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Contributie per kwartaal Contr. Kleding Verv. Totaal
Senioren (18 jaar en ouder) C 34,35 C 2,40 C - C 36,75
A junioren C 24,45 C 2,40 C 4,00 C 30,85
B-C junioren/D-E pupillen C 17,25 C 2,40 C 4,00 C 23,65
F pupillen C 14,10 C 2,40 C 4,00 C 20,50
Alleen trainende leden C 18,90 C - C - C 18,90
Rustende leden C 13,20 C - C - C 13,20
3e jeugdlid in één gezin GRATIS
Opzegging kan alleen per einde seizoen (voor 15 mei)

S I V E O  N I E U W S
Orgaan van de Sportvereniging ‘Sport Is Vreugde En Ontspanning 1960’ 
Sportpark ‘De Beemd’ • Milandweg 31 • 3474 KK Zegveld • Tel. (0348) 69 17 15 

Internet: www.Siveo.nl
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VAN DE REDACTIE

Met wat gemengde gevoelens zullen we terugkijken op de eerste fase van het 
seizoen 2008-2009. Wat kwamen onze vlaggendragers toch uitstekend uit de 
startblokken en wat werden plots de verwachtingen hoog gespannen. Fier aan 
de kop na drie fraaie overwinningen. Maar daarna volgden helaas even zovele 
nederlagen en dus staan we echt weer met beide benen op de grond.
Ook het reserveteam bereikte na zes wedstrijden een zelfde resultaat, het 
verdeelde de drie zeges en drie nederlagen echter wat meer in de tijd. Voor 
Siveo-3, en mogelijk ook Siveo-4, zal het dit seizoen een echte uitdaging worden. 
Dat is genoegzaam bekend, de indelingen zijn gewoon zwaar, maar een seizoen 
onder wat zwaardere druk kan geen kwaad. Probeer er daarom wel vertrouwen 
in te houden en doe er alles aan om de vijf seniorenteams ook echt goed bezet 
te houden. Dat betekent dat we de technische leiding beslist niet te makkelijk 
moeten confronteren met afzeggingen. Daarmee dupeer je je medespelers/
vrienden en uiteindelijk ook ons hele geel-blauwe cluppie. 
Succes gewenst in het verdere verloop van de competitie. En dat geldt natuurlijk 
ook voor de overige teams.
In dit Siveo Nieuws hebben we een ruime variatie aan onderwerpen. Wij doen 
een greep uit hetgeen jullie kunnen aantreffen.
- voorzitter Rikkert Versluis met onder meer aandacht voor de Algemene 

Ledenvergadering van vrijdag 31 oktober 2008;
- een bijdrage van TC-lid Hans Bregman over het reilen en zeilen van de sedert 

begin 2008 in het leven geroepen Technische Commissie;
- een babbeltje met de Siveo duizendpoot Leo Pouw, met natuurlijk de van 

hem bekende dubbelzinnige uitspraken; 
- de – gelukkig onafscheidelijke – relatie tussen O.V.M. verzekeringen en onze 

Siveo-reserves; 
- de Siveo-dames die bij tijd en wijle steun krijgen van wel heel jonge 

supporters;
- de eerste klaverjasavond met bekende winnaars, Maarten en Lucy de Bruin;
- indrukken van een regionale bijeenkomst voor pupillenkader over  

“Wat is voetballen” van de leider van E1, Ronald Koster.
- berichten over activiteiten binnen de jeugdafdeling;
- een wat verlate bijdrage over het uitje van het  

C-team 2007-2008;
- de start van het puppyvoetbal bij Siveo.

Een leuk en sportief vervolg voor jullie 
seizoen 2008-2009. En tot ziens op de 
Algemene Ledenvergadering van 
vrijdag 31 oktober 2008. 

Namens de redactie, Dick van den Hoeven

Volgende inleverdatum kopij:
12 december 2008
42e jaargang nr. 2, oktober 2008



3

VAN DE VOORZITTER

Het seizoen is alweer in volle gang. Met prachtige, maar helaas ook wel eens 
met teleurstellende resultaten. Onbegrijpelijk is het soms, dat het niveau, en 
daarmee ook het resultaat, van week tot week zo kan verschillen. Maar dat hoort 
nu eenmaal bij het spelletje voetbal. En dat maakt het spelletje ook zo leuk en 
daardoor raakt men er maar niet over uitgepraat.
In de afgelopen weken is alweer de nodige regen gevallen, wat het trainingsveld 
in de kortste keren onbespeelbaar maakte. Gelukkig hebben we bij SIVEO een hal 
staan. Een luxe waar niet elke vereniging over kan beschikken. Het betekent wel 
dat er minder lang getraind kan worden en dat een goede planning noodzakelijk 
is. Verderop in deze editie is dit schema, voor zowel doordeweeks als zaterdags, 
te vinden. Dit schema gaat natuurlijk alleen werken indien elk team zich ook aan 
deze tijden houdt.
Gelijk wil ik via deze weg jullie alvast informeren dat de Algemene Ledenvergadering 
dit jaar zal plaatsvinden op vrijdag 31 oktober 2008. In deze editie is alvast een 
(voorlopige) agenda opgenomen. Graag zie ik jullie allen op deze avond op de 
Beemd verschijnen.

Jaarplanning
Voor een aantal jaarlijks terugkerende evenementen zijn voor dit seizoen de data 
reeds vastgesteld. Je kunt deze vast in de agenda noteren.
•	 Algemene Ledenvergadering vrijdag 31 oktober 2008
•	 Oliebollentoernooi zaterdag  27 december 2008
•	 Pupillendag zaterdag  16 mei 2009
•	 Stratenvoetbal zaterdag  6 juni 2009
•	 Medewerkersavond vrijdag  12 juni 2009
•	 Toernooien (jeugd) zaterdag  16 & 23 mei 2009
•	 Leiders-/trainersavond maandag  15 juni 2009

Behoud complex en materialen
Met betrekking tot het behoud van ons complex en alle materialen wil ik iedereen 
wijzen op onderstaande (ogenschijnlijk voor de handliggende) punten:
•	Na wedstrijden jeugd kleine doelen aan de kant zetten;
•	Na wedstrijden senioren hoekvlaggen naar binnen en doelnetten omhoog;
•	Na trainingen alle spullen opgeruimd en doelen aan zijkant trainingsveld;
Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld de doelnetten kapot gemaaid worden.
Kleine moeite, groot plezier !

Rikkert
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EFFE EEN BABBELTJE MET …..
…. LEO POUW..!!

In dit Siveo Nieuws wil ik de schijnwerper zetten op een “Siveo duizendpoot” 
Leo Pouw. Hij is een zeer actief lid van ons geel-blauwe cluppie.

Leo Pouw, ook wel luisterend naar de naam Leendert, is geboren in het Algemeen 
Ziekenhuis (‘t is maar dat je ‘t precies weet) aan de Meeuwenlaan in Woerden 
op 28 november 1945. Dus geen oorlogskindje maar wel gecreëerd in die tijd; 
de oorzaak hiervan is volgens onze Leo dat er in die tijd zeer slechte TV was en 
dus z’n pa en ma vroeg naar bed gingen.. en zo komt van het een, het ander….
Hij is al…”effe denken”..er wordt flink gerekend.. .. 34 jaar met z’n Sjaan getrouwd 
en vader van Karlijn en Yvet.
In het dagelijks leven was hij postbode en liep dit jaar voor de 12x de Nijmeegse 
Vierdaagse. Leo is niet zijn voetbalcarrière begonnen bij Siveo maar begon als 
6- jarige bij SC Woerden en bleef daar tot z’n 34ste. “niet achter elkaar hoor 
…ik ging ook nog wel tussendoor naar huis” (en zo’n uitspraak kan je van Leo 
verwachten die heeft heel regelmatig heel grappige kwinkslagen wat betreft 
onze Nederlandse taal. Dit is bij vele Siveoklanten zeker wel bekend).

