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VAN DE REDACTIE

Met de winterstop voor de boeg kunnen zowel de Siveo-vlaggendragers van 
hoofdcoach Ed de Jong als de reserves van Hans van Tricht terugzien op een 
heel aardige eerste seizoenshelft. Beide teams lijken in ieder geval mee te 
gaan doen om bijvoorbeeld een plek in de nacompetitie en dat zou op zich al 
heel mooi meegenomen zijn. De hoofdmacht kreeg daarvoor onlangs nog een 
steun in de rug van hoofdsponsor Bolton, dat het standaardteam in een leuke 
outfit stak. 
Minder eenvoudig is het voor de overige seniorenteams. Zij zitten regelmatig 
met een onderbezetting en dat wreekt zich vooral bij Siveo-3. Het team van 
Eric van den Hoeven en zijn mannen zit in een ongekend zware competitie en 
moet echt alles op alles zetten om wat puntjes bij elkaar te sprokkelen. Daarbij 
weet het zich gelukkig gesteund door spelers uit andere teams (en ook de 
jeugd) die vaak spontaan bereid zijn wat extra speelminuten te maken. 
Mooie resultaten zijn er ook bij jeugd, waar de F1 zeer overtuigend de kam-
pioenstitel greep en de A1 veel plezier beleefde aan de krappe zege op het 
Kamerik van de vroegere Siveocoach Harry de Jong. En ook bij de dames en 
meiden zijn er leuke successen; de M1 lijkt voor de titel te willen gaan. 
Over al deze voetbalzaken treft u bijdragen aan in dit Siveo Nieuws. 
Maar, zoals gebruikelijk, speelt er veel meer bij Siveo. En ook daarover berichten 
wij jullie, zoals:
- de stand van zaken rond het kunstgrasveld;
- een babbeltje met het nieuwbakken bestuurslid Jeroen Groen in ’t Wout;
- het bezoek van Sinterklaas aan de Beemd;
- de film- en bingo-avond van de jeugd;
- het maandelijkse klaverjassen;
- Siveo-jeugd bij het penaltyschieten;
- de sfeer op het foute feest van Sinterklaas;
- de ontwikkelingen rond een rookruimte aan de Beemd;
- de indrukken bij het puppyvoetbal.
Wij wensen jullie allemaal fijne Kerstdagen en veel goeds voor het jaar 2009. 

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven  

Volgende inleverdatum kopij:
20 februari 2009
42e jaargang nr. 3, december 2008
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VAN DE VOORZITTER

Nagenoeg halverwege het seizoen, zo vlak voor de winterstop, maken we de 
balans op. Hoe staan de teams van Siveo er voor? Het 1ste, 2de  & Dames1 staan 
in de bovenste regionen, waar de andere senioren een beetje achterblijven 
voor wat betreft de resultaten. De standen bij de jeugd lopen weliswaar 
behoorlijk uiteen, maar leuk om te vermelden is dat de meiden in M1 nog 
geen wedstrijd hebben verloren en de F1 zelfs kampioen is geworden. Voor de 
meeste teams is de winterstop aangebroken. Even pauzeren om te knallen in 
de 2e seizoenshelft.

De afgelopen jaren zijn we veelvuldig in overleg met de gemeente geweest 
over de kwaliteit van onze velden, met name het trainingsveld. Wij hadden 
graag gezien dat de gemeente hier sneller op geanticipeerd zou hebben. Maar 
gemeentelijke besluitvormingsprocessen verlopen nu eenmaal anders, daar 
zullen we mee moeten leren leven. Verderop in deze editie staat een stukje 
over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het beheerplan sportvelden 
en kunstgrasvelden, door onze ‘ambassadeur’ Paul Vonk.

Veel mensen dragen ons cluppie een warm hart toe, wat door een groep extra 
wordt benadrukt middels de club van “Trouw-Aan-Geel-Blauw”, afgekort TAGB. 
Voor bestemming van de jaarlijkse contributie van de TAGB-leden wordt altijd 
gezocht naar iets waarbij de hele vereniging baat bij heeft. Echter, de laatste 
tijd is dit geld niet uitgegeven. Niet vanwege het gebrek aan de behoefte of aan 
goede ideeën, maar omdat we het weloverwogen willen besteden. Eerder in dit 
stukje verwees ik al naar de ontwikkelingen met betrekking tot een eventueel 
kunstgrasveld. De kans is groot dat niet alles door de gemeente bekostigd 
gaat worden. Naast het veld en de afrastering, zijn er nog meer aanverwante 
zaken die het bestuur graag wil realiseren. 
Kortom, het is op dit moment niet 
duidelijk wat de gemeente Woerden 
gaat betalen en wat voor rekening van 
de vereniging komt. Vandaar dat het 
bestuur besloten heeft om even te wachten 
met het besteden van deze gelden. 
We kunnen het tenslotte maar één keer uitgeven. 
Zodra wij meer inzicht hebben in deze situatie, 
zullen wij natuurlijk zo snel mogelijk met 
concrete voorstellen richting de leden 
TAGB komen.

Tot slot wens ik eenieder hele fijne, 
gezellige feestdagen en een heel sportief 
en gezond 2009 !!

Rikkert
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BOLTON BELOONT SELECTIE 

Het is alweer heel wat maandjes geleden dat het vlaggenschip van Siveo in 
de nasleep van de competitie promotie naar de 4e klasse voor elkaar wist te 
boksen. Halverwege vorig seizoen leek alles nog in kannen en kruiken, met de 
stevige 2e positie. Dit bleek echter heel lastig te handhaven. Was het de druk of 
hadden we tot aan de winterstop gewoon mazzel gehad. Dit laatste was zeker 
niet waar en het is in de voetballerij nu eenmaal zo dat het vasthouden van 
een bepaald niveau over vele weken moeilijk te bewerkstelligen is. Gelukkig 
werd na een zwakke start na de winterstop orde op zaken gesteld. Ondanks 
de wat teleurstellende resultaten in deze 2e seizoenshelft, werd het recht op 
spelen van nacompetitie behaald. Uiteindelijk werd in de wedstrijd tegen 
Bergambacht op neutraal terrein bij Rohda de gewenste promotie naar de 4e 
klasse gerealiseerd, 2-0.

Arjan overhandigt het eerste vest aan aanvoerder Ivo de Boggende .

Niet lang daarna kreeg ik een telefoontje van Arjan Ton. Ook Arjan was blij 
met de promotie van het 1ste naar de 4e klasse, want in de 5e klasse horen 
we toch echt niet thuis. Arjan vond ook dat de ‘jongens’ wel iets van een 
beloning mochten ontvangen en stelde voor namens Bolton wat aan te bieden. 
En hij vroeg mij of ik een suggestie had. Eerlijk gezegd ging bij mij niet direct 
een lampje branden. “Jullie gaan toch een weekendje weg?”, vroeg Arjan mij. 
“Kunnen we dan niet iets doen, wat kratten bier of een BBQ’tje of zo??”. Dit 
vond ik op zich een heel erg leuk idee, maar misschien blijft dat niet zo goed 
hangen. Het zou natuurlijk schitterend zijn als we iets kunnen verzinnen waar 
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ze wat langer plezier van hebben. Daar was Arjan het helemaal mee eens. 
Na nog wat dagen nagedacht te hebben, besloten we om een vest of trui te 
geven. 

Donderdag 4 december was het moment daar, de overhandiging van de 
vesten aan de hele spelersgroep en begeleiding. Arjan Ton heeft aan Ivo de 
Boggende (aanvoerder) de eerste overhandigd. Naast een beloning zijn de 
vesten natuurlijk ook een stimulans om de rest van het seizoen zulke resultaten 
te blijven behalen.

Rikkert

De A-selectie poseert in de nieuwe outfit. 

KUNSTGRASVELDEN ……….
…. KOMEN STEEDS DICHTERBIJ!!!!

Beste Siveo vrienden,

In de afgelopen edities van het Siveo Nieuws hebben jullie weinig over de 
mogelijke aanleg van kunstgrasvelden kunnen lezen. De reden hiervan was dat 
de informatie steeds zo vaak wisselde dat wij telkens weer werden ingehaald 
door de tijd en elk nieuws op het moment dat jullie het Siveo Nieuws zouden 
lezen al ‘oud nieuws’ zou zijn.
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Zoals jullie weten, heeft Siveo twee jaar geleden bij de gemeente de noodklok 
geluid, omdat het trainingsveld zó slecht was dat er meer sprake was van een 
waterballet dan van een serieuze training. De afgelopen twee jaren heeft het 
bestuur politieke partijen op de Beemd ontvangen om hen de situatie te laten 
zien, zijn er brieven naar college en burgemeester en wethouders gezonden, 
zijn de politieke fracties werkelijk gebombardeerd met e-mails en zijn in de tijd 
ook twee wethouders langs geweest om met het bestuur te praten. 
Over één ding waren de gemeente en het bestuur het snel eens: het trainingsveld 
is écht een drama en daar moest snel iets aan gebeuren. Maar… politieke en 
ambtelijke molens draaien langzaam en soms ook niet in de richting die wij 
graag zouden willen. 
Vrij snel nadat wij ‘het vuurtje hadden opgestookt’ werden collega verenigingen 
‘wakker’ en trokken ook zij aan de bel. Ook de gemeente ‘ontwaakte’ en liet 
door een extern bureau een zogenaamd ‘beheerplan sportvelden’ opstellen. 
Op zich allemaal logisch natuurlijk, maar wij zaten met de ‘gebakken peren’ 
en moesten met leden ogen aanzien dat de zaak vertraagde, vertraagde en 
vertraagde. 

Maar Siveo zou Siveo niet zijn als wij niet zouden doorknokken. Wij vochten 
immers voor een rechtvaardige zaak! 
Eerder dit jaar werd het ‘beheerplan sportvelden’ aan de verenigingen 
gepresenteerd en wat bleek: Er was te weinig geld om alle ambities van de 
verenigingen te honoreren. Wat nou ambities, zo zeiden wij. Wij zitten gewoon 
met een probleem dat wij punt één te weinig trainingsruimte hebben en punt 
twee staat die trainingsruimte een groot deel van het seizoen gewoon blank! 
Weer werd politiek Woerden massaal aangeschreven, werden commissie- 
en raadsvergaderingen bezocht en werd daar door het bestuur ingesproken, 
werden de politieke partijen wederom met emails bestookt, totdat de mails 
hen wellicht ‘de oren uitkwamen’. Gaandeweg echter kregen wij steeds meer 
gehoor bij de gemeenteraad. Voor kunstgrasvelden in Harmelen, Kamerik 
en Zegveld besloot de gemeenteraad ruim één miljoen euro beschikbaar te 
stellen. 
Nog was de strijd echter niet gestreden! De wethouder was er geen voorstander 
van dat de drie verenigingen in 2009 een kunstgrasveld kregen en de andere 
verenigingen in onzekerheid bleven. ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ zo 
vond de wethouder. 
Tot tweemaal toe werd het nieuwe beheerplan in de commissie en raad 
behandeld. Tijdens de eerste vergadering kreeg de wethouder opdracht van 
de raad om het beheerplan aan te passen. De wethouder echter verdedigde, 
op zich vanuit haar positie was dit nog wel te begrijpen, het ‘beheerplan 
sportvelden’.

