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Voorwoord 
 

Hallo PJC’ers, 

Hij is er weer, de nieuwste editie van de PJC’er!  

Mijn naam is Carrès Beumee en ik ben al een aantal jaren betrokken bij PJC op verschillende vlakken. Dit is het 
tweede jaar dat ik samen met Eddy van Hoorn de PJC’er heb samengesteld.       

In deze PJC’er kijken we terug op een speciaal seizoen voor de vereniging en blikken we vooruit op het seizoen 
2022- 2023. In deze PJC’er is ook praktische informatie over de vereniging en daarbij horende commissies te 
vinden. 

Mocht u zelf leuke en interessante onderwerpen hebben, kunt u dit altijd doorgeven of mailen naar onderstaand 
e-mailadres. Alle input is welkom! 

Ik wens jullie veel leesplezier en een geweldig voetbalseizoen! 

Groeten, 

Carrès Beumee 
Webredactie@vvpjc.nl 
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Algemene informatie 

Bestuur v.v. PJC 
 

Dagelijks bestuur:  

Voorzitter:     Vacature  

Penningmeester:    Tineke Haan  

Secretaris:     Agnes Koops 

  

Commissies:  

Sponsoring en PR. 

Bestuurslid PJC  en Club van 50:  Eddy van Hoorn 

Webmaster:     Martin Bugel en Carrès Beumee 

Sponsoring:     Tiedo Haan 

Clubblad:     Carrès Beumee en Eddy van Hoorn 

Fotografie:    Marjanne van der Schuur en Carrès Beumee 

 

Commissie onderhoud. 

Voorzitter en tevens bestuurslid: Vacature 

Leden      onderhoudsploeg van PJC en Damacota 

  

Pekela 2000.  

Bestuurslid PJC en lid:    Vacature 

Vertegenwoordigers PJC in jeugdbestuur 

Penningmeester:    Willy Bugel 

Lid:     Peter Riemeijer 

  

Commissie seniorenvoetbal.  

Voorzitter en tevens bestuurslid PJC:  vacant 

Wedstrijdsecretaris:    Alex Beumee 

Commissielid:     Peter Riemeijer 

  

Kantinecommissie. 

Voorzitter tevens bestuurslid:  Hans Nitters 
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Voorraadbeheer:    Dievertje Huft 

Leden:      Kantinemedewerkers 

 

Contributie 
Minipupillen  €  2,75 per maand 

D, E, F pupillen   €   5,50 per maand   

A, B, C junioren  €   6,75 per maand 

Senioren  €   10,10 per maand 

Niet spelende leden €   3,85 per maand 

Donateur  € 15,00 per jaar 

 

Rabo NL57 RABO  0365 0925 76 

 

Adres v.v. PJC  
Burg. Boekhoven Sportpark, Verlengde Sportlaan 45,  

Telefoonnummer: 0597-646103 

E-mail: info@vvpjc.nl, Website: www.vvpjc.nl 

 

Bezoekadres 

Ingang Rondweg  

 

Postadres 

V.V.  P.J.C. p/a Agnes Koops  

Galjoot 18, 9663 JM te Nieuwe Pekela 

 

Bestuur Supportersvereniging 
 

Vacature Voorzitter  

Willy Bugel  Penningmeester willybugel@bugeltje.nl 

Truida Hemsens  Secretaris  truidaleemhuis@hotmail.com 

Harry Huft  Lid   dievertje321@hotmail.com 

Patrick Dijk  Lid   patdijk@gmail.com 

Ditie de Boer  Lid   ditiedeboer@live.nl 

Kim de Jonge  Lid   kimkim.dejonge@gmail.com 

Tom van der Schuur Lid 

 

  

mailto:info@vvpjc.nl
http://www.vvpjc.nl/
mailto:kimkim.dejonge@gmail.com
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Vergaderdata Bestuur 
 

De bestuursvergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de bestuurskamer van het clubgebouw. 

Mocht u vragen hebben of zaken met het bestuur willen bespreken, dan is het bestuur tijdens de vergaderingen 

hiervoor beschikbaar. 

 

Het bestuur heeft wel de voorkeur om deze gesprekken op afspraak te doen. Afspraken kunt u maken met de 

secretaris. 

 

Eens per kwartaal komt het bestuur van Stichting kleedaccommodatie Burg. Boekhoven Sportpark bijeen en vindt 

er overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van Damacota en P.J.C. Onderwerpen zijn o.a. sc. Pekela 2000 en 

het gezamenlijk gebruik van het sportpark en kleedgebouw. 

 

Algemene ledenvergadering is op 14 november 2022 

 

HET VERGADERSCHEMA VOOR HET  VOLTALLIG BESTUUR SEIZOEN 2022/2023: aanvang 19.30 uur. 

Dag Datum Bijzonderheden 

Maandag 22 augustus 2022  

Maandag 26 september 2022  

Maandag 21 november 2022  

Maandag 12 december 2022  

Maandag 30 januari 2023  

Maandag 13 maart 2023  

Maandag 24 april 2023  

Maandag 5 juni 2023  

 

HET VERGADERSCHEMA VOOR HET DAGELIJKS BESTUUR SEIZOEN 2022/2023: aanvang 19.30 uur. 

Dag Datum Bijzonderheden 

Maandag 17 oktober 2022  

Maandag 28 november 2022  

Maandag 9 januari 2023  

Maandag 27 februari 2023  

Maandag 3 april 2023  
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Maandag 22 mei 2023  

Maandag 19 juni 2023 
Samen met CSV i.v.m. 

overschrijvingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicepunt Groningen van de KNVB 

Verenigingsadviseur Otto Kooi 

06-12659151 / otto.kooi@knvb.nl 

Huis voor de Sport Groningen 

Laan Corpus den Hoorn 100 

9728 JR Groningen 

 

Contactpersonen teams 
 
1e Elftal 
Naam   Functie    Email adres    Telefoonnummer 
Loek Swarts    Hoofdtrainer       loek.swarts@home.nl           06-11398709 
Wouter Valenton Assistent-trainer        06-31766035 
Bas van der Schuur Leider                     b.vanderschuur@wagenborg.com   06-83259766 

Patrick Dijk    Grensrechter             06-23405150 

Jan Geert de Boer Verzorger   jgdeboer84@hotmail.com  06-22443290 

 

2e Elftal zaterdag 

Naam   Functie    Email adres    Telefoonnummer 
Loek Swarts    Hoofdtrainer       loek.swarts@home.nl           06-11398709 
Arnold van Achteren Leider    bearvanachteren@ziggo.nl  06-52399383 
Kevin Wijnholds  Trainer   
 

3e Elftal zondag 
Naam   Functie    Email adres    Telefoonnummer 
Kas Kuiper  Leider         06-46904959 
Amir Hankic  Trainer         06-20492052 
 

mailto:bearvanachteren@ziggo.nl
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Mannen 45+ 

Naam   Functie    Email adres    Telefoonnummer 
Johan Sinot  Leider    Sinot000@hotmail.com   06-11496674 
Alex Beumee  Leider    abeume@home.nl   06-50405974 
 

Vrouwen 1 

Naam   Functie    Email adres    Telefoonnummer 

Rik Roelfsema  Trainer         06-12714507 

Sebastiaan Santing Leider    sebastiaans@live.nl   06-20969670 
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Trainingstijden  
 

A-selectie 

Dinsdagavond 20.00 uur – 21.30 uur 

Donderdagavond 20.00 uur – 21.30 uur 

 

B-selectie 

Donderdagavond 19.45 uur – 21.00 uur 

 

Vrouwen 1 

Dinsdagavond 19.00 uur – 20:00 uur 

 

Aanvangstijden thuiswedstrijden  
 

P.J.C. 1   14.00 uur 

P.J.C. 2 (za)  14:00 uur (soms ook om 14:45 uur) 

P.J.C. 2 (zo)  10.00 uur 

P.J.C. 45+  19:00 uur 

P.J.C. Vrouwen 1 19:00 uur  
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SJO PEKELA 2000   

Trainers en leiders seizoen 2022/2023  
Team   Trainers/leiders  
JO7-1JM  Emma Zweers / Marnix Bosscher 

JO8-1JM  Niels Swarts/ Leonard Sagel           

JO9-1JM  Richard Bakker/ Leonie Davids 

JO10-1JM  Harm Meijer/ Jurian Kaput                                         

JO11-1JM  Richard Wijsbeek/ Bert Hut/ Yvonne Joosten/ Bram Koerts   

JO12-JM  Tom van der Schuur/ Peter Boshuizen en Peter Riemeijer 

JO14-1JM  Erik Heijerman/ Denny van der Laan/ Anne Davids/ Wietske Postma  

JO15-1JM  Koen Sterenborg/ Michel Greven/ Maurice Weltevreden/ Ilse Davids/ Judith van Meurs 
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Bestuur Pekela 2000 
 

Hilde Postma 

Voorzitter 

E-mail: hilde@pekela2000.nl 
 

Ronnie Bugel 
Secretaris / Wedstrijdsecretaris  
E-mail: ronnie@pekela2000.nl 
 

Willy Bugel 
Penningmeester 

E-mail: willy@pekela2000.nl 
 
Kay Peters 

Bestuurscoördinator bovenbouw  
E-mail: kay@pekela2000.nl 
 
Peter Riemeijer 

Bestuurscoördinator Onderbouw 

E-mail: peter@pekela2000.nl 
 
Vacant 
Aanspreekpunt bestuur PJC / Ledenadministratie / Website 
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SPELREGELS AAN- EN AFMELDEN LIDMAATSCHAP V.V. P.J.C.   
   