Leo kwam zo’n 25 jaar geleden op Zegveld wonen en besloot Woerden vaarwel 
te zeggen en lid te worden van onze vereniging. Echt een hoogvlieger was  
ik niet vertelt hij, het “hoogste” wat hij ooit bereikt heeft is wissel zitten bij  
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het 2e onder de bezielende leiding van Jaap Vernet en dit is om precies te zijn  
1x voorgekomen. Meestal voetbalde ik in het 3e of 4e maar toen waren er nog  
wel 6 seniorenteams. Wat grappig is vertelt Leo dat 2 kleinzonen van Jaap Vernet 
nu lid zijn bij Siveo, ik zie z’n vrouw Wil hen regelmatig ophalen.
Hij zat samen in een team met: Willem Oostveen, Jaap Muller, Jan en Cees 
Zimmerman, Piet Speldenbrink, Reinier van Vliet, Jan Wiegeraad, Piet 
Groenenveld, Gerrit Gerritsen, Cees Methorst, Cor Kleinveld, Bart en Ton van 
Keulen en de nu nog steeds spelende Maarten de Bruin en Henri Bonewald 
(Harry voor de insiders). Op de vraag of zij ooit een kampioenschap behaalde, 
kreeg ik het antwoord: “Da’s een hele goeie vraag maar….ik denk van niet…da’s 
duidelijk dus!”
Met een Woerdens team behaalde hij wel een keertje het kampioenschap, dat 
was toch wel heel anders dan nu, je bouwde je feessie niet bij de vereniging 
maar vierde de verovering van de titel in een restaurant of andere feestzaal. Dat 
was toch ook wel heel grappig.
Meer mooie herinneringen heeft hij aan de uitwisselingen met Duitsland, niet 
dat hij daar meebalde, maar het hele gebeuren er om heen met vader Arie, 
Annemarie en Jan van den Hoeven en Anton Kippersluis.

Nu zo ongeveer 15 jaar terug besloot hij om te stoppen met voetballen en niet 
omdat hij het niet leuk meer vond of dat het niet meer lukte maar Leo vertelt 
dat hij tot die tijd nagenoeg blessurevrij was en dat toen met het oog op zijn 
werk graag zo wilde houden. Maar z’n voetbalschoenen hing hij niet aan de 
“wilgen”. Leo werd scheidsrechter, deed samen met Evert Engel een cursus 
Verenigingsscheidsrechter bij de KNVB en fluit tot op de dag van vandaag nog 
en nog steeds alleen binnen onze club.. een echte thuisfluiter dus… maar dan 
wel zonder “thuisbedoelingen” … maar dat was bij een ieder toch al bekend 
denk ik zo.
Of hij op “hoog” niveau gefloten heeft? Het niveau waar ik op gevoetbald 
heb…heb ik ook gefloten…dus vul zelf maar in. Wat hij moet fluiten maakt hem 
eigenlijk niet uit maar vaak is dat nu de lagere jeugd en senioren. Hij doet het nog 
altijd met plezier en heeft er nog geen moment aan gedacht om te stoppen.. er is 
bijna nooit een wedstrijd waarbij je snakt naar het end.. hoewel sommige spelers 
verschrikkelijk kunnen “zuigen” en daar is hij dus geen fan van.
Regelmatig wordt er een beroep gedaan op Leo of hij ook niet even wil vlaggen 
bij een wedstrijd, zo gebeurde het bv. afgelopen zaterdag dat hij een wedstrijd 
vlagde, daarna eentje floot en daarna mocht hij weer op pad met de A waarvan 
hij nu leider/vlagger is…

Elke donderdagmiddag is hij te vinden op de Beemd om samen met Rinus 
Hoogerbrugge en Danny Groenedijk de F te trainen, verschrikkelijk leuk om te 
doen en dan is hij op zaterdag weer te vinden langs de lijn bij de thuisspelende 
F. Want, zegt Leo, dan zie je die tevreden gezichtjes, hè, en kijk donderdags 
heb ik echt geen tijd om naar die koppies te kijken en ik kan zo genieten van die 
stralende gezichtjes!
Iets betekenen voor de jeugd is niets nieuws, in vroeger tijden leidde en vlagde 
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hij bij de D jeugd, waarin o.a. Jeroen Didden en Corné Kuijer zaten. Een zooitje 
ongeregeld als je ze zag lopen, allemaal een verschillende kleur geel shirt aan 
en dit maakte soms dat de tegenpartij onze kwaliteiten onderschatte. Zo werd 
Nieuwerkerk, die strak bovenaan stond, afgedroogd door ‘t zooitje. Ja, ze 
hebben het geweten, ze kregen klop met 3-1. Dit was wel een van m’n mooiste 
momenten als jeugdleider. Later ben ik nog eens leider met Nico van Tricht en 
Henk Ton geweest en nu leidt hij samen met Ton Steenbergen en Arjo Posdijk de 
A. We zijn een lekker koppel zo met z’n drieën. Trouwens met 3 man een team 
leiden is gewoon ideaal, als er eens iets gebeurt dan sta je er niet direct alleen 
voor maar helaas is dit niet voor alle teams weggelegd.

Niet alleen jeugdleider staat op de lijst van verdiensten, ook leider van 
seniorenteams prijkt erop.
Leo vindt het heel belangrijk dat ook “mindere” voetballers die van de jeugd 
overgaan naar de senioren goed opgevangen worden en hiervoor heb ik me 
heel wat jaren hard gemaakt. Te vaak zag ik dat de “niet” toppers het maar uit 
moesten zoeken en dan was je ze vaak kwijt na een seizoen. Jongeren motiveren 
is heel belangrijk want die misschien “niet” toppers kunnen buiten het spelletje 
spelen misschien op een ander vlak heel waardevol zijn binnen de vereniging, 
een andere ook belangrijke functie gaan vervullen of behulpzaam zijn bij klussen 
van allerlei aard. En komen zo zeker ook heel goed tot hun recht.. Gelukkig 
wordt er nu aan dit punt veel aandacht besteed maar in het verleden gebeurde 
dat niet altijd.
Siveo heeft namelijk niet alleen een sportieve kant, ook de sociale kant…de 
KNUSSIETEIT speelt een belangrijke rol binnen de club en gezelligheid staat hoog 
in het vaandel, de sfeer is goed maar hieraan moeten we met z’n allen blijven 
werken. En dan hoef je echt niet altijd na een wedstrijd te blijven hangen maar wel 
proberen op wat voor manier dan ook verbonden te blijven met de club. 
Zoals ik in het begin al schreef is Leo een duizendpoot, want wat dacht 
je van de LOTTO, altijd tot in de puntjes geregeld door…….juist hem en de 
jeugd organiseerde van  de opbrengst bv. jarenlang de “startzaterdag”. En 
ook met het voorbereiden van toernooien is hij niet te beroerd om te helpen. 
In de toernooicommissie zat Leo jaren geleden met Jannie Verhage, Rinus 
Hoogerbrugge en Wim van Eck, nu helpt hij elke keer weer met de veldjes 
uitzetten en andere voorbereidingen. In de jeugdcommissie zat hij samen met 
Jos de Jong, Michiel Kompier, Cor van Amerongen en Wim van Eck.  Diverse 
jaren vertegenwoordigde hij met het plaatselijke verenigingspel ons geel-blauwe 
cluppie.

Kortom: Leo zet zich graag in voor de vereniging maar doet dit niet om zichzelf 
in beeld te krijgen (of ik dit wel effe erbij wilde zetten) en het mooie is dat je 
er zoveel voor terug krijgt… Hij heeft het ook altijd naar z’n zin bij ons geel-
blauwe cluppie, om het maar zo uit te drukken: “Alles schiet er altijd in het goede 
keelgat”, ik onthoud nooit de beroerde dingen alleen de goeie! 

Margriet Vermeij



7

DE TECHNISCHE COMMISSIE …..
……….. EVEN VOORSTELLEN..!!

Het bestuur van Siveo voelde al enige tijd dat er binnen de vereniging behoefte 
bestond aan een Technische Commissie (TC) en uiteindelijk heeft men begin dit 
jaar een aantal mensen (Eric van den Hoeven, Jos de Jong, Peter de Jong en 
Hans Bregman) benaderd die met elkaar de TC van Siveo vormen en gezamenlijk 
een aantal zaken zullen oppakken en zo mogelijk proberen te verbeteren.  
Wat heeft de TC tot nu toe gedaan en wat zijn hun plannen ? 

•	Het behartigen van alle voorkomende senioren-zaken.
•	Advisering bij het aanstellen/verlengen contracten van betaalde trainers.
•	Het vergemakkelijken/bevorderen van de doorstroming van de A-junioren naar 

de senioren. Bijv. door de laatstejaars A-junioren vanaf een bepaald stadium af 
en toe met de senioren-selectie mee te laten trainen en door wedstrijden met 
een elftal onder de 23 jaar mee te laten spelen.

•	Oefenstof vastleggen voor algemeen gebruik, dus voor alle Siveo-trainers/
leiders. Deze ordner staat al in de Siveo-bestuurskamer en bevat oefenstof 
vanaf de F-pupillen t/m de A-junioren. Deze oefenstof is ook digitaal verkrijgbaar 
via de TC (hans.monique24@hetnet.nl).