Inmiddels had het bestuur uitgebreid contact met twee raadsleden (Jochem 
Sneep en Elias Bom) die zich intensief met deze materie bezig hielden. 
Vervolgens werden op de Beemd gesprekken gevoerd met SCH en vv Kamerik. 
Gelukkig zaten wij al snel op één lijn. 
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Tenslotte werd het ‘beheerplan sportvelden’ uiteindelijk in de raadsvergadering 
van 27 november jl. behandeld. In het begin leek het de goede kant op te gaan, 
maar plotsklaps gooide een kleine fractie roet in het eten en leek alles weer te 
worden opgeschoven naar de volgende vergadering. 
Gelukkig werd de vergadering geschorst en sloten een paar partijen, die 
gezamenlijk de meerderheid hadden (CDA, Inwonersbelangen, ChristenUnie 
en Progressief Woerden) een compromis waardoor er toch een besluit werd 
genomen: Siveo ’60 krijgt een volwaardig kunstgrasveld! 

Een addertje onder het gras is nog wel dat wij maximaal 30% van de aanleg 
zelf moeten betalen. Voor Siveo betekent dit rond de € 150.000,--. Uiteraard 
kunnen wij dit bedrag van ze ‘lang zal ze leven’ niet ophoesten en dat begrijpt 
de gemeente gelukkig ook. De gemeente is inmiddels bezig om te proberen de 
BTW bij de belasting terug te mogen halen. Als dit lukt, en daar ziet het wel naar 
uit, dan komt dit ten goede aan de verenigingen. Dit geldt ook voor mogelijke 
aanbestedingsvoordelen (wellicht geldt dat in een tijd van economische 
lastige tijden ‘de pech van de een leidt tot een geluk van de ander’ en pakt de 
aanbesteding gunstig uit). Ook wordt zelfwerkzaamheid met de bijdrage van 
de verenigingen verrekend. Tenslotte heeft de raad bepaald dat de hoogte van 
de eigen bijdrage van de verenigingen afgestemd moet zijn op de financiële 
situatie van de vereniging. Dit alles leidt er toe dat wij – weliswaar gematigd, 
maar toch – positief zijn over de mogelijke aanleg van een kunstgrasveld en zal 
dit hopelijk nog vóór het seizoen 2009-2010 kunnen worden gerealiseerd. 

Waarschijnlijk zullen wij op niet al te lange termijn een bijzondere leden-
vergadering uitschrijven waarin het bestuur een en ander zal voorleggen. Dan 
kunnen de leden zich ook uitspreken of het kunstgrasveld als hoofdveld wordt 
aangelegd of op het bijveld. In december hopen wij weer een overleg met de 
gemeente te hebben en natuurlijk houden wij jullie op de hoogte!

Paul Vonk

VOETBALLEN BIJ SIVEO BLIJFT SPECIAAL 

Dit jaar treedt Siveo aan met 5 elftallen, eigenlijk is Siveo 3 er tussengevoegd. 
De keuze was moeilijk maar wel te rechtvaardigen, want als iedereen fit is dan 
hebben we voor de 3 selectie elftallen ca. 46 spelers. Het alternatief was zo’n 
42 spelers voor 2 elftallen geweest. 
Vooral in september en oktober hebben we te maken gehad met een 
schaduwelftal afwezigen.
Er hebben hele moeilijke weken tussen gezeten en zeker voor Siveo 3 en Siveo 
4 valt het nog steeds niet altijd mee. Een gegeven dat niet altijd even leuk is 
maar je moet er ook niet aan denken om elke week met meer dan 5 wissels 
weg te gaan als je niet mag doorwisselen. 
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Wat zeker het vermelden waard is en wat voetbal bij Siveo toch wel heel 
speciaal maakt is de verbondenheid van spelers met andere elftallen. Er zijn 
diverse spelers die altijd bereidt zijn de gaten op te vullen ook als ze daarmee 
soms op meer dan 120 speelminuten uitkomen. Zo gaan er spelers zonder te 
douchen weer op pad naar een volgend dorp om daar de kicksen weer aan te 
trekken en met een volgend team van Siveo ten strijde te trekken (hierbij zitten 
ook diverse jeugdspelers uit de A en B junioren). 
Hiervan kan ik echt genieten en ik weet zeker dat dit door iedereen hoogst 
gewaardeerd wordt. 

 

SIVEO-3 IN ZWAAR WEER

Siveo 3 is dit jaar in de 3e klasse C ingedeeld en speelt hiermee op hetzelfde 
niveau als het 2e, opererend in de 3e klasse B. De tegenstanders zijn dan ook 
regelmatig 2e elftallen van gerenommeerde regioverenigingen die soms hoger 
spelen dan ons eerste. Voor de overige tegenstanders geldt eigenlijk dat het 
lagere elftallen zijn van grote verenigingen. De randzaken zijn inmiddels goed 
ingevuld, zo is Aart-Jan Ton vlagger en Tom Muller en Eric van den Hoeven 
hebben de leiderstaken op zich genomen. 
In de beker werd eerst nog verloren van 2e klasser ARC 4 (met een mengeling 
van Siveo 2), maar uit met het “eigen team” tegen Quick Boys 5 (3e kl. A) werd 
op karakter met 4-2 gewonnen door een loepzuivere hattrick van Marvin. Dit 
gaf de burger moed voor de naderende competitie.
De eerste wedstrijd tegen DSO 3 bleek direct een zware opgave, na lang 
stand te hebben gehouden moesten we in 83e minuut capituleren met nog 
2 goals voor statistieken toe, 0-3. Volgens “good old” Hans Bregman, de 
gelegenheids libero, nog nooit zo’n zware opponent gehad maar strijdend ten 
onder gegaan.
Hierop volgde de uitwedstrijd tegen Floreant 2, deze wedstrijd waren we zeker 
niet kansloos al doet de uitslag 4-1 anders vermoeden, ongelukkige fouten 
deden ons de das om.
Thuis tegen Be Fair 3 een ander verhaal, door veel tegenslagen geteisterd 
hebben we niet compleet de eindstreep gehaald, maar wel met 2-1 gewonnen 
door 2 goals van Elbert. Kortom 3 punten op karakter bewerkstelligt.
Helaas kreeg deze wedstrijd geen goed gevolg bij Jodan Boys 4, een betere 
tegenstander die toesloeg toen we de zaken onder controle leken te hebben. 
Met de kop in de schoot uiteindelijk met 6-1 verloren, toch was de Siveo goal 
het vermelden waard, Antonello joeg de bal vanaf 25 meter strak in het kruis.
Alphia 2 thuis lijkt, gezien de personele bezetting, op voorhand een schier 
onmogelijke opgave te worden. Ondanks de snelle 0-1 blijft Siveo overeind en 
kan in het slot van de 2e helft de wedstrijd nog spannend maken. Helaas viel 
de bal net niet goed, maar we hebben met opgeheven hoofd het veld kunnen 
verlaten. Zeker het optreden van Perry Voorend is het vermelden waard, Perry 
had na een wedstrijd spelen bij de B 1 een sterke invalbeurt gemaakt van 60 
minuten (klasse).
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Berkel 2 uit konden we gelukkig een beroep doen op 4 spelers uit het 4e, waardoor 
we compleet het veld in zijn gestapt. Berkel 2 was vorig jaar gedegradeerd uit 
de 2e klasse en wil dit terrein snel herwinnen. Berkel heeft een zeer goed team 
waarvan er veel 1e elftal spelers net van blessures terugkwamen. Het eerste 
half uur konden we goed meevoetballen en zelfs nog enkele kansen creëren. 
Na de 1-0 ruststand zijn we er niet meer aan te pas gekomen en met een 
kansloze 2-0 naar huis gestuurd.
BVCB 3 thuis, de rentree van Perry Bunnik welke direct de 1-1 tegen de touwen 
kopt. Helaas kwamen we snel met 1-3 achter in de 2e helft, net voor tijd gaf 2-3 
weer hoop maar na 90 minuten stond toch 2-4 op het scorebord.
Linschoten 2 uit werd een deceptie, voor het eerst hebben we een wedstrijd 
gedomineerd maar ongelukkig met 2-1 verloren. De verwoeste vrije trap van 
Perry teisterde in de laatste minuten snoeihard de lat en menig scrimmage 
smoorde op de doellijn maar het mocht niet baten.
Koploper Soccer Boys 3 thuis was een ander verhaal, ongelofelijk maar waar, 
we zijn met 1-8 weggecounterd. Soccer boys liet ons komen, maar counterde 
dodelijk effectief. Meest trieste van de dag was dat Bart van de Geer maar 
20 minuten kon genieten van zijn rentree en weer geblesseerd het veld moest 
verlaten. Uiteraard hopen we allemaal weer op een spoedig herstel van zijn 
gekwetste knie.
Rohda 2 thuis biedt weer wel perspectief en eindelijk heb ik weer een 
superscherp Siveo 3 gezien, welke knokte tot de laatste snik en hier verdiend 
2-2 uit het vuur sleepte middels 2 goals van Marvin. Mede door het in grote 
getale toegestroomde publiek (Siveo 1 voetbalde een half uur eerder ook thuis 
tegen het Rohda 1) werd het een enerverend slot van de wedstrijd met veel 
hectiek en enthousiaste aanmoedigingen langs de lijn.
Schoonhoven 2 staat 2e en gaf ons geen gelegenheid om te stunten, met 5-0 
afgedroogd. Helaas nekten personele problemen onze daadkracht, want het 
breekpunt waren de vele blessures en geen wissels. Althans Kevin wilde niet 
dat die “oude” man het veld in hoefde.
DSO 3 uit bleek ook geen makkie (9-0), we kunnen hier wel spreken van de 
meest irritante tegenstander. Het enige heugelijke feit was de redding van Elbert 
op de doellijn welke hiermee de 10-0 verhinderde. Toch wil ik juist iedereen nog 
complimenteren met het feit dat de kalmte bewaard werd. Ondanks ongelukkig 
rood van Jasper na 20 minuten en een irritante tegenstander (welke duidelijk 
uit was op vernederen), die ons wegspeelde, hebben we geen kaartenschade 
opgelopen. Joost had ook nog een moment van glorie, naast vele reddingen 
kon hij constateren dat die “rooie” niet gescoord had waardoor hij toch nog 
met een goed gevoel het “Foute sinterklaasfeest” in kon duiken.

De balans opmaken na 12 competitiewedstrijden is moeilijk als je zelf maar 
4 punten heb. Ons breekpunt ligt veelal na 60 minuten, waarschijnlijk een 
combinatie van conditie, scherpte en personele problemen waardoor het vaak 
niet mogelijk is om te wisselen.
Handhaven zal moeilijk worden, toch heb ik er nog alle geloof in dat we meer dan 
10 punten kunnen pakken uit de komende 10 wedstrijden. Alphia 2, Floreant 
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2, Linschoten 2, Rohda 2, BVCB 3 en Be Fair 3 zijn dan wel aansprekende 
tegenstanders, maar hier zijn wel degelijk mogelijkheden. Verder moet je altijd 
blijven hopen op een stuntje tegen de echt sterkere tegenstanders want je 
begint toch altijd met 0-0. Hier gaan we ons dan ook op richten in 2009. 

Eric van den Hoeven

EFFE EEN BABBELTJE ….. 
……. MET JEROEN GROEN IN ’T WOUT!!!

In dit Siveo Nieuws een babbeltje met 1 van de 3 nieuwe 
bestuursleden: Jeroen Groen in ’t Wout. Zeker geen 
onbekende bij ons geel-blauwe cluppie want hij is al 
heel wat jaartjes lid van de activiteitencommissie.
Jozef Adrianus Groen in ’t Wout is geboren op 15 
november 1974 in Zegveld. Hij woont samen met zijn 
vriendin Mirjam en kleintje Noah in de Nieuwstraat, nu 
op nr. 14 b na al op 2 andere adressen gewoond te 
hebben in deze straat. Jeroen is alweer 12 en half jaar 
samen met Mirjam, maar reisde net voordat ze samen 

gingen wonen met Jos de Jong de halve wereld over: hij bezocht in een jaar 
tijd o.a. Australië, Nieuw-Zeeland, Thailand, Cambodja, Laos en India. Hij is nu 
nog werkzaam bij HYVA maar verruilt deze baan over een klein tijdje voor een 
betrekking bij OZ Export, een bloemenhandel in Aalsmeer.