AANMELDEN SENIOREN / DONATEURS   
Ben je 18 jaar of ouder en wil je lid of donateur worden van de vereniging, meld je dan aan op de volgende wijze: 
Download het inschrijfformulier senioren via de site www.vvpjc.nl of scan onderstaande QR-code. Lever, in het 
geval van de papieren versie, deze in met een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij de secretaris of stuur een 
mail naar secretaris@vvpjc.nl.  
 
AANMELDEN JEUGDLEDEN   
Sportclub PEKELA 2000 is de gezamenlijke jeugdafdeling van vv PJC en de Chr. sportclub Damacota. Ben je jonger 
dan 18 jaar en wil je voetballen bij PEKELA 2000, meld je dan aan bij één van beide moederverenigingen. Dat kan 
op de volgende wijze: Download het inschrijfformulier sportclub Pekela 2000 via de site www.vvpjc.nl  
Lever het volledig ingevulde formulier in bij de vertegenwoordiger van Pekela 2000.  
Sportclub Pekela 2000 verzorgt vervolgens de administratieve afhandeling naar de moedervereniging.   
 
OVERSCHRIJVING SENIOREN EN JEUGDLEDEN  
Als je lid bent van vv P.J.C. en je wilt naar een andere vereniging dan moet er overschrijving worden aangevraagd 
bij de secretaris van de nieuwe vereniging.  

Om de overschrijving aan het einde van het seizoen tijdig af te kunnen handelen is het van belang dat alle betaal 
verplichtingen zijn voldaan. Het verzoek tot overschrijving moet op 15 juni in het bezit zijn van de KNVB. 

   
WIJZIGING ADRES / TELEFOON / E-MAILADRES 

Verandert er iets in je persoonlijke gegevens, meld dit dan ook even bij het secretariaat.  

   
AFMELDEN  

Degene die zijn/haar lidmaatschap wil beëindigen dient dit voor 1 juni van het lopende kalenderjaar schriftelijk 
kenbaar te maken bij de secretaris. Voor de jeugdleden van Sportclub Pekela 2000, die staan ingeschreven bij vv 
PJC geldt uitdrukkelijk dat zij zich NIET kunnen afmelden via de jeugdafdeling. Afmelden kan dus alleen bij de 
secretaris van vv P.J.C.  We willen je erop wijzen dat iedereen verplicht is contributie te betalen tot het einde van 
het lopende seizoen. Een verenigingsseizoen loopt van 1 juni t/m 31 mei. 

 
ADRES SECRETARIAAT  
Agnes Koops  

Galjoot 18 

9663 JM te Nieuwe Pekela 

secretaris@vvpjc.nl   
 

 
 

 

  

http://www.vvpjc.nl/
http://www.vvpjc.nl/
http://www.vvpjc.nl/
http://www.vvpjc.nl/
mailto:secretaris@vvpjc.nl
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Procedure afgelastingen 
 

Als de dagen weer korter worden, wordt de kans op afgelastingen weer groter. Om iedereen op de hoogte te 

stellen van de afgelasting hebben wij de volgende procedure afgesproken. 

 

1. Er is een algehele afgelasting 

De knvb last alle wedstrijden af en regelt dit in sportlink. 

 

2. Afgelasting van officiële wedstrijd zondagmorgen 

De consul inspecteert het terrein. Bij afgelasting informeert hij de wedstrijdsecretaris tussen 8.00 uur en 8.30 uur 

over de afgelasting, waarna de wedstrijdsecretaris iedereen gaat informeren; spelers, tegenstander, 

scheidsrechter en kantinepersoneel. 

 

3. Afgelasting vriendschappelijke wedstrijd zondagmorgen 

De terreinman inspecteert het terrein. Bij afgelasting informeert hij de wedstrijdsecretaris tussen 8.00 uur en 8.30 

uur over de afgelasting, waarna de wedstrijdsecretaris iedereen gaat informeren; zie punt 2. 

 

4. Afgelastingen bij Pekela 2000 

De terreinman geeft bij voorkeur voor vrijdagavond 18.00 uur door of het veld wordt afgekeurd. De 

wedstrijdsecretaris heeft nu genoeg tijd om de afgelasting door te geven aan de jeugdleiders, scheidsrechters en 

het kantinepersoneel van de dienstdoende kantine. Wanneer de wedstrijdsecretaris verhinderd is neemt de 

voorzitter zijn taken waar. 
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Privacy Statement v.v. P.J.C. 
 
Voetbalvereniging P.J.C. vindt het belangrijk dat al haar leden met plezier kunnen sporten en dat de aan de 
vereniging beschikbaar gestelde persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt.  
 
Toelichting 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (vanaf nu AVG genoemd) van kracht 
geworden. Deze verordening regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter 
bescherming van de privacy van burgers.  
 
Naast het gebruik van persoonsgegevens is ook het gebruik van (digitaal) beeldmateriaal aan strikte regels 
gebonden.   
 
Korte toelichting: 
Volgens de AVG maakt een vereniging zich schuldig aan een “verwerking van gevoelige persoonsgegevens” 
wanneer de vereniging een foto met sporters herkenbaar in beeld op bijvoorbeeld haar website of social media 
platform plaatst. Naar de letter van de privacywet mogen foto’s alleen geplaatst worden als alle daarop 
afgebeelde personen daarvoor hun toestemming hebben gegeven. Een vereniging zou ook moet kunnen 
aantonen dat deze toestemming verkregen is.  
Als de exacte letter van de wet gevolgd zou worden, is het voeren van goede communicatie, met name via social 
media, voor een sportvereniging een vrijwel ondoenlijke opdracht. Gelukkig is de realiteit genuanceerder. Bij de 
beoordeling van individuele gevallen rondom verwerking van gevoelige persoonsgegevens wordt bekeken in 
hoeverre er sprake is van zorgvuldigheid en proportionaliteit. In de praktijk betekent dit dat verenigingen er goed 
aan doen om bij het plaatsen van foto’s (en andere berichten) altijd af te wegen of het bericht gepast is. Als 
iemand vervolgens bezwaar maakt tegen de publicatie van zijn/haar naam, foto of andere persoonsgegevens, dan 
is het verstandig daar correct naar te handelen en op verzoek het bericht te verwijderen. Wie zich aan de 
basisregels houdt, zal niet snel in de privacy rechterlijke problemen komen. 
 
