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Doen we de juiste dingen en zo ja, zetten 
we met z’n allen de schouders eronder? 
Het zijn van die vragen die altijd terug- 
komen en uitdagingen zullen er blijven.  
We zijn allemaal anders en beleven het ook 
anders. Ik proef emoties en verbondenheid 
bij velen en ook veel energie -van leden, 
maar ook oud-leden, en inzet voor de club. 
Dat geeft mij ook weer energie. 

We mogen terugkijken met een glimlach, 
en met trotse blik, naar een periode van 
90 jaar voetbal. De voetbalvereniging  
Peursum kan wekelijks stralen en heeft  
als dorpsvereniging een belangrijke functie 
binnen de lokale gemeenschap. 

Ik wil iedereen bedanken voor de vele 
steentjes die worden bijgedragen aan 
deze mooie club in de afgelopen periode. 
Hopelijk kunnen we nog een keer met  
z’n allen het glas heffen op dit feestelijke 
jubileum.

Veel kijk- en leesplezier en verder  
een gezond en sportief jubileumseizoen  
toegewenst!

Sander van Beuzekom,
voorzitter vv Peursum 

De vereniging zijn we met z’n allen. Het clubbelang staat voorop. 
En ik ben hier graag onderdeel van. We zijn er voor het eerste, 
maar zeker ook voor de andere teams. Zie de mooie foto’s van de 
teams elders in deze uitgave.

‘SAMEN 
ZIJN WE 
STERK’

VAN DE    
VOORZITTERVOORZITTER

SANDER VAN BEUZEKOM

Mensen voor 
gebouwen

Woningbouw

Utiliteitsbouw

Zorg en onderwijs

Beheer en onderhoud

Stationspark 1100
3364 DA Sliedrecht

www.stout.nl
088 440 10 00

info@stout.nl

gebouwen

persoonlijk contact

professioneel advies

betrouwbaar

Prócount - Professioneel persoonlijk
Wij bieden een breed en geïntegreerd dienstenpakket aan. 
Onze belangrijkste activiteiten zijn accountancy, fiscale en 
bedrijfseconomische advisering, daarnaast verzorgen wij ook 
uw administratie, financiële planning en salarisadministratie.

Energieweg 8a  •  4231 DJ Meerkerk  •  T  0183-353535  •  E  meerkerk@procount.nl

www.procount.nl
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‘GELUKKIG 
WEER EEN

 PRESENTATIE-
GIDS’ 

CONTACTPERSONEN
Activiteitencommissie: J. Verbaan secretaris@vvpeursum.nl 
Jeugdcommissie: C. Mekes jeugdcommissie@vvpeursum.nl 
Sponsorcommissie: B. van Genderen sponsorcommissie@vvpeursum.nl 
Technische commissie: M. Korevaar technischecommissie@vvpeursum.nl 
Wedstrijdsecretariaat jeugd: J. Oskam jeugdwedstrijden@vvpeursum.nl 
Wedstrijdsecretariaat senioren:  G. Zwijnenburg wedstrijdsecretariaatsenioren@vvpeursum.nl 
Ledenadministratie: K. van Beuzekom secretaris@vvpeursum.nl 
Vrouwencommissie: A. van Vianen vrouwencommissie@vvpeursum.nl 
Financiële commissie: F a/d Wiel financieel@vvpeursum.nl 
Scheidsrechtercommissie: W. Heijkoop scheidsrechtercommissie@vvpeursum.nl 
Club van 50: T. Romeijn clubvan50@vvpeursum.nl 
Kantinecommissie: A. de Jong kantinecommissie@vvpeursum.nl 
Keukencommissie: C. van Lunteren secretaris@vvpeursum.nl 
Veiligheid/EHBO-commissie: J. Romeijn secretaris@vvpeursum.nl 

Vertrouwenscontactpersoon:  Jaliene van Wijngaarden
 06 - 42 34 32 15 jalienevanwijngaarden@ziggo.nl

Voor meer informatie:  www.vvpeursum.nl & via Facebook

VV PEURSUM
Sportplein 2C
3381 LL Giessenburg
secretaris@vvpeursum.nl

BESTUUR
Voorzitter: Sander van Beuzekom
Secretaris: Koen van Beuzekom
Penningmeester: Marck de Heer

Algemeen bestuursleden:
-  Adrien van Vianen
-  Piet van den Berg
-  Martin Blom
-  François Hofman.

VAN DE    
REDACTIEREDACTIE
Vorig jaar moesten we vanwege corona noodgedwongen een editie 
overslaan, maar gelukkig kunnen we dit seizoen namens de  
vereniging wel weer een presentatiegids aanbieden. Een extra 
feestelijke bovendien, want vv Peursum bestaat maar liefst 90 jaar!  
Daar besteden we in dit nummer uiteraard aandacht aan. 

Bijzonder aan de presentatiegids is, zeker 
als je dat vergelijkt met andere verenigingen, 
dat-ie niet specifiek gericht is op het eerste 
elftal. We steunen dat team uiteraard met 
z’n allen en hopen op sportief succes, maar 
Peursum is nog een echte dorpsclub, waar 
ieder elftal/iedere speler ertoe doet. 

In dit nummer presenteren we dan ook vol 
trots 25 (!) teamfoto’s. Daarnaast diverse 
sfeeropnames in het kader van ‘Zomaar 
een zaterdag op het sportcomplex’. Over 
die elftalfoto’s gesproken: daarvoor zijn  
we Siegfried van den Brink zeer dankbaar. 

Hij offerde belangeloos diverse zaterdagen 
op om ieder team vast te leggen. 

Het voert te ver om op deze plaats  
de inhoud te bespreken. Bladert u de 
presentatiegids vooral rustig door.  
Wij wensen u veel leesplezier!

Koen van Beuzekom
Rico de Jong
Robert van der Hek
Milan Weber
Frank aan de Wiel 
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 ‘ZOMAAR EEN ZATERDAG    
OP HET SPORTPARK’OP HET SPORTPARK’ FOTO’S PETER KRAAIJEVELD
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FullTank; het 
bedrijf in de 
regio met de 
meeste ambitie 
en innovatie 
op het gebied 
van energie.