Op 11 jarige leeftijd betrad hij voor ’t eerst de groene mat en voetbalde met o.a. 
Markjan Ton, Lauwri Pfaff en Martijn van der Vaart in één team. Daarna volgde 
een jaartje in de C2 die bestond uit de helft Meijenaren en de helft Zegvelders. 
Z’n leiders waren: Leo Pouw en Wim Polman. Met dit team met daarin Jos 
Bunnik, Ron Arkestein, Jan-Willem Polman, Markjan Ton, Wouter Visser en 
Renzo van der Burg behaalde ze het kampioenschap: uit tegen DONK, we 
wonnen met 8-1, ik weet het nog als de dag van gisteren: Jan van den Hoeven 
kwam speciaal om ons bloemen te overhandigen. Hij scoorde dit seizoen wel 
heel veel keren en werd ook ‘gesponsord’: als hij in een wedstrijd minimaal 2 
doelpunten scoorde kreeg hij een cassis van Anton Kippersluis!
Kampioen worden is niet zo ‘vreemd’ voor Jeroen, hij behaalde ook 2x met 
het 2e de titel en vorig seizoen met het 3e. Met het 2e was het uit tegen Jodan 
Boys, wat een knollenveld hadden ze daar en deze wedstrijd bleef spannend 
tot het end toe.
De weekendjes uit met de jeugd waren reuze gezellig en hij weet nog te vertellen 
dat ze in Weert eens ‘s nachts met z’n allen poedelnaakt in het zwembad zijn 
gesprongen….Jeroen Didden die de volgende dag boodschappen ging halen 
hoorde een wat oudere man vertellen: nou wa’k vannacht gezien heb, een heel 
zwembad vol met “chippendales”!
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Net voor het sinterklaasfeest van 2004 liep Jeroen een ernstige blessure op 
tijdens de training, het ging op een wel zo domme manier: hij ging het z’n voet 
op de bal staan om langs Arjan Ton heen te gaan, ik hoorde KNAK-KNAK en het 
was gedaan met ‘ballen’; voor de rest van het seizoen. Maar wat niet iedereen 
meemaakt, op een avond kreeg ik zomaar 8 zwarte Pieten en Sinterklaas op 
ziekenbezoek.
Jeroen speelt op rechts- of links half maar kan ook prima links– of rechtsbuiten 
vertelt hij. Momenteel is hij topscoorder van het 4e met 2 doelpunten op zijn 
naam. In het ‘verre’ verleden speelde hij zelfs in het 1e maar veel wedstrijden zijn 
dat niet geweest. Misschien komt dit wel omdat Jeroen bijzonder zenuwachtig 
is voor een wedstrijd. Dit is voor z’n teamgenoten goed merkbaar want het 
toilet wordt veelvuldig bezocht door onze rechtshalf.
Jaren geleden gaf hij samen met Martijn van der Vaart training aan de F-
jes, hij volgde er nog een cursus van 2 dagen voor bij de KNVB maar deze 
allerjongsten training geven was niet “zijn” ding en ik ben er ook snel mee 
gestopt vertelt Jeroen.
Al jaren is hij actief in  de activiteitencommissie, samen met Anne, Joost H., Frank 
v.d. V., Bernie, Aartjan,  Annemiek en Wendy organiseren ze allerlei activiteiten 
voor ons geel-blauwe cluppie. Hij nam dit seizoen het voorzitterschap over 
van Joost Hoogerbrugge. Je moet denken aan dingen zoals: het klaverjassen 
zo ongeveer 1x per maand op vrijdagavond, 2 of 3x per jaar een feestavond 
net zo als die er zaterdag de 6e was in de kantine, het oliebollentoernooi, 
ook het Rad van Avontuur, de grote verloting tijdens het stratentoernooi en 
het mee organiseren van jubileumfeesten vallen onder het “werk” van deze 
commissie.

Zelf zette hij zich ook in voor het 40-jarig jubileumfeest van Siveo met het 
optreden van Marianne Weber wat een groot succes werd. Met de playbackshow 
was hijzelf ook van de partij en trad samen met z’n broer Rob, Arjan Ton en 
Remco van der Vaart op als de Red Hot Chili Peppers. Het drumstel en de 
gitaren werden in de loods bij Bolton in elkaar geknutseld.
Bij een latere playbackshow zorgde de activiteitencommissie voor een 
optreden als de Dolly Dots, er werden danspasjes ingestudeerd o.l.v. Anja 
Hoogerbrugge en dit zelfde optreden werd op de bruiloft van Hans en Anne 
nog eens dunnetjes overgedaan. In februari of maart staat er wederom een 
playbackshow in de planning dus….

Het “foute sinterklaasfeest” was een enorm succes vertelt Jeroen, jong en 
oud kwam erop af en dat is nu juist zo leuk..zelfs oud-leden verschijnen op 
Siveofeesten om weer eens de sfeer te proeven en bij te kletsen.. Met het 
opruimen na afloop is het ook altijd dikke pret: er wordt dan Rock muziek 
opgezet en dan lopen we met z’n alle nog te playbacken en doen de trekkers 
en bezems als gitaren dienst.
Verder organiseerde hij diverse weekendjes weg in de senioren, draait hij 
bardienst, zat in de kascontrolecommissie en bood de helpende hand bij de 
bouw van de tribune.
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Er zijn trouwens ontzettend veel mensen enthousiast bezig om de club steeds 
professioneler te maken: een geslaagd iets is bijvoorbeeld de bouw van de 
kleedkamers en tribune en het kunstgras in de hal. Ook wordt er bijzonder 
veel aandacht besteed aan het “binnenhalen” van een kunstgrasveld en elke 
week wordt er, al is het soms met veel moeite, 5 seniorenelftallen compleet 
gemaakt!
Het allerleukste bij Siveo is: de gezelligheid, eerst lekker een balletje trappen 
en dan na de wedstrijd gezellig te kletsen. De mix dus van sportief bezig zijn en 
de gezelligheid achteraf. Je voelt je gewoon thuis bij zo’n cluppie!

Margriet

ROOKRUIMTE 

Sinds 1 juli 2008 is de horeca rookvrij gemaakt door de wetgever. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 31 oktober jl. is gesproken óf en wat wij als 
vereniging met deze verandering gaan doen. Al vrij snel werd duidelijk dat de 
meerderheid van de leden graag een aparte rookruimte zou willen hebben. Na 
afweging van de verschillende opties werd middels stemming besloten om 
voor een overkapping aan de voorzijde van de kantine. Verder stemden de 
leden in met het voorstel dat het bestuur de verdere uitwerking en uitvoering 
zou verzorgen, gegeven dat het een duurzame oplossing moet zijn. 
We hebben gekozen voor een overkapping aan de voorzijde van de kantine, 
links naast de ingang (aan de kant van het parkeerterrein). Bij deze keuze 
hebben we niet alleen gekeken naar het creëren van een rookplek, maar ook 
eventuele andere toepassingen en/of belemmeringen van huidig gebruik 
overwogen. Het plan is om deze overkapping zo snel mogelijk te realiseren. 
Hierbij kunnen we jullie informeren dat met het graven is begonnen. 

Rikkert
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HARRY’S POGING TOT ‘VENDETTA’  MISLUKT

Na twee jaar geleden de voetbalvelden van ‘ons aller’ Siveo verlaten te hebben, 
kreeg Harry de Jong, inmiddels trainer van Kamerik A1, zaterdag 6 december 
de kans om terug te slaan tegen Siveo A1, onder leiding van Ton Steenbergen, 
alias ‘Pizza Tonno’, ‘Luca Toni’ of gewoon ‘Tonnie’. Dit moest gebeuren op het 
thuisterrein van Kamerik. 
De nacht voor de wedstrijd waren er al heuse plannen aan de kant van Siveo 
om Harry extra onder druk te zetten. De thuisbasis van VV Kamerik deels 
geel-blauw te verven en andere gedoe stond op de planning, maar door 
miscommunicatie en gemis aan de juiste materialen ging dat niet door. 

De volgende dag was het zover, een wedstrijd op het schema die veel wegheeft 
van een ‘klassieker’, stond op het programma en zal 12.00 uur van start gaan. 
Na een paar handdrukjes van sommigen aan het adres van Harry en natuurlijk 
de onvermijdelijke droge opmerkingen van Leo de vlagger (deze keer: potdorie, 
gad-’Harry’, of iets in die richting…) zochten we de kleedkamers op, waarna 
we het 2e veld van Kamerik mochten betreden. De warming-up was volgens 
Ton het belangrijkste onderdeel van de wedstrijd, dus naast het nodige lolletje 
werd er wel geconcentreerd ingespeeld. 
Toen de zon (al was die niet erg vaak zichtbaar) op het hoogste punt stond floot 
de scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd. Felheid en concentratie 
heersten, er mocht vandaag niets fout gaan. In de eerste helft werkte Siveo dik 
verdiend de brilstand van het bord na een loopactie vanaf de rechterkant en 
een schot in de verre hoek. Ook de 0-2 kwam van de voet van de rechterspits 
Peter, die een voorzet vrij mocht aannemen en inschieten. In de eerste helft 
wist Siveo genoeg kansen te creëren via het geboren koningskoppel Erik en 
Peter, maar het ontbrak aan geluk. Vlak voor rust leek onze ‘Mannschaft’ 
een mentale klap te krijgen. Kamerik wist, na eerder al 1-op-1 op sluitpost 
Martin te falen, een doelpunt te maken. Gelukkig wist Erik het net te treffen 
na een snelle combinatie met de op het middenveld centrale middenvelders 
Dave en Dennis. Dennis stuurde Erik diep en die hoefde door de geboden 
ruimte alleen de laatste man voorbij en in te tikken. De scheidsrechter floot 
voor de rust, 1-3, maar zeker niet vlekkeloos. Dave en Joost kregen het 
te voorduren door allebei na een niet grove overtreding in het boekje van 
de scheids te komen. Dezelfde man hield de kaarten wèl op zak toen de 
Kamerikse houthakkers het veld onveilig maakten met benen die dienden als 
cirkelzagen en hakbijlen. 

In de rust schijnt het team van Kamerik een aardige donderpreek te hebben 
gehad van Harry, want dit was natuurlijk de wedstrijd waar hij al twee jaar op 
hoopte. Deze moest en zou hij winnen. Te veel ruimte zouden onze aanvallers 
hebben gekregen, en dat moest verholpen worden. Dat leidde ook tot wissels 
en een nieuwe tactiek voor de houtzagers: er zou met een 3-4-3-systeem 
gespeeld worden (dit alles heb ik later na de wedstrijd te horen gehad van 
‘informanten’... )
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Ook bij ons waren er twee wissels; Joost maakte met de gele kaart op zak 
ruimte voor William Ton en Christiaan Voorend verliet het veld voor invaller 
Dirk-Jan Meijer. Ton benadrukte dat we moesten blijven voetballen, in de 
eerste helft verloren we soms onnodig balbezit en dat leidt natuurlijk altijd tot 
gevaar, zeker tegen de snelle aanvallers van de blauw-witten. 