 
Het privacybeleid is vastgesteld door het bestuur van  v.v. P.J.C. en is er ter inzage opgenomen op de website van 
de vereniging. U kunt via onderstaande QR-code tevens naar het privacybeleid terecht.  
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Indeling seizoen 2022-2023 
 

PJC 1 zondag 
Datum Thuis Uit Tijd Type 

25 september SVZ 1 PJC 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

2 oktober PJC 1 Groninger Boys 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

9 oktober Westerwolde 1 PJC 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

16 oktober PJC 1 FC Lewenborg 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

30 oktober PJC 1 LEO 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

6 november Engelbert 1 PJC 1 14.30 uur Zondagcompetitie 

13 november PJC 1 Muntendam 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

20 november ZNC 1 PJC1 14.00 uur Zondagcompetitie 

27 november PJC 1 Actief 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

4 december Gieten 1 PJC 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

11 december PJC 1 MOVV 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

5 februari PJC 1 SVZ 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

12 februari Groninger boys 1 PJC 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

19 februari PJC 1 Westerwolde 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

12 maart FC Lewenborg 1 PJC 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

19 maart LEO 1 PJC 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

26 maart  PJC 1 Engelbert 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

2 april Muntendam 1 PJC 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

16 april PJC 1 ZNC 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

23 april Actief 1 PJC 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

14 mei MOVV 1 PJC 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

21 mei PJC 1 Gieten 1 14.00 uur Zondagcompetitie 

 

PJC 2 zondag 
Datum Thuis Uit Tijd Type 

25 september Wedde 3 PJC 2 10.00 uur Zondagcompetitie 

2 oktober PJC 2 Drieborg 3 10.00 uur Zondagcompetitie 

9 oktober WVV 3 PJC 2 9.00 uur Zondagcompetitie 

16 oktober PJC 2 Noordster 4 10.00 uur Zondagcompetitie 

30 oktober PJC 2 Pekelder Boys 3 10.00 uur Zondagcompetitie 

6 november Farmsum 4 PJC 2 10.00 uur Zondagcompetitie 

13 november PJC 2 Bareveld 4 10.00 uur Zondagcompetitie 

27 november PJC 2 Bellingwolde 3 10.00 uur Zondagcompetitie 

4 december ASVB 3 PJC 2 10.00 uur Zondagcompetitie 

11 december PJC 2 MOVV 3 10.00 uur Zondagcompetitie 

29 januari Heiligerlee 4 PJC 2 10.00 uur Zondagcompetitie 
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5 februari PJC 2 Wedde 3 10.00 uur Zondagcompetitie 

12 februari Drieborg 3 PJC 2 9.30 uur Zondagcompetitie 

19 februari PJC 2 WVV 3 10.00 uur Zondagcompetitie 

12 maart Noordster 4 PJC 2 10.00 uur Zondagcompetitie 

19 maart Pekelder Boys 3 PJC 2 10.00 uur Zondagcompetitie 

26 maart PJC 2 Farmsum 4 10.00 uur Zondagcompetitie 

2 april Bareveld 4 PJC 2 13.00 uur Zondagcompetitie 

16 april PJC 2 Heiligerlee 4 10.00 uur Zondagcompetitie 

23 april Bellingwolde 3 PJC 2 10.00 uur Zondagcompetitie 

14 mei PJC 2  ASVB 3 10.00 uur Zondagcompetitie 

21 mei MOVV 3 PJC 2 10.00 uur Zondagcompetitie 

 

PJC 2 zaterdag 
Datum Thuis Uit Tijd Type 

24 september Siddeburen 1 PJC 2 15.00 uur Zaterdagcompetitie 

1 oktober PJC 2 ST Veelerveen/ 

Westerwolde 2 

14:45 uur Zaterdagcompetitie 

8 oktober PJC 2 Onstwedder boys 3 14.00 uur Zaterdagcompetitie 

15 oktober Meeden 2 PJC 2 14.30 uur Zaterdagcompetitie 

29 oktober PJC 2 SJS 5 14.45 uur Zaterdagcompetitie 

5 november VVS 3 PJC 2 14.30 uur Zaterdagcompetitie 

12 november PJC 2 Muntendam 2 14.45 uur Zaterdagcompetitie 

26 november PJC 2 SGV 2 14.00 uur Zaterdagcompetitie 

3 december SETA 2 PJC 2 12.00 uur Zaterdagcompetitie 

10 december PJC 2 SPW 2 14.00 uur Zaterdagcompetitie 

28 januari SV Mussel 2 PJC 2 14.30 uur Zaterdagcompetitie 

4 februari PJC 2 Siddeburen 1 14.45 uur Zaterdagcompetitie 

11 februari ST Veelerveen/ 

Westerwolde 2 

PJC 2 16.00 uur Zaterdagcompetitie 

18 februari Onstwedder Boys 3 PJC 2 12.30 uur Zaterdagcompetitie 

11 maart PJC 2 Meeden 2 14.45 uur Zaterdagcompetitie 

18 maart SJS 5 PJC 2 12.30 uur Zaterdagcompetitie 

25 maart PJC 2 VVS 3 14.45 uur Zaterdagcompetitie 

1 april Muntendam 2 PJC 2 14.00 uur Zaterdagcompetitie 

15 april PJC 2 SV Mussel 2 14.45 uur Zaterdagcompetitie 

22 april SGV 2 PJC 2 14.30 uur Zaterdagcompetitie 

13 mei PJC 2 SETA 2 14.45 uur Zaterdagcompetitie 

20 mei SPW 2 PJC 2 14.30 uur Zaterdagcompetitie 
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PJC 45+1 

Indeling: Meeden 45+1, SJS 45+2, Bareveld 45+1 en Wildervank 45+1 

Speelronden: 23 september, 14 oktober, 4 november, 18 november en 2 december 

 

 

PJC Vrouwen 1 

Indeling: Noordster VR 18+1, BATO VR 18+1 en Damacota VR 18+1. 

Speelronden: 23 september, 14 oktober, 4 november en 18 november. 

 

Sfeerimpressie VIB-toernooi 
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Woord van het bestuur 

Uit de bestuurskamer.  

We zijn blij dat we aan de start van het seizoen 2022 – 2023 weer een nieuw bewaarnummer kunnen 
presenteren. Hiermee willen we jullie op de traditionele manier blijven informeren over het wel en wee van de 
vereniging. Voor de meest actuele ontwikkelingen maken we uiteraard ook gebruik van de verschillende digitale 
mogelijkheden, volg ons daarom ook op de website, Instagram en facebook.   

Voordat we vooruitblikken op het nieuwe seizoen willen we nog kort terugkijken op de achterliggende periode.  
Aan het begin van dat seizoen werden we weer geconfronteerd met een nieuwe golf Covid 19 waardoor de 
competitie een grillig verloop kende. Wedstrijden werden uitgesteld, en wanneer ze wel gespeeld werden, moest 
dat soms zonder publiek. De kantine mocht beperkt worden gebruikt. Met veel kunst en vliegwerk werd de 
competitie uiteindelijk wel uitgespeeld.  Helaas kon dat niet met het aantal teams waarmee we het seizoen waren 
gestart. Om een aantal redenen hebben we kort na de competitiestart het lastige besluit moeten nemen om het 
tweede elftal terug te trekken uit de competitie. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2021 hebben we na een groot aantal jaren afscheid 
genomen van onze voorzitter Henk de Groot. We willen Henk nogmaals bedanken voor zijn tomeloze inzet. 
Omdat nieuwe voorzitters niet voor het oprapen liggen,  zijn Jan Geert de Boer en Alex Beumee tijdelijk aan het 
bestuur toegevoegd. Zij ondersteunen het dagelijks bestuur. 

Inmiddels  hebben we een kandidaat gevonden voor het voorzitterschap. Hij doet de komende periode nog  
ervaring op in het bestuur en we hopen dat we hem tijdens de komende algemene ledenvergadering als nieuwe 
voorzitter kunnen benoemen.    

We zijn blij dat onze leden de vereniging tijdens de Covid-periode trouw zijn gebleven, het verloop was minimaal. 
Uiteraard hebben we gedurende deze periode niet stilgezeten. Zo hebben we gebruik kunnen maken van de 
regelingen die er door de overheid aan verenigingen beschikbaar werden gesteld. Dit stelde ons in staat om aan 
onze financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen.  Misschien heb je al gezien en ervaren dat onze kantine 
een opknapbeurt heeft gehad waarbij onder andere mooie fotowanden zijn aangebracht. Kom deze gerust een 
keer bewonderen, het is beslist de moeite waard.  

Ondanks het lastige verloop van de competitie kunnen we terugkijken op een succesvol seizoen. Zo heeft ons 
damesteam het seizoen als KAMPIOEN kunnen afsluiten en heeft ons eerste elftal door het behalen van de 
tweede plaats, PROMOTIE afgedwongen. Tot de laatste wedstrijddag werd er met Engelbert gestreden om het 
kampioenschap. Uiteraard werden deze resultaten op gepaste wijze gevierd.  

Gelukkig zijn er het afgelopen seizoen nog een aantal voetbalfeestjes georganiseerd die zeer goed werden 
bezocht, we noemen het Geert Jan Drenth toernooi, het sponsortoernooi, de feestjes na afloop van wedstrijden 
van de dames en het 45+ team op de vrijdagavonden en uiteraard het VIB toernooi.  