Maak kennis 
met FullTank

0183 62 93 92 - info@fulltank.nl
FULLTANK.NL

GT Giessenburg
Kerkweg 10

3381 KJ  Giessenburg

EN WASSEN

Binnendams 40
3373 AD  Hardinxveld-Giessendam
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In de laatste presentatiegids die we hebben uitgegeven 
(seizoen 2019-2020) keken we vooruit naar het 90-jarig 
bestaan. Grootse plannen waren daarvoor uitgewerkt in 
combinatie met de opening van het nieuwe complex, 
maar helaas was een virus ons te machtig. Gelukkig is er 
een klein lichtpuntje: de voorgenomen expositie ‘Peursum 
90 jaar’ in museum ’t Regthuys is wel doorgegaan. 

RELIKWIEËN
Drie maanden lang had een ieder 
de mogelijkheid om deze mooie 
tentoonstelling te bezoeken op 
woensdag en zaterdag. De exposi-
tie was voorzien van een groot 
aantal historische foto’s en reli-
kwieën uit lang vervlogen tijden. 
Pronkstukken daarbij waren oude 
‘kicksen’ uit de jaren twintig van 
de vorige eeuw en een oude krijt-
machine. Bij die laatste is een 
beetje valsgespeeld en gebruik 
gemaakt van connecties met oud-
legermaten uit het oosten van het 
land. Dat was nodig omdat de  
machine van Peursum de weg 
naar de firma Dalm in Hardinxveld al had gevonden.

Ik heb het genoegen om vandaag met Piet Schreuders 
een terugblik te doen op deze expositie waar hij initiatief- 
nemer van was. Voor degenen die het niet weten: Piet is 
al vele jaren lid van Peursum en heeft diverse functies 
bekleed zoals bijvoorbeeld consul en wedstrijdsecretaris. 
De afgelopen jaren is hij als archivaris in de weer bij de 
plaatselijke voetbaltrots. Daarnaast is Piet al jaren zeer 
nauw betrokken bij de Geschiedkundige Vereniging  
Giessenburg en Schelluinen.

AANLOOP
Een expositie van een plaatselijke voetbalvereniging in 
het museum is niet te vergelijken met een tentoonstel-
ling met Van Gogh schilderijen in het Rijksmuseum. De 
aanloop is in ieder geval een stuk beperkter. Dat er nog 
steeds coronamaatregelen actief waren zal vast ook niet 
meegeholpen hebben. Hoewel hij tevreden is, laat Piet 
toch duidelijk merken dat hij het wel jammer vindt dat 

hij een heleboel ‘Peursummers’ 
niet heeft gezien tijdens de expo- 
sitie. Een gemiste kans natuurlijk, 
want het komt niet vaak voor dat 
er een expositie gewijd is aan een 
plaatselijke voetbalclub. 

De aanloop die er wel was leverde 
leuke gesprekken op. De foto’s  
uit vervlogen tijden die her en der 
ophingen aan de Dorpsstraat 10 
deden verhalen naar boven komen. 
Daarbij bleef met name de tijd in 
het Oudkerkse Bos naar boven  
komen. Op de een of andere manier 
heeft deze tijd toch heel wat mooie 
herinneringen achtergelaten bij 

(oud)leden van de vereniging. Datzelfde geldt voor Piet, 
die het volgende weet te melden over de tijd dat hij als 
voetballer daar nog actief was: “Ik kan me nog een zater- 
dagochtend herinneren dat consul Joop van Houwelingen 
bij mij en mijn broer Cees op bezoek kwam. Wij woonden 
nog thuis aan de Neerpolderseweg en mijn ouders zaten 
beneden. Wij lagen nog op bed. Maar Joop kwam ge-
woon naar boven en zei dat als we wilden voetballen die 
middag we gelijk uit bed moesten komen en het water 
van het veld moesten scheppen”.  Zo ging dat in die tijd. 
Dat zou je je nu niet meer kunnen voorstellen.

We kennen het allemaal. Voornemens die je niet kunt waarmaken. De meeste doen zich 
voor zo rond de jaarwisseling. Stoppen met roken, minder eten en meer sporten. Drie 
maanden later kijk je terug en kun je concluderen dat je voornemen niet is behaald. Zo is 
het ook deels bij Peursum gegaan met enkele voornemens de afgelopen periode. 

  ‘VV PEURSUM     
90 JAAR JONG’90 JAAR JONG’
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ACCOMMODATIE
De huidige kwaliteit van de accom- 
modatie is een stuk beter dan vroeger. 
Van een klein veldje achterin Peursum, 
waar je blij mocht zijn als de kleur 
groen was en de bal kon rollen, heeft 
er een transformatie plaatsgevonden 
naar een all-in sportresort waar alle 
faciliteiten zijn voor voetballers en 
liefhebbers die het alleen willen  
aanschouwen. 

Dat is een stapsgewijs proces  
geweest waarbij vooral de verhuizing 
naar de voormalige accommodatie 
aan Sportplein 1 een grote stap voor-
waarts was. Dat complex was voor  
die tijd (oplevering in 1971) zijn tijd  
ver vooruit. 
De tekeningen uit die tijd ogen ook  
futuristisch. Apart bereikbare ruimten 
voor spelers, scheidsrechters, be-
stuur, en een heuse kantine met bar. 
Deze laatste was trouwens overgezet 
vanuit het Oudkerkse Bos, dus die telt 
eigenlijk niet mee als vernieuwing. 

De totstandkoming van dat complex op het 
Sportplein staat in het geheugen gegrift bij 
Piet. De gedachte aan de bouw in die tijd 
brengt namelijk warme gevoelens naar  
boven. Het complex was grotendeels door 
vrijwilligers (onder wie Piet) gerealiseerd 
en als je zo intensief met elkaar bezig bent 
schept dat een band. Het is juist die in-
tieme band die Piet eigenlijk wel een beetje 
mist ten opzichte van vroeger. Niet dat het 
nu slecht is, zo is het dan ook weer niet. 
Piet komt immers wekelijks op de voetbal. 
Maar de tijd verandert natuurlijk wel. 

De verschillen tussen jong en oud(ere) 
merk je ook bij de muziekvoorkeuren (en 
bijbehorend gewenst volume). De oudere 
garde heeft het volume liever niet te hard, 
zodat het nog mogelijk is om aan een tafel-
tje na te praten. De jongere garde geeft de 
voorkeur aan het maximale volume en bij 
voorkeur ook geen muziek uit de zestig  
en zeventig. Piet hoort tot duidelijk tot de 
oudere garde. Liever niet te hard en niet 
het ‘boenkeboenk’ ritme. Dat laatste is iets 
waar broer Cees ook niet van hield. Die 
maakte dat echter op een iets minder  
subtiele wijze duidelijk op een DJ-avond  
in de kantine. 