In de tweede helft werden de spelers van Ton, Arjo en Leo flink onder druk gezet. 
Siveo kwam moeilijk tot helemaal niet aan voetballen toe en Kamerik maakte het 
spel. Voorin was wel ruimte, maar door gebrek aan (de eigenlijk onmogelijke) 
aansluiting kwam er niets uit voort. Ook leek de fantasie van het aanvallersduo 
weg te zijn geëbd. Kamerik daarentegen kreeg kansen, en dat leidde niet lang 
na rust ook tot een doelpunt. Een schot dat niet erg gevaarlijk oogde stuiterde 
vreemd op en Martin kon hem onmogelijk nog goed klemmen. Hij tikte de bal per 
ongeluk precies in de voeten van een meegelopen aanvaller van Kamerik: 2-3. 
Het werd billenknijpen en het voetbal werd niet meer opgepakt door Siveo. Enkele 
counteraanvallen liepen stuk op de verdediging van Harry en z’n kornuiten die 
weinig ruimte weggaven, ondanks het 1-op-1-spel achterin. De verdediging die 
in de eerste helft nog redelijk stond, kreeg in de tweede helft een zware domper 
te voorduren. Door gebrek aan felheid in de Zegveldse verdediging kwam 
Kamerik zelfs op gelijke hoogte na een doelpunt vanuit het strafschopgebied 
(3-3). Ondertussen had Kamerik dan eindelijk ook een gele kaart te pakken 
gehad nadat een aanvaller dicht bij het doel van Siveo totaal gewetenloos z’n 
schoennoppen in de kuit van Dave plantte. Gelukkig kon Dave verder! Na het 
afbeulen van zijn spelers kwam er dan toch een lachje op het gezicht van de oud-
Siveo-jeugdtrainer. De ‘Red-Devil’ dacht het te flikken met zijn Kamerik Siveo te 
overwinnen. Foutje van hem is dat Siveo ook kwam voor een overwinning en niet 
voor een gelijkspel. Er werd weer geprobeerd een combinatie op te zetten, maar 
door miscommunicaties en gebrek aan snelheid lukte het niet snel. 

Totdat zo’n tien minuten voor tijd de snelle invaller Dirk-Jan werd gelanceerd en 
zijn voorzet kwam bij twee Siveo-spelers terecht waarvan gezegd kan worden 
dat die twee ondertussen toch wel aardig op elkaar ingespeeld zijn. Peter 
hoorde wat gestommel achter zich en liet de bal lopen, want Erik was in ‘de 16’ 
nergens te bekennen en hij had goed gegokt: Erik stond vogelvrij achter hem. 
Hij rende naar het doel en schoot de bal hard en hoog in het net! Als een stel 
uitgehongerde Afrikanen die een bakkie rijst zagen liggen, sprintte het Siveo team 
naar Erik toe en besprong hem. De vreugde kon niet op, maar we waren er nog 
niet. Tien spannende minuten later kwam dan toch het bevrijdende eindsignaal. 
De wedstrijd eindigde in een 3-4 overwinning voor de geel-blauwen. Het was 
een spannende wedstrijd, erg sportief, ondanks het gezaag en gemaai van de 
onbehouwen uit Kamerik. Harry’s poging tot vendetta was mislukt, maar hij zal 
voor de terugwedstrijd alles op alles zetten om te laten zien dat het ook anders 
had af kunnen lopen. Tot die tijd maken wij ons klaar voor deze ‘ragnarok’, maar 
nu is het eerst nog even genieten van de winst op de rivaal Kamerik. 

Peter, Siveo A1. 
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EFFE VOORSTELLEN ….
…………. LENNIE BUNNIK !!
Voor degene die het Siveo Nieuws met daarin het ‘babbeltje’met Lennie 
gemist hebben nu een korte ‘kennismaking’ met ons in november aangetreden 
bestuurslid die tevens de functie van secretaris gaat invullen. Lennie Bunnik, 
geboren in Alphen aan de Rijn op 20 oktober 1980. Haar wiegje heeft dan wel 
hier gestaan maar ze is “getogen” in Ter Aar om met haar eigen woorden te 
spreken. Lennie is getrouwd met Aad en moeder van dochterje Tara.

Ze is naast secretaris ook de afgevaardigde namens de dames in het bestuur. 
Damesvoetbal is iets wat niet meer weg te denken is uit haar leven. Op 16 jarige 
leeftijd begon voor haar dit spelletje bij voetbalvereniging Iduna wat nu onderdeel 
is van TAVV. Ze voetbalt nu voor het 7e seizoen bij ons geel-blauwe cluppie waar 
ze, vanaf het moment dat ze met Aad om ging, iedere zaterdag te vinden is; eerst 
als supporter van het 2e waar Aad al jaren in speelt en later om zelf een balletje 
te trappen. Ze vertelt dat er bij de start van het dameselftal weddenschappen 
werden afgesloten dat het geen jaar overleven zou bij Siveo. En dat is toch 
wel even anders gelopen. Er zijn nu 1 damesteam en 2 meidenteams, daar is 
ze maar wat blij mee. Doordat jonge meiden het spelletje ook gaan spelen is 
er een goede doorstroming van jeugd naar senioren. Het liefst zou ze volgend 
seizoen ook weer met 2 damesteams, eentje in de 3e klasse en eentje in de 
4e of 5e klasse, willen gaan voetballen waarbij geselecteerd gaat worden op 
voetbalkwaliteiten. Maar zover is het nog niet want alles moet in goed overleg 
beslist worden en binnenkort hoopt ze met de trainers, leiders en voetbalsters 
om de tafel te gaan zitten om alles eens goed op een rijtje te zetten hoe het er 
uit gaat zien in seizoen 2009-2010. Een andere “wens” van haar is om weer een 
gediplomeerde trainer voor de dames en meiden te hebben en dit is niet omdat 
de huidige het niet goed doen maar een “echte” trainer is toch wel je van het! 
Ook het kunstgrasveld staat hoog op de verlanglijst.

Verder benadrukt ze dat het voor heel de vereniging van groot belang is dat er 
een goede communicatie is, dit is erg belangrijk want dan kun je de “conflicten” 
en irritaties tot een minimum beperken. Dit seizoen heeft het voetballen voor 
haar dan wel op een laag pitje gestaan, dit kwam door haar zwangerschap 
maar volgend seizoen gaat ze er weer helemaal voor, ze hoopt dan ook weer 
elke thuiswedstrijd een pupil van de week te kunnen organiseren en dat er 
mensen gevonden worden waardoor er ook bij de dameswedstrijden een 
gesponsorde wedstrijdbal is. Typerend voor Siveo is dat er in verhouding met 
andere verenigingen verschrikkelijk veel werk wordt verricht door vrijwilligers 
en dat het voor jong en oud gezellig en leuk is bij ons geel-blauwe cluppie.Juist 
alle leeftijden door elkaar maakt de sfeer bij onze vereniging!

In het volgend Siveonieuws zullen we ons 3e nieuwe bestuurslid aan u 
voorstellen: Ronald Koster.

Margriet
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WISSELENDE RESULTATEN VOOR SIVEO-DAMES!

Winst tegen de buurvrouwen van Sportlust
Nadat de dames van SIVEO op 4 oktober 2008 de eerste uitwedstrijd van 
het seizoen hebben gewonnen tegen BVCB DA1 uit Bergschenhoek met 0-2 
moesten ze op 11 oktober 2008, een mooie zonnige warme herfstdag met 
weinig wind, spelen tegen Sportlust DA uit het naburige Woerden.
De wedstrijd begon om 12.30 uur op het Hoofdveld. Scheidsrechter was Leo 
Pouw. In de eerste minuut van de wedstrijd wist Sportlust gelijk al te scoren. 
Paulien maakte ongeveer 30 minuten later gelukkig het eerste doelpunt van 
SIVEO. Na de rust wist Gerineke het tweede doelpunt van SIVEO te scoren, 
zodat de eindstand  2–1 werd. 
De tweede helft waren ook Lennie en Tara Bunnik weer komen kijken. Je kan 
nooit vroeg genoeg beginnen met supporteren…
Gefeliciteerd dames!

Diep buigen voor Ammerstol
SIVEO DA1 moest op zaterdag 1 november 2008 om 12.30 op het hoofdveld  
spelen tegen Ammerstol DA1 uit Ammerstol in de Alblasserwaard. Scheids-
rechter was Dirk Jan Meijer.
Het was die dag bewolkt met af en toe een flauw zonnetje. Er stond een koude 
noordoosten-wind. 
In de eerste helft waren er meerdere kansen voor beide partijen. Ammerstol DA1 
kreeg de eerste er na 30 minuten in en vlak voor rust kwamen er nog twee bij.
Na de rust werd het al snel 0 – 4 tegen. Ammerstol DA1 maakte kort daarop 
nog een doelpunt. Gelukkig wist Marjolein dankzij een voorzet van Ellet toch 
nog een doelpunt voor SIVEO te scoren. Maar ook Ammerstol ging door. De 
eindstand werd dus 1– 8.
Jammer SIVEO. Gelukkig komt zo’n slechte score weinig voor.
Volgende keer beter!

Krappe zege op Schoonhoven
SIVEO DA1 moest op zaterdag 29 november 2008 om 12.30 uur op het 
hoofdveld spelen tegen de dames van Schoonhoven, vooral bekend vanwege 
zijn zilver- en goudsmederij. Scheidsrechter was Marcel Rietveld.
Het was die dag vrij zonnig maar koud. Er stond vrijwel geen wind zodat het 
niet zo koud aanvoelde.
Schoonhoven wist aan het begin van de eerste Helft gelijk al te scoren. Daarna 
kreeg SIVEO DA wat kansen. Na wat pogingen wist Ellet er uiteindelijk één 
voor SIVEO in te krijgen. Maar Schoonhoven liet zich niet uit het veld slaan en 
wist ook nog een keer te scoren.
Na de rust wisten Marjolein en Diana nog voor SIVEO te scoren, zodat de 
eindstand 3–2 werd.
De tweede helft zat Petra Woerde met haar zoontje Mike op de tribune, zodat 
er weer een erg jonge supporter aanwezig was.
Gefeliciteerd met de mooie uitslag, dames!
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Buigen in de laatste thuiswedstrijd van 2008 
SIVEO DA moest om 12.30 hun laatste wedstrijd van het jaar spelen op het 
Hoofdveld  tegen SVS DA1 uit Capelle aan den IJssel.
De wedstrijd begon wat later omdat de meiden van SIVEO M hun wedstrijd 
tegen Schoonhoven M nog uit moesten spelen. Deze wedstrijd werd gewonnen 
door SIVEO met 4-0.
Het weer die dag was vrij zacht voor december. Er scheen af en toe een scherp 
en warm zonnetje, die door zijn lage stand deze tijd van het jaar lastig was voor 
de scheidrechter, de spelers en de supporters. De wedstrijd van SIVEO DA 
begon uiteindelijk om kwart voor één. Scheidrechter was weer Marcel Rietveld. 
De dames van SIVEO DA wisten al snel een bal in eigen doel te krijgen, waar 
de dames van SVS DA1 heel blij mee waren. Daarna kregen de dames van 
SVS DA1 er op eigen kracht nog twee in.
Na de rust wist Ellet te scoren voor SIVEO. De eindstand werd dus 1 - 3 tegen 
de koploper van dat moment van de competitie.
Jammer dames. Volgende keer beter!

Jan Hendrik van Pruissen, Supporter Dameselftal

HET FOUTE FEEST VAN SINTERKLAAS

Zaterdag 6 december was het weer zo ver. Een Siveo feest! Dit maal met het 
thema: Het Foute feest van Sinterklaas.

Zwarte Piet treedt op in een duet
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Maar ook anderen laten zich niet onbetuigd

De kantine was versierd en de Siveo huisdisco “Octo & Frans” was van de 
partij.
Ondanks dat de kantine officieel om 21.00 uur open ging was er hiervoor al 
een aantal trouwe Siveo aanhangers op de dansvloer gesignaleerd. 
Rond 22.30 uur was de kantine goed vol en kwam “Sinterklaasje kom maar 
binnen met je knecht” uit de boxen. Tijd dus voor de zwartepieten en de sint 
om zich op de dansvloer te begeven. 
Later (toen de kantine bijna uit z’n voegen barstte) kwam de Sint nog even 
op om een aantal anekdotes te vertellen. De Sint en zijn pieten waren niet 
de enige die zich in het feestgedruis begeven hadden. De Paashaas en de 
Kerstman waren ook present.

