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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)
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VAN DE REDACTIE,

Het kan gewoon nog alle kanten uit met onze vlaggendragers. Even was er de 
hoop dat we al zodanig op de goede weg waren dat het nog slechts een strijd 
om de titel zou gaan worden tussen Siveo en VDL. Zo net voor de winterstop 
leken we op volle toeren te gaan draaien en ook de oefenduels tijdens de 
winterstop lieten toch een positieve indruk achter. Maar terwijl ook VDL punten 
liet liggen, moesten de jongens van hoofdcoach Ed de Jong in de duels tegen 
DCV en Bergambacht genoegen nemen met een draw. En daarmee blijft het 
zowaar spannend, omdat ook HION op het vinkentouw komt te liggen. 
Cruciaal wordt voorlopig het onderlinge duel voor zaterdag a.s. tegen VDL. 
Als het effe kan moeten we toch de nare sporen uit het eerste duel met de 
Vlaardingers proberen weg te werken. Mogelijk kunnen we profiteren van de 
dip die er nu toch ook bij VDL wel is. Het kan aan de Beemd in ieder geval nog 
een leuk middagje worden. Jongens, veel succes.
Ook voor de andere teams is de competitie natuurlijk in een beslissende fase 
beland. Kunnen we nog kampioenen gaan begroeten, bijvoorbeeld bij Siveo-3, 
Dames 2, of mogelijk nog pupillenteams, die pas net aan de voorjaarscompetitie 
zijn begonnen?
In dit Siveo Nieuws worden jullie weer op vele fronten bijgepraat, met daarin 
onder meer de volgende bijdragen:
-  Voorzitter Rikkert Versluis met zowel voetbalbespiegelingen als andere 

zaken.
-  Een babbeltje met bestuurslid/referee Joost van der Horst.
- De eerste wedstrijden van Siveo-2 in 2008.
-  Indrukken van de scheidsrechtersdag van West II, met bijdragen van vele 

prominenten als Jacques d’Ancona, Roelof Luinge, Pieter Vink, Kevin Blom 
en trainer Wiljo Vloet. 

- Miquel van Dam, die de winterprijs in de Siveopool opstreek.
- De toenemende belangstelling voor het Siveo-klaverjassen.
- Veel geel-blauwen bij het Verenigingenspel.
-  Een 3-tal jeugdteams in de picture, de A1, C1 en F2.
En natuurlijk ook aandacht voor de “nineties-party” 
op de Beemd op zaterdag 5 april.
Veel sportief plezier.

Namens de redactie
Dick van den Hoeven 

Volgende inleverdatum kopij:
3 april 2008
41e jaargang nr. 4, februari 2008
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VAN DE VOORZITTER

Het is alweer februari en de Kerstdagen en Oud&Nieuw festiviteiten liggen 
voor het gevoel ver achter ons. De winterstop is ook allang weer vergeten 
en de competitie is in volle gang. Tenminste, de meeste teams hebben veel 
getraind maar slechts nog weinig wedstrijden gevoetbald. Het weer zat ons in 
de eerste weken van januari niet echt mee. Maar de laatste weken kunnen we 
weer volop de wei in. 
In de vorige editie schreef ik over de positieve aanvulling die de dames en 
meisjes geven aan ons cluppie, wat in de afgelopen weken nog maar weer 
eens werd bevestigd. Waar het bij de mannen met name te doen is om het 
‘spelletje’ zelf en de gezelligheid in de kantine, is bij de dames daarnaast ook 
het ‘uiterlijk’ een belangrijk punt. Onder het mom van ‘het oog wil ook wat’ en 
‘als het er maar mooi uitziet’, hebben de dames zich ingezet om de kantine 
wat op te fleuren. Zo zijn er plantjes bijgekomen en zijn de lampen vervangen 
door exemplaren die beter passen bij deze tijd. Verder valt nog te vermelden 
dat nieuwe tafels in bestelling staan en voor de kinderhoek een mini iglo. 
Hoewel het eerste niet sterk begon aan de tweede seizoenshelft (DCV uit 1-1), 
hebben ze een beter resultaat laten zien bij de thuiswedstrijd tegen Rijnstreek 
(6-0). De eerste helft stond qua verdediging ijzersterk, maar aanvallend was 
het slordig en ongeduldig. Vandaar ook de magere 1-0 voorsprong bij de 
theepauze. Vincent Schwegler wist een geoliede aanval succesvol af te ronden 
en zo de 2-0 aan te tekenen. Kort daarna volgden de andere vier doelpunten. 
Een penalty van Ronald na een overtreding op Ivo en daarna wist Stef twee 
maal te scoren. De laatste werd fraai binnengeschoten door de ingevallen A-
speler, Chiel Willers. Helaas waren dezelfde zaterdag het tweede (3-1 Soccer 
Boys uit) en derde (2-4 Waddinxveen thuis) minder succesvol. Tegen DSO was 
een gelijkspel het resultaat. De eerstvolgende tegenstander, Floreant, is ook 
een directe concurrent. Het 1ste kwam tegen Bergambacht niet verder dan een 
gelijkspel. Hierdoor is Hion iets dichterbij gekomen op de ranglijst. De wedstrijd 
VDL-Sportief werd gestaakt, bij een 0-1 achterstand voor VDL. Het is echter 
nog even afwachten welke consequenties dit heeft voor de koploper. Het 1ste 
speelt 23 februari een echte topper. De (nog) ongeslagen nummer 1 VDL met 
slechts 4 verliespunten komt op bezoek op de Beemd. Dit belooft een heuse 
topper te worden. 
Tot slot wil ik graag nog even extra aandacht vragen voor de toernooien van 
de jeugd. Traditioneel worden in mei een aantal toernooien georganiseerd. 
Verderop in deze editie staan de data van de toernooien, maar nog veel 
belangrijker is de oproep daaronder. Het kan toch niet zo zijn dat Siveo zelf 
geen toernooien meer organiseert voor de jeugd, omdat er geen vrijwilligers 
zijn die hier tijd en energie in willen steken?!? Vele handen maken licht werk. 
Laten we de jeugd aan z’n lot over?? 

