten, 

 

Unites sv/DAVO, promovendus om rekening mee te houden. 

 

Met het voorliggende zevende wedstrijdprogramma van dit seizoen zijn we 

alweer aan het tweede kwart van de jaarlijkse race om de punten begonnen. En 

vandaag ontvangen we het Haarlemse United/DAVO, een tegenstander die we 

in het voorseizoen al tweemaal tegenkwamen, uit en thuis, maar waarbij we niet 

teveel waarde moeten hechten aan de genoteerde, voor ons matige resultaten. 

Het gaat nu om het èchie en dan spelen andere krachten. 

Het rood-witte team van coach Bart Jansen, verraste vorige week met een 

duidelijke 4-1 bij ZSGO en nestelde zich daarmee mede aan de kop van de 

ranglijst, een voorlopig mooie positie. 

De blauwe formatie, met het thuiscomplex aan het Spaarne in Haarlem-

Schalkwijk, mocht na een sterk seizoen het genoegen smaken de stap van de 

derde naar de tweede klasse te realiseren. Op het tweede klasse niveau 

moesten de Haarlemmers wel en beetje wennen, maar met afwisselende 

resultaten wist de ploeg zich toch te installeren op enige afstand van de 

staartteams. Er werd verloren, thuis van Hoofddorp en onlangs van mede-

promovendus DSOV en uit bij Kampong. Ook uit bij VVIJ werd het 3-3 en de 

volle buit werd behaald uit bij eveneens nieuwkomer Hl.’veen en thuis tegen het 

tegenvallende ZSGOWMS. Resultaat dus 7 uit 6 met een klein negatief 

doelsaldo. Het team wekt daarmee de indruk een vaste plek in de 2
e
 klasse te 

willen bevechten. Van United vinden we de reserves terug aan de kop van de 3
e
 

klasse en de hoogste jeugd eveneens aan de kop van de 2
e
 klasse O/19. Er 

wordt degelijk en attractief gespeeld en de toeschouwers van vandaag kunnen 

weer een leuk, technisch spelletje tegemoet zien.  

De wedstrijd wordt geleid door de heer R. Tiesinga.       

De wedstrijdballen bij deze vierde thuiswedstrijd worden aangeboden door 

Barnhoorn Vermeer Makelaars, Badhoevedorp en Bas Kuijper Chinese 

Groenten, Amsterdam-Osdorp e.a. 

 Wij danken de beide sponsoren voor hun, al jarenlange, mentale steun aan    

onze mannen.          



 

 

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

jeugdteams.  

 

Op de andere 2B-velden weer zes spectaculaire wedstrijden, zoals elders 

gepubliceerd. Hierbij onder meer de Ookmeer derby DCG – ZSGOWMS. Mogelijk 

zorgt VVIJ nog voor een verrassing tegen Abcoude. 

De volgende week is een bekerprogramma geagendeerd, waarin United Hoofddorp 

ontvangt en Pancratius het thuis opneemt tegen reserve hoofdklasser Kon HFC 2. 

In het achtste programma, over twee weken, krijgen de blauwen het moeilijk thuis 

tegen SCH’44 en gaan de rood-witten op visite bij het Vijfhuizense DSOV, een 

Haarlemmermeers duel dus. We zullen zien, wat dit allemaal weer betekent voor de 

rangschikking in deze altijd spannende tweede klasse.   

 

De weersvoorspellingen zijn positief voor het weekend, maar mocht het weer zich 

onverhoopt toch van zijn  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.  

 

                                                                                                                               

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       

 

Zet in uw agenda: 

 

28 oktober 2016:  

Klaverjas 8-tallen toernooi 

Opgeven bij Harry den Arend 

voorzitter@pancratius.com 

 

 

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


 

 
           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANCRATIUS 1 
Stijn Morsch (K)                                                 Nick Tavenier 

          Lionel Grootfaam Branco Hellinga 

Sander van Eijk         Jeranio Lobo   

Dominique Sweers                                             Rick van Veen          

          Merano Linger                                                    Ralf Fenne 

Menno Schelling                                                Justin Ruijter                                             

          Denzel Sno                                                        Shaquille  

          Gianni Oosterhoff                                               Roy Schut(k)                                                         

           

  

Trainer                                                                Bart Jansen 

Ass. Trainer                                                        Patrick van Leeuwen 

Keepers trainer                                                   Rogier Schrama 

Ass. Scheidsrechte                                             Hans van Haarlem                                                      

Leider:                                                                Tonnie van Eijk 

Materiaalman                                                      Bas den Arend 

                               

 



UNITED DAVO 1 
Vincent Hoffman Santino Nelissen 

Raynor Bruges Jay Kroon 

Beyhan Yuksel  Mohammed el Kantouri 

Ayoub Nouzia Najim Boedia 

Frencel Lewis Levy van Nispen 

Bader Azaay Erhan Kutlu 

Brahim Ridouani Thijs Hoffman 

 

             Hoofdtrainer Sjoerd Hamann 

Ass. Trainer Mike van Norde 

Leider Niels van Buurick 

Verzorger Otto de Haan 

 

 

 

    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  

 

 



BALSP NS R 

VAN DE WEEK: 

AANGEBODEN DOOR: 

 

 

                                            

                                           en 

 

              Bas Kuiper Chinese Groenten 
 

  



PANCRATIUS 2 RESERVE HOOFDKLASSE A 

 

Programma: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



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 

Media Markt 

Ernst Bijl Vloeren 

Chinees Restaurant Golden Village 

     

  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Naam: Noah Deters 

 

Leeftijd: 8 jaar 
 

Team: JO9-4 

 

Op welke positie sta het liefs: Linksbuiten of spits     

 
Broertje/zusje: Nadine    

 

School: Dr. Plesmanschool     

 

Groep: groep5a   

 
Hobby's: voetballen, free running en zwemmen   

 

Leukste TV programma: Extreme Football 

 

Favoriete Club: Pancratius en Ajax 
 

Favoriete speler: Messi en Ronaldo   

 

Mooiste Stadion: Camp Nou van FC 

Barcelona   
 

Mooiste Tenue: Ajax   

 

Favoriete Eten: Broccoli   

 

 



 

Aankomend seizoen staan er weer vele wedstrijden  bij 

Pancratius op het programma. Het wordt dus weer een 

gezellige drukte in onze kantine. 

Veel bezoek betekent ook veel koffie, thee, snoep, 

snacks en drank. Gelukkig staan er elke week en iedere 

avond vrijwilligers voor u klaar om iedereen van de nodige 

versnaperingen te voorzien. 

Ondanks veel persoonlijke benadering en diverse 

oproepen op onze website en op de sociale media hebben wij 

voor aankomend seizoen niet genoeg hulp. Als dit zo 

doorgaat zijn wij genoodzaakt af en toe de kantine of 

keuken te sluiten. 

Laat uw club niet in de steek en kom af en toe 

helpen op een zaterdag/zondag ochtend van 9.00 – 

13.00 of middag van 13.00 – 17.00,  Uiteraard is 

overleg ook mogelijk! 

Het betreft puur bardienst, dus het schenken 

van koffie en andere drankjes, verkopen van snoep 

en chips en diverse keuken werkzaamheden. 

Meld je aan door een mail te sturen naar: 

info@pancratius.com of te bellen met                     

Ron: 06-13562660 

mailto:info@pancratius.com


 