Na veel gedanst, gelachen en gedronken te hebben was het om 2 uur tijd om 
te stoppen.
Al met al kunnen wij terugkijken op een super gezellig feest en we hopen dat 
we de volgende keer weer op jullie kunnen rekenen.

De Activiteiten Commissie
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WIJ FELICITEREN ….
-  Jeroen en Sabine Groot Bruinderink, bij hen kwam op 27 september een 

dochter ter wereld. Het zusje van Roel heet Isabel. 
-  Joost en Erianna Hoogerbrugge, bij wie op 11 november een zoon werd 

geboren, die zij Jelmer noemen. 
-  Dirk en Martine Griffioen met de geboorte van hun zoon Daks. Het broertje 

van Stan en Yara meldde zich op 12 november.
-  Dennis Kurvers en Arianne Langerak, die op 21 november werden verblijd 

met een dochter, Jorja. 
-  Ron en Mirjam Kuijer, die op 13 december een dochter kregen. Zij heet 

Anne.
Veel geluk voor de allerjongsten en natuurlijk ook de ouders.
De geel-blauwe felicitaties gaan natuurlijk ook nog naar Jaco en Elly Biemond 
die op 7 november zijn getrouwd. 

BLESSURESPREEKUUR
Elke dinsdag en donderdagavond houdt Koos blessurespreekuur. Heb je een 
blessure dan kun je tussen 19.30 uur tot 20.30 uur bij Koos binnenlopen.
Lianne doet hetzelfde maar dan op woensdagavond van 19.45 uur tot 20.15 
uur.
Iedereen kan binnenlopen, jeugd en senioren!

HERHALINGSCURSUS REANIMATIE BIJ SIVEO
Binnenkort wordt er bij Siveo een herhalingscursus reanimatie georganiseerd. 
Allen die vorig of afgelopen jaar de avondcursus bij Siveo gevolgd hebben en 
interesse hebben in deze herhaling kunnen zich opgeven bij Koos.
Dit graag voor 10 januari dan kan Koos daarna een avond inplannen.

ZIEKENBOEG
Er zitten weer verschillende geel-blauwen in de lappenmand. Zo heeft Rick 
van der Linden een scooterongeval gehad, heeft Sven de Boggende een 
enkelblessure, hebben Arjan Ton en Marcel Rietveld operaties achter de rug 
en is vooral Ramone Vianen getroffen door een ernstige ziekte. 
Ramone verblijft voor langere perioden in het ziekenhuis en kan ongetwijfeld uit 
onze geel-blauwe kring wel een ondersteunend meelevend kaartje gebruiken. 
Haar adres is:
Ramone Vianen
WKZ afd giraf 
kamer 15
postbus 85090
3508 AB Utrecht

LEDENMUTATIES:
Opgezegd: Mark Jan Ton
Nieuw: Ronald Koster (rst lid), Maico van Moorselaar (B), Lars Vernet (F), Robert 
Spruit (sen).
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WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEKEN

ZATERDAG 27 DECEMBER  
13.30 OLIEBOLLEN TOERNOOI IN DE HAL VOOR SENIOREN  
 
ZATERDAG 10 JANUARI  
 meisjes en  pupillen nog niet bekend  
10.45 SIVEO B2 - GROENEWEG B2  
10.45 SIVEO C - ARC C8  
12.30 SIVEO B1 - FLOREANT B2  
14.30 SIVEO A - ZWAMMERDAM A1  
12.45 SPIRIT 4 - SIVEO 4  
13.05 WOUBRUGGE 5 - SIVEO 5  
13.00 SVS DA1 - SIVEO DA  
14.30 ALPHIA 1 – SIVEO 1 (oefen)
12.15 SIVEO 2 – ALPHIA 2 (oefen)
 
ZATERDAG 17 JANUARI  
 meisjes en  pupillen nog niet bekend  
10.45 SIVEO B2 - REEUWIJK B2
10.45 SIVEO 2 - KAMERIK 2  
12.30 SIVEO DA - ZEVENHOVEN DA2  
12.30 SIVEO 5 - SPORTLUST 12  
14.30 SIVEO 3 - FLOREANT 2
 14.30 SIVEO 4 - TAVV 3
14.00 QUICK BOYS A4 - SIVEO A
09.45 ZEVENHOVEN C2 - SIVEO C
10.30 BVCB B2 - SIVEO B1
14.30  KAMERIK 1 – SIVEO 1 (oefen)

KLAVERJASSEN, MARIJKE WAGEMAKER EN 
PIET MUIS…….
VOLGEN LUCY EN MAARTEN DE BRUIN OP…!!! 

De klaverjasavonden zijn dit najaar weer lekker bezet. En er wordt natuurlijk met 
enthousiasme gespeeld, ook door de vaste kern. Dat leidt er dan toe dat we 
aan de top van de ranglijsten bekende gezichten terug zien. Zo pakten Maarten 
en Lucy de Bruin de hoofdprijs in oktober en kwamen Marijke Wagemaker en 
Piet Muis in november weer eens als winnaars uit de bus. Wij vermelden als 
gebruikelijk de duo’s uit de top-vijf en de poedelprijs. 

Vrijdag 24 oktober 2008
1. Lucy en Maarten de Bruin   5453 punten
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2. Aart Jan Ton en Frank van der Vaart  5437 punten
3. Adrie en Henry Bonewald   5427 punten
4. Sander van ’t Hoff en Jaap Muller  5390 punten
5. Dolf Muller sr en Dolf Muller jr   5158 punten
P. Diana van de Broek en Vera van Loveren  3362 punten

Vrijdag 21 november 2008
1. Marijke Wagemaker en Piet Muis  5259 punten
2. Dolf Muller sr en Dolf Muller jr   5224 punten
3. Lucy en Maarten de Bruin   5203 punten
4. Arend Muller en Sandra Muller  5158 punten
5. Adrie en Henry Bonewald   4967 punten
P. Cor Breedijk en Marco Verburg  3715 punten

De volgende klaverjasavonden aan de Beemd zijn op vrijdag 19 december  
(boutklaverjassen), 23 januari, 20 februari, 20 maart en 10 april 
(paasklaverjassen).

Dick van den Hoeven

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

Het einde van 2008 is alweer in zicht. We zijn dus ook weer halverwege 
het seizoen en tijd om tijdens de winterstop de batterijen weer op te laden. 
Behoudens wat negatieve puntjes kunnen we stellen dat het eigenlijk allemaal 
prima verlopen is. Met de inbreng van de TC en ons nieuwe commissielid 
Monique zijn we lekker fris aan enkele nieuwe ideeën begonnen zoals enkele 
nieuwe activiteiten en de begeleiding van leiders en trainers. De rest van het 
seizoen ziet er dan ook goed uit en gaan we dus positief het nieuwe jaar in.

Sinterklaasfeest
Afgelopen vrijdag 28 november 2008 hebben onze puppys en F-pupillen het 
sinterklaasfeest gevierd. Behoudens een weigerende microfoon verliep alles 
prima. Een uitgebreider verslag elders in dit Siveo Nieuws.
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Bingo-/filmavond
Wanneer jullie dit lezen heeft er een nieuwe activiteit plaatsgevonden. Op 
vrijdag 12 december hebben namelijk de C-, D- en E-pupillen een bingo- en 
filmavond gehad in onze kantine van de Beemd. Ik ga ervan uit dit dat deze 
avond zeer geslaagd is geweest. Een verslag hiervan vinden jullie ook in deze 
editie.

Pestprotocol
Helaas hebben wij ook dit seizoen een paar klachten binnen gekregen over 
pesten. Dit baat ons zorgen en bij deze verzoeken wij dan ook de leider en 
trainers er op toe te zien dat er binnen de jeugdafdeling van Siveo niet gepest 
wordt. Een handig hulpmiddel hierbij is het pestprotocol. Monique heeft 
hiervoor gezorgd en voor vragen kunnen jullie bij haar terecht.

Geen uitjes meer voor de D, E en de F-pupillen.
Blijkbaar treft de kredietcrisis ons ook en is er derhalve minder te besteden 
voor bv teamuitjes. Daarom hebben wij besloten het in ieder geval voor de D, E 
en de F-pupillen anders te gaan doen. Zij gaan gezamelijk iets heel leuks doen 
aan het einde van het seizoen. Verdere details gaan jullie van ons krijgen. Zoals 
het er nu naar uitziet zullen de A, B en C-junioren gewoon hun bijdrage krijgen 
voor hun uitje.  De meiden-junioren vallen daar uiteraard ook onder. 

Tot slot wil ik een ieder prettige feestdagen wensen en een gezond en sportief 
2009.

De voetbalgroeten.
Namens de jeugdcommissie, Ruud Hageman

SINTERKLAAS MET PIETEN OP DE BEEMD….!!

Half november viel er bij  alle F pupillen en de ‘puppy’s’ een uitnodiging in de 
bus, o, nee dat ging anders dit jaar: Sint gaat ook met de tijd mee en mailt 
tegenwoordig, dat Sint en z’n voetbalpieten op vrijdagavond 28 november een 
bezoekje wilden brengen aan de Beemd. Hij daagde onze allerjongsten uit om 
de strijd aan te gaan met z’n Spaanse rakkers en hoopte dat de prestaties van 
z’n Pieten toch wel wat beter zouden zijn als vorig jaar want toen kregen onze 
Spaanse vrinden dik klop van onze geel-blauwen.
Al vroeg arriveerden het gezelschap in Zegveld en net zoals vorige jaren 
verzorgde Margré de koolhydraten, rijke macaroni wat de mannen zeer 
goed vonden smaken. Maar toch denk ik dat onze donkere vrienden ietwat 
gespannen waren want veel konden ze niet door hun keel krijgen …wat 
ook weer begrijpelijk is want onze kleinen presteren zeker niet slecht in de 
competitie. Het ziet er nl. toch naar uit dat de F1 de wintertitel op z’n naam 
gaat schrijven op 6 december.
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Waarschijnlijk is dit de reden geweest dat onze Goedheiligman ook maar liefst 
9 Pietermannen had meegenomen, hij wilde toch wel graag winnen dit jaar!
Om effe 19.00 uur, wel iets aan de late kant, het Spaanse half uurtje zullen we 
maar denken ipv het Zegvelds kwartiertje kwam het gezelschap aan op de 
Beemd. 

Sinterklaas is erg onder de indruk van het vele werk dat bij Siveo gedaan 
wordt door vrijwilligers en wilde ook wat doen voor ons geelblauwe cluppie. 
Hij besloot om Jaap wat werk uit handen te nemen en een stukje van zijn 
maaiwerkzaamheden voor hem uit te voeren… Sint nam plaats op het maai-
trekkertje en bedacht dat hij de hal wel even zou maaien voor Jaap. Wat Sint 
schijnbaar niet wist is dat kunstgras niet gemaaid hoeft te worden ..het kostte 
zijn Pieten dan ook best wat moeite om Sint tot stilstand te krijgen en hem uit 
te leggen dat het gras niet echt was en hij het daarom niet hoefde te maaien.
Nadat Sint z’n voertuig buiten geparkeerd had begon de spannende wedstrijd 
tussen de Pieten en de Siveojeugd. Helaas voor ons hadden de Pieten vleugels 
dit jaar en moest Siveo de mindere ploeg zijn wat bij sommige Fjes heel moeilijk 
te verteren was. 