BINDING
We concluderen samen dat het eigenlijk 
ook niet gek is dat hij een verschil ervaart 
tussen de ambiance in bijvoorbeeld het 
Oudkerkse Bos en het huidige complex.  
De binding met de eerste is voor hem  
groter. Het scheelt immers wel hoeveel 
voetbalherinneringen je ergens hebt liggen. 
En voor de generatie van Piet liggen die 
vaak nog in het Bos. Voor de nieuwe  
generatie zal dat heel anders zijn. 

Die nieuwe generatie is ook de generatie 
die is opgegroeid met de aanwezigheid van 
zaken die ‘gewoon’ lijken, maar dat in vroe-
gere tijden zeker niet waren. Denk daarbij 
aan: wedstrijdkleding die ter beschikking 
wordt gesteld in plaats van dat je deze moet 
kopen. Of de aanwezigheid van een fysio-
therapeut. Daar hadden ze vroeger niet  
van gehoord. Als je fysieke ongemakken 
had, moest je maar naar de huisarts zegt 
Piet, waarbij het maar de vraag was of deze 
voldoende kennis had van sportblessures. 

En wat dacht je van een (via een breed  
tegelpad bereikbare) overdekte tribune 
langs het veld die je droog kan houden bij 
een regenbui. Waar er eerst geschuild 
moest worden onder een boom (wel intiem 
trouwens), kunnen we sinds de realisatie 
van de tribune in 2002 ook buiten droog  
zitten als toeschouwer. 

WARME GEVOELENS
De tribune is wel een beetje te vergelijken 
met de bar uit het Bos. Deze bar kreeg een 
nieuwe plek op Sportplein 1 begin jaren  
zeventig. De tribune diende in de oorspron-
kelijke plannen van de huidige nieuwbouw 
te wijken, tot ontsteltenis van velen.  
Vele vrijwilligers en Peursum-liefhebbers 
koesteren warme gevoelens voor deze 
 tribune, wat niet vreemd is. 

De totstandkoming van de tribune in 2002 
is typerend voor Peursum door de jaren 
heen. Met noeste arbeid van vele vrijwilli-
gers en met de hulp van trouwe sponsoren 
kreeg Peursum een tribune die, zoals Het 
Kontakt het verwoordde, niet zou misstaan 
bij een hoofdklasser. Gelukkig hebben  
opnieuw trouwe vrijwilligers en sponsoren 
ervoor gezorgd dat de tribune verplaatst 
is naar de plek waar hij nu staat bij het 
hoofdveld, tegenover de kantine. 

PRESTATIES VERSUS GEZELLIGHEID
Bij de meeste gesprekken die je hebt over 
Peursum en het verleden gaat het zelden 
over sportieve prestaties. Natuurlijk zijn we 
trots op de kampioenschappen die behaald 
zijn, maar in gesprekken komt vooral de 
saamhorigheid en de gezelligheid naar  
boven. En ja, af en toe de glorietijd halver-
wege de jaren tachtig en het kampioen-
schap van 2006-2007 toen we ruim boven 
SteDoCo eindigden. 

Maar meer dan eens wordt door oud-leden 
in geuren en kleuren verteld over de tijd 
dat elftallen in bussen Brabant in gingen 
om daar te voetballen. Het vertrek was niet 
bij het Bos, maar bij cafetaria Muis. Ener-
zijds omdat dit voor de meesten dichterbij 
was dan het Bos, maar waarschijnlijk had 
de lepe Jan Muis ook wel door dat terug- 
kerende voetballers later op de dag voor 
extra omzet konden zorgen voor zijn café. 

Zo’n busreis was trouwens een hele onder-
neming, want de Merwedebrug lag er nog 
niet en dus was je aangewezen op de pont 
bij Buiten de Waterpoort. En als je met 
meerdere elftallen in een bus zat, dan kon 
het zijn dat je na je wedstrijd even moest 
wachten totdat het andere team zijn  
wedstrijd had afgerond bij de andere club.

BAZAAR
Of wat te denken van de jaarlijkse bazaar. 
Vele prijzen zijn er doorheen gedraaid  
via het rad en dat al vele tientallen jaren 
achtereen. De twee middagen in december 
worden altijd druk bezocht. Soms door 
mensen waarvoor de bazaar ook echt een 
uitje is. Bij voetbalwedstrijden zie je ze niet, 
maar wel bij de bazaar. Wist je trouwens 
dat in vroeger tijden er ook bazaars waren 
met ‘levende have’? Voor de jongeren on-
der ons: dat wil zeggen dat de ‘prijzen’ nog 
in leven waren. 
Zie het voor je in de huidige kantine?  
Loslopende kippen en varkens, de schoon-
maakploeg zou er niet blij van worden. 
Toen waren de bazaars trouwens ook nog 

niet in de kantine, maar in ‘zaal De Baat’. 
Daar werden de bijeenkomsten en leden-
vergaderingen georganiseerd. Peursum 
zelf had daarvoor lange tijd geen ruimte. 

TROUW
Wat verder meespeelt bij het wat achter-
blijven van aansprekende resultaten door 
de jaren heen is het feit dat Peursum trouw 
blijft aan de filosofie om een club te zijn die 
gekend wordt door spelers uit eigen dorp. 
Aan actief ‘binnenhengelen’ van talenten 
van buiten het dorp wordt nauwelijks  
gedaan. In het verleden was dit zelfs nog 
strenger, legt Piet mij uit. Lang geleden 
was goedkeuring van de leden nodig voor-
dat een speler van buiten het dorp mocht 
voetballen voor Peursum. Joost Vink uit 
Meerkerk was één van de eerste spelers 
waarvoor een uitzondering werd gemaakt 
door de leden. En Bert van de Graaf uit 
Sliedrecht stond zo hoog op het wensen-
lijstje van de toenmalige voorzitter dat er 
zelfs een woning voor hem is geregeld na 
overleg met de burgemeester. Maar dit  
zijn wel de uitzonderingen. Veelal werd en 
wordt gevoetbald met jongens (en later 
meiden) uit eigen dorp.