Om de continuïteit van de vereniging te kunnen waarborgen had het bestuur de nadrukkelijke wens om in het 
nieuwe seizoen weer met een vernieuwd tweede elftal aan de competitie deel te kunnen nemen. Een werkgroep 
bestaande uit leden van onze vereniging werd bereid gevonden hiermee aan de slag te gaan. Uiteindelijk is het 
hun gelukt om met ingang van het nieuwe seizoen een nieuw tweede elftal op te richten. Grootste verandering 
voor ons als vereniging is, dat dit team gaat spelen op de zaterdagmiddag. De spelers van dit team kunnen en 
mogen ook aansluiten bij de teams die op zondag spelen, zowel bij het eerste als derde team.  
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Door een enthousiaste manier van ledenwerving, o.a. door de zojuist genoemde werkgroep, hebben we 25 
nieuwe senior leden mogen verwelkomen!  

Door deze groei  kunnen we het nieuwe seizoen starten met 3 senioren elftallen (2 x zondag en 1 x zaterdag) en 
een damesteam en 45+ team die hun wedstrijden op de vrijdagavond spelen. 

Dit geeft ons wat meer vertrouwen voor de toekomst. Het leeft weer in de club. We realiseren ons dat we 
moeten blijven investeren om dit te behouden en mogelijk uit te breiden. 

We willen immers een vereniging zijn met een eigen identiteit, waar het fijn vertoeven is, mensen zich thuis 
voelen en plezier in hun sport kunnen beleven.  

Op 15 mei 2023 bestaat de vereniging 95 jaar, dit laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Een werkgroep is met de 
voorbereiding van de activiteiten begonnen, zodra hierover meer bekend is zullen we jullie informeren.  

Ook onze vereniging heeft te maken met doorlopende stijging van de inkoopprijzen van gas, elektriciteit en 
kantine producten. Het is goed dat we een paar jaar terug al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen en de lampen 
hebben vervangen door LED verlichting, waardoor we op energiekosten kunnen besparen. We zullen er echter 
niet aan ontkomen om de prijzen van onze horecaproducten voor een deel te verhogen, ons streven is een 
minimale, doch noodzakelijke stijging door te voeren.  

We willen iedereen die het afgelopen seizoen op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het succesvol laten 
verlopen van alle activiteiten binnen vereniging enorm bedanken voor hun inzet, ZONDER VRIJWILLIGERS GEEN 
VERENIGING!! 

Zo zijn we doorlopend op zoek naar medewerkers voor de kantine, onderhoudsploeg, scheidsrechters, bestuur & 
commissieleden etc.  Mocht je je als vrijwilliger aan willen sluiten, dan ben je van harte welkom, schroom niet en 
zet die stap!! Voor meer informatie kun je terecht bij één van de bestuursleden.  

Tot slot willen we jullie allemaal een sportief en vooral gezond seizoen 2022 -2023 toe te wensen. We zien je 
graag terug bij een van onze activiteiten op ons sportpark. 

  

Agnes, Tineke, Alex en Jan Geert. 
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OnzeClubwinkel 
DE LEUKSTE MANIER OM ONZE CLUB TE SPONSOREN
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Met de OnzeClubwinkel-module sponsor jij onze vereniging, zonder dat het jou ook maar een cent extra kost. 
Simpelweg, door middel van online aankopen die je normaal gesproken toch al doet. 
 
Zo doe je dat: 

1. Ga voor een online aankoop eerst naar onze website. 
2. Vind je webshop naar keuze en klik die aan. 
3. Je wordt direct doorgelinkt naar de betreffende webshop. 
4. Doe je aankoop zoals je gewend bent, rechtstreeks bij de webshop. 
5. Een deel van het aankoopbedrag gaat naar vv PJC 
6. Jij betaalt NIETS extra. 

 
Hoe dat kan. 
OnzeClubwinkel werkt samen met meer dan 400 webshops. Als wij als club deze webshops promoten, ontvangen 
wij een percentage van het aankoopbedrag als commissie. Het enige verschil met een ‘normale’ aankoop, is dat 
de webshops registreren dat jij via onze club bent doorgeklikt zodat ze ons kunnen belonen. Zodra er dus een 
aankoop of boeking is afgerond ontvangen wij een commissie. Of je nu rechtstreeks naar de webshop gaat of via 
de OnzeClubwinkel-module, je betaalt hetzelfde en doet je aankoop gewoon zoals je gewend bent. Dus waarom 
zou je het niet doen? 
 
Ruime keuze aan webshops. 
Er zijn meer dan 400 webshops aangesloten, waaronder Bol.com, Coolblue, Bijenkorf, Mediamarkt en 
Booking.com. Jouw favoriete webshop zit er dus waarschijnlijk wel tussen. Dus of je online kleren koopt, een 
nieuwe tv bestelt of een hotel boekt, onze vereniging ontvangt geld in de clubkas als jij eerst naar onze site of 
clubapp gaat. 
 
Voor jou een kleine moeite (maar 1 klik extra), voor onze club een grote winst! 
Ga dus voortaan voordat je een online aankoop doet, via onze website naar de webshop van jouw keuze. 
 
Alvast bedankt voor je steun! 
Zelf ook een persoonlijke commissie ontvangen? 
Naast dat de commissie naar jouw vereniging gaat, kun je er ook voor kiezen om een deel zelf terug te ontvangen. 
Het betekent dus dat je altijd korting krijgt op je aankoop of boeking. Activeer dan nu je persoonlijke account! 
 
 
Alvast bedankt namens v.v. P.J.C. 
  

https://www.vvpjc.nl/343/onzeclubwinkel/
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Van de supportersvereniging 
 
 

 

 

Gelukkig hebben we afgelopen seizoen veel activiteiten kunnen organiseren. De bingo was 

drukbezocht en fijn om weer met elkaar aanwezig te kunnen zijn. De kinderbingo was ook 

een succes en bij de Schutsemarkt hebben we veel opkomst gehad. De toernooien konden ook 

doorgaan, dus het was een goed seizoen met diverse activiteiten. Met het nieuwe 

voetbalseizoen voor de deur gaan we druk bezig met het organiseren van leuke activiteiten. 

De volgende activiteiten staan op de planning: 

 

- Geert Jan Drenth toernooi 

- Seizoensactiviteit (oktober) 

- Kinderbingo 

- Schutsemarkt 

- Seizoensafsluiting 

- Bingo 

De datums voor de bingo zijn gepland op: 

- woensdag 21 september 2022 

- woensdag 19 oktober 2022 

- woensdag 23 november 2022 

- woensdag 14 december 2022 
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- woensdag 18 januari 2023 

- woensdag 22 februari 2023 

- woensdag 22 maart 2023 

- woensdag 19 april 2023 

- woensdag 24 mei 2023 

Voor informatie van onze activiteiten verwijzen we graag naar het informatiebord in de 

kantine, de website van PJC of facebook. 

Bij deze willen we dan ook iedereen bedanken die onze activiteiten bezocht of ondersteund 

hebben. Dankzij jullie kunnen we de activiteiten tot een succes brengen. 

We hopen jullie allen te verwelkomen bij onze activiteiten voor komend seizoen. 

Als laatste wensen we iedereen weer een sportief voetbalseizoen toe. 
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Een aantal vrijwilligers in beeld 
 

Wij als PJC’ers zijn blij met het groot aantal vrijwilligers bij PJC. Er zijn tal van verschillende activiteiten binnen de 

vereniging waarin de vrijwilligers actief zijn. Onderstaande foto’s weergeeft een kleine groep van de vrijwilligers 

bij PJC. Wij proberen de vrijwilligers in deze rubriek elk jaar te rouleren, want we willen zeker niemand vergeten. 

Wij moeten het echter doen met de foto’s die we hebben. Heb jij een leuke foto van een vrijwilliger? Stuur deze 

dan naar: webredactie@vvpjc.nl. Dan doen wij ons best om die foto mee te nemen in de volgende PJC’er. 

 

 

 
  

mailto:webredactie@vvpjc.nl
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Teams 

PJC 1 - Woord van de hoofdtrainer 
 

Beste sportvrienden PJC, 

Schreef ik halverwege nog dat we gedeeld koploper waren in de competitie en de doelstelling ‘een prijs pakken’ 

het devies zou zijn, inmiddels ligt de promotie en de daarbij behorende festiviteiten alweer een  tijdje achter ons. 

Het uiteindelijke doel werd ruimschoots gehaald en er werd een fantastische prestatie neergezet door het team. 

We gaan naar de 3e klas! 

De cijfers nog even op een rij: 

(wedstrijden) 24; winst 19; gelijk 2; verlies 3; doelsaldo 79-39. 

Proficiat aan iedereen die zijn of haar steentje hieraan heeft bijgedragen, het blijft altijd een succes van het 

collectief. De v.v. PJC heeft een topseizoen achter de rug en dat heeft het zeker dik verdiend! 