•	Er zal periodiek overleg plaatsvinden tussen de trainers en de leiders per 
leeftijdsgroep in de aanwezigheid van de TC. Zo’n overleg zal er waarschijnlijk 
2 tot 3 per jaar zijn, zolang daar behoefte aan is. Afgelopen maandag hebben 
we overleg gehad met de trainers en leiders van de E- en F-pupillen en de 
opkomst was zéér groot en er ontstond al snel een goede discussie over o.a. 
speelstijlen, oefenstof en randzaken, waarvan iedereen van elkaar wat heeft 
opgestoken. De TC is ervan overtuigd, dat dit ook een positieve bijdrage zal 
hebben in het geheel.

•	Begeleiding en ondersteuning (nieuwe) trainers en leiders.
•	Het aanbieden en regelen van cursussen voor nieuwe en huidige trainers.
•	Het (proberen) verbeteren/bewaken van de randvoorwaarden om te kunnen 

voetballen, wat betekent dat de materialen zoals ballen, doelen, hesjes e.d. in 
orde moeten zijn, maar laten we er met elkaar voor zorgen dat het ook in orde 
blijft ! Daarnaast hopen we natuurlijk de Gemeente zover te krijgen, dat Siveo 
binnen afzienbare tijd een kunstgrasveld zal krijgen, zodat iedereen op een 
goed veld en op voldoende ruimte kan trainen. Aan de inzet van het bestuur, 
maar vooral Paul Vonk en Rikkert Versluis kan het niet liggen !

Uiteraard zijn goede/uitvoerbare ideeën van Siveo-leden of mensen die Siveo 
een warm hart toedragen van harte welkom en horen wij deze graag !! 
Ik hoop dat met bovenstaand verhaal duidelijker wordt, wat de TC voor Siveo wil 
en kan betekenen, maar natuurlijk moeten we het met elkaar doen !!

Hans Bregman
Namens de TC
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O.V.M.-VERZERINGEN STEEKT…..
…. SIVEO-2 WEER IN GEHEEL NIEUWE OUTFIT..!!

Staand vlnr: Marvin Wisseloo, Hans van Tricht, Aad Bunnik, Wiljo Fierens, Erik 
Streng, Frank vd Vaart, Frank de Kruijf, Jurn vd Hoeven, Martin vd Hoeven
Zittend vlnr: Arnold Beiboer, Klaas van Elk (sponsor), Martien Meijer, Frank 
Broekhuizen, Leon Hoogerbrugge, Arien Beukers, Jan Vergeer

Zoals de voorzitter al opmerkte in het vorige Siveo Nieuws is naast de 
hoofdsponsor Bolton ook O.V.M.-verzekeringen verbonden gebleven aan Siveo-
2. Het team dat de laatste jaren zo succesvol opereert en het ook dit seizoen 
onder leiding van Hans van Tricht weer lekker doet, kreeg onlangs een geheel 
nieuwe outfit uitgereikt door directeur Klaas van Elk. Naast de fraaie nieuwe 
shirts met het nieuwe logo van O.V.M. – in de plaats gekomen van de O.B.M. 
– werden ook nieuwe inloopshirts overhandigd. Een mooi gebaar van onze 
plaatselijke verzekeraar. En Klaas blijkt zich zeker ook betrokken te voelen bij 
onze geel-blauwe reserves, want regelmatig volgt hij met veel interesse de duels 
van het team aan de Beemd.
Veel succes …… voor O.V.M. en de geel-blauwe reserves.

Dick van den Hoeven 

GEFELICITEERD
Wij feliciteren Ad en Gerda Brak, bij wie op 20 september 2008 een zoon is 
geboren, die zij de naam Milan Jan gaven..
Ook gaan onze gelukwensen alvast naar Jochem Pak en Hanna Meijer die elkaar 
op 21 oktober het jawoord zullen geven. 
Veel geluk..
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ZIEKENBOEG
Gelukkig begint de ziekenboeg weer een beetje leeg te stromen. Daarin zitten 
nog wel Cor Kleinveld en Kim Verhage. Kim zal echt nog wel effe buiten het 
voetballen moeten. 
Beterschap gewenst namens het geel-blauwe cluppie.

LEDENMUTATIES:
Opgezegd: Nicole de Jong , Miriam van Dam, Raquel van Vliet.
Aangemeld: Kjell van den Hoeven (rustend), Jasper Koster (F), Marco Verhoef (F), 
Lukas Timmerman (F), Sharon Wisseloo (trainend), Willemijn Kastelein (MJ), Robin 
Zwarts (B), Patrick Hoppe (F), Jeroen van Dijk (sen), Dirk Griffioen (sen), Christa de 
Groot (MJ), Bas Balvert (F), Vincent Werkhoven (sen), Gerard Verdouw (sen).

LEDENTAL BEREIKT RECORD: 352
De omstandigheden om te trainen mogen dan een flink deel van het seizoen 
abominabel zijn, het weerhoudt blijkbaar menigeen niet om lid te worden van 
onze plaatselijke voetbaltrots.
Toen ik 20 augustus de ledenlijst uitprintte stond het ledenaantal op 343 en op 1 
oktober werd het 350ste lid ingeschreven. Het was Jeroen van Dijk, hij had in juni 
z’n lidmaatschap opgezegd, maar besloot toch maar weer te gaan “ballen”.
Het vorige ledenrecord was 345 en dat werd bereikt op 5 februari 2007 (Maaike 
Burggraaf was toen het nieuwe lid; door een zware knie operatie kan ze voorlopig 
niet spelen en is nu daarom geen lid meer). Daarna zakte het ledental iets en 
bedroeg vorig seizoen zo’n 335 leden.
Hoeveel leden zijn er in de verschillende categorieën?
Spelende senioren (heren) 92 Senioren, die alleen trainen 14
Rustende  77 Dames senioren 19
A-junioren 15 B-junioren 21
C-junioren 19 D-pupillen 23
E-pupillen 20 F-pupillen 23
Meisjes A-junioren 14 Meisjes C- junioren 15

BIJNA GENOEG BARHULPEN
Op mijn oproep in het vorige Siveo Nieuws heb ik gelukkig nogal wat positieve 
reacties gehad. Vervolgens ben ik met de ledenlijst in de hand de senioren gaan 
benaderen die nog geen taken hadden. Bij elkaar leverde dit zo’n 20 nieuwe hulpen 
op. Alleen op de dinsdag- en woensdagavond zijn bij elkaar nog 5 mensen nodig 
die één keer in de 10 weken willen “barren”.  Wie o wie heeft nog tijd over?

BARMEDEWERKERS NAAR FEYENOORD – FC UTRECHT
De drankenleverancier (Heineken uit Houten) heeft een actie waarbij aan 
barhulpen van sportverenigingen kaartjes van eredivisiewedstrijden gegeven 
worden. Voor Feyenoord - FC Utrecht op zondag 9 november heb ik 4 kaartjes 
gekregen. Op het onlangs uitgedeelde barrooster stond dit vermeld. Uit degenen 
die zich bij mij opgegeven hebben worden op zaterdagmiddag 18 oktober in de 
kantine tijdens een openbare trekking de winnaars bekend gemaakt.

Wim Kastelein
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TOCH NOG ERGENS ROKEN…..?
Net als in de horeca is het roken ook in de Siveo-kantine uiteraard niet meer 
mogelijk. Maar de enthousiaste rokers blijken uiteraard buiten de kantine nog wel 
een plekje te kunnen vinden. De eerste zaterdagen van het seizoen was er – mede 
door het aardige weer - dan ook nogal wat volk buiten de kantine te signaleren. 
En ook buiten de kleedlokalen is er nog wel een enkeling waarneembaar die wil 
genieten van een peuk.
We troffen daar zelfs nog een rokende referee aan, maar die werd dan ook echt 
op heterdaad betrapt.

Effe de spanningen van de match laten verwerken met een rokertje…. In de 
kantine kan dat nu eenmaal niet meer.

MAARTEN EN LUCY DE BRUIN …..
… WINNEN EERSTE KLAVERJASRONDE.!!

