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VERZEKERINGEN & RISICOMANAGEMENT 



Kan Pancratius dit seizoen meedoen om de prijzen? 

Beste supporters en gasten, 

RKSV DCG, hoe lang kennen we elkaar al….? 

September 2016 !  En weer staan we aan het begin van een nieuw seizoen. En 

weer gaan we constateren, dat zo’n seizoen lang duurt, acht maanden, met 

soms nog een staartje. En daarna stellen we weer vast dat het seizoen weer zo 

snel voorbij is gevlogen. Maar nu dus weer een nieuwe start, voor onze 

amateursportvereniging de zesentachtigste, zo lang als een mensenleven. 

Een nieuw seizoen dus weer met een nieuwe groep deelnemers in deze tweede 

klasse B. In het vorige sportjaar hebben we uiteindelijk afscheid genomen van, 

aan de bovenkant, kampioen Legmeervogels èn Elinkwijk via een succesvolle 

nacompetitie gepromoveerd èn Zilvermeeuwen, dat weer in de 2A (Noord-

Holland) is ingedeeld. En onderuit gaan we het doen zonder VVA/Spartaan, dat 

na promotie een dramatisch seizoen doormaakte èn het toch verdienstelijke 

Weesp, welke beide teams rechtstreeks degradeerden, terwijl ook Houten 

moest capituleren, na een zwakke nacompetitie. Van de 14 deelnemers bleven 

er derhalve nog acht over, waarvan Pancratius en NVC het genoegen mochten 

smaken om in de laatste competitiedag genoemde nacompetitie te kunnen 

ontlopen, terwijl Abcoude de nacompetitie kon benutten om in deze 2B een 

plaats te kunnen handhaven. Naast deze drie genoemde teams zijn de andere 

blijvers DCG, Hoofddorp, Kampong, SCH’44 en ZSGOWMS, dat te veel 

verzwakt bleek om in de nacompetitie voor promotie nog potten te breken.   

Onze 2B is derhalve weer aangevuld met een zestal teams. Gepromoveerd uit 

de derde klasse zijn AGB (Amsterdam), DSOV (Vijfhuizen), Hooglanderveen 

(id.) en United/DAVO (Haarlem), terwijl uit de eerste klasse moesten afdalen 

Quick 1890 (Amersfoort) en VVIJ (IJsselstein).   

Nieuw is (na jaren) weer de mogelijkheid om een ‘dubbel’ te spelen van 1
e
 en 2

e
 

(beloften) elftal op dezelfde dag, hetgeen geldt voor de verenigingen DCG, 

Hoofddorp, Kampong en Pancratius, die dus uitkomen in de tweede klasse B èn 

in de Reserve Hoofdklasse. Dat zorgt voor een extra tintje. 

En met een dergelijke ‘dubbel’ gaan we deze competitie openen: DCG staat op 

het menu vandaag, 

Dus ’s morgens de ‘reserves’ en in de middag de beide vlaggenschepen. 

En aangezien we onze vrienden van DCG alweer jarenlang op de velden 

ontmoeten, vanuit de oergeschiedenis van de ‘diocesane’ bond (vóór de oorlog) 

tot de laatste jaren op dit niveau, kunnen we volstaan met de resultaten uit die 

laatste jaren: 14/15 4-2 in Badhoevedorp en 1-0 op ‘Ookmeer’  en vorig jaar 3-2 

in Amsterdam-Osdorp en 2-3 in Badhoevedorp. Het eindresultaat was ernaar: 

DCG 5
e
 met 38 punten en Pancratius 10

e
 met 34 punten. En wat gaat het dit 

jaar worden?    



De resultaten in het KNVB-bekercircus geven enig houvast. De witzwarten 

wonnen bij Uitgeest, moesten de winst laten aan EDO en wonnen vervolgens 

weer bij OSV, waarmee op doelsaldo de 2
e
 plek werd gehaald, te weinig voor 

voortzetting. De roodwitten speelden gelijk tegen de Kennemers, wonnen van 

Amstelveen en remiseerden weer tegen Buitenveldert., maar, eveneens op 

doelsaldo,  genoeg voor de 1
e
 plek. Zoals het hele jaar is dus het scoren van 

doelpunten altijd belangrijk. 

Daarbij in aanmerking nemend dat de beginfase van een competitie nooit iets 

zegt over het vervolg van dit spektakel, kunnen we dus vaststellen dat we staan 

voor een open wedstrijd, waarbij de al of niet neutrale toeschouwers 

getrakteerd zullen worden op een technisch hoogstaand spelletje. 

De wedstrijd wordt geleid door de heer L.O. van Dokkum.        

Traditiegetrouw worden de wedstrijdballen bij deze eerste thuiswedstrijd 

aangeboden door de zonen Jos en André van onze in september 2009 

overleden oud-voorzitterJan Kager. Onze dank voor deze geste aan de 

gebroeders Kager voor de mentale steun aan deze wedstrijd en dit seizoen.           

Op onze bijvelden vandaag in de middag nog wedstrijden  van Sen-6 en enkele 

lagere jeugdteams.  

 

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

gepubliceerd. Vier van de nieuwkomers spelen tegen oud-2Bers en geheel 

nieuw is DSOV-VVIJ. Volgende week is er een Ookmeerse derby: AGB-ZSGO 

en ontvangt DCG ScHarmelen’44 en gaat Pancratius naar Quick ‘90.   

 

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.  

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       

 

Voor de donderdagavond zoeken wij een 

barman/vrouw  

 Werktijden zijn vanaf 19.00 uur tot ± 

23.30 uur 

De werkzaamheden zijn: alle voorkomende 

barwerkzaamheden, afsluiten kassa en 

kantine 

Info: 06-13562660 

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                                                Shaquille Djairin 

          Denzel Sno                                                        Justin Ruijer                                                

          Richie van Hameren                                          Kyle Arjan te Pas                                                          

           

  

Trainer                                                                Bart Jansen 

Ass. Trainer                                                        Patrick van Leeuwen 

Keepers trainer                                                   Rogier Schrama 

Ass. Scheidsrechte                                             Hans van Haarlem 

Verzorger                                                             

Leider:                                                                Tonnie van Eijk 

Materiaalman                                                      Bas den Arend 

                               

 

 



DCG 1 

Desmond vd. Moot Hamsa El Yettoui 

Sefa Izmir Erctument Satar 

Mal Madmar  Chester Stewart 

Burak Buldog Addil Jamal 

Fernon Rida Hammou 

Donny Day Joshua Koenen 

Lava Daniëls Shafin Madmar 

Lotfi Madmar Randy Srijn 

Earvin Codfrid 

 

 

Trainer Danny v.d. Moot 

 

 

 

 

    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: 

 
 

André en Jos Kager 

Ter nagedachtenis aan 

Jan Kager 

Ere Voorzitter Pancratius 

 

 

 

 

 

 



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      



 

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


 