PEURSUM EN BINDING
Peursum zit in je hart is een vaak gehoorde 
kreet. En als het er eenmaal in zit dan gaat 
het er zelden uit. Sterker nog…het lijkt vaak 
over te springen van de ene op de andere 
generatie. 

Onze huidige voorzitter Sander is een  
afstammeling van één van de oprichters 
(opa Wim van Beuzekom) en zijn zoon Koen 
maakt sinds 2020 ook onderdeel uit van  
het bestuur. Zo zijn er nog vele families 
waar het Peursum-bloed door vele aderen 
stroomt en de familie Schreuders is hier 
geen uitzondering op. Een groot deel van 
de familiestamboom heeft wel een relatie 
met de club en Piet zelf heeft door de jaren 
heen vele functies vervuld binnen de club, 

zoals ik in het begin schreef. De laatste  
periode is hij bezig met het in kaart brengen 
van de historie van Peursum, zowel verhalen 
als foto’s en dat wil hij delen met de leden. 
Vaak blijkt dat het zien van foto’s een aan-
zet is om te komen tot verhalen die weer 
boven komen drijven. Dit was te merken  
in de expositie en dit wil hij ook voor elkaar 
krijgen binnen ons nieuwe clubgebouw. 
Want laten we proberen de verhalen die 
bestaan levend te houden en te behouden 
voor de club. De fotocollage tegen de muur 
is een mooie eerste aanzet.

WEBSITE
Daarnaast is een tijd terug een aantal keer 
via de website inzicht gegeven in het reilen 
en zeilen in het verleden via korte berichten. 
De notulen uit vroegere tijden zijn nog be-
schikbaar, waarbij het soms wel een kunst 
is om het handschrift te ontcijferen. Maar 
als dat eenmaal gelukt is, is het leuk om  
te lezen hoe het besturen van een club toen 
ging en waar men zich druk over maakte. 
Het delen van deze kennis is aan Piet wel 
toevertrouwd. Misschien dat we binnenkort 
meer inzicht krijgen van hem wat nu eigen-
lijk de strafcommissie deed in het verleden? 
Daar was hij uiteraard ook voorzitter van.

Of wat te denken van de algemene leden-
vergaderingen waar je als lid heen ging 
met het idee een biertje te gaan drinken, 
maar je thuis kon komen als gekozen  
bestuurslid. Hoe zat dat? De expositie is  
afgerond, dus er is weer tijd om aan deze 
‘geschiedenislessen’ te besteden en de 
kennis te delen met leden. 

Ik wil graag afsluiten met mooie woorden 
die Piet sprak toen ik hem vroeg om Peur-
sum in één zin te beschrijven. Weloverwo-
gen kwam hij tot de volgende typering voor 
onze club: “Een gezellige vereniging met 
alle jaren voldoende goede vrijwilligers.  
Als het erop aankomt wil iedereen een 
handje uitsteken.”  
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PEURSUM BLIJFT TROUW AAN DE FILOSOFIE

 OM EEN CLUB TE ZIJN DIE GEKEND WORDT

 DOOR SPELERS UIT EIGEN DORP.
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De Jong’s Pijpleidingfabriek B.V. Sliedrecht
Molendijk 80-82 • 3361 EP • Sliedrecht

+31 (0)184 413 644

info@djps.nl
www.djps.nl

Geavanceerde werkplaats
De Jong’s Pijpleidingfabriek beschikt over een moderne en geavanceerde 
werkplaats waar de prefabricageen alle pijpleidingwerkzaamheden uitgevoerd 
kunnen worden. Compleet prefab van pijpen:
• De pijpen samenstellen van standaard lasfittingen
• Diameters van Ø6 mm tot en met ± Ø1600 mm
• Segmentbochten en baggerbochten en -pijpen
• Elektrisch, MIG of TIG lassen (afhankelijk van de toepassing)
• Onder elke gewenste keuringsinstantie
• CNC gestuurd doorn buigen. Wij beschikken over 2 stuks doorn 

buigmachines t/m 60,3MM uitwendig met een buigradius van 2D en 
1 stuks doorn buigmachine t/m 168,3MM

Dé specialist in pijpleidingen
De Jong’s Pijpleidingfabriek produceert en installeert met veel 
expertise elke dag pijpleidingsystemen voor de maritieme sector t.b.v 
Baggerbouw, zeevaart, binnenvaart en jachtbouw zoals hopper- en cutter-
zuigers, containerschepen, sleepboten, chemicaliëntankers en luxe jachten. 
Zij kiezen voor het familliebedrijf uit Sliedrecht, omdat het al sinds 1951 de 
specialist is op dit gebied.

Advies en ontwerp
Met een deskundig team van engineers lukt het De Jong’s Pijpleidingfabriek uw 
aanvraag volgens de geldende eisen goed in kaart te brengen en een product op maat te 
leveren. De pijpleidingspecialist heeft ruime ervaring op het gebied van advies en ontwerp 
tot prefabricage en montage. Het familiebedrijf levert diverse projecten op, zoals 
laad-lossystemen, lens-ballastsystemen en bijvoorbeeld voortstuwings-installaties 
voor de maritieme industrie.

Deskundig team van monteurs
Een deskundig team van monteurs, dat werkt onder leiding van een 
projectleider, draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden veilig en 
adequaat uitgevoerd worden.
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   Team van Muijlwijk feliciteerd
vv Schelluinen met hun jubileum!
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Het is mooi om te zien dat zoveel leden, 
supporters en voetballiefhebbers Peursum 
een warm hart toedragen. We hopen dat  
we ook in de komende seizoenen kunnen 
rekenen op jullie steun om zo de Club van 
50 verder uit te bouwen!  

CORONA
De afgelopen twee seizoenen zijn door  
corona grotendeels in het water gevallen. 
Hierdoor hebben we weinig met elkaar 
kunnen voetballen, trainen en genieten in 
de kantine.  

Toch waren er leuke events, waar de  
Club van 50 een bijdrage aan heeft kunnen 
leveren. Zo was er een Sinterklaasactie 
voor de jeugd, de viering van het 1-jarig  
bestaan van de Club van 50 en de techniek-
training tijdens het Technical Soccer Event.  

Ook is er een bijdrage geleverd aan de  
aankoop van een dartstandaard, die  
gebruikt kan worden tijdens de Bazaar,  
de speelhoek voor de jeugd in de nieuwe 

kantine en de robuuste statafels op het 
mooie terras van het nieuwe complex. 