Rikkert
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BESTUURSMEDELINGEN 

Hierbij delen wij u mede dat het contract van Ed de Jong, als hoofdtrainer van 
onze Senioren selectie, is verlengd met één seizoen. Beide kanten willen graag 
de samenwerking voortzetten in het seizoen ’08-’09.
Ook zijn we erg blij dat de samenwerking met Ton Steenbergen, als hoofdtrainer 
van de jeugd, volgend seizoen gehandhaafd blijft. 
De hoofdtrainer van de Dames, Johan Leeman, is halverwege december 
begonnen met het begeleiden van de dames. Wij zullen binnenkort met hem 
om de tafel zitten betreffende contractverlenging. 

Het bestuur

VORMING TECHNISCHE COMMISSIE

Op voorspraak van het Siveo bestuur is Hans Bregman gevraagd tot het 
vormen van een technische commissie. Deze technische commissie is 
vervolgens samengesteld met leiders/spelers vanuit elk seniorenteam binnen 
Siveo, waarvan er 2 een grote affiniteit met de Siveo jeugd hebben. Het team 
is inmiddels gevormd, naar de invulling wordt nog gezocht en er zijn intussen 
al oriënterende gesprekken gevoerd met het bestuur en de jeugdcommissie.
Zodra er meer nieuws is vanuit deze technische commissie zal dit uiteraard 
binnen de club gecommuniceerd worden.  
De TC bestaat uit: Hans Bregman, Jos de Jong, Peter de Jong en Eric van den 
Hoeven.

Eric

EFFE EEN BABBELTJE MET …..
…….. JOOST VAN DER HORST

Als “naklap” op de vuurpijl aan het begin van 2008 start ik  de babbels voor 
komend jaar met Joost van der Horst. Joost is al vanaf 1990 lid van ons geel-
blauwe cluppie en zit alweer 12 jaar in het bestuur van Siveo.

Joost is geboren op 19 augustus 1967 in Woerdense Verlaat, 16 jaar getrouwd 
met Corrine en vader van Gerben, Joris en Karlijn. 
Zijn voetbalcarrière startte hij bij Sportief, op 6 jarige leeftijd en daar voetbalde 
hij 14 jaar. Met de D1 werd hij kampioen, zijn toenmalige trainer was Cock 
Wens (die huidige hoofdtrainer bij onze “buurclub”). Vanaf de C had hij Harry 
de Jong als jeugdtrainer die ook via Joost bij ons geel-blauwe cluppie terecht 
kwam en enkele seizoenen de training verzorgde. Als 2e jaars C kwam Joost 



5

in de A te voetballen. Het was altijd schipperen die tijd of er was een A, of een 
B of C. Er waren geen spelers genoeg om al deze teams te vullen en omdat 
ik best lang en uit de kluiten gewassen was werd ik meestal wel eruit gepikt 
om een elftal of wat hoger te spelen vertelt Joost. Fysiek was ik gewoon wat 
sterker, het waren niet echt m’n kwaliteiten die de doorslag gaven.
In 1990 kreeg Joost een baan bij de Rabobank in Zegveld, kocht er een huis en 
besloot om als “Zegvelder” te gaan voetballen bij Siveo. Hij begon in het 2e en 
mocht zo nu en dan met een oefenwedstrijd meedoen met het 1e en daar bleef 
het bij. Aan het 2e heeft hij vele leuke herinneringen; Ton Steenbergen was zijn 
trainer en het team bestond o.a uit Leen Blok, Jeroen en Rob Groen in ’t Wout, 
Marco Verburg, Nico Kuijer, Fergus van den Hoeven, René Hoogerbrugge, Tony 
van der Sluis (technisch de beste voetballer die ik bij Siveo ben tegengekomen 
antwoordt hij op m’n vraag welke speler hij als zijn favoriet zou kiezen), Miquel 
van Dam en Joost zelf  ‘laatste man’. Zo ongeveer 4 jaar speelde hij in het 2e 
om daarna te verhuizen naar het 3e. Dit team had als leider Cees Wijman die in 
die tijd ook druk was in de politiek. Het was mede dankzij Cees een ontzettend 
gezellige tijd waar veel werd gelachen. Van het 3e naar het 4e waar Joost en z’n 
team op punt stonden om kampioen te worden ware het niet dat teamgenoot 
René Hoogerbrugge ook eens een doelpuntje wilde pikken maar dit helaas 
deed in eigen doel… weg kampioenschap!
Gelukkