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van schade altijd zouden uitkeren, 
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VERZEKERINGEN & RISICOMANAGEMENT 



 

Kan Pancratius toch weer omhoog kijken ? 

Beste supporters en gasten, 

N V C, gevaarlijke opponent met stabiele serie. 

Vandaag de inhaal van het afgelaste programma van 12 februari met 

het 16
e
 (en 3

e
 Return-) programma van dit seizoen. En we vinden in de 

gast van deze zondag het ons overbekende NVC uit Naarden, 

waarmee we al een aantal jaren de degens kruizen. Naast de bijna 

parallelle historie van de laatste jaren staan zelfs de clubkleuren, rood 

en wit, voor beiden op de voorgrond.  

Zoals we bij eerdere ontmoetingen al vaststelden is de geschiedenis 

van de Naardense formatie gemakkelijk verteld. Opgericht in 1931 als 

NVV volgden nog drie clubs ter plaatse het voorbeeld. In 1967 werd het 

‘De Vesting’ na een fusie met Meervogels’32. Tenslotte volgde in 1989 

een totale fusie en werd het Naardense voetbal verenigd onder de 

naam NVC.  

Het was in het seizoen 2007/8 dat de beide teams elkaar voor het 

eerste ontmoetten in de 2
e
 klasse en dat bracht een dubbele winst voor 

de Badhoevedorpers. In 2010/11 kwamen we elkaar weer tegen, nu in 

de 1
e
 klasse en dat leverde de thuisclub opnieuw een positief resultaat, 

thuis 2-2 en uit 0-2. In 13/14 was het weer in de 2
e
 klasse, met een 

verdeelde winst, 4-1 en 3-2, maar promoveerde NVC opnieuw. In 14/15 

toch weer terug in de 2
e
 werd het een dubbele winst voor de 

Badhoevedorpers en in het vorige seizoen werd door beide weer een 

thuiszege genoteerd. 

In september j.l. onderbraken de wit-roden een kleine zegenreeks van 

de rood-witten met een 5-2 op Naardense grond. Dat betekende 

overigens een lichtpunt in de droevige start van de Naardenaren, toen 

daarvoor en daarna tweemaal werd verloren. Vanaf Harmelen in 

oktober en daarna bij Hoofddorp werd met twee remises een positieve 

weg ingeslagen en volgde daarna alleen nog overwinningen en 

puntendelingen, waarmee de mannen van Joeri van Gelder zich 

inmiddels met 6 overwinningen en 6 remises tot een sterke runner-up 

wisten op te werken. Daarbij paste dan ook het resultaat van de 

(inhaal)‘topper’ bij AGB waarbij vorige week opnieuw een eervolle 1-1 

werd bevochten.  

De ‘breedte’ voor de NVC-selectie vinden we bij de reserves in de 2
e
 

klasse en de ‘A’-jeugd in de Hoofdklasse. Daarmee behoort de 

Naardense formatie tot een van de sterkste deelnemers aan de tweede 

competitiehelft. 



 

Tegen en bij SCH’44 wist de thuisploeg zich te herpakken na de 

teleurstellende nederlaag tegen lantaarndrager Quick’90. Met dit 

overtuigende resultaat kan de ploeg van Bart Jansen weer de blik naar 

boven richten. Ook de uit-nederlaag in Naarden zal moeten worden 

weggepoetst en in het programma van vandaag en de hierna volgende 

confrontatie met Abcoude kan een tweede plek achter AGB worden 

gezekerd. Belangen dus alom en derhalve ook  genoeg spanning. 

Ingrediënten derhalve voor een mooi duel, waarin voor de 

toeschouwers het nodige te genieten valt. Een uitslag valt weer moeilijk 

te voorspellen, maar deze zal weer tot stand komen als gevolg van 

minimale slimmigheden en/of blunders in dit duel. De onzen dus zullen 

negentig minuten gefocust moeten blijven.  

De wedstrijd staat onder leiding van de heer J.J. Koene. 

De wedstrijdballen bij deze negende thuiswedstrijd worden aangeboden 

door  Vermeulen Verzekeringen en Zwart Tank- en Was Centrum. 

Wij danken de beide sponsoren, de heren Vermeulen en Bijlsma, voor 

hun mentale steun aan onze mannen.          

Op onze bijvelden spelen vandaag in de middag nog de senioren 4, 5 

en 6. 

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

elders gepubliceerd. Uiteraard trekt de topontmoeting AGB-Abcoude de 

meeste aandacht, maar ook andere surprises zijn niet uitgesloten. 

Volgend weekend het 18
e
 programma met o.m. United/Davo - NVC en 

Abcoude - Pancratius. 

Mogelijk dus weer de nodige veranderingen in de rangorde, vooral in de 

midden regionen en bij de staartteams. 

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: 

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)                                                 Lionel Grootfaam 

          Roy Schut (k)                                                     Jean Pierre Kerkeboom 

Sander van Eijk         Jeranio Lobo   

Dominique Sweers                                            Rick van Veen          

          Merano Linger                                                   Shaquille Djairin 

Menno Schelling                                                Khalid El Harrak                                    

          Denzel Sno                                                         

          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 

                               

 



 

SV NVC 1 
Tom Beekman                                           Jeroen Beerthuizen 

Surainy Carolus                                         Rick Groenhard 

Gilliam Hund                                              Charles Klijnman 

MIttchel Kogeldans                                    Danny Kuijper 

Dennis Loos                                              Taner Ozbek 

Daan Rosier                                              Mick Stefels 

Maxim Stefels                                           Karel Visser 

Theo Visser 

 

Trainer                                                      Joeri Gelder 

Ass. Trainer                                              Jeroen Beerthuizen  

Verzorging                                                Eline Smit 

Materiaalman                                            Mike Fernhout 

Team manager                                         Rob Snoek 

Ass. Scheidsrechter                                 Hilko Siemens 

 

 

 

    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: 

 

 
 
 
 
 
 
 



Feestweekend 2017 
 

Het feestweekend zal plaatsvinden van donderdag 18 
mei t/m zondag 21 mei. 
 
Optredens van o.a. 
 
Vrijdag 19 mei: John de Bever, Big Black & Beautifull, 
Edsillia Rombley, Robert Leroy 

 

              

 
Zaterdag 20 mei: Tino Martin, Glennis Grace, Wesley 
Bronckhorst, Armand 
 

 

  

 



 

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: Liam Tilstra 

  
Leeftijd:8 jaar, Geboorte datum: 23-12-2008 

 
Team: JO9-4, Niveau: 2de klasse 

 
Op welke positie sta je het liefs: Mid-mid 

 

Broertje/zusje: Milo Tilstra 
 

School: Dr. Plesmanschool 
 
Groep: 4 

 
Hobby's: Voetbal en Kickboksen 

 
Leukste TVprogramma: Ik kijk liever een leuke film 
 

Favoriete Club:  Eerst Pancratius en dan Ajax 
 

Favoriete speler: Lionel Messi 
 
Mooiste Stadion: Camp Nou 

 
Mooiste Tenue: Mijn Pancratius tenue 

 
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!! 



 