NIEUW BORD
Met een nieuw complex en zoveel aan- 
meldingen was het ook nodig om een 
nieuw bord in de kantine te realiseren,  
geheel in de stijl van het nieuwe complex. 
Zo heeft het Club van 50-bord een mooie 
plek gekregen rechtsachter in de kantine! 
Staat u er al op? 

We hopen in ieder geval ook dit seizoen 
weer een mooie bijdrage te leveren aan 
activiteiten en spullen die het sportpark 
verder verfraaien of het sportplezier voor 
de sporter, leden en supporters vergroten 
en vergemakkelijken. 

Mocht je hier ideeën voor hebben, voel je 
dan vrij om contact op te nemen. Bent u 
nog geen lid, maar wel enthousiast geworden 
over de Club van 50, aanmelden kan altijd! 
Schiet ons aan in de kantine of stuur een 
mailtje: clubvan50@vvpeursum.nl  

  CLUB    
VAN 50VAN 50 JAN ZWAKHALS & 

TWAN ROMEIJN 

PASSEERT DE 100 LEDEN! 
Zo’n twee seizoenen geleden is de Club van 50 nieuw leven ingeblazen. Met gepaste trots 
is het dan ook fantastisch om te kunnen melden dat al meer dan 100 Peursum-liefhebbers 
zich hebben aangemeld om lid te worden van de Club van 50! 

 VLAGGENSCHIP   
IN ACTIEIN ACTIE FOTO’S: WWW.REGIO-VOETBAL.NL

RICK DEN BESTEN
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 DJORDY 
EN NICKEN NICK

Beide teamleden van Peursum 
3 draaien hun hand niet om 
voor het leiden van een wed-
strijd. Djordy: “Ik ben zaterdags 
toch op de voetbal, dan wil ik 
me best verdienstelijk maken. 
En aangezien ze altijd wel  
een scheidsrechter kunnen  
gebruiken ben ik vrijwel elke 
week in de weer.” Nick: “Bij mij 
is het dit seizoen iets minder 
geworden, omdat ik ook een 
jeugdteam leid. Maar als ze  
een beroep op me doen en ik 
kan, dan doe ik het.”

VETERS STRIKKEN
Beiden begonnen al op jonge 
leeftijd als jeugdscheidsrechter. 
Nick: “Mooi man! Je bent meer 
veters aan het strikken en  
spelers aan het troosten, als 
ze weer eens een bal tegen hun 
hoofd krijgen bijvoorbeeld, dan 
de wedstrijd leiden.” Djordy: 
“Vooral de penalty’s na  afloop: 
briljant. Die gassies kunnen 
met grote cijfers verliezen, 
maar als ze hun strafschop na 
de wedstrijd binnenschieten  
zijn ze dat allang weer vergeten.”

Neemt niet weg, dat scheids-
rechters soms ook bij jeugd-
wedstrijden op hun strepen 
moeten staan. Nick: “Maar  
dan gaat het vaak om leiders  
of ouders. Na afloop van een 
wedstrijd kwam er eens een 
moeder op me afgerend, die  
me voor rotte vis uitmaakte en 
me een duw gaf. Ze had blijk-
baar een slechte dag, want ze 
werd tegengehouden door  
andere ouders van de tegen-
partij, die er ook niks van  
snapten.”

Ook bij seniorenwedstrijden 
vallen de incidenten best mee, 
vindt Nick: “Ik heb eigenlijk zelf 
nooit iets geks meegemaakt. 
Natuurlijk krijg je wel wat eens 
naar je hoofd, maar over het  
algemeen komt diegene dan na 
afloop sorry zeggen. Prima, ik 
flap er in het veld ook wel eens 
wat uit.” Djordy: “In het begin 
maakte ik wel eens de fout door 
in discussie te gaan, maar dat 
win je toch nooit. Nu denk ik 
vaak: ‘laat maar gaan’, al moet 
het niet over de rand gaan  

Kom bij Djordy Swets en Nick van Eeuwijk niet 
aan met negatieve verhalen over wedstrijden  
fluiten: “De incidenten zijn op de vingers van één 
hand te tellen en vaak komt de ‘dader’ na afloop 
ook nog eens zijn excuses aanbieden.”

FLUITEN GRAAG EEN WEDSTRIJD

natuurlijk. Je moet een gladde rug hebben 
en niet alles persoonlijk opvatten.” Nick 
aanvullend: “Schelden met ziektes gaat er 
bij mij niet in. Dat pik ik niet.”

Djordy maakte onlangs een vechtpartij  
mee tijdens een wedstrijd die hij leidde. 
“Na afloop baal je even, maar het is voor 
mij geen reden om ermee te stoppen.”

VOORDEELREGEL
Nick en Djordy geven voor de wedstrijd  
hun grens aan. Nick: “Ik ben bijvoorbeeld 
fan van de voordeelregel en leg dan vooraf 
uit dat ik niet overal voor fluit. Dan weten 
de aanvoerders wat ze aan me hebben:  
iedere scheids is anders.”

Ze vinden het jammer dat er een scheids-
rechterstekort is. Ook Peursum ontkomt 
daar helaas niet aan. “De meeste club-
scheidsrechters bij Peursum voetballen 
zelf ook nog eens, dus de spoeling is best 
dun. Iedereen kan een wedstrijd leiden, 
daar zijn we van overtuigd. Gewoon lekker 
beginnen bij de jongste jeugd en fluiten 
maar.” Hun kennis wordt met een cursus 
op de club bijgespijkerd. “Het is goed  

geregeld hier: we krijgen ruimschoots op 
tijd te horen wanneer we ingedeeld zijn  
als scheidsrechter, zodat we er rekening 
mee kunnen houden. Bij Peursum weten  
ze dat we zelf voetballen, dus dat komt niet 
in gevaar. Tenminste, als we onze eigen 
wedstrijd niet hoeven te fluiten, want dat 
komt helaas ook voor omdat er te weinig 
scheidsrechters zijn...”

Goed voorbeeld
Daarnaast zetten beiden zich ook op  
andere vlakken in voor de club. Nick:  
“Ik leid en train een jeugdteam (O16)  
en zit in de activiteitencommissie.” Ook 
Djordy draait zijn hand niet om voor  
hand- en spandiensten. “Mijn opa  
(Wim den Toom, red.) heeft zich jaren- 
lang volop ingezet voor Peursum.  
Goed voorbeeld doet volgen, denk ik.” 

VV PEURSUM
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‘IEDEREEN 
ZOU HET EENS 

MOETEN 
PROBEREN’
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     FIFA-MIDDAG     
IN DE KANTINEIN DE KANTINE

Voor de uitwedstrijd met de 
club, en met de zaak!
De teambuilding begint al onderweg in de bus. 
Tijdens de terugreis de overwinning vieren, dat 
zijn de uitwedstrijden met SnelleVliet.

Groen, veilig en bovenal sportief...

Tel.: 085 04 777 40 - info@snellevliet.nl

Nice to meet you!

fietsvakantie specialist

Fietsvakanties op uw eigen fiets
over de mooiste fietsroutes

van Europa

Vraag de gratis brochure aan, klik naar www.fital.nl of & 078 69 20 115

Met de fietsbus

Met een cruise schip

Met het vliegtuig

Met uw auto

i
i

i

i
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 ‘ZOMAAR EEN ZATERDAG    
OP HET SPORTPARK’OP HET SPORTPARK’ FOTO’S PETER KRAAIJEVELD

Het hart van het Peursum-bestuur  
wordt gevormd door Sander en Koen van 
Beuzekom, behalve vader en zoon ook  
respectievelijk voorzitter en secretaris  
van vv Peursum. “In de coronatijd was het 
best handig; konden we aan de keuken- 
tafel wat Peursum-zaken doornemen.”

Koen moest er wel even over nadenken toen 
zijn vader vroeg of hij het bestuur wilde ver-
sterken: “Het secretariaat is best veel werk 
en ik zat al in de activiteitencommissie, maar 
ik heb wel ja gezegd. Je wordt er niet dom-
mer van en het heeft me in de beginperiode 
studiepunten opgeleverd voor school.” (Koen 
doet de HBO-opleiding ondernemerschap en 
retail management, red.). Gelukkig hoefde hij 
het wiel niet uit te vinden. “Mijn voorganger 
Lianne Stam heeft me wegwijs gemaakt. De 
ene week ben ik er meer tijd mee kwijt dan 
de andere, maar ik vind het leuk om te doen.” 

Sander aanvullend: “Ik wilde graag een  
jongere generatie bij het bestuur betrekken 
en het leek me wel wat voor Koen.”

KNVB
Sander is sinds december 2019 het gezicht 
van de vereniging, na in de periode van 1998 
tot 2011 ook al voorzitter te zijn geweest: 
“Mijn voorganger Ad van der Aa heeft de  
vereniging naar het nieuwe complex geleid. 
Hij zocht een opvolger. Ik hield in eerste  
instantie de boot af, omdat ik ook in de  
ledenraad van de KNVB zit. Toen er een  
vacuüm ontstond, heb ik alsnog toegezegd. 

Mijn werk bij de KNVB zit er ook bijna op.”  
Die functie, waarbij hij kieskring 18, grofweg 
van Dordrecht tot Zaltbommel, vertegen-
woordigt, heeft hij dan twaalf jaar uitge- 
oefend. Sander: “Het is heel zinvol. Je  
vertegenwoordigt de regioclubs en komt 
nog eens ergens. Ik heb bij menig vereniging 
een kijkje in de keuken kunnen nemen, 
waar ik nu de vruchten van pluk. De cere-
moniële taken die bij de functie horen vind 
ik ook leuk, zoals het uitreiken van onder-
scheidingen en prijzen. Hoogtepunt was 
toen ik de beker mocht overhandigen  
tijdens de amateur-bekerfinale in 2015, die 
werd gewonnen door IJsselmeervogels.”

CORONA
Sander en Koen kijken terug op een bijzon-
dere (corona)periode: “Het was ondanks 
dat het voetbal stillag een drukke tijd. We 
verhuisden immers als vereniging en er 
moest veel geregeld worden. Gelukkig heeft 
Peursum trouwe vrijwilligers, die flink de 
handen uit de mouwen hebben gestoken.” 

Dieptepunt was het overlijden van Peter 
van de Graaf aan corona. Sander: “Peter 
was iemand die ongelooflijk veel voor de 
vereniging heeft betekend. Jarenlang zette 
hij zich belangeloos in. Peursum verloor 
hiermee niet alleen een penningmeester 
en lid van verdienste, maar bovenal een 
zeer betrokken clubicoon.”

SPEERPUNTEN
Inmiddels is het bestuur weer op volle 

sterkte. Een van de speerpunten is om  
als vereniging te groeien: kwalitatief en 
kwantitatief. “Om met dat laatste te  
beginnen: we zijn door de coronacrisis  
een aantal leden kwijtgeraakt. Zij hebben 
een andere keuze gemaakt dan voetballen 
op zaterdag. We zetten onder andere in  
op de instroom van jeugd. We hebben nu 
586 leden, maar hopen natuurlijk een keer 
de grens van 600 te slechten.”

Vervolgens: “Daarnaast willen we de  
vereniging verder uitbouwen. We hebben 
een prachtig complex, waar we veel  
complimenten over krijgen. Hiermee  
kunnen we de voorwaarden scheppen  
om ook sportief een stap te zetten.”

REGELGEVING
Ook is er veel werk aan de winkel om te 
voldoen aan allerhande regelgeving. “Denk 
aan vergunningen voor het horecagedeelte, 
het kantinereglement, extra regels voor  
bestuurders van voetbalverenigingen, maar 
ook privacy/AVG. Pittige kost, maar gelukkig 
worden we daarin begeleid door de KNVB.” 

Sander en Koen willen tot slot het maat-
schappelijk belang van een club als  
Peursum benadrukken: “Het is meer  
dan een voetbalvereniging. Het is sociale 
binding voor Giessenburg, Giessen-Oudekerk 
en zelfs enigszins Boven-Hardinxveld, waar 
vandaan we ook enkele tientallen leden 
hebben. Een kijkje in de kantine tijdens  
een willekeurige speeldag zegt genoeg.”