De laatste keer dat PJC derdeklasser is geweest was in het seizoen 2004-2005, destijds was de duur ervan maar 

één seizoen. Ik werd op dat moment trainer-coach en we moesten achteraf toegeven dat we met de voorlaatste 

plaats niet goed genoeg waren voor de derde klas, maar het was een leuke ervaring en in zo’n jaar moet je vooral 

de rust bewaren en de sfeer in de groep proberen te handhaven. Dat is zeker gelukt en de twee opvolgende jaren 

konden we moeiteloos mee met de besten in de vierde klas, maar promotie zat er niet meer in. 

Aankomend seizoen is PJC ingedeeld in de 3e klasse C en de tegenstanders zullen zijn: 

Actief, Engelbert, Gieten, Groninger Boys, LEO, Lewenborg FC, MOVV, Muntendam, SVZ, Westerwolde en ZNC. 

(acht clubs uit Groningen en vier uit Drenthe) 

Waar we ons rond de afgelopen Kerst ook nog zorgen om maakten was het terugtrekken van het 2e elftal, maar 

inmiddels hebben we, nadat een aantal leden de koppen bij mekaar hebben gestoken, weer een mooi jong 2e 

elftal voor het nieuwe seizoen. Niet op de zondagmorgen, maar nu op de zaterdagmiddag, hartstikke goed! Er 

hebben zich de laatste maanden een kleine dertig(!) nieuwe leden aangemeld. (geweldig) Het 3e elftal blijft 

trouwens gewoon op de zondagmorgen hun wedstrijden spelen. 

PJC is springlevend en onderweg naar het 100-jarig bestaan! 

Ik wens iedereen hierbij heel veel succes en dat het wederom een mooi en sportief seizoen gaat worden, 

Met sportieve groet, 

Loek Swarts (trainer-coach PJC). 
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PJC 3 - Terugblik seizoen 2021-2022 

Beste volgers en lezers van de perikelen rondom het 3e elftal.  

Hierbij een terugblik op het afgelopen seizoen 21-22. Eindelijk verlost van alle maatregelen vanwege het corona 
virus kon in Augustus 2021 weer begonnen worden met het volgen van de trainingen op de donderdagavond. Er 
was ook een combinatie team van het 2e en 3e ingeschreven voor de bekercompetitie en daardoor konden een 
aantal spelers van ons zich warmdraaien voor de komende competitiewedstrijden. 

Op 12 september begonnen we de competitie met een uitwedstrijd naar Drieborg waar een 3-3 gelijkspel in de 
wacht werd gesleept. Daarna volgden 4 nederlagen op rij voordat we thuis erin slaagden een puntje te 
bemachtigen in de wedstrijd tegen Pekelder Boys. Net als voorgaande jaren bleef het een moeilijke zaak om 
iedere wedstrijd over voldoende spelers te beschikken. Blijkbaar door de nasleep van de corona is het voor 
sommige spelers lastig weer in het ritme te komen. Ook door blessures bij een aantal spelers konden we vaak niet 
aan genoeg spelers komen om de wedstrijden te spelen. Het bleef o.a. daardoor voor ons zeer lastig om de 
wedstrijden om te zetten in een zege. De laatste wedstrijd voor de winterstop was uit tegen Alteveer en deze 
werd met een 5-3 verlies afgesloten. 

Na de winterstop was de eerste wedstrijd uit tegen Meeden en die werd verrassend door ons met 5-1 gewonnen. 
We konden daar in de daaropvolgende wedstrijden geen vervolg aan geven en slechts af en toe kon er een puntje 
op ons conto worden bijgeschreven. Ons laatste thuiswedstrijd was op 22 mei tegen Noordster en na een felle 
strijd moesten we in de laatste minuut onze meerdere erkennen in Noordster.  

Al met al een lastig seizoen en vooral om iedere zondag voldoende spelers bij elkaar te krijgen. We zijn 
uiteindelijk op een plek aan de onderkant van de ranglijst geëindigd.  

Dit zal van mijn kant het laatste stuk zijn dat ik over het “derde” heb geschreven want ik heb namelijk besloten te 
stoppen met voetballen. 

Ik heb te veel last van mijn knie en ben daardoor niet meer in staat me volledig in te zetten zoals ik graag zou 
willen. Ook heb ik besloten dat ik stop met het leiderschap bij het 3e elftal en zal ook geen lid meer zijn van de 
commissie seniorenvoetbal. 

Voor het komende seizoen 2022-2023 zal Kas Kuiper de leider bij het 3e zijn. 

Ik wil hierbij iedereen bedanken voor de vele mooie jaren en daarbij zeker alle vrijwilligers willen noemen die hun 
steentje hebben bijgedragen en nog steeds doen om het mogelijk te maken de voetbalsport bij PJC te kunnen 
uitoefenen. 

 

Namens het “derde’ 

 

Jan Klok 
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PJC Zaterdag 2 - Een aantal spelers aan het woord 

Mijn naam is Arjan van der Laan. Toen ik op 23 februari 2022 te horen kreeg dat PJC met een zaterdagteam zou 

komen, kon ik niks anders dan mij direct aanmelden. Dit is de club waar ik vanuit de jeugd kwam voetballen. Mijn 

debuut heb gemaakt, mijn 1e goal scoorde en kampioen mee ben geworden in 2017. 

Als ik kijk naar aankomend seizoen heb ik er zeker vertrouwen in! Mijn teamgenoten hebben bijna allemaal een 

voetbalverleden, dit en natuurlijk de conditie is iets wat zeker nog mag worden aangescherpt. We beginnen 

aankomend seizoen in de 6e reserveklasse, natuurlijk is het doel, naast een succesvolle 3e helft, kampioen 

worden! 

 Ook heb ik één van de oprichters van dit alles gevraagd om reactie gevraagd, Yesper Koerts, waarom hij dit alles 

is begonnen:  “Vanuit het bestuur is er aan de bel getrokken om het feit dat er een leegloop was bij ons 2e elftal 

op de zondagochtend. Om dit nieuw leven in te blazen, is een commissie aangesteld. 

Een kleine groep vrijwilligers is aan de slag gegaan, met als doel: een 2e elftal waar plezier het belangrijkste is, 

maar daarnaast is het natuurlijk ook erg belangrijk voor PJC om een grote selectie te hebben. Er is voor gekozen 

om het 2e elftal op zaterdag te laten spelen, dit is niet nieuw voor PJC. We hebben gemerkt dat met name de 

jonge doelgroep er meer belang bij heeft om op de zaterdag te gaan voetballen. Hier is naar geluisterd door de 

club. We hebben een leuke groep spelers die zich hebben aangemeld, ze zullen 2 keer per week gaan trainen en 

op zaterdagmiddag hun wedstrijden spelen. We zijn er trots op dat we dit bereikt hebben en kijken uit naar een 

succesvol en gezellig seizoen!” 

 Ook heb ik nog 1 van de sterspelers (van de 3e helft) gevraagd om reactie te geven waarom hij zich heeft 

aangemeld voor PJC zaterdag:  “Het zaterdagvoetbal is in trek, gezellig met je vrienden het veld op. Na de 

wedstrijd gezellig een aantal biertjes en geen zorgen over de fitheid op een zondag. Zorgeloos weer naar het 1e 

elftal kijken. 

 Geen hoog niveau en vooral plezier voorop”.  Aldus Marton Cazemier. 
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Terugblik op 45+ voetbal  
 
Zoals jullie allemaal wel weten heeft covid twee jaar lang een rol in de wereld gespeeld, zo ook bij 
onze voetbalvereniging. 
Begin 2022 konden we gelukkig weer wedstrijden spelen, maar helaas voor ons elftal bleef het maar 
bij twee toernooitjes, omdat onze tegenstanders een paar keer afgezegd hadden. 
Wij zijn dus kampioen geworden met maar twee toernooien. 
We hopen dat we het komende seizoen 2022-2023 gewoon alle toernooien kunnen spelen. 
Wat het aantal spelers betreft blijft het gelukkig constant, er zijn een aantal spelers gestopt en er zijn 
ook weer een aantal nieuwe spelers bij gekomen.  
 
Alex Beumee 
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Vrouwen 1 - Woord van een speelster 

Hoi!  