De geel-blauwe kring was kennelijk nog niet echt ingesteld op de eerste 
klaverjasronde van vrijdag de 26e september. Terwijl de belangstelling vorig 
seizoen steeds groter werd, was het bij de ouverture van het seizoen 2008/2009 
nog aan de matige kant. Excuses waren er voor de wat vertraagde elektronische 
aankondiging. 
Toch overschreden een vijftal koppels de magische grens van 5000 punten,. 
Daarbij toonden zich Maarten en Lucy de Bruin zich de sterksten.
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Uitslag:
1. Maarten en Lucy de Bruin   5438 punten
2. Anton van Kippersluis en Jaap Muller   5377 punten
3. Ab van Dommelen en Dolf Muller  5173 punten
4. Olaf en Eline Groeneveld   5026 punten
5. Cor en Arend Muller    4818 punten
P. Cor Breedijk en Marco Verburg  3576 punten

De volgende klaverjasavonden zijn als volgt: 24 oktober, 21 november,  
19 december (bout), 23 januari, 20 februari, 20 maart en 10 april (eieren). 

Dick van den Hoeven

DE SIVEO DAMES ……..
….. MET HEEL JONGE SUPPORTERS..!!
 
SIVEO DA moest op 6 september 2008 om 12.15 op het tweede veld tegen 
Ariston ’80 uit Delft een bekerwedstrijd spelen. Die ochtend was het zwaar 
bewolkt met af en toe een buitje. Ook stond er een stevige wind.
Tara, de op 16 juli geboren dochter van Aad en Lennie Bunnik, was deze wedstrijd 
de jongste supporter.
Scheidsrechter was André Voorend.
In de eerste helft wist Priscilla het eerste doelpunt te scoren. Daarna lukte het de 
tegenstander een bal in het doel van SIVEO te krijgen. Echter Gerineke liet het 
niet op zich zitten en maakte nog een doelpunt voor SIVEO.
Na de rust leek de fut er bij SIVEO een beetje uit en kreeg Ariston er maar liefst 
zeven achter elkaar in waardoor de eindstand op 2 – 8 kwam.
Ik neem aan dat dit een schoonheidsfoutje was aangezien ze de bekerwedstrijd 
de zaterdag daarvoor tegen Smitshoek uit met 1 – 12 wisten te winnen en 
zaterdag 13 september uit met 0 -2 wisten te winnen.
SIVEO DA moesten op 20 september 2008 om 12.30 uur op het tweede veld 
tegen Vitesse Delft DA niet te verwarren met Vitesse uit Arnhem.
Het was die dag mooi zonnig weer.
Jongste supporter was dit keer Mike, het zoontje van Corné Kuijer en Petra 
Woerde. 
Priscilla wist al snel in de eerste helft met behulp van Marjolein het eerste 
doelpunt van de wedstrijd te scoren. Tot aan de rust werd er niet meer gescoord 
ook niet door de tegenpartij.
Na de rust kreeg Ellet er nog drie in zodat de eindstand 4-0 werd.
Gefeliciteerd dames!

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter Dameselftal
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WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEKEN
 
ZATERDAG 18 OKTOBER
10.15 SIVEO M1 - CKC M1
11.00 SIVEO B2 - ROHDA B2
12.15 SIVEO 2 - VVOR 3 (beker)
13.00 SIVEO B1 - SCHOONHOVEN B2 (beker)
14.30 SIVEO 4 - RIJNVOGELS 4
14.30 ZEVENHOVEN DA2 – SIVEO DA
15.00 UNIO C4 - SIVEO C (beker)
12.00 SPORTIEF A1 - SIVEO A (beker)
11.00 LINSCHOTEN MJ - SIVEO MJ
 
ZATERDAG 25 OKTOBER
08.45 SIVEO D2 - NICOLAAS BOYS D2
09.15 SIVEO E1 - RIJNSTREEK E1
09.15 SIVEO F3 - LINSCHOTEN F3
10.45 SIVEO MJ - BODEGRAVEN MJ
10.45 SIVEO M1 - FULL SPEED M1
12.15 SIVEO 2 - KATWIJK 5
12.30 SIVEO B1 - SVS B2
14.30 SIVEO 1 - WOUBRUGGE 1
14.30 SIVEO 3 - BVCB 3
16.15 SIVEO C - NIEUWKOOP C3
09.45 NSV E1 - SIVEO E2
10.15 ALTIOR F2 - SIVEO F1
10.30 WADDINXVEEN D2 - SIVEO D1
13.00 DSO 7 - SIVEO 4
12.45 SPORTLUST B3 - SIVEO B2
13.00 NIEUWKOOP A2 - SIVEO A1
13.00 RKAVV DA - SIVEO DA
14.30 KOUDEKERK 5 - SIVEO 5
09.00 VEP F3 - SIVEO F2

ZATERDAG 1 NOVEMBER
09.30 SIVEO F2 - NIEUWERKERK F11
09.30 SIVEO F1 - KICKERS F2
09.30 SIVEO E2 - LINSCHOTEN E2
10.45 SIVEO D1 - BE FAIR D3
10.45 SIVEO B2 - ESTO B1
12.30 SIVEO DA1 - AMMERSTOL DA1
12.30 SIVEO 5 - REEUWIJK 5
02.30 SIVEO 4 - JODAN BOYS 5
14.30 REEUWIJK  1 - SIVEO 1
12.45 SPORTLUST 4 - SIVEO 2
13.00 LINSCHOTEN 2 - SIVEO 3
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14.45 RVC B1 - SIVEO B1
11.45 ALPHENSE BOYS C7 - SIVEO C1
08.30 LINSCHOTEN D2 - SIVEO D2
09.45 SPORTLUST E3 - SIVEO E1
09.30 ALPHENSE BOYS F15 - SIVEO F3
13.00 CABAUW M1 - SIVEO M1
15.15 CKC MJ1 - SIVEO MJ
 
ZATERDAG 8 NOVEMBER 
08.30 SIVEO D1 - FLOREANT D3
08.30 SIVEO D2 - MEERBURG D6
09.45 SIVEO E1 - SOCCER BOYS E3
09.45 SIVEO E2 - BE FAIR E6
09.45 SIVEO MJ - ESTO MJ1
10.45 SIVEO C - NIC BOYS C3
11.25 SIVEO 5 - WDS 6
12.15 SIVEO 2 - VICTORIA 2
13.15 SIVEO B1 - SCHOONHOVEN B2
02.30 SIVEO 1 - OUDEWATER 1
03.00 SIVEO 3 - SOCCER BOYS 3
14.30 ZWAMMERDAM 3 - SIVEO 4
12.00 ZWAMMERDAM A1 - SIVEO A
10.30 ALPH BOYS F7 - SIVEO F1
10.30 MOORDRECHT F3 - SIVEO F2
08.30 WOERDEN F7 - SIVEO F3
14.30 SOCCER BOYS DA2 - SIVEO DA

WAT IS DAN VOETBALLEN?

Deze en nog andere vragen stonden centraal op een bijeenkomst, genoemd  
“aftrapbijeenkomst pupillenkader”, georganiseerd door de KNVB bij SV Nieuw-
koop op vrijdag 26 september. Thema van de avond was “Leren voetballen” en 
werd gehouden voor verenigingen in de regio en was gericht op leiders, trainers 
en TJC’s (technisch jeugdcoördinator) van jeugdvoetbal. Er waren geschat zo’n 
45 mensen aanwezig met een zeer gevarieerde leeftijd. De avond begon met 
de vraag “wat is de doelstelling van jeugdvoetbal”. Na enkele verschillende 
pogingen vanuit het publiek werd het antwoord op het scherm getoond 
“Kinderen met plezier nog beter leren voetballen”. Na wat discussie hierover 
volgde de introductie naar een praktijkgedeelte waarbij de volgende vragen 
centraal stonden:
1)  Wat is dan voetballen?
2)  Wie zijn dan deze kinderen en wat mogen we van ze verwachten?
3)   Hoe kunnen we voetballen leerbaar maken, zodat dit met plezier gepaard 