In de kantine, die erg mooi versierd was, met bv. kleurplaten die onze’mannen 
en meiden’ gemaakt hadden, kregen alle “mannen en meiden” limonade en 
speculaas en mochten alle teams omstebeurt bij Sint komen. Over de puppy’s 
wist hij te vertellen dat ze dol zijn op geitenbal. En dat Stan zo klein is dat 
z’n hesje opgeknoopt moet worden, anders struikelt hij erover. Floris heeft 
het spelletje goed door en Lex schiet het hardst van iedereen. Damian staat 
het liefst op doel en als hij koude handen heeft trekt hij de eerste de beste 
handschoenen aan die hij ziet…ook al zijn ze veel te groot. Niels wil net als z’n 
grote broer graag buiten voetballen en Otto rolt elke zaterdag heerlijk op het 
kunstgras. Bart is kampioen vrijlopen en Abel komt helemaal vanuit Rwanda 
om puppyvoetbal te spelen. Danna, Karlijn en Merel doen als meisjes zeker 
niet onder voor de jongens, maar Karlijn denkt wel dat Sinterklaas echt niet kan 
voetballen.. we zijn benieuwd hoe ze hier nu overdenkt! Elke zaterdagmorgen 
van 9.00 tot 10.00 uur en dit 10 zaterdagen achter elkaar voetbalden 3 meiden 
en 9 jongens in de hal onder leiding van Edwin en Frank de Kruijf en Arien 
Beukers. Zaterdag 29 november was de laatste keer maar in maart hoopt men 
te starten met een nieuwe ronde.

Ook over de F-teams wist Sint van alles en nog wat.
Van de F3: Bas kan heel hard schieten en staat meestal op het middenveld, 
Mathijs staat het liefst spits en is fan van Ajax, Joris ook en in het bijzonder 
van Huntelaar en Salaris (Suarez), Jasper is voor Feijenoord, hij is snel, sterk 
en niet bang. Lukas is topscoorder. Lars voetbalt nog maar net en kreeg de 
1e wedstrijd keihard een bal in z’n buik geschoten maar toonde karakter en 
ging gewoon door! Robert is een kei van een verdediger en Duncan kan goed 
keepen en verdedigen. Vincent is door zijn tomeloze inzet en loopvermogen 
de ‘motor”van de F3.
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De F2 met Patrick als vaste keep (talent net als z’n pa?), Ryan als aanvaller, 
Gijs die als hij zin heeft niet te houden is, Ids een van de kleinere jongens maar 
echt niet opzij gaat zelfs als de tegenstander 2 meter is, Jelle L. die met Ids in 
de verdediging staat en absoluut niet van verliezen houdt,  Roald de benjamin 
van het team maar laatst wel een strafschop in de kruising heeft geschoten, 
Jelle O. de topscorer van het team en Marco die na enige wedstrijden ook z’n 
draai gevonden heeft en al een paar keer bijna gescoord heeft.
En dan het kampioensteam, de F1: Met Max als aanvoerder, Stef die voor 
de duvel niet bang is, Lucas of te wel zoef-zoef de haas, Micha die voor een 
halfjaar is ingevlogen uit Rwanda om de gelederen bij Siveo te versterken, 
Jesse een bijter die gaat tot het bot, Harry onze rots in de verdediging , Luuk 
spits, goaltjesdief die het liefst bij Siveo zou wonen, Rob de spelmaker van het 
middenveld .

Alle spelertjes, trainers en leiders kregen van 
Sinterklaas een schoenentasje met Siveo logo, 
een zakje strooigoed en een sleutelhanger in de 
vorm van een shirtje met ook het logo erop.
Het was weer een ouderwets gezellige Siveo 
sinterklaasavond en Sint en z’n Pieten komen 
zeker nog eens terug voor een potje voetbal!

Margriet

De kinderen konden het prima vinden met de Pieten en dus maar vastleggen.
Sinterklaas wil notabene meteen het kunstgras gaan maaien.
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DE JEUGDTOERNOOIEN IN 2009

We zijn weer druk bezig geweest met de planning van de jeugdtoernooien en 
hebben tot nu toe de volgende data vastgelegd. Graag onderstaande data 
noteren in uw agenda’s (wijzigingen onder voorbehoud). 

Voor vragen / opmerkingen is de toernooicommissie op de volgende manieren 
bereikbaar:

Ron Baas  - tel.: 0348-691162

Ton Westerop  - tel.: 0348-691774

Bernie Beiboer  - tel.: 0348-413700

Email: toernooicommissie@siveo.nl

Thuistoernooien 16 mei 2009

F2 F3 E2 D1

Siveo F2 Siveo F3 Siveo E2 Siveo D1

Unio F7 Kockengen F3 Kockengen E2 DWO D8

Alph. Boys F17 Unio F8 VVY E13 Sportlust D5

DWO F5 Alph Boys F18 Kampong E9 Esto D2

VVY F8 VVY F9 DSOV E4 Zevenhoven D1

Thuistoernooien 23 mei 2009

F1 E1 D2 MJ M1

Siveo F1 Siveo E1 Siveo D2 Siveo MJ Siveo M1

Rijnstreek F1 Rijnstreek E1 Kockengen Floreant MJ Kockengen M1

Floreant F6 Floreant E2 Floreant D4 Esto MJ1 Esto M1

Nieuwkoop F4 VVY E11 Sportlust D6 Soc Boys MJ2 Nieuwkoop M1

DSOV F5 Soc Boys E4 VVY D8 Nieuwk. MJ1 Nic Boys M1

Uittoernooien mei 2009
Datum Team Toernooi bij Ochtend/middag

16 mei Siveo F1 Linschoten

23 mei Siveo F2 Kockengen

23 mei Siveo F3 DWO F10

30 mei Siveo E1 DWO E5

9 mei Siveo E1 RVC-Reeuwijk Ochtend

30 mei Siveo E2 DWO E7

9 mei Siveo E2 Alphense Boys

9 mei Siveo D1 Linschoten

30 mei Siveo D2 Bergambacht Ochtend

16 mei Siveo C1 Kockengen

30 mei Siveo C1 Bergambacht

16 mei Siveo MJ1 Haastrecht Middag

16 mei Sivoe M1 Haastrecht Middag
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FILM EN BINGO ……..
………. OP DE BEEMD

Op vrijdagavond 12 december was er op de Beemd voor de jeugd een film-/ 
bingo-avond.
De kantine was prachtig door Jan en Bram in kerstsfeer gebracht, de 
prijzentafel stond klaar en rond half acht werd het gezellig druk aan de Beemd. 
Bij binnenkomst werd eerst de prijzentafel eens goed bekeken, er waren wat 
grotere prijzen die goed waren voor een volle kaart en wat kleinere prijzen voor 
een vol rijtje. Al snel bleek dat de prijzen, door Sonja Baas geregeld, erg in 
trek waren want de enige Ajax prijs die je maar kon winnen was al verdwenen 
voordat het bingo was begonnen. 
Ook was het erg leuk om even door de microfoon te brullen en hem zo hard 
neer te leggen dat het bovenste stukje van de microfoon meteen aan flarden 
was, maar gelukkig deed hij het nog. Het allround bingoteam van Siveo (Joost 
H. en Bernie) nam plaats achter de tafel en waren er helemaal klaar voor. De 
bingo kaarten werden uitgedeeld en deze werden zeer gretig in ontvangst 
genomen. 

Joost en Bernie controleren intensief.

Grappig om te zien dat onze junioren niet alleen fanatiek zijn op het veld, maar 
zeker zo fanatiek zijn als het gaat om een ouderwets potje Bingo! Sommige 
kinderen hadden zelfs hun eigen gelukspen meegenomen, om zo voor de 
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winst te gaan. De 1e ronde werd gespeeld en al snel had Marileen de Leeuw 
al 2 prijzen gewonnen, ze koos een oranje hoed en de opeens terug gekeerde 
Ajax bal. Ze vroeg zelfs of ze nog wel mee mocht doen met de andere rondes, 
en natuurlijk mocht dat, want het draaide op deze avond om het samenzijn 
en de gezelligheid. De jongens en meiden zaten gezellig per team aan de 
tafels en hielpen elkaar waar nodig. Bernie controleerde de kaarten en dan  
gebeurde het wel eens dat er per ongeluk een valse bingo viel en iedereen 
zong dan in koor ZINGEN, ZINGEN. Maar gelukkig hoefde dat niet van ons 
vaste bingoteam. Na 2 rondes te hebben “gebingood”  was het tijd voor wat 
lekkers en een drankje. De lichten konden uit en de film, Mr. Bean als babysitter 
op de kermis begon. Ook dit vonden onze jongens en meisjes erg leuk om te 
zien er werd dan ook hard om Mr. Bean gelachen. Er zijn na de film nog zo’n 
5 rondes “gebingood” en onze jeugd en het bingoteam waren niet meer te 
stoppen ! Joost vertelde zelfs dat de jeugd enthousiaster is dan de eigen Siveo 
medewerkers op de medewerkersavond, en dat dit hem hoop geeft voor de 
toekomst dat hij zijn favoriete bingoberoep zal kunnen blijven uitvoeren. Joost 
werd naar mate de avond vorderde ook steeds enthousiaster, de nummers 
werden zelfs opgenoemd in een som. Bijvoorbeeld 46 – 1 = nummer ?, waar 
een potje bingo toch niet goed voor kan zijn! 
Heel veel jongens en meisjes hebben een prijsje gewonnen en jammer genoeg 
had niet iedereen geluk vanavond. Maar 1 ding is zeker, iedereen had wel een 
hele gezellige avond!!

Monique Kasius

Alle aandacht voor de film. 

82029-SIV-Siveo Nieuws december.27   27 18-12-2008   12:09:05



28

PENALTY SCHIETEN BIJ W.S.E.

Woensdag 15 oktober was er penalty schieten bij W.S.E. omdat ze 60 jaar 
bestonden. We gingen daar eerst omkleden. Daarna werd er uitgelegd wat we 
moesten doen. Er waren 3 rondes waar we telkens 2x mochten schieten en er 
waren 8 rondes. Wij hadden de rondes 1, 3, 4, 6 en 7 vrij.
De rondes 2, 5 en 8 moesten we schieten op verschillende keepers.

De volgorde en goals waren als volgt:  Totaal
1:Yourit de Jong   0-2-2         4
2:Max Baas   0-1-0         1
3:Stan Markman  0-0-1         1
4:Joost Blok   1-1-1         3
5:Rob Hoogeveen:  0-1-0         1
6:Lucas Vermeij   0-0-2         2
7:Rachel Groenedijk  1-1-2         4
Totaal:      2-6-8        16

Voor de prijzenuitreiking kreeg iedereen limonade. De winnaar was DONK en 
die kregen een grote wisselbeker. Uiteindelijk zijn we 6e van de 7 geworden en 
hebben we een beker en allemaal een vaantje gekregen.

Yourit de Jong

Achterste rij vlnr : Joost Blok, Stan Markman, Rob Hoogeveen, Lucas Vermeij
Voorste rij vlnr : Rachel Groenendijk, Max Baas, Yourit de Jong
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PUPIL VAN DE WEEK

TIM VERNET
Pupil van de week: Tim Vernet. Korensloot 62 
en geboren op 3 november 1997 in Woerden.
Datum: Zaterdag 25 oktober 2008.
Wedstrijd: Siveo’60 –Woubrugge.
Eindstand:  2-0.
Balsponsor: Van der Zwaard-Horesca.
Welk team speel jezelf: In de D2 met Piet van 
Oostrum, Gertjen Pels en Gerard van der Linden als 
leiders.
Welke positie speel jezelf: Linksvoor.
Leukste positie om zelf te spelen: Linksvoor, je kan er vaak scoren, “voorin” is 
het leukst.
Favoriete club: Feijenoord.
Favoriete speler: Rafael van der Vaart, Tim vindt hem wel goed!
Favoriete speler  Siveo: Een beetje wel Kees.
Man of the match: Kees, hij vond hem deze wedstrijd erg goed spelen.
Leukste moment van de middag: Het scoren, zowel het scoren van hemzelf en 
van de jongens.
Leukste moment van de wedstrijd: Het scoren natuurlijk.
Hobby’s: Buitenspelen en steppen.
Favoriet eten: Friet, liever geen stampot van wortelen!
Mooiste doelpunt zelf gemaakt:  Hij schoot de bal onder de keeper door, die 
keeper dook er zo overheen.
Scoren als pupil:  Ja!!