  
Even voorstellen: mijn naam is Sanne, ik ben 25 en woon samen met mijn vriend in het prachtige Oude Pekela. In 

het dagelijks leven ben Office Manager bij Van Meerendonk Waterontharders en daarnaast zal ik binnenkort gaan 

starten met de Masteropleiding International Business & Management aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Daarnaast speel ik ook graag een potje voetbal, dus toen ik vorig jaar door Carrès werd gevraagd om mee te 

spelen met het nieuwe damesteam van PJC kon ik daar uiteraard geen nee tegen zeggen. Na zo’n 12 jaren niet te 

hebben gevoetbald was het behoorlijk wennen maar sneller dan verwacht ging het weer de goede kant op. Het is 

ontzettend gezellig met alles dames dus de keuze om toch weer te gaan voetballen is me erg goed bevallen. Ik 

heb het samen met mijn persoonlijke coach Carrès prima naar mijn zin achterin het veld en hoop dan ook nog 

veel seizoenen met de dames mee te mogen doen.  

  
Nadat we in het eerste seizoen tweede zijn geworden gingen we met z’n allen vol goede moed het tweede 

seizoen in. Helaas zijn we vrij slecht van start gegaan in de eerste competitie, het grootste gedeelte van het team 

was ziek of geblesseerd en dat had logischerwijs behoorlijk wat gevolgen voor onze prestaties. Toen het hele 

team weer fris en fruitig was ging het bij de tweede competitie heel erg goed. Dat gaf gelukkig weer een beetje 

moed voor de competities daarna. Ook deze competities verliepen uiteindelijk, op een blessure hier en daar na, 

vlekkeloos. Daarvoor werden we uiteindelijk ook beloond, PJC vrouwen 1 werd kampioen! De overwinning is die 

avond nog uitgebreid gevierd en we keken alweer behoorlijk uit naar het volgende seizoen. 

  
Ons derde seizoen zit er alweer aan te komen en deze keer gaat er iets veranderen. Onze trainer, Yesper Koerts, 

heeft na twee gezellige en leerzame seizoenen het stokje overgedragen aan onze nieuw trainer, Rik Roelfsema, en 

leider, Sebastiaan Santing. Alhoewel we trainer Koerts wel gaan missen kijken we erg uit naar de trainingen van 

Rik en Sebastiaan en hopen we in het volgende seizoen nog beter te presteren. Kampioenschap nummer 2, here 

we come!  

  
Groetjes en tot snel, Sanne 
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Vrouwen 1 - Woord van de oud-trainer 
 

De dames van PJC kunnen terugkijken op een succesvol 1e seizoen! Met name vanaf januari ging het voortvarend. 

Op een koude vrijdagavond werd de competitie gestart bij Noordster, dit was niet om over naar huis te schrijven, 

snel vergeten! Maar daarna begon het elftal te draaien, met name op het veld van VVS draaide de rood-zwarte 

machine op volle toeren! Maar de leukste avond was toch op ons eigen sportpark, hier konden we het 

kampioenschap over de streep trekken. Uiteraard werd het groots gevierd, dit kun je aan de dames wel over 

laten! 

Ik heb wegens drukte er voor gekozen om op mijn hoogtepunt te stoppen als trainer van de dames. Ik geef het 

stokje over aan Rik Roelfsema en Sebastiaan Santing. Ik wens de trainers en de dames veel succes! 

 

Yesper Koerts 
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SJO Pekela 2000 

Hierbij, namens het bestuur van SJO Pekela 2000, een terugblik op het voetbalseizoen 2021-2022. Het seizoen 

werd begonnen met 2 JO-7 teams, een JO-9 team, een JO10-team, een JO-11 team, JO-13 team en JO-14 team. 

Verder was er weer een goede aanloop van de allerkleinsten kinderen, genaamd kabouters. Halverwege het 

seizoen werd er ook een JO8-team ingeschreven en de JO11 werd een JO12 team. 

Door de toegenomen besmettingen qua corona werd er niet in de zaal getraind door de allerkleinste jeugd. 

Tevens konden de jaarlijkse onderlinge wedstrijdjes in "de Spil" helaas ook geen doorgang vinden. Tijdens de 

voorjaarsreeks werden de teams opnieuw ingedeeld qua niveau en konden de kinderen weer los. 

Vanaf februari van dit jaar deed Pekela 2000 ook weer mee aan de jaarlijkse Poiesz actie om zoveel munten te 

scoren bij de boodschappen. Als vereniging hebben we weer een geweldig bedrag uitgekeerd gekregen, dank 

voor het doneren van de munten! Het jaarlijkse Sinterklaasfeest ging helaas niet door. Toch was Sinterklaas de 

kinderen natuurlijk niet vergeten en heeft ze allemaal met een cadeau met wat lekkers blij gemaakt. De jaarlijkse 

kinderbingo kon ook weer worden georganiseerd, met een grote opkomst van de jeugdleden en 

vriendjes/vriendinnetjes. 

De seizoensafsluiting mocht gelukkig ook weer worden georganiseerd. Eind juni 2022 hadden we weer een 

geweldige afsluiting met een heerlijke bbq, diverse springkussens en een rad van fortuin met aangeboden 

cadeaus van diverse ondernemers uit de buurt. 

Op dit moment van schrijven wordt er vanaf augustus 2022 weer gewoon getraind en gevoetbald.  Voor het 

seizoen 2022-2023 komen de volgende teams in de wei: 

Kabouters/JO7 JO8      JO9     JO10   JO11   JO12   JO14   JO15 

Tot zover van onze kant een terugblik op het afgelopen seizoen en een korte vooruitblik om het nieuwe seizoen 

2022-2023. Namens het bestuur van SJO Pekela 2000 wensen we iedereen een sportief, succesvol en vooral 

gezond voetbalseizoen toe. Kijkt u ook eens op onze facebook pagina voor diverse informatie!! 

Mocht u het leuk vinden om een functie binnen de vereniging te ambiëren of kent u iemand die graag iets doen 

wilt voor onze club, laat het een van onze bestuursleden weten!! 

  

Met vriendelijke sportgroet, 

Peter Riemeijer,  namens het bestuur van SJO Pekela 
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Duik in de PJC-historie met Corry Klok 

  

Volgend jaar bestaat PJC 95 jaar. 

Het leek ons leuk om alvast in het 

verleden te duiken in de roemrijke 

verleden van PJC. Hierbij kwam al 

gauw Corry Klok in beeld. Begin 

augustus was het zover, Klok zat al 

klaar met 2 boeken vol met 

krantenknipsels en foto’s die als 

herinnering bewaard zijn gebleven. 

In 1953 is Klok begonnen als 

spelertje bij de jeugd, dat betekent 

dus bijna 70 jaren aan 

herinneringen aan PJC. PJC speelde 

destijds nog op een andere locatie 

dan het Burgemeester Boekhoven sportpark. 

Speler, jeugdleider, bestuurslid en mollenvanger, hij deed het allemaal. Een echte PJCer. 

  

Klok begonnen met voetballen bij PJC via de jeugd sportdagen van de lagere school. In de 

derde klas gingen de jongens tegen andere scholen een competitie aan met voetballen, meisjes 

gingen handballen. 

De eerste trainingen waren achter in Torenwijk. Zijn eerste voetbalschoenen kreeg hij van 

Willem Schrik. Het wedstrijdveld van PJC was bij boer Slim, ergens achter de Dokter H. 
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Brouwerstraat aan landskant. Je mocht pas voetballen als je 10 jaar oud was, dus vergat menig 

spelertje even hoe oud hij was; je wilde toch voetballen. 

De foto met zelfgemaakte vlieger is genomen op het trainingsveldje aan de Torenwijk. 

Rond 1954 werd het Burgemeester Boekhoven Sportpark in gebruik 

genomen. In de eerste jaren was er nog geen kantine en werden 

drankjes verkocht vanuit het kleedkamergebouw. Er was daar een 

afgesloten ruimte met naar buiten toe draaiende luiken. Het was dus 

opdrinken in de buitenlucht. 

  

Zijn carrière begon in het eerste van PJC toen hij 16 jaar oud was. 

Destijds was er een TC (technische commissie) waarin o.a. Willem 

Schrik, Jan Orsel en Job Gerringa zaten. Ze rouleerden tussen de 

elftallen van PJC om te kijken of spelers in een hogere- of lagere 

elftal moesten gaan spelen. 

Destijds speelde PJC op hoog niveau; in de eerste klas van de 

KNVB. En moesten voor de uitwedstrijden ver rijden naar o.a.: Groningen, Leeuwarden, 

Coevorden, Meppel en Zwaagwesteinde. Dit ging dan met de bus van Klaas van der Veen. 

Destijds gingen de bussen nog niet heel snel, dus duurde het wel even voordat men op plaats 

van bestemming was. 

