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     Kan Pancratius vandaag de mooie positie consolideren? 

 

Beste supporters en gasten, 

 

Quick 1890, historie in de verdukking. 

Vandaag de eerste thuiswedstrijd voor ons vlaggeschip in 2017, het nieuwe jaar 

met veel rumoer in de wereld om ons heen gestart. Voor ons team begon het 

jaar overigens prima met een fraaie 1-0 uit bij regelmatige rivaal DCG. 

Vandaag een heel andere wedstrijd. Het legendarische Amersfoortse Quick 

1890 had zich in onze tweede klasse gemeld na degradatie uit de eerste 

klasse. We hadden al met de rood-zwarten kennis gemaakt in de competitie 

2014/15, nadat daarvoor ons team ook na enkele jaren de eerste klasse moest 

verlaten. Het werd 1-2 in Amersfoort en 0-0 in Badhoevedorp, maar toch wist 

het als derde geëindigde Quick na een succesvolle nacompetitie de weg 

omhoog, zij het dus voor kort, in te slaan. 

Zoals de naam al aangeeft behoort de Amersfoortse vereniging tot een van de 

oudste, dus enigszins elitaire clubs van Nederland. In 1888 werd de basis 

gelegd door een stel vrienden onder de naam ‘Sparta’. In 1890 was de officiële 

start als ‘AFC’. In 1894 volgde een fusie met de studentenvereniging Quick en 

werd het al snel ‘Quick A’ en in 1900 werd het tenue vastgesteld: rood-zwart 

‘met sjerp en pet’. De vereniging doorstond dus twee oorlogen, waarvan de 

laatste veel narigheid en terugval bracht, ook al omdat de bezetters de fraaie 

accommodatie als een ruïne achterlieten. In 1990 werd een groots eeuwfeest 

gevierd o.m. met een wedstrijd tegen het toenmalige Nederlands elftal. Daarbij 

werd ook de naam ‘AFC Quick 1890’ als officiële aanduiding vastgelegd. 

Door de jaren heen wist de club zich te ontworstelen aan het afdelingsvoetbal 

en speelde het 1
e
 team veelal in de tweede klas KNVB, met uitschieters naar 

beneden, maar ook naar boven. Rond en na de eeuwwisseling kende de 

vereniging drie periodes van 1
e
 klasse voetbal. In het seizoen 2008/9 werden 

de beide opponenten van vandaag voor het eerst met elkaar geconfronteerd in 

de tweede klasse. De punten werden tweemaal broederlijk gedeeld: 0-0 in 

Badhoevedorp en 1-1 in Amersfoort.  

Dit seizoen dus opnieuw samen in de 2
e
 klasse, waarin voor de rood-witten een 

matige competitie is weggelegd. De ploeg staat moederziel alleen onderaan 

met slechts 6 punten (uit 14). Als het roer niet volledig wordt omgegooid zal een 

tweede degradatie moeilijk te ontlopen zijn. Er werd in november gewonnen van 

United/Davo en verder nog driemaal gelijk gespeeld tegen Abcoude, Hoofddorp 



en DSOV. Pancratius wist in september al in Amersfoort de punten binnen te 

halen met 3-4.  

De ‘breedte’ voor de selectie vinden we bij de reserves in de 2
e
 klasse en de ‘A’jeugd 

in de eerste klasse. 

Alle ingrediënten derhalve voor een mooi duel, waarin voor de toeschouwers het 

nodige te genieten valt. Probleem voor de gebruikelijke onderschatting door de 

thuisclub kan hierbij nog van beduidende invloed zijn. 

De wedstrijdstaat onder leiding van de heer N.J.G. Reingoud.   

De wedstrijdballen bij deze achtste thuiswedstrijd worden aangeboden door  

         Tuincentrum Osdorp en Van der Meer & Co Accountancy. 

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

Op onze bijvelden spelen vandaag in de middag nog een viertal jeugdteams. 

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

gepubliceerd, waarbij de concurrentie in 

uitwedstrijden op veel weerstand kan rekenen. Een mooie kans dus om de positie te 

versterken.  

Volgend weekend het 16
e
 programma met o.m. Quick ’90 – SCH ’44 en Pancratius – 

NVC. Opnieuw thuis dus…! 

Dan overigens ook de topper AGB – Abcoude. Mogelijk weer de nodige 

veranderingen in de rangorde. 

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 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: 

24 MAART 2017 

Koppel klaverjas-toernooi 

Opgeven bij Harry den Arend 

voorzitter@pancratius.com 

 

 

http://www.agterberg-vleeswaren.nl/
mailto:voorzitter@pancratius.com


 
          

 



 

 

 

 

 

 



 

 

PANCRATIUS 1 

Stijn Morsch (K)                                                 Nick Tavenier 

          Lionel Grootfaam Jean Pierre Kerkeboom 

Sander van Eijk         Jeranio Lobo   

Dominique Sweers                                             Rick van Veen          

          Merano Linger                                                    Ralf Fenne 

Menno Schelling                                                Khalid                                           

          Denzel Sno                                                        Shaquille 

          Gianni Oosterhoff                                               Kyle te Pas(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 

                               

 



AFC QUICK 1890 1 
Wesley v. Beekhoven(k) Kyle Willemse(k) 

Mark Pot Paul Richard 

Muslu Nalbantoglu Cedric Kapelle 

Roy Ouwerkerk  Coen Kisner 

Ivory Harrison Harrie Kersten 

Sander van Amstel Malcolm Harris 

Khalid Benali Roi Momo 

Safa Aygazi Michael Ouwerkerk 

 

             Hoofdtrainer Frank Corba 

Ass. scheidsrechter Jack Mulder 

Leider Micael van Eck 

Verzorger Jack Mulder 

 

 

 

    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 

 

 

             

               

 

 

 



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 Warger 
 
Leeftijd: 8 jaar 
 
Team: JO6 
 
Op welke positie sta je het liefst: Midden midden 
 
Broertje: Evan 
 
School: Zevensprong Amsterdam 
 
Groep: 5 - De wafeltjes  
 
Hobby's: Voetbal, Judo en spelletjes 
 
Leukste TV programma: XD  
 
Favoriete Club: Ajax & Pancratius 
 
Favoriete speler: Lasse Schöne 
 
Mooiste stadion: Amsterdam Arena 
 
Mooiste tenue: Pancratius en Ajax 
 
Favoriete eten: Pizza 

 

 

 



 

 

 

Medewerkers/Vrijwilligers avond 

 

Het bestuur van Pancratius nodigt alle 

medewerkers/vrijwilligers uit op 

zaterdag 25 maart, 20.30 uur 

Onder het genot van een hapje, een 

drankje en een gezellig muziekje 
willen wij u allen bedanken voor al uw 

hulp!! 



 