Tim vond het heel erg leuk om na de wedstrijd met z’n allen iets te drinken, 
lekker buiten in het zonnetje!

DORIAN VAN DER LINDEN
Pupil van de week: Dorian van der Linden, geboren 
op 15 juli 1997 in Woerden en woont in de Dorpstraat 
op nr. 14.
Wedstrijd: Siveo’60 –Oudewater.
Datum: Zaterdag 8 november 2008.
Eindstand: 6-0.
Balsponsor: Go Sport.
Welk team speel jezelf: In het elftal de D2, z’n trainers 
zijn Marvin Wisseloo en Peter de Jong.
Welke positie speel jezelf: Rechtsmidden, daar is hij 
prima tevreden mee, je kan er verdedigen maar ook aanvallen.
Welke positie vind je het leukst: Hetzelfde plekje.
Favoriete club: Feijenoord.
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Favoriete speler: Dorian heeft niet echt een favoriet.
Favoriet bij Siveo’60: Stef Kuijer, een goede speler.
Man of the match: Stef Kuijer, die voetbalde de vorige wedstrijden die hij gezien 
heeft ook goed!
Leukste moment van de middag: De warming-up en de aftrap.
Leukste moment van de wedstrijd: Dat hij zelf scoorde vanuit de aftrap.
Hobby’s: Nee.
Favoriete eten: Roti, Surinaams eten door z’n vader gemaakt.
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: In een wedstrijd heeft hij nog nooit gescoord 
maar wel veel goede voorzetten gegeven.
Scoren als pupil: Ja!

Dorian vond het erg leuk om pupil te zijn maar 2x 45 minuten stil zitten op zo’n 
bankje vond hij toch wel heel lang. Effe lekker zelf ballen tussendoor, dat had 
hem wel wat geleken!

JONATHAN OUDSHOORN
Pupil van de week: Jonathan Oudshoorn, hij woont 
in de Meije op nr. 199 en is geboren in Woerden op 
10 maart 1997.
Welke wedstrijd: Siveo’60- Rohda
Datum:  Zaterdag 15 november 2008
Balsponsor:  Klusbedrijf Verhage.
Eindstand: 6-0
Welk zevental speel jezelf: Jonathan voetbalt in de 
D2 waar de leiders zijn Piet van Oostrum, Gertjan 
Pels en Gerard van der Linden.
Welke positie speel jezelf; Middenvoor, een leuk plekje.
Leukste positie om zelf te spelen: Dan zou hij ook kiezen voor middenvoor, je 
kan er goed de ballen naar voren krijgen.
Favoriete club: Ajax.
Favoriete speler: Huntelaar, gewoon omdat hij goed kan voetballen.
Favoriete speler Siveo: Luuk Blonk, die speelt samen met hem in de D2, die is 
echt de beste van zijn team.
Man of the match: John Micheal Bul, de keeper, hij hield er veel ballen uit.
Leukste van de pupillenmiddag: Na afloop in de kantine, met het hele team bij 
elkaar vond hij erg gezellig. 
Leukste moment van de wedstrijd: De 1ste en de laatste goal.
Hobby’s:  Computeren op WII daar speelt hij dan verschillende sportspelletjes 
op zoals tennis .
Favoriete eten: Pizza’s, geen zuurkool of spinazie dan eet hij nog liever 
spruiten. 
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Een doelpunt vorig seizoen, toen schoot hij er 
eentje keihard in...
Scoren als pupil: Ja, maat Jonathan had toch het idee dat de keeper hem 
expres doorliet!
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SIVEO F1 WEET NIET WAT VERLIEZEN IS ……
……..   EN DUS GLANSRIJK KAMPIOEN…!!!

Na het laatste fluitsignaal van de scheids om half 10 ’s morgens 6 december was 
de buit binnen, een ruime overwinning op de F7 van Sportlust was alweer de 9e 
overwinning voor het team, dat de hele competitie slechts één keer punten liet 
liggen. De grote groep supporters rende het veld op, de muziek startte, bloemen 
werden uitgedeeld, een en al ontlading, want de mannen waren KAMPIOEN! 

Het meest zenuwachtig waren niet de spelers, maar een van de coaches. Zeker 
Hans had een slechte nacht beleefd, maar het moest toch echt gaan gebeuren 
die morgen. Peter was er gelukkig erg nuchter onder en kon de rust op de 
mannen overbrengen. Ook onze trouwe fan en supporter Arjen was er weer bij 
en die had zelfs een heus overwinningsbord alvast meegenomen. Hij liet hem 
echter in de rust pas zien, toen er al een ruime voorsprong op het bord stond, 
voor de zekerheid. 

Het seizoen kon maar op één manier afgesloten worden, en dat was door te 
winnen. Een gelijkspel zal in theorie al genoeg zijn voor de titel, maar dat was 
natuurlijk niet de bedoeling, vandaag moest er gewonnen worden! Opvallend 
ontbrekende naam was die van Lucas, die was namelijk ziek. Hij kwam wel kijken 
(en in de tweede helft zelfs nog even meedoen in de spijkerbroek en jas onder 
het shirt). 
De sterren wisten eigenlijk niet wat verliezen was, sterker nog: het team is dit 
seizoen nog niet een keer op achterstand gekomen. Het was dan ook billenknijpen 
toen Sportlust op ‘De Beemd’ het initiatief nam en al snel tot een kans kwam. 
Gelukkig werd er genoeg gestoord door het verdedigersduo Stef en Harry, zodat 
de bal weer naar voren kon en onze ‘internationale’ goalie Micha niet in actie 
hoefde te komen. De vanuit Zuid-Afrika getransfereerde speler moest in de eerste 
helft wel een keer de bal uit het net vissen, maar er was al afgefloten vanwege 
een blessure. 
Ondertussen had Siveo er al een paar in liggen. Met Luuk als enige diepe spits 
waren er al in de beginfase kansen, maar nog geen goals. Maar uiteindelijk wist 
Luuk via een directe vrije trap het net te vinden. 1-0. Het middenveld, bestaande 
uit Max en Rob, met daarachter Jesse als controlerende man, had het spel onder 
controle. De verdedigers kregen nauwelijks wat te doen en het was wachten op 
de doelpunten die Siveo zou gaan maken en nadat Max, Luuk en daarna opnieuw  
Max de stand op 4-0 hadden gebracht klonk het fluitsignaal voor de rust. 

In de kleedkamer gekomen begon Hans met het praatje, wat natuurlijk enkel 
positief was, maar er moest wel uitgekeken worden. Als wij er in één helft vier in 
kunnen schieten, kan Sportlust dat natuurlijk ook. Gelukkig was dat onderdeel 
niet van toepassing op de tweede helft, het spel vloeide weer richting het 
doel van Sportlust en de arme keeper werd weer veel onder vuur genomen. 
Sportlust kwam er niet meer aan te pas, omdat er gewoonweg niemand door 
het middenveld heen kwam. Waar Jesse de enkele counters van Sportlust 
controleerde en verwerkte, zorgden Max en Rob voor de pass naar spits Luuk. 
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Harry en Stef hoefden achterin nauwelijks in te grijpen en dat gaf de mogelijkheid 
voor de twee om ook eens naar voren te gaan. Door doelpunten van Rob en 
Jesse en omdat Sportlust een goaltje mee pikte, maar dat was er slechts eentje 
voor de statistieken, werd de eindstand 6 -1 !! Kampioenen !! 

Na de wedstrijd en de hele mikmak daarna, konden we uitrusten en feesten in de 
kantine, met uiteraard de patatjes van Koos, die hij zelf bij Hoko mocht bakken! 

Peter Vermeij Jr., Leider Siveo F1

Voorste rij vlnr. Stef Vernet, Rob Hoogeveen, Lucas Vermeij, Max Langerak, 
Luuk Bregman, Micha Jansen, Jesse Baas en Harry Spierenburg.
Achterste vlnr. leiders Hans Bregman en Peter Vermeij.

AAN ALLES KOMT EEN EINDE ….

Nee, dit is niet triest bedoeld. Maar de eerste serie trainingen voor de puppy’s is 
ten einde gekomen. 
Op 20 september begonnen we met 12 puppy’s en liepen er een aantal nog 
met de bal onder de arm over het veld en andere lagen lekker te rollen op het 
kunstgras. Na 10 trainingen met 3 meiden en 9 jongens wordt er goed uit de nek 
ingegooid en er worden nu strakke corners genomen. 
Nadat Sinterklaas op 28 november de Beemd had bezocht, was het na een kort 
nachtje op 29 november alweer de laatste training. Alle puppy’s kregen na afloop 
hun welverdiende diploma.
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Wij trainers, hebben genoten en mogen ons verheugen in het feit dat bijna alle 
puppy’s weer doorgaan als we in maart met de tweede serie van start gaan. Abel 
Jansen zullen we niet terug zien. Hij gaat weer met zijn ouders mee naar Rwanda. 
Ook trainer Frank gaat er tussenuit. Hij gaat een paar maanden goud zoeken in 
Zuid-Amerika. Alle anderen gaan wel door.
Wanneer u dit stukje leest en u wilt uw kind ook laten kennismaken met het 
voetbalspelletje….. geef dat dan door bij Edwin de Kruijf (tel. 06-25454699 of 
edwindekruijf@hotmail.com)

Arien Beukers
Frank de Kruijf
Edwin de Kruijf

De oefeningen hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen, want op vrijdagavond 
28 november werd de eerste officiële wedstrijd gewonnen tegen de zwarte pieten 
met 2-0. Waarna alle puppy’s in de kantine gezamenlijk bij Sinterklaas mochten 
komen om een letter in ontvangst te nemen. 
Uiteraard mag een groepsfoto met de uitgereikte diploma’s niet ontbreken.