  ‘ZO VADER    
ZO ZOON’ZO ZOON’ SANDER EN KOEN 

VAN BEUZEKOM
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Het begin van de zomerstop is altijd goed. De eerste 
barbecues worden georganiseerd en er wordt genoten 
van het mooie zomerweer. Na enkele weken begint er 
echter een steeds groter wordende leegte te ontstaan. 
De simpelste dingen gaan gemist worden: het kopje 
koffie in de kantine, fantaserend over de wedstrijd die 
komen gaat. Het praten over koetjes en kalfjes in de 
kleedkamer. De geur van tijgerbalsem, die de geur  
verbloemt van die teamgenoot die de hele zomer zijn 
scheenbeschermers in zijn tas heeft laten zitten. 

Het veld oplopen, zeurend tegen elkaar wat voor  
knollentuin dit nu weer is. Zelfs de scheidsrechter  
bij uitwedstrijden, een vaak net iets te zware man  
van middelbare leeftijd die de middencirkel niet uit-
komt en leuzen als ‘ik sta hier voor jullie, hé!’ roept, 
wordt gemist. Om over de uiteindelijke derde helft  
in de kleedkamer en kantine nog maar te zwijgen. 

EINDELIJK
Ja dames en heren, op zaterdag 25 september was  
het dan eindelijk weer zover! Van maanden met zon, 
zee, strand, de tuin verbouwen, de IKEA bezoeken, 
naar je schoonouders gaan en noem alle andere  
zaterdagactiviteiten maar op, was het voor de mannen 
van Peursum 5 eindelijk weer tijd om te gaan doen wat 
ze leuk vinden (en al enige tijd niet zo goed meer in 
zijn): voetballen! 

Er was zowaar eens hoop. Hoop op een mooi seizoen. 
De traditionele bekerwedstrijden voorafgaand aan  
de competitie werden namelijk beide gewonnen,  
waardoor de kortste weg naar Europa nog open ligt 
voor Peursum 5. Tevens werd de selectie van vorig jaar  
bij elkaar gehouden door het managersduo Stam 
Van Waardenburg. Als klap op de vuurpijl was de  

voorbereiding op de wedstrijd ook nog eens goed: op 
vrijdagavond was er namelijk de jaarlijkse vrijwilligers-
avond waar diverse Peursum 5-spelers hun goed  
gesmeerde kelen middels de karaoke-installatie door 
de kantine lieten schallen. Wanneer je deze spelers de 
volgende ochtend met kleine oogjes op de voetbal ziet 
verschijnen weet je het zeker: we zijn weer begonnen! 

Met 13 man sterk reisde de selectie met enkele auto’s 
af naar Meerkerk, waar wij met het plaatselijke 6e  
elftal de eerste opponent in de competitie treffen.  
De geelhemden hadden in de beker al een 14-1 over-
winning laten noteren, dus de Giessenburgers waren 
gewaarschuwd. 

Peursum 5 beschikt met Kevin Stam en Jan van  
Waardenburg over twee gelouterde managers, die hun 
sporen in de Kelderklasse-wereld al aardig verdiend 
hebben. Aan hen de taak om de selectie scherp het 
veld op te krijgen om gelijk vanaf minuut 1 bij de les  
te zijn. De managers stuurden het volgende elftal  
het veld in: Nicky; Justin, Aron, Ruben, Johan Oskam;  
Michel, Bram, Ronald; Tim, Johan Klein, Nick.  
Invallers: Milan, Jaap 

FLUIT
Klokslag 14:30 fluit de scheidsrechter voor de eerste 
maal op zijn fluit en zo was seizoen 2021/2022 begonnen 
voor Peursum 5! En hoe: na 6 minuten lag namelijk  
de 0-1 al in het spreekwoordelijke mandje. Een assist 
van Johan Klein werd vakkundig binnengewerkt door 
Tim Leeuwenstein, die hiermee de eer van eerste  
doelpuntenmaker van 2021/2022 op zijn naam krijgt. 
Alsof dit nog niet genoeg was, werd de marge in de  
11e minuut ook nog eens verdubbeld. Michel Roza  
was alert bij een slippertje achterin en onderschepte 

Op sommige ochtenden word je toch net iets anders wakker dan andere. Je  
verjaardag, bijvoorbeeld. Of de laatste werkdag voordat je vakantie begint. Maar  
het mooiste voorbeeld hiervan is natuurlijk de eerste competitiewedstrijd van  
het seizoen!  

 IDEAAL    
TIJDVERDRIJFTIJDVERDRIJF

PEURSUM VIJF
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de bal vakkundig. Het was voor de ervaren 
Hardinxvelder vervolgens een koud kunstje 
om af te ronden. Zo stond er na 11 minuten 
voetballen al een riante 0-2 voorsprong voor 
de Giessenburgers op het denkbeeldige 
scorebord. 

NOOIT DE 0
Geen vuiltje aan de lucht, zou je denken. 
Dan kent u echter Peursum 5 nog niet. 
Onze vaste volgers op Facebook weten  
inmiddels dat onze keeper de twijfelachtige 
bijnaam ‘Nooit de 0’ heeft. Deze bijnaam 
werd na 14 minuten voetballen weer eens 
werkelijkheid: de nummer 12 van Meerkerk 
ramde de bal namelijk snoeihard tegen de 
touwen en liet Nicky ‘Nooit de 0’ Ophorst 
kansloos. 

Waar Feyenoord vaak pronkt met ‘de  
12e man’, als zijnde het Legioen, beschikte 
Meerkerk 6 over een échte 12e man.  
Deze nummer 12 wist namelijk in de 18e 
minuut nogmaals te scoren. Zo was de 
0-2 voorsprong alweer als sneeuw voor  
de Meerkerkse zon verdwenen. Alsof dital-
lemaal nog niet erg genoeg was, maakte 
diezelfde nummer 12 in de 21e minuut zijn 
hattrick compleet door ook nog eens de 
3-2 binnen te schieten. Zo ziet u maar, het 
is nooit saai bij Peursum 5. 
Alsof het nog niet erg genoeg was werd  
de maker van de 0-1, Tim, ook nog eens  
10 minuten naar de kant gestuurd vanwege 
het neerhalen van een blijkbaar doorge- 
broken speler. Zelfs de Meerkerk-spelers 
vonden dit onzin, maar konden de scheids-
rechter ook niet overtuigen om Tim te laten 
staan. Gelukkig had dit geen directe gevolgen 
en zochten beide teams met een 3-2 rust-
stand de kleedkamers op. 

