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VERZEKERINGEN & RISICOMANAGEMENT 



 

      

      Kan Pancratius nog naar boven kijken? 

 

Beste supporters en gasten, 

Sportclub Harmelen ’44, een hernieuwde kennismaking. 

Toch alweer het vierde wedstrijdprogramma van dit nog verse seizoen. Waar 

blijft de tijd? 

Gestart met twee dunne driepunters, die ons even ex aequo aan de top 

brachten, maar na de 5-2 in Naarden van vorige week staan we weer met de 

benen op de grond en zal elk volgend duel bepalend zijn voor de positie in deze 

2
e
 klasse, of daarboven, of daaronder. En deze tweede thuiswedstrijd is meteen 

maar een soort vuurdoop. 

 

Vorig seizoen voegde zich SCH’44 bij de deelnemers, een volkomen 

onbekende tegenstander uit een grijs gebied tussen de districten. En de 

Harmelaars deden het niet slecht. In onze eerste uitwedstrijd werden we al 

direct op een 

3-0 nederlaag getrakteerd en in de return in januari konden we de punten in 

huis houden met een 3-2 overwinning. 

In de eindstand vonden we de geelzwarten terug op de vierde positie met 39 

punten, maar meer leverde dat niet op. 

De rood-witten konden met moeite de nacompetitie ontlopen met 34 punten en 

een uiterst zwak doelsaldo. 

En in de nieuwe competitie startten beide teams dus voortvarend, maar wist 

SCH’44 ook de derde wedstrijd, tegen Quick ’90 positief (4-0) af te sluiten, 

waarmee meteen maar de koppositie werd ingenomen, overigens samen met 

nieuwkomer AGB, dat onder meer de derby tegen ZSGOWMS had gewonnen. 

Er wacht Pancratius dus een moeilijk thuisduel, waarvan het resultaat bepalend 

zal zijn voor de plaats van onze formatie in dit seizoen. Niettemin wacht de 

toeschouwers een aantrekkelijke wedstrijd met veel snelheid en de nodige 

hoogstandjes. De wedstrijd wordt geleid door de heer J.G. Straver. 

 

 

       



De wedstrijdballen bij deze tweede thuiswedstrijd worden aangeboden door  

Agterberg Vleeswaren BV te Zwanenburg en Aannemersbedrijf Dirk Louman, 

Lijnden.  

Wij danken de beide heren Louman voor hun mentale steun aan onze mannen.          

Op onze bijvelden vandaag in de middag nog wedstrijden  van Sen-4, -5 en -6 

en enkele jeugdteams.  

 

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

gepubliceerd. Hierbij onder meer de Amersfoortse derby Quick’90 – 

(promovendus) Hooglanderveen. 

In het vijfde programma, volgende week, ontvangt Pancratius, opnieuw thuis, 

het Utrechtse Kampong en speelt ook SCH’44 thuis en wel tegen ZSGOWMS. 

Daarna zal de ranglijst beduidend zijn veranderd, maar zitten we al weer ver in 

het herfstachtige oktober, waarin na ronde 7 op de 23
e
 een inhaal/beker 

programma staat vermeld. 

 

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: 

 

12 oktober 2016: 20.00 uur  

Algemene Ledenvergadering 

 

 

 

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


 

 

 
           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANCRATIUS 1 
Stijn Morsch (K)                                                 Nick Tavenier 

          Jean Pierre Kerkeboom                                     Lionel Grootfaam 

Sander van Eijk         Jeranio Lobo   

Dominique Sweers                                             Rick van Veen          

          Merano Linger                                                    Ralf Fenne 

Menno Schelling                                                Justin Ruijter                                             

          Denzel Sno                                                        Roy Schut(k)                                                         

          Gianni Oosterhoff                                          

           

  

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 

                               

 

 



SCH’44 1 
Nick van Mansveld(K) Mike de Langen(K) 

Erwin vd Klis Thijs Griffioen 

Nils Peters             Dustin van Doorn 

Frank Donkersloot Wijnand Koning 

Kristiaan van Vliet Sjoerd Vlasman 

Boy Voorwerk Adi Zeljkovic 

Sander Tervoort Dirk Jan de Wit 

Mitch Maas Ivo Roest 

Joey van Bemmelen Hugo Peters 

Nathan Spaan Luke 

 

Hoofdtrainer Rene vd Kooij 

Ass. Trainer Cees Gerritsen 

Keeper trainer Willem Minnen 

Leider Michel Gerritsen, Michael vd Bosch 

Ass. Scheidsrechter Mark Maas 

Verzorger Bas en Ginger Broekhuizen 

 

 

 

    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: 

Jos Louman van 

   

 

 

 

Dirk Louman van 

 

 

 

 

 

 



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      



 

 

 

 

 

 

Naam:   Mick Hurkmans 

 
Leeftijd: 9 jaar 
 

Team: JO10-2 
 

Op welke positie sta het liefs: rechtsvoor 
 
School:    ONS 

 
Groep:  6B 

 
Hobby's:  voetbal, tennis, drummen,  
zwemmen 

 
Leukste TV programma: Studio Sport 

 
Favoriete Club: Pancratius 

 

Favoriete speler:  Neymar 
 

Mooiste Stadion:  Camp Nou 
 
Mooiste Tenue:  Barcelona 

 
Favoriete Eten:  pasta met tomatensaus 

  

 

 

 



 

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


 