gaat?
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Na wat uitleg gingen we met z’n allen naar buiten waar een aantal D-spelertjes 
een training kregen die voor ons als demonstratie werd gebruikt en waarbij we 
op zoek gingen naar de antwoorden. Er waren drietal spelvormen uitgezet: 4 
tegen 4 lijndribbel, 4 tegen 4 kleine doelen en 4 tegen 4 grote doelen.  Bij alle 
spelletjes stonden we stil bij de drie eerder gestelde vragen, maar natuurlijk 
ook bij de bedoeling van het spel zelf, wat de spelertjes ervan opsteken en wat 
je als trainer/coach kan doen om dit te verzorgen. Tijdens dit rondje praktijk 
vonden we de antwoorden en werd er met name discussie gevoerd over de 
methode van trainen en of dit wel binnen de eigen club gebruikt kan worden. 
Ook werd in gegaan wat je daar voor moet doen en wat de rol is van trainer/
coach/ jeugdcoördinator. 
Na afloop van de training gingen we weer naar binnen om stil te staan bij 
datgene wat we net gezien en gehoord hadden. Natuurlijk kwamen daar 
de antwoorden aan de orde. Vraag 1 lijkt eenvoudig, maar je kan er alles bij 
bedenken, waardoor een juist antwoord toch weer lastig wordt. Voetballen is 
simpel gesteld aanvallen, verdedigen, omschakelen en scoren. Vraag 2 is wat 
lastiger, omdat dit sterk afhankelijk is van leeftijd, achtergrond en mogelijkheden 
van de speler. Het antwoord varieert dan ook, maar het grootste struikelblok 
is ons (volwassen) denken van hoe voetbal gespeeld wordt tegenover wat 
kinderen daadwerkelijk kunnen. Het verschil daartussen en er bewust van zijn 
verdient de aandacht. Voor vraag 3 konden we gebruik maken van de training 
die we zojuist gezien hadden. Kinderen leren voetballen door te voetballen, en 
dus het spel te spelen. Dit betekent overigens niet een partijtje spelen van een 
uur lang, maar zeer gericht met bepaalde spelvormen bepaalde handelingen 
stimuleren, herhalen en verbeteren, waarbij de trainer/coach een grote rol heeft. 
Nadruk moet liggen op  die dingen waarmee ze ook in de wedstrijd te maken 
hebben. Spelregels, tijd, medespeler, tegenstander, bal, doel, enzovoort en dit 
zien te verbeteren. Natuurlijk spelen hierin andere dingen een rol zoals leeftijd, 
niveau en beleving, maar hier ligt de belangrijkste taak van de trainer/coach. 
Conclusie was dat dit soort spelvormen de meeste tijd in beslag moeten nemen, 
nadat er ook was stil gestaan bij het zogenaamd ‘technisch trainen’ waarbij heel 
specifiek op bepaalde handelingen wordt getraind. Dit op zich is goed, maar 
zou een beperkt gedeelte van de training in beslag moeten nemen. Voetbal leren 
door te voetballen zoals ze dat ook in een wedstrijd zullen meemaken. Dit en 
nog vele andere tips, adviezen en mogelijkheden om dit te verbeteren werden 
aangedragen in de afronding van de avond.
Terugkijkend op de avond was deze geslaagd en gaf het zeker een bepaald 
(ander) inzicht en manier van denken, die wat mij betreft navolging verdient 
door te kijken naar de wijze waarop we vandaag de dag invulling geven aan 
onze trainingen voor de jeugd. Natuurlijk moet je kijken naar de mogelijkheden 
die er zijn, maar denkend aan de doelstelling “Kinderen met plezier nog beter 
leren voetballen” en de D-spelertjes die met veel plezier de training deden en na 
afloop een grote glimlach van oor tot oor hadden, is het bewijs dat hier wat valt 
te halen, voor zowel de spelers zelf, als club in het algemeen.

Ronald Koster, 
leider Siveo E1.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
VRIJDAGAVOND 31 OKTOBER OM 20.30 UUR

AGENDA
 
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ledenvergadering 9 november 2007
4. Financieel jaarverslag seizoen 2007-2008 en begroting 2008-2009
5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming 2 nieuwe leden.
6. Voorstel contributie verhoging
7. Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend zijn Joost van der Horst, Joost Hoogerbrugge, Frank 
Broekhuizen en Rikkert Versluis.
Joost van der Horst, Joost Hoogerbrugge en Frank Broekhuizen treden af. 
Rikkert Versluis stelt zich weer herkiesbaar.
Nieuwe benoemingen binnen het bestuur zijn Hans Bregman, Jeroen Groen  
in 't Wout en Lennie Bunnik. 
Op dit moment zijn we nog op zoek naar iemand die de PR Commissie wil 
gaan leiden.

8. Update kunstgrasveld / beheerplan sportaccommodaties
9. Nieuwe rookbeleid in de horeca. Wat gaan we bij SIVEO hiermee doen??
10. Jubileumcommissie.
11. Mededelingen
12. Rondvraag
13. Sluiting

BERICHTEN VAN DE JEUGDCOMMISSIE

Samenstelling:
Coördinator algemeen : Ruud Hageman  (0348-560305)
Technische zaken : Ton Steenbergen  (0348-691859)
Secretaris  : Margriet Vermeij  (0348-691931)
Lid   : Dick Fierens   (0348-691925)
Lid   : Edwin de Kruijf   (0348-691734)
Lid   : Monique Bregman  (0348-691041)
Wedstrijdsecretaris : Edwin Hoogerbrugge  (0348-422927)
Jeugdlotto  : Leo Pouw

De herfstvakantie in het vooruitzicht even een moment van rust, terugblik en 
activiteiten en plannen voor de rest van het seizoen.
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SINTERKLAASFEEST
Vrijdag 28 november 2008 is het weer zover. Voor onze puppy’s en de F-pupillen 
hebben wij weer een brief naar Spanje gestuurd om Sinterklaas en zijn Pieten 
te vragen weer een bezoek aan de Beemd te brengen. Alle ouders, leiders en 
trainers zijn uiteraard van harte welkom. De uitnodigingen zullen nog verstuurd 
worden.

TRAINEN OP ZATERDAGEN
Er is weer een schema gemaakt betreffende het trainen op de zaterdagen bij 
aflastingen. Kijk goed naar de tijden zodat we niet in elkaars vaarwater gaan 
zitten. Ook moeten de F- en E-pupillen rekening houden met de puppy’s. De 
puppy’s ballen namelijk t/m 23 november iedere zaterdag tussen 09.00 en 10.00 
uur.

BINGO- FILMAVOND
Om weer eens iets nieuws te doen voor de jeugd hebben wij besloten om op 
vrijdagavond 12 december voor de C t/m de E en de meiden een bingo/filmavond 
te organiseren. Hou deze avond dus vrij want het gaat erg gezellig worden.

JAARLIJKSE UITJES D, E en F.
Daar de jaarlijkse uitjes van de jeugdteams de laatste jaren aardig in de papieren 
lopen hebben wij als jeugdbestuur een plan opgevat eens iets anders te gaan 
doen. 
Voor de D, E en F-pupillen hebben wij daarom besloten om op 15 en 16 mei 
2009 iets heel leuks te organiseren. Wat we dan gaan doen houden we nog even 
geheim maar zet deze dagen maar vast in je agenda. Jullie worden op vrijdag 
15 mei, omstreeks 17.00 uur verwacht op de Beemd en het zal tot de volgende 
ochtend gaan duren. De uitjes komen voor de D, E en de F dus te vervallen.

TAKENVERDELING
In de laatste vergadering heeft het jeugdbestuur besloten dat iedere afdeling een 
aanspreekpunt krijgt. Deze verdeling ziet er als volgt uit:
Meisjes:                        Dick Fierens
F-pupillen:                      Monique Bregman
E-pupillen:                     Edwin de Kruijf
D-pupillen:                     Ruud Hageman
C-junioren:                    Margriet Vermeij
A en B-junioren:            Ton Steenbergen

Dus als er spelers, ouders, leiders of trainers vragen cq opmerkingen hebben 
kijk dan even naar het lijstje bij wie je aan moet kloppen.
Dit was het voor zover weer even.

De voetbalgroeten van
Ruud Hageman..
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BERICHT VOOR ALLE JEUGDSPELERS…!

Het volgende willen we nogmaals even onder de aandacht brengen:

Het is van groot belang dat er TIJDIG afgemeld wordt bij de leider, als er niet 
meegevoetbald kan worden met een wedstrijd, of deze nu op zaterdag is of 
door de weeks!! Zeker als de reden vakantie of school is weet je dat al geruime 
tijd van de voren en kan men dit zeker 3 dagen van te voren al laten weten. Het 
gebeurt nu teveel dat men vrijdagavond laat, zaterdagsmorgen of zelfs helemaal 
niets laat horen. Dit kan absoluut niet want ook bij ons cluppie hebben we niet 
een paar blikken spelers op de plank staan die we even kunnen openrukken als 
we er te kort hebben.
Je dupeert gewoon je team als je niet tijdig afmeld. Ook als je een blessure hebt 
weet je dat vaak ook al op donderdag en maar in een enkel geval later, dus geef 
dat door!
Want dan weet de leider hoeveel hij er tot zijn beschikking heeft voor een 
wedstrijd en kan hij als het nodig zou zijn er ook eentje “uitlenen” aan een ander 
team bij een tekort!
Dus luitjes denk hier even aan…het is voor leiders en teamgenoten wel zo 
prettig!