Boven vlnr: Arien Beukers, Frank de Kruijf en Edwin de Kruijf.
Onder vlnr: Stan van den Hoeven, Merel van der Horst, Abel Jansen, Damian 
Plomp, Karlijn van der Horst, Floris Verburg, Sanna Beiboer, Lex Hoogeveen, 
Jeroen Frasa en Otto Immerzeel. 
Op de foto ontbreken Bart Lagerwij en Niels Muit.
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1ste 4e klB GS PT V  T
-----------------------------------------------
REEUWIJK 13 28 32 - 19
FLOREANT 12 26 34 - 23
*SIVEO 12 22 35 - 16
OUDEWATER 12 20 29 - 26
TAVV 12 18 21 - 17
ROHDAa 12 17 31 - 26
SVOW 13 16 33 - 38
BERGAMBACHT 12 15 11 - 18
MOERKAPELLE 13 15 21 - 23
LINSCHOTEN 12 14 22 - 35
WOUBRUGGE 13 12 17 - 23
PERKOUW 12 7 9 - 31

2de periode
REEUWIJK 5 12 11 - 6
*SIVEO 4 9 17 - 5
FLOREANT (1ste per) 4 9 15 - 10
LINSCHOTEN 4 9 11 - 7
WOUBRUGGE 5 7 11 - 8
OUDEWATER 4 6 5 - 9
 
2de 3e klB GS PT V  T
-----------------------------------------------
NOORDWIJK 5 12 33 50 - 24
TER LEEDE 3 13 29 34 - 17
VICTORIA 2 12 23 25 - 14
*SIVEO 2 11 18 26 - 16
BSC 2 12 14 23 - 24
LEIDEN 2 12 14 25 - 33
KATWIJK 5 10 12* 19 - 16
TAVV 2 12 12 21 - 31
SPORTLUST 4 12 12 31 - 44
QUICK BOYS 6 12 11 24 - 32
KAMERIK 2 12 11 24 - 37
ALPHIA 3 12 10 23 - 37
 

2de periode
NOORDWIJK 5 (1ste per) 4 12 20 - 10
TER LEEDE 3 5 12 11 - 4
*SIVEO 2 4 9 9 - 3
VICTORIA 2 4 9 10 - 6
LEIDEN 2 4 6 10 - 9
BSC 2 4 4 12 - 10
KAMERIK 2 4 4 13 - 14

3de 3e klC GS PT V  T
-----------------------------------------------
DSO 3 13 31 46 - 13
SOCCER BOYS 3 11 28 37 - 18
SCHOONHOVEN 2 13 28 36 - 19

BERKEL 2 12 22 27 - 19
BE FAIR 3 12 18 26 - 23
BVCB 3 12 17 25 - 24
ALPHIA 2 13 14 21 - 33
FLOREANT 2 10 12 26 - 26
JODAN BOYS 4 11 11 23 - 30
LINSCHOTEN 2 12 11 20 - 36
ROHDA 2 11 9 12 - 21
*SIVEO 3 12 4 10 - 47
 
4de 4e klC GS PT V  T
-----------------------------------------------
ALPHIA 4 8 22 29 - 8
RIJNVOGELS 4 9 18 28 - 19
SPORTLUST 5 10 18 27 - 23
BE FAIR 4 8 16 29 - 16
ZWAMMERDAM 3 9 14 22 - 23
JODAN BOYS 5 8 12 17 - 14
SPIRIT 4 10 12 18 - 17
BVCB 4 10 12 19 - 22
FLOREANT 3 9 7 13 - 20
TAVV 3 9 6 13 - 23
*SIVEO 4 8 5 6 - 24
DSO 7 8 4 12 - 24
 
5de 8ste klF GS PT V  T
-----------------------------------------------
KOUDEKERK 5 9 23 30 - 9
TAVV 5 8 19 31 - 13
BE FAIR 7 9 19 36 - 17
SOCCER BOYS 7 11 18 27 - 29
WDS 6 9 14 28 - 29
REEUWIJK 5 8 13 27 - 26
SPORTLUST 12 8 12 38 - 30
ZWAMMERDAM 4 9 10 13 - 17
*SIVEO 5 10 9 19 - 42
ARC 16 8 8 16 - 20
WOUBRUGGE 5 10 8 15 - 31
AARL’VEEN 4 7 0 6 - 23

A 3e klB GS PT V  T
-----------------------------------------------
ARC A3 7 21 43 - 13
ALPH BOYS A4 6 16 24 - 10
ALPHIA A1 7 13 27 - 14
*SIVEO A1  7 13 29 - 21
KAMERIK A1 7 13 19 - 13
FOREHOLTE A3 9 11 21 - 25
ZWAMMERDAM A1 7 9 14 - 21
VEP A2 7 6 11 - 29
QUICK BOYS A4 7 3 21 - 41
LINSCHOTEN A1 8 0 8 - 30

STANDEN SIVEOTEAMS PER 13 DECEMBER 2008
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B1 3e klC GS PT V  T
-----------------------------------------------
RVC B1 9 22 40 - 12
OLYMPIA B2 9 19 26 - 14
*SIVEO B1 9 17 28 - 19
JODAN BOYS B3 8 16 24 - 14
BVCB B2 9 16 18 - 16
BE FAIR B2 7 13 19 - 15
FLOREANT B2 8 10 11 - 18
GOUDA B1 9 9 12 - 19
cvvZWERVERS B2 9 7 8 - 17
SVS B2 9 7 8 - 26
DCV B2 8 5 9 - 22
SCHOONHOVEN B2 8 3 9 - 20

B2 4e klC GS PT V  T
 -----------------------------------------------
ESTO B1 9 25 39 - 5
ROHDA B2 8 13 16 - 11
SOCCER BOYS B3 5 12 16 - 2
*SIVEO B2 9 12 8 - 21
VEP B2 9 11 13 - 19
ZWAMMERDAM B1 5 10 19 - 9
OLYMPIA B4  6 8 8 - 9
GROENEWEG B2 6 7 13 - 12
SPORTLUST B3 7 3 7 - 30
REEUWIJK B2 6 0 1 - 22

C 6e klC GS PT V  T
-----------------------------------------------
ALPH BOYS C7 8 24 59 - 7
NSV C1 9 19 40 - 23
SPORTIEF C1 9 19 34 - 20
*SIVEO C1 9 17 59 - 21
NIEUWKOOP C3 8 14 17 - 11
ARC C8 9 13 18 - 25
REEUWIJK C3 7 9 22 - 27
VEP C3 8 9 28 - 33
GOUDA C3 5 7 8 - 9
WOERDEN C3 10 4 30 - 76
NIC BOYS C3 8 3 7 - 51
ZEVENHOVEN C2 6 1 9 - 28
 

D1 4e KLC GS PT V  T
-----------------------------------------------
JODAN BOYSD3 10 27 55 - 6
WOERDEN D2 9 20 41 - 12
*SIVEO D1 6 16 27 - 4
ROHDA D2 8 14 30 - 12
NIEUWKOOP D2 8 14 22 - 19
BODEGRAVEN D1 10 10 25 - 54
GROENEWEG D2 9 9 23 - 30
ZWAMMERDAM D1 6 7 20 - 26
OLYMPIA D3 9 7 23 - 46

ZEVENHOVEN D1 7 6 14 - 30
FLOREANT D2 6 4 9 - 20
SPORTLUST D4 8 4 9 - 39
 
D2 6e klB GS PT V  T
-----------------------------------------------
ALPH BOYS D7 9 25 54 - 18
ALKMANIA D2 9 24 64 - 12
BSC D2 8 18 36 - 11
ARC D5 9 16 40 - 15
MEERBURG D6 8 13 19 - 18
*SIVEO D2 9 13 21 - 25
ALPHEN D1 8 12 34 - 16
TAVV D2 9 12 27 - 33
NICOL BOYS D2 9 9 27 - 34
LINSCHOTEN D2 9 6 9 - 58
WOERDEN D3 6 1 3 - 31
SJZ D4M 9 1 3 - 66

E1 5e klD GS PT V  T
-----------------------------------------------
RIJNSTREEK E1 10 24 46 - 12
FLOREANT E2 9 23 55 - 16
SOCCER BOYS E3 11 23 61 - 23
BE FAIR E5 7 18 50 - 14
WADDINXVEEN E2 10 18 45 - 35
ARC E7 9 16 43 - 28
*SIVEO E1 11 15 34 - 44
VEP E2 10 12 31 - 45
KAMERIK E1 11 9 30 - 78
SPORTLUST E5 11 7 37 - 62
SPORTLUST E3 7 5 23 - 25
ALPH BOYS E5 10 0 10 - 83
 
E2 7e klD GS PT V  T
-----------------------------------------------
BE FAIR E6 10 27 77 - 11
NSV E1 10 25 71 - 25
ESTO E4 11 24 61 - 21
LINSCHOTEN E2 11 24 70 - 43
WOERDEN E5 11 22 62 - 29
KAMERIK E2 10 21 63 - 32
ZWAMMERDAM E2 10 10 31 - 52
ALPH BOYS E9 11 10 29 - 50
SPORTLUST E7 11 10 28 - 73
ARC E11 11 7 26 - 53
SOCCER BOYS E5 11 7 19 - 54
*SIVEO E2 11 0 6 - 99
 
F1 7e klC GS PT V  T
-----------------------------------------------
*SIVEO F1 10 28 71 - 14
ZWAMMERDAM F1 10 25 80 - 18
ALTIOR F2 10 25 51 - 22
ALPHIA F3 10 19 31 - 27
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ALPH BOYS F7 9 17 34 - 30
WDS F2 9 13 22 - 26
SPORTLUST F7 10 12 30 - 47
ARC F7 9 4 13 - 41
KICKERS F2 9 4 13 - 43
WOERDEN F4 10 4 14 - 49
NIEUWKOOP F4 10 3 14 - 56
 
F2 9e KLD GS PT V  T
-----------------------------------------------
NIEUWERKERK F11 11 33 141 - 4
REEUWIJK F5 9 24 38 - 26
ZWAMMERDAM F2 11 21 40 - 34
KAMERIK F3 10 19 55 - 31
ARC F14 10 12 34 - 57
ALPH BOYS F11 11 12 44 - 47
MOORDRECHT F3 10 11 19 - 47
BE FAIR F7 9 10 27 - 38
SPORTLUST F9 10 9 23 - 55
SPORTLUST F8 6 7 13 - 22
WOERDEN F5 9 7 30 - 44
SIVEO F2 10 4 15 - 74

F3 10EKLH  GS PT V  T
-----------------------------------------------
NICOL BOYS F3 9 27 64 - 6
ROHDA F4 9 22 36 - 8
LINSCHOTEN F3 10 22 55 - 22
NSV F5 10 22 32 - 16
ALPH BOYS F15 10 19 50 - 19
VEP F4 10 18 40 - 15
SPORTLUST F11 9 13 24 - 29
SPORTIEF F1 9 10 19 - 32
WOERDEN F7 11 9 38 - 44
*SIVEO F3 10 6 11 - 35
WDS F4 11 6 11 - 42
NIEUWKOOP F8 10 0 1-113

DAMES 4e klC GS PT V  T
 -----------------------------------------------
SVS DA1 8 24 65 - 8
AMMERSTOL DA1 6 15 29 - 7
*SIVEO DA1 9 15 16 - 21
BERKEL DA3 6 13 11 - 10
ROHDA DA1 6 10 15 - 12
ZEVENHOVEN DA2 8 8 9 - 22
SPORTLUST DA1 8 7 14 - 29
BVCB DA1 8 7 6 - 22
SCHOONHOVEN DA1 7 4 15 - 18
SOCCER BOYS DA2 8 4 12 - 43
 

M1 2e KLB GS PT V  T
-----------------------------------------------
*SIVEO M1 5 15 31 - 6
ZEVENHOVEN M1 6 11 12 - 8
DILETTANT M1 7 11 23 - 13
CABAUW M1 5 10 20 - 8
BERGAMBACHT M1 6 10 12 - 16
FULL SPEED M1 6 8 14 - 18
HAASTRECHT M1 7 5 6 - 24
GROENEWEG M1 7 4 8 - 24
GHC M1 1 3 4 - 2
NIEUWERKERK M1 4 3 6 - 8
SCHOONHOVEN M1 4 1 4 - 13

MJ 2e KLE GS PT V  T
-----------------------------------------------
JODAN BOYS MJ1 8 21 45 - 6
ZOETERMEER MJ1 9 21 27 - 17
LINSCHOTEN MJ1 9 20 42 - 16
ESTO MJ1 8 19 36 - 7
ONA MJ1 9 15 25 - 21
VEP MJ2 10 12 20 - 25
*SIVEO MJ1 8 11 25 - 21
BODEGRAVEN MJ1 9 11 19 - 36
CKC MJ1 9 7 15 - 35
SCHOONHOVEN MJ1 8 6 9 - 11
HAASTRECHT MJ1 8 5 7 - 20
DONK MJ2 9 0 8 - 63
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