Vaste supporter die ook met de bus ging was Hennie de Jonge, de dochter van de 

veldwachter, ze was slecht ter been en werd keurig van huis opgehaald. In de bus kregen 

spelers en technische staf na elke uitwedstrijd een gulden van Jurrie Molthoop. 

Klok zijn militaire dienst verliep anders dan gepland, hierin speelde PJC ook weer een rol. Na 

twee maanden in dienst heeft Klok tijdens de thuiswedstrijd tegen VAKO zijn rechter 

scheenbeen gebroken; hij is geopereerd in het ziekenhuis in Winschoten. Omdat hij onder de 

dienstplicht viel moest defensie de kosten betalen. Daarom kreeg hij instructies om te zeggen 

dat hij heel veel pijn had, zodat er een reden was om hem direct te opereren in het ziekenhuis. 

Ook is Klok daarom opgenomen geweest in het militair hospitaal in Utrecht. Na de beenbreuk 

behoorde de militaire dienstplicht tot het verleden. Gelukkig heeft de beenbreuk geen 

gevolgen gehad voor zijn sportieve carrière bij PJC. 

In de hoogtij dagen heeft Klok zelfs nog in een regioteam gespeeld met o.a. Jan Mulder en 

Klaas Nuninga voor het 20 jarig jubileum van NOVO uit Midwolda. 

Ook de mooie herinneringen aan de nieuwjaarsvisite in het ijsverenigingsgebouw zijn 

bewaard gebleven, waarbij eigen leden acts opvoerden. Zo heeft Klok, samen met nog twee 

anderen, LUV` nagedaan. Natuurlijk was dat hilariteit alom. 
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Op deze nieuwjaarsvisites werden jaarlijks een fiets verloot, ieder jaar in een andere kleur. 

Bij de geboorte van dochter Evelien kregen ze als cadeau een leren bal met veters van PJC. 

Tot op heden is deze bal nog altijd zorgvuldig bewaard gebleven. 

Klok heeft in het jeugdbestuur gezeten. Jaarlijks was er een uitwisseling met een jeugdteam 

uit Denemarken. Met de bus van Van der Veen ging men op weg naar Denemarken, ongeveer 

een uur na de Duits-Deense grens kwam men op plaats van bestemming aan. Wanneer de 

Denen hier op bezoek kwamen werden gastgezinnen gezocht om de Deense jeugd op te 

vangen. 

Om de reis naar Denemarken te bekostigen werd oud papier opgehaald en opgeslagen bij 

Petje Beumee (jazeker de opa en oma van…) en werd het papier daar in elkaar geperst. Na de 

huwelijksplechtigheid tussen Corry en Alie Klok vormden de jeugdspelers van PJC een 

erehaag. 

 Jarenlang trainde hij de A- en B-ers van PJC. Is leider geweest van o.a. Roelf-Jan Tiktak die 

later nog voetbalde bij SC Veendam, Sparta en AZ en 5 keer uitkwam voor jong oranje. 

Roelf-Jan was een echte linkerpoot, om ook het rechterbeen te ontwikkelen werd in die tijd de 

linkerschoen uitgedaan met trainen. Zo moest je wel met rechts trappen. 

Tegenwoordig is Klok nog regelmatig te zien op het sportpark. Trainingen, wedstrijden van 

PJC maar ook van Damacota worden bezocht. Als het zondagochtend tegen tienen is zegt 

Klok: ik ga nog even kijken op het voetbalveld. Daar komt hij nog regelmatig oude bekenden 

tegen, ook van andere clubs. 
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Bijzonder bezoek op het Burgemeester Boekhoven Sportpark 

Op zondagmiddag 24 april 2022, tijdens de derby tegen Pekelder Boys  werden we verrast door John Panhuisen 
uit Amsterdam. John gaat al meer dan 33 jaar op zaterdag en zondag langs diverse amateurverenigingen om daar 
een wedstrijd te bekijken. Hij was ’s morgens vroeg al op tijd uit Amsterdam vertrokken om PJC te bezoeken. 
We hebben hem verwelkomd in de bestuurskamer alwaar hij diverse merchandise van onze voetbalvereniging 
heeft gekregen, ook een natje en droogje zijn we toen niet vergeten. John kan wel uren over voetbal en zijn 
avonturen die hij beleeft heeft praten, geweldige verhalen zijn dat. Voor de wedstrijd hebben we hem nog een 
wedstrijdshirt gegeven en tevens mocht hij mee het veld op om de wedstrijdbal af te trappen. John vond het een 
hele eer en was zeer verguld met zijn shirt. Hij kon de wedstrijd niet helemaal uitkijken helaas, omdat de bus en 
trein weer op hem wachtten. Wij vonden het ook een hele eer en een welkome verrassing dat John ons bezocht 
heeft. 
 
Alex Beumee 
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Commissies 

De Kantinecommissie 
 
Goedendag allen, 
 
Op moment van schrijven staat de voorbereiding van het nieuwe seizoen weer op punt van beginnen. Tevens het 
moment dat de kantine zijn deuren weer opent. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is het helaas niet. De groep ‘vaste’ 
vrijwilligers wordt steeds kleiner er is weinig nieuwe aanwas. Zodoende hebben we vorig seizoen een start 
gemaakt met het vrijwilligersbeleid. Aankomend seizoen gaan we dit verder vorm geven en zal ieder lid een keer 
meehelpen in de kantine. Hopende dat dit natuurlijk niet als een verplichting voelt, maar het als mooi en leuk 
wordt ervaren. 
Ondertussen is het nieuwe kassasysteem geïnstalleerd en in gebruik. Voorzien van twee pinapparaten. Een vaste 
pin en een mobiele pin voor drukke momenten. Hier zijn we tot dusver heel tevreden over. Het is natuurlijk even 
wennen, maar het is er makkelijker op geworden. Zowel voor jong als voor ‘oud’.  
Zoals je verder kan lezen in deze PJC-er start er een zaterdagelftal. Een nieuwe en leuke uitdaging voor de 
kantine. Niet eens in de twee weken op de ochtend voor de jeugd, maar ook ‘s middags voor de senioren. Lijkt 
het je leuk om een keer mee te helpen op welke moment ook? Bel mij even of stuur een appje. 
Hoop jullie allen weer te begroeten in en op het veld en natuurlijk in de kantine 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Nitters 
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Kantine afspraken 

 

Het seizoen gaat weer beginnen, wij hebben er zin in en wij hopen u ook! 

 

Samen met u willen we er een gezellig seizoen van maken. Na de training of wedstrijd even lekker na kletsen in 

onze kantine. Wij zijn er klaar voor!  

 

Toch willen we graag een aantal puntjes met u afspreken. 

● Met voetbalschoenen mag onze kantine NIET betreden worden. 
● In onze kantine mag NIET worden gerookt.  
● Als u toch rookt doe dat dan buiten en doof uw sigaret in een van de daarvoor bestemde (as)bakken.  
● Consumpties moeten direct contant of per pin worden afgerekend.  
● Op zaterdagochtend wordt er tijdens jeugdactiviteiten GEEN alcoholhoudende drank verstrekt.  
● Alcohol houdende consumpties mogen alleen worden genuttigd in de kantine en op het terras. Dus NIET in 

de kleedkamers of langs de velden.  
● Op ons sportpark is het NIET toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te nuttigen.  
● Op het terras mogen uitsluitend consumpties in plastic / karton worden gebruikt. 
● Aan personen van 18 jaar en jonger wordt GEEN alcoholhoudende drank verkocht. 
● DOE SPORTIEF EN RIJ ALCOHOL VRIJ.  
 

     
De openingstijden zijn als volgt vastgesteld.  

Maandag   Gesloten 

Dinsdagavond   19.00 - 22.30 uur 

Woensdagavond  Gesloten 

Donderdagavond  19.00 - 23.30 uur 

Vrijdagavond    19:00 - 23.30 uur (indien 45+ en de dames thuis spelen) 

Zaterdag (jeugd)  08.00 - 13.00 uur (elke even week van het jaar) 

Senioren elftallen  Een uur voor aanvang van de wedstrijd 

 

Afwijking opening/schenktijden. 

Afwijking van bovenstaande tijden kan plaatsvinden indien er speciale activiteiten zijn. Dit uitsluitend in overleg 

met en na vaststelling door het bestuur.  

 

Wij staan er niet alleen voor u, maar zeker ook voor ons eigen plezier, laten we elkaar met respect behandelen.  

 

 

Kantinecommissie en medewerkers.  
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Commissie Senioren Voetbal  
 

Het seizoen 2021-2022 stond nog gedeeltelijk in het teken van Corona. 