Afmelden gebeurt altijd bij de leider,
Nog even de telefoonnummers voor de afmeldingen van de oudere jeugd:
Bij de A is dit bij: Ton Steenbergen 691859 of Arjo 423380
Bij de B1 bij Jan Angenent 691190
Bij de B2 bij Gerard Voorend 691576
Bij de C bij Marcel Kemp 692146

Namens de jeugdcommissie,
Margriet

ALSNOG ………
DE SEIZOENSAFSLUITING VAN SIVEO C..!!

Het seizoen 2007/2008 is voor de C best redelijk verlopen. We hebben naar onze 
mogelijkheden, d.w.z. een beetje verdedigend in een 4-4-2 systeem, gevoetbald 
en regelmatig onze puntjes mee kunnen pakken. Dit heeft geresulteerd in een 
verdienstelijke plaats op de ranglijst net boven de middenmoot. Een resultaat 
waaraan iedereen zijn steentje heeft bijgedragen.
Grootste winst dit seizoen is geweest dat we van 13/14 individuen langzamerhand 
een echt team zijn geworden van jongens die wat voor elkaar over hebben. 
Met deze instelling komen de resultaten vanzelf en heb je bovendien onderling 
een hoop lol. Dat is ook waar een vereniging als Siveo voor staat.
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Op zaterdag 5 juli 2008 hebben we als afsluiting van het seizoen 2007/2008 ons 
uitje gehad. We zijn met z´n allen op de fiets naar Woerden gereden. Dat was op 
zich al een hele uitdaging, vooral voor Cor omdat hij vrijwel nooit fietst en 2x de 
afstand Meije-Zegveld extra moest afleggen!
In Woerden hebben we 2 uur gebowld met een hapje en een drankje erbij. 
Een paar jongens vroegen zich vooraf af of dit wel leuk zou zijn. Toen we eenmaal 
begonnen waren kwam de stemming er al snel in, werden de koppies al roder en 
roder en vlogen de “spares” en “strikes” van “Ali”,  “Achmed” , “Rashid” en de 
anderen over de banen.
De tijd vloog voorbij en zaten we weer op de fiets richting Zegveld voor een 
patatje en een drankje bij Siveo-sponsor HOKO.

Kortom een gezellige afsluiting van een geslaagd voetbaljaar. We danken 
natuurlijk Siveo voor de bijdrage in de kosten.

Wij wensen “onze jongens” volgend jaar veel plezier en succes. Voor de meesten 
in de B en een aantal jongeren in de C.

De leiders van de C
Cor, Gerard en Piet
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PUPIL VAN DE WEEK

CORNO DE LEEUW
 
Pupil van de week: Corno de Leeuw, geboren op 
18 maart 1998 in Woerden. Corno woont op de 
Dwarsweg op nr. 13.
Wedstrijd: Siveo’60- Floreant.
Datum:  Zaterdag 6 september 2008.
Eindstand:  2-0.
Balsponsor:  Bouwbedrijf Bolton BV Woerden/
Zegveld.
Welk zevental speel jezelf: Corno voetbalt in de E1, 
Ronald Koster is z’n leider en getraind wordt er door 
Bob Markman, Jan Vergeer en Maarten de Bruijn.
Welke positie speel jezelf:  Corno speelt als verdediger.
Leukste positie om zelf te spelen: In de verdediging, kan je de bal lekker weg 
“peunen” als t’ie eraan komt.
Favoriete club: Ajax en Siveo.
Favoriete speler: Wesley Sneider, omdat hij verdediger is en gewoon goed! 
Favoriete speler Siveo: (Mar)Co Bunnik
Man of the match: Na lang nadenken valt de keuze op Bastiaan Brak.
Leukste van de pupillenmiddag: Warming-up.
Leukste moment van de wedstrijd: Het scoren!
Hobby’s:  Naast voetbal ook trommelen.
Favoriete eten: Pannenkoeken, hij lust eigenlijk alles wel.
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Ze waren allemaal wel heel mooi!
Scoren als pupil: Ja ….
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PUPIL VAN DE WEEK

PIM VAN OOSTRUM 

Pupil van de week: Pim van Oostrum, geboren 
in Zegveld op 24 mei 1998. Pim woont in de 
Lijsterbeslaan op nr. 8
Wedstrijd: Siveo’60 –Linschoten
Datum: Zaterdag 20 september 2008.
Eindstand: 5-2
Balsponsor: Hollands-Midden B.V.
Welk team speel jezelf: Pim voetbalt in de D2, waarvan 
z’n vader, Gerard van der Linden en Gertjan Pels 
leiders zijn, getraind wordt er door Marvin Wisseloo 
en Peter de Jong.
Welke positie speel jezelf : Voorstopper, een leuke plek.
Welke positie vind je het leukst: Voorstopper, da’s leuker als mid-mid want als 
voorstopper kan je meer verdedigen.
Favoriete club: Feijenoord en Arsenal, omdat van Persie daar speelt.
Favoriete speler: Robin van Persie, waarom? Die heeft echt talent en heeft bij 
Feijenoord gespeeld.
Favoriet bij Siveo’60: Rikkert Versluis, gewoon aardig en de zoon van onze 
oppas.
Man of the match: Het hele team en de fles wijn heeft hij aan de trainer 
gegeven.
Leukste moment van de middag: De aftrap nemen en de wedstrijdbespreking.
Leukste moment van de wedstrijd: Aan het eind van de wedstrijd dat iedereen 
ging juichen omdat ze gewonnen hadden.
Hobby’s: Buitenspelen en steppen.
Favoriete eten: Roerbakmie maar de meeste “prakkies” daar houdt hij niet van…. 
en zeker geen wortels. 
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Zo’n 3 weken geleden, er werd een corner 
genomen en ik stond op de 16 meter en schoot hem zo net over de keeper heen 
het doel in, net naast de kruising!
Scoren als pupil: Ja!

Pim vond alles heel leuk deze middag, hij vond wel dat er heel wat langer 
ingelopen werd als bij zijn team. Wel 8x heen en weer lopen en inschieten met 
hele lange ballen! 
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PUPIL VAN DE WEEK

SAM NIEUWENHOFF 

Pupil van de week: Sam Nieuwenhoff, 
Sam woont in de Meije op nr. 68 en is op 
18 november 1998 geboren in Den Haag.
Wedstrijd: Siveo’60 –SVOW.
Datum: Zaterdag 4 oktober 2008.
Eindstand:  3-4.
Balsponsor: Van Hanswijk Marktkramen.
Welk team speel jezelf: Sam speelt in de D2, zijn trainers zijn Marvin Wisseloo en 
Peter de Jong. Als leiders gaan iedere week mee Piet van Oostrum, Gertjan Pels 
en Gerard van der Linden.
Welke positie speel jezelf: ”Ik sta elke week op keep”.
Leukste positie om zelf te spelen: Keeper vindt hij het leukste plekje en zou dit 
zeker ook kiezen als dat kon. Je hoeft er niet altijd veel te doen.
Favoriete club: Vitesse, m’n vader is daar ook voor, vertelt hij.
Favoriete speler: Edwin van der.Sar, een goeie keep en Edwin kiest hij ook omdat 
z’n moeder daar zo gek van is!
Favoriete speler  Siveo: Eric Streng, de keeper!
Man of the match: Marc van Amerongen, een aardige jongen en hij neemt de 
vrije trappen erg goed.
Leukste moment van de middag: In de dug-out met de spelers, een beetje 
kletsen enz.
Leukste moment van de wedstrijd: Toen er werd gescoord.
Hobby’s: Trampoline springen en varen met een motorbootje.
Favoriet eten: Pannenkoeken en geen spruitjes als `t even kan.
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Met het stratenvoetbal, Sam zat in het “winnende” 
team van de Meije en stond in de finale. Maakte hij in de laatste minuut nog een 
doelpunt en toen was hij kampioen!
Een andere mooie treffer was toen hij nog op “klein” veld speelde, hij schoot 
vanaf de middellijn in de goal.
Scoren als pupil: Ja!!