TACTISCHE OMZETTINGEN
Werk aan de winkel dus voor het managers- 
duo Stam/Van Waardenburg in de rust om 

dit om te draaien. Er werden enkele tactische 
omzettingen gedaan, vooral bedoeld om  
de inmiddels beruchte nummer 12 in toom 
te houden. Verder werd er vooral weer  
genoten van slappe thee uit een plastic  
bekertje dat net te dun is, waardoor je altijd 
je vingers brandt. Ook een typisch Kelder-
klasse-fenomeen: in plaats van 1 of 2 spelers 
die het woord nemen, beginnen alle 13 
spelers tegelijk en door elkaar heen hun  
visie over de wedstrijd te ventileren. Ook dit 
hebben we gemist! 

De tactische omzettingen wierpen in de 
tweede helft direct zijn vruchten af. De 
Giessenburgse defensie stond als een huis 
en gaf vrijwel geen kansen meer weg.  
Bovendien werden er zelf voldoende kansen 
gecreëerd, maar wilde de bal er niet in. Zo 
schoot Michel op de paal, kopte Bram van 
heel dichtbij tegen een Meerkerks hoofd 
aan en wist Jaap de bal na een strakke 
voorzet net over het doel heen te werken. 
Er werd zelfs nog tweemaal geappelleerd 
voor een penalty, waarbij de verdedigers van 
Meerkerk de bal op de doellijn pareerden 
met een beweging die verdacht veel op vol-
leybal leek. Het mocht echter niet baten en 
Peursum kreeg uiteindelijk de gevreesde 
counter tegen. Wederom was het de num-
mer 12 van Meerkerk die op keeper Nicky 
afging en… miste! Met een uiterste 
krachtsinspanning pareerde Nicky de inzet, 
waardoor Peursum nog leefde. 

GELIJKMAKER
Met man en macht ging Peursum op zoek 
naar de dikverdiende gelijkmaker. Net op 
het moment dat je het niet meer verwacht, 
valt die dan toch nog. Waar Meerkerk een 
afgeslagen Peursum-corner leek te ver-
werken, was het Nick Nebbeling die sterk 
doorging en de bal ontfutselde en deze  
bij Michel bezorgde. Die aarzelde geen 
moment en zorgde in de 80ste minuut  

voor de gelijkmaker. 
Enorme vreugde bij alles en iedereen  
die Peursum 5 een warm hart toedraagt, 
inclusief de meegereisde supporter (één  
in totaal, Niek bedankt!). De laatste  
10 minuten waren een heuse stormloop  
op het Meerkerkse doel, op zoek naar de 
winnende treffer. Deze viel echter niet 
meer en met een 3-3 eindstand floot de 
scheidsrechter voor het laatst. 22 spelers 
stortten ter aarde: het was een heuse veld-
slag geworden en de zomervakantie had er 
qua conditie flink ingehakt. 

BIER IN DE ZON
Met gemengde gevoelens werden de  
biertjes in de zon op het Meerkerkse terras 
verorberd. Enerzijds blij met de late gelijk-
maker, anderzijds teleurgesteld omdat er 
zeker drie punten in hadden gezeten. Echter, 
hoe later het werd, hoe minder er over de 
wedstrijd gepraat werd. Het echte zaterdag- 
gevoel was na maanden weer terug. Lekker 
napraten met je voetbalmaten onder het 
genot van koude drankjes is wat we het 
liefst doen, en de reden waarom we op 
deze leeftijd nog altijd elke zaterdag de 
spreekwoordelijke wei in trekken. 

Misschien wordt het wel een mooi seizoen. 
Misschien ook niet. Maar gezellig wordt het 
zeker weer, en spektakel gegarandeerd! 

Middel
Administratie & Belastingadvies

Ben jij als ZZP-er werkzaam in de bouw
met de mobiele app heb je jouw administratie altijd bij de hand

Nijverheidsweg 11 B
3381 LM Giessenburg
06 1311 7683

info@middeladmin.nl
www.middeladmin.nl

Over Support Casper

Er is grote vooruitgang geboekt in de behandeling van kanker, 
maar alvleesklierkanker is vooralsnog een doodvonnis. De voor-
uitzichten voor de jaarlijks circa 3.000 pa� ënten zijn slecht en 
de overlevingskansen gering. Prof. dr. Casper van Eijck, al der� g 
jaar als specialist verbonden aan het Erasmus MC, hee�  het tot 
zijn missie gemaakt een behandeling voor de ziekte te vinden. 

Sinds 2015 voert de S� ch� ng Overleven met Alvleesklierkanker 
de campagne ‘Support Casper’ om het baanbrekende onder-
zoek van het onderzoeksteam te fi nancieren en meer aandacht 
voor de ziekte te vragen. Doel is uiterlijk in 2030 een betaalbare 
behandeling voor elke pa� ënt te kunnen bieden. Inmiddels zijn 
op kosten van de s� ch� ng zo’n twin� g wetenschappers hard aan 
het werk om een behandelmethode te vinden. En met resultaat: 
viro-immunotherapie lijkt veelbelovend.

Mogelijk gemaakt door Joh. de Groot

Baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker
Samen moet het lukken
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RegioBank 
juicht met u 
mee
En wenst alle leden van
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Versluis assurantiën
Neerpolderseweg 3
3381 JP GIESSENBURG
T (0184) 65 14 14
E info@versluisass-giessenburg.nl

� Kunststof kozijnen, 
 ramen en deuren

� Aluminium kozijnen, 
 ramen en deuren

� Dakkapellen

� Gevelbouw

� Terrasoverkapping

� Raamaccessoires

� IDA aluminium 
 steellook binnendeuren
 (eigen productie)

SHOWROOM GIESSENBURG
Ambachtsweg 6  |  3381 LN Giessenburg
T 0184 - 65 35 85  |  E info@trabor.nl  |  I www.trabor.nl

25 jaar vakmanschap
gecombineerd met passie
Trabor Gevelprojecten is uw specialist op het gebied van kozijnen,

ramen en deuren. Met recht kunnen wij zeggen dat geen uitdaging ons

te groot is. Of het nu gaat over het vervangen van één kozijn of het

leveren en monteren van de kozijnen op nieuwbouwprojecten.

U bent bij ons aan het juiste adres. Al 25 jaar.

“MET ELKAAR IEDER
PROJECT TOT EEN
SUCCES MAKEN.

DAT IS WAT TELT!”
OPRICHTER JOHAN VAN PEET
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