De competitie is wel van start gegaan maar na het sponsortoernooi bij ons op 12 november 

ging Nederland weer in lockdown. 

 

De wedstrijden mochten wel gespeeld worden maar zonder publiek. 

Het eerste elftal streed samen met Engelbert van begin af aan om het kampioenschap, 

goede wedstrijden werden afgewisseld met iets mindere maar dat gold voor Engelbert ook, 

uiteindelijk werd het kampioenschap op de laatste speeldag beslist in het voordeel van 

Engelbert. 

Uiteindelijk zijn we wel gepromoveerd naar de derde klasse wat natuurlijk een geweldige 

prestatie is. 

 

Het tweede elftal moesten we aan het begin van het seizoen helaas terugtrekken, het 

vertrek van meerdere spelers konden we helaas niet meer opvangen. Ons streven was dan 

ook om zo snel mogelijk weer een tweede elftal op de been te krijgen. Samen met een 

aantal actieve PJC-ers hebben we gekeken hoe we hier weer invulling aan konden geven. 

Uiteindelijk is het ons gelukt om weer genoeg spelers binnen te halen die samen het tweede 

elftal vormen en hun wedstrijden aankomend seizoen op zaterdag spelen. 

 

Het derde elftal stond als vanouds onder leiding van Jan Klok en Kassie Kuiper. 

Er werd leuk gevoetbald en uiteindelijk zijn ze ergens in de middenmoot geëindigd. Inmiddels hebben we weer 

een aantal nieuwe spelers kunnen verwelkomen. 

Helaas zijn er ook een aantal mensen gestopt aan het eind van het seizoen, waaronder Jan Klok, die jaren 

betrokken is geweest bij de vereniging. Jan had een lange staat van dienst binnen PJC. Hij is binnen diverse 

functies betrokken geweest, waarvan de laatste jaren als speler/ leider van het 3e en als lid van deze commissie.  

 

Sinds dit seizoen heeft PJC een eigen damesteam, het is een zeer leuke enthousiaste groep 

dames.Ze spelen zeer leuk en aantrekkelijk voetbal wat resulteerde in het kampioenschap van de 

voorjaarsreeks. 

 

Het 45+ elftal is ook een leuke groep spelers waar het plezier voorop staat. In de 

najaarsreeks zijn ze als tweede geëindigd, in de voorjaarsreeks zijn er helaas twee van de 

vier speeldagen uitgevallen waardoor er een vertekend beeld van de einduitslag ontstaan is (ze zijn kampioen 

geworden). 

 

 

 

 

Alex Beumee  
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Van de onderhoudscommissie 

  

Het beheer en onderhoud van ons mooie sportpark ligt in handen van de gemeente Pekela en zijn gebruikers.  De 

gemeente is verantwoordelijk voor het groenonderhoud. De gebouwen en het veldmeubilair wordt onderhouden door 

beide verenigingen. Een aantal vrijwilligers is hier wekelijks erg druk mee. Mede door de inzet van deze vrijwilligers ziet 

ons sportpark er tip top uit en krijgen we met enige regelmaat de complimenten van de bezoekende verenigingen. 

  

Zo is de gezamenlijke onderhoudsploeg van PJC en Damacota iedere donderdagochtend vanaf een uur of 8 met veel 

plezier actief met verschillende werkzaamheden, je moet hierbij denken aan schoonmaak van de kleedkamers, het 

plaatsen van de belijning op de velden, het verwijderen van zwerfafval en  het legen van prullenbakken langs de velden. 

Ook worden er kleine reparaties aan de gebouwen en veldmeubilair verricht. Tijdens en afloop van de werkzaamheden 

is er uiteraard ook ruimte voor een bakkie leut en/of een consumptie. Mocht je aan willen sluiten bij deze enthousiaste 

onderhoudsploeg, kom gerust eens kijken op de donderdagochtend en/of informeer naar de mogelijkheden. 

  

Voorafgaand aan het seizoen hebben we op een avond met een aantal vrijwilligers alle reclameborden en doelen 

schoongemaakt. Een week later werd de kantine rondom gesopt en ontdaan van vuil en groene aanslag. Het ziet er weer 

spic en span uit. 

  

Omdat we in het kleedgebouw te maken hadden met ongewenste kalkafzetting op vloeren, wanden en sanitaire 

voorzieningen is er kortgeleden door beide verenigingen gezamenlijk een waterontharder aangeschaft. We hopen zo 

verdere verkalking te voorkomen en dat het voor de schoonmaak van de natte ruimtes een verlichting met zich 

meebrengt. 

  

De kantine wordt wekelijks op maandagochtend ontdaan van alle viezigheid die in het weekend door de bezoekers is 

achtergelaten. Een groep van 8 vrijwilligers heeft deze taak op zich genomen en is vanaf een uur 8 druk in de weer met 

deze werkzaamheden. 

  

Het komende seizoen zal er wat groter onderhoud aan de kantine worden verricht. 

Zo moet een daklekkage worden verholpen, de vloer van het washok worden gerepareerd en aan de buitenzijde moeten 

een aantal schroten en boeidelen worden vervangen. Wil je helpen laat het dan even weten. 

  

Het bestuur is nog op zoek naar een voorzitter van de onderhoudscommissie. Ben jij kandidaat, dan treed je toe tot het 

algemeen bestuur van de vereniging en ben je het aanspreekpunt voor het onderdeel onderhoud. Je vormt de verbinding 
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tussen bestuur en de verschillende onderhoudsploegen. Heb je interesse schroom dan niet te reageren, of informeer bij 

een van de bestuursleden. 

  

Het bestuur dankt alle medewerkers van de verschillende onderhoudsploegen voor hun inzet en we hopen het komende 

seizoen ook weer een beroep op jullie te kunnen doen.  

 

Commissie Sponsoring & PR  
 

De commissie Sponsoring & PR houdt zich bezig met communicatie, communicatiemiddelen en sponsoring.  

Dit bevat onder meer:  

● het samenstellen en opzetten van de PJC-er; 

● het beheren en onderhouden van onze website en social media; 

● het beheren van beeld en geluid in de kantine en op het sportpark; 

● het up-to-date houden van onze reclameborden rondom het hoofdveld; 

● het werven van donateurs en sponsoren; 

● het beheren van de Club van 50.  

 

Sponsoring is belangrijk voor de Club om financieel gezond te blijven. De sponsoren zijn onder anderen te zien op 

de reclameborden om de velden, op de schermen in de kantine, in de PJC-er en in op de veldverloting bij 

thuiswedstrijden.  

 

Heeft u belangstelling om sponsor of donateur te worden? Informeer bij één van de commissieleden: Tiedo Haan, 

Martin Bugel, Carrès Beumee, Marjanne van der Schuur of Eddy van Hoorn. 

  

Namens de commissie wil ik leden, vrijwilligers, sponsoren en donateurs hartelijk bedanken voor hun bijdragen, 

vooral in deze bijzondere tijden is steun voor de club erg belangrijk.  

 

Uiteraard blijven wij actief in het zoeken van nieuwe sponsoren en leden voor de Club van 50.  

 

Namens de commissie Sponsoring & PR,  

Eddy van Hoorn  
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Club van 50                                                       

De Club van 50 bestaat op dit moment uit ongeveer 60 leden die jaarlijks € 50,00 bijdragen. Hierdoor 

kunnen wij financieel ondersteunen in extra investeringen en andere uitgaven. De leden bestaan uit 

mensen en bedrijven die P.J.C. een warm hart toedragen. 

Tussen 2016 en 2020 hebben we bijdragen geleverd aan o.a.:  

● het elektronisch scorebord, beeldschermen en digitale communicatiemiddelen voor gebruik in de kantine 
; 

● 2020/2021 Meubilair in de kantine en een fototoestel; 
● 2021/2022 Geluidsinstallatie in de kantine; 
● Jaarlijks dragen we € 750,00 bij aan de fysiotherapeut voor leden van PJC. 

De namen van de leden zijn te vinden op het bord van de Club van 50 in de kantine.  

Bent u nog geen lid, maar vindt u het wel belangrijk dat we iets extra’s kunnen investeren voor P.J.C., 

wordt dan lid.  

Aanmelden kan op de volgende manieren:  

Via de website: ga in het menu naar: Club – Club van 50 – aanmelden, stuur een e-mail naar: 

clubvan50@vvpjc.nl of persoonlijk bij Eddy van Hoorn  

Oostlaan 161, 9642 PN Veendam, telefoon: 06-13805995 

 

 
 

  

mailto:clubvan50@vvpjc.nl
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Sudoku 
 

 