Margriet
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TRAINEN IN DE HAL
 
We hebben afgelopen week een staaltje puur Nederlands weer gehad. Het 
kan dus zomaar gebeuren, dat er niet meer op het trainingsveld getraind kan 
worden. Gelukkig hebben we bij SIVEO dan nog een hal. Om alle teams toch de 
gelegenheid te geven, om te trainen, was het passen en meten. We denken, met 
het onderstaande schema ieder team zoveel mogelijk deze kans te geven.
Dit schema geldt doordeweeks, als er echt niet op het trainingsveld getraind kan 
worden (dat wordt in overleg door de trainers bepaald).
Voor de zaterdag geldt dit schema als er een algehele afgelasting is; t/m 23 
november is er op zaterdag  puppyvoetbal, dus kan er nog niet door E en F 
getraind worden.
In alle andere gevallen in overleg met de leiders/trainers, van de teams die ervoor, 
of erna trainen.
Oefenwedstrijden, of toernooien in de hal, altijd even aanmelden bij Edwin 
Hoogerbrugge.
Mocht jouw team op zaterdag niet trainen, geef dit dan even door bij de leiders 
van de aanliggende teams.
Let er even op, dat als het voorgaande team nog aan het trainen is, dat jouw 
team niet aan het ballen is in het veld. Dit is erg storend voor het trainende team, 
ze vinden het zelf ook niet fijn, als dat tijdens hun eigen training gebeurt.
 
Namens de jeugdcommissie, Dick Fierens

SCHEMA HALTRAININGEN

Ma. 17.00 - 17.45 C
  17.45 - 18.30 B2
  18.30 - 19.15 M1
  19.15 - 20.00 B1
  20.00 - 20.45 A
  20.45 - 21.30 Da

Di. 17.00 - 18.00 E1 - E2
  18.00 - 19.00 D1 - D2
  19.00 - 20.15 A-Selectie
  20.15 - 21.30 B-Selectie

Wo. 16.30 - 17.30 MJ
  17.30 - 18.15 C
  18.15 - 19.00 B2
  19.00 - 19.45 M1
  19.45 - 20.30 B1 
  20.30 - 21.15 A 
  21.15 - 22.00 Da 

Do. 16.00 - 17.00 F
  17.00 - 18.00 E1 en E2
  18.00 - 19.00 D1 - D2
  19.00 - 20.00 B-Selectie
  20.00 - 21.00 A-Selectie
  21.00 - 22.00  Overige 

senioren

Za. 09.00 - 09.45 E en F
  09.45 - 10.30 D
  10.30 - 11.15 C
  11.15 - 12.00 M1 - MJ
  12.00 - 12.45 B
  12.45 - 13.30 A
  13.30 - 14.15 Da
  14.15 -   Selectie
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START PUPPY-VOETBAL 

Eén van de eerste aanmeldingen kwam al snel. De beste man wilde het hondje 
van de buren op voetbal doen. ‘Nee meneer, puppy- voetbal is bedoeld voor 
4 en 5 jarige jongens en meisjes die spelenderwijs kennis willen maken met 
voetbal.’
Gelukkig waren er voldoende mensen die de bedoeling van puppy- voetbal 
wel begrepen en zo startten we zaterdag 20 september met 11 sportieve jonge 
Zegvelders en zelfs ééntje uit Woerdense Verlaat.
In het najaar zal puppy-voetbal 10 keer plaatsvinden en in het voorjaar weer 10 
keer.
Na een half uur begonnen de eerste gezichten al wat rood te kleuren van de 
inspanning en was het tijd voor de limonade. De laatste 20 minuten werd 
ingeruimd voor een echte partij voetbal. Zo ziet een uurtje puppy- voetbal er 
namelijk uit. Eerst een korte warming up om warm te worden. Daarna tot de 
pauze allerlei oefeningen van overschieten en ingooien tot zig-zaggen en kegelen 
en tot slot, na de limonade, een wedstrijdje.
Wij trainers vinden het hartstikke leuk dat iedereen zo enthousiast meedoet en 
hopen dat alle puppy’s lekker blijven komen.

Arien Beukers, Frank de Kruijf, Edwin de Kruijf

Als u meer wilt weten over puppy-voetbal kunt u contact opnemen met Hans 
Bregman (tel. 0348-691041) of Edwin de Kruijf (tel. 06-25454699)

De puppy”s voor het eerst bijeen in de Siveo-hal. Vlnr. Lynn van den Hoeven, Lex 
Hoogeveen, Bart Lagerweij, Karlijn van der Horst, Damian Plomp, Stan van den 
Hoeven, Niels Muit, Jeroen Frasa, Otto Immerzeel, Merel van der Horst, Sanna 
Beiboer. Op de foto ontbreekt Floris Verburg.
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Natuurlijk is er meteen ook volop actie bij de pups.
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  1ste  4e klB GS PT V  T
-----------------------------------------------
  REEUWIJK 6 15 18 - 7
  OUDEWATER 6 11 19 - 12
  FLOREANT 6  11 14 - 11
  TAVV 6  11 11 - 8
  SVOW 6  10 19 - 18
 *SIVEO 6 9 15 - 10
  BERGAMBACHT 6 9 5 - 10
  ROHDA 6 7 15 - 15
  MOERKAPELLE 6 7 9 - 11
  WOUBRUGGE 6 5 6 - 11
  LINSCHOTEN 6 5 11 - 18
  PERKOUW 6 1 3 - 14

   
  2de  3e klB GS PT V  T
-----------------------------------------------
  NOORDWIJK 5 6  15 21 - 10
  TER LEEDE 3 6  14 19 - 10
  VICTORIA 2 6  10 10 - 6
  BSC 2 6  10 10 - 10
 *SIVEO 2 6   9 15 - 10
  TAVV 2 6   8 12 - 11
  QUICK BOYS 6 6   7 15 - 13
  SPORTLUST 4 6   7 17 - 20
  KATWIJK 5 6   6    8 - 10
  ALPHIA 3 6   6 12 - 20
  LEIDEN 2 6   5    9 - 18
  KAMERIK 2 6   4    8 - 18

    
  3de  3e klC GS PT V  T
-----------------------------------------------
  SCHOONHOVEN 2     6  16 18 - 8
  SOCCER BOYS 3     5  15 20 - 12
  DSO 3 6  15 17 - 6
  BVCB 3 6  10 11 - 7
  LINSCHOTEN 2      6   8 14 - 14
  JODAN BOYS 4      6   7 13 - 14
  ALPHIA 2 6   7 10 - 13
  FLOREANT 2 5   6 11 - 11
  BERKEL 2 6   6 10 - 12
  ROHDA 2 5   5    6 - 10
 *SIVEO 3 6 3    4 - 17
  BE FAIR 3 5   0    8 - 18

  4de  4e klC GS PT V  T
-----------------------------------------------
  BE FAIR 4 3 7 11 - 4
  ALPHIA 4 3 7    9 - 2
  SPIRIT 4 3 7    9 - 4
  SPORTLUST 5 3 7 11 - 7
  RIJNVOGELS 4    2 6 10 - 3
  BVCB 4 3 6    9 - 9
  JODAN BOYS 5    3 4  7 - 7
  FLOREANT 3 3 2  4 - 8
  TAVV 3 3 1  3 - 7
 *SIVEO 4 2   0    0 - 7
  DSO 7 3   0  4 - 11
  ZWAMMERDAM 3    3   0  4 - 12
    
    
  5de  8ste klF GS PT V  T
-----------------------------------------------
  BE FAIR 7 3   9 11 - 3
  SOCCER BOYS 7 3   9 10 - 6
  KOUDEKERK 5 3 7 14 - 3
 *SIVEO 5 3 6  7 - 12
  WDS 6 3 4 11 - 10
  TAVV 5 3 4 10 - 10
  WOUBRUGGE 5 3 4    9 - 11
  SPORTLUST 12    3 3 14 - 14
  ARC 16 3 3 11 - 12
  REEUWIJK 5 3 3    9 - 14
  ZWAMMERDAM 4    3   0  2 - 7
  AARLANDERVEEN 4 3   0  3 - 9
    
    
  A  3e klB GS PT V  T
-----------------------------------------------
  ARC A3 2 6 11 - 6
  ALPHIA A1 3 6 20 - 8
  VEP A2 3 6    9 - 8
  KAMERIK A1 2 4    5 - 1
  ALPH BOYS A4    2 4  6 - 5
 *SIVEO A1 3 4 12 - 9
  FOREHOLTE A3    3 4 8 - 9
  QUICK BOYS A4   2 3 10 - 8
  ZWAMMERDAM A1   3 3  7 - 9 
  NIEUWKOOP A2    2   0  2 - 15 
  LINSCHOTEN A1   3   0  2 - 14 

STANDEN SIVEOTEAMS PER 11 OKTOBER 2008
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  B1  3e klC GS PT V  T
-----------------------------------------------
 *SIVEO B1 3 7 12 - 8
  RVC B1 3 6 15 - 5
  OLYMPIA B2 3 6 8 - 5
  FLOREANT B2 1 3  3 - 0
  BE FAIR B2 1 3  3 - 1
  BVCB B2 2 3  2 - 4
  SVS B2 3 3  4 - 15
  SCHOONHOVEN B2  3 2  4 - 5
  GOUDA B1 3 2    5 - 7
  DCV B2 2 1  4 - 5
  cvvZWERVERS B2  1   0  1 - 3
  JODAN BOYS B3   1   0  3 - 6
    
    
  B2  4e klC GS PT V  T
-----------------------------------------------
  MOERKAPELLE B1  3   9 22 - 3
  ESTO B1 2 3 8 - 6
  SPORTLUST B3    2 3  4 - 8
 *SIVEO B2 2 3  1 - 9
  OLYMPIA B4 2 2  2 - 2
  GROENEWEG B2    1 1    0 - 0
  ZWAMMERDAM B1   1 1    0 - 0
  ROHDA B2 2 1  1 - 3
  VEP B2 3 1  2 - 9
  REEUWIJK B2 0   0    0 - 0
  SOCCER BOYS B3    0   0    0 - 0

    
    
  C  6e klC GS PT V  T
-----------------------------------------------
 *SIVEO C1 3 7 31 - 6
  SPORTLUST C4    2 6 22 - 0
  ALPH BOYS C7    2 6 10 - 5
  NSV C1 3 6 11 - 12
  NIC BOYS C3 2 3  3 - 8
  VEP C3 3 3 10 - 20
  ARC C8 3 3  4 - 16
  WOERDEN C3 3 3 12 - 29
  SPORTIEF C1 3 1 8 - 11
  ZEVENHOVEN C2   1   0  1 - 2
  NIEUWKOOP C3    1   0  1 - 4

  D1   5e klB GS PT V  T
-----------------------------------------------
 *SIVEO D1 3   9 37 - 3
  BVCB D4 3   9 15 - 4
  ARC D4 2 4 13 - 5
  ALPH BOYS D6    3 4 12 - 8
  WADDINXVEEN D2  1 3  7 - 1
  BE FAIR D3 2 3  7 - 3
  ESTO D2 2 3  7 - 13
  VEP D2 2 3  2 - 11
  DSO D4 3 3 10 - 15
  FLOREANT D3 1   0  1 - 4
  WSE D1 3   0  6 - 26
  TOGB D5 3   0  3 - 27
    
    
  D2  6e klB GS PT V  T
-----------------------------------------------
  BSC D2 3   9 21 - 1
  ALPH BOYS D7    2 6 17 - 5
  ALPHEN D1 2 6 11 - 0
  ARC D5 1 3    5 - 0
  ALKMANIA D2 2 3 14 - 4
  MEERBURG D6 2 3  4 - 3
  LINSCHOTEN D2   2 3  2 - 14
 *SIVEO D2 3 3  3 - 10
  WOERDEN D3 1   0    0 - 6
  SJZ D4M 2   0    0 - 6
  NICOL BOYS D2   2   0  1 - 13
  TAVV D2 2   0  2 - 18
    
    
  E1  5e klD GS PT V  T
-----------------------------------------------
  SOCCER BOYS E3    5  13 40 - 9 
  RIJNSTREEK E1     5  12 34 - 7 
  FLOREANT E2 4  10 22 - 4
  ARC E7 3 6 12 - 13
  VEP E2 4 6 16 - 16
 *SIVEO E1 4 6 13 - 14 
  KAMERIK E1 4 6 15 - 23 
  WADDINXVEEN E2  4 3 17 - 22 
  SPORTLUST E5    4 3 14 - 25
  SPORTLUST E3      0   0    0 - 0
  ALPH BOYS E5    3   0  4 - 24
  NIEUWKOOP E3    4   0  3 - 33 
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  E2  7e klD GS PT V  T
-----------------------------------------------
  KAMERIK E2 4  10 25 - 14
  BE FAIR E6 3   9 23 - 3
  NSV E1 4   9 26 - 15
  ESTO E4 5   9 30 - 13
  LINSCHOTEN E2     5   9 38 - 28
  ZWAMMERDAM E2   4 7 16 - 22
  WOERDEN E5 5 6 22 - 20
  ALPH BOYS E9    4 4 12 - 14
  ARC E11 4 4 12 - 14
  SPORTLUST E7    4 4    9 - 26
  SOCCER BOYS E5    5 4    9 - 23
 *SIVEO E2 5   0    5 - 35
    
    
  F1  7e klC GS PT V  T
-----------------------------------------------
 *SIVEO F1 4  10 30 - 6
  ALPH BOYS F7    4  10 18 - 4
  ALTIOR F2 3   9 21 - 3
  WDS F2 5   9 13 - 17
  ZWAMMERDAM F1   3 7 21 - 6
  SPORTLUST F7    4 6 12 - 16
  ALPHIA F3 4 4  7 - 15
  ARC F7 4 3   9 - 13 
  KICKERS F2 4 3  6 - 14 
  NIEUWKOOP F4    4 3  7 - 16 
  WOERDEN F4 5   0  2 - 36 
    
    
  F2  9e  KLD GS PT V  T
-----------------------------------------------
  ZWAMMERDAM F2     5  12 24 - 6 
  VEP F3 4  10 31 - 6 
  NIEUWERKERK F11   5  10 48 - 10 
  KAMERIK F3 4   9 24 - 15 
  REEUWIJK F5 5   9 15 - 29 
  SPORTLUST F9    4 6 12 - 10 
  MOORDRECHT F3   4 4  7 - 23 
  WOERDEN F5 5 4 14 - 24 
  ALPH BOYS F11     5 4 17 - 30 
  ARC F14 3 3  7 - 26
  SIVEO F2 5 3 13 - 27
  BE FAIR F7 3 1  7 - 13

  F3  10EKLH GS PT V  T
-----------------------------------------------
  LINSCHOTEN F3     5  13 41 - 7
  NICOL BOYS F3   4  12 21 - 2
  ALPH BOYS F15    5 10 32 - 7
  SPORTIEF F1 5 10 16 - 15 
  VEP F4 5   9 27 - 9 
  NSV F5 5   9 10 - 8 
  ROHDA F4 4 7 10 - 8
  SPORTLUST F11   4 6 14 - 15
 *SIVEO F3 5 3  7 - 12
  WDS F4 5 3  7 - 22 
  WOERDEN F7 4   0  4 - 18 
  NIEUWKOOP F8      5   0    0 - 66 

  DAMES  4e klC GS PT V  T
-----------------------------------------------
  RKAVV DA1 3   9 23 - 3
  AMMERSTOL DA1   2 6  7 - 2
 *SIVEO DA1 2 6  4 - 1
  SVS DA1 3 6 28 - 5 
  BERKEL DA3 3 6    5 - 13 
  ROHDA DA1 2 3  3 - 2 
  ZEVENHOVEN DA2  2 3  3 - 5 
  SOCCER BOYS DA2 3 3  4 - 24 
  SPORTLUST DA1   2   0  2 - 4 
  SCHOONHOVEN DA1 3   0  2 - 10 
  BVCB DA1 3 0 0 - 12 
    
    
  M1  2e KLB GS PT V  T
-----------------------------------------------
  CKC M1 2 6 16 - 0 
  CABAUW M1 2 6 8 - 1 
  ZEVENHOVEN M1   2 4  3 - 1 
 *SIVEO M1 1 3 10 - 1
  BERGAMBACHT M1  2 3  6 - 6
  DILETTANT M1    2 3  6 - 6
  FULL SPEED M1   2 1  2 - 5
  GROENEWEG M1    2   0    0 - 10 
  HAASTRECHT M1   3   0  1 - 22 
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  MJ  2e KLE GS PT V  T
-----------------------------------------------
  ESTO MJ1 3   9 11 - 1
  JODAN BOYS MJ2  2 6 13 - 1
  ONA MJ1 2 6 11 - 3 
  ZOETERMEER MJ1  2 6  2 - 0 
  VEP MJ2 3 6  6 - 7 
  BODEGRAVEN MJ1  2 3    9 - 4 
 *SIVEO MJ1 2 3  4 - 5 
  HAASTRECHT MJ1  3 3  3 - 7 
  LINSCHOTEN MJ1  2 1  2 - 3 
  SCHOONHOVEN MJ1 3 1  2 - 4 
  DONK MJ2 3   0  3 - 16 
  CKC MJ1 3   0  1 - 16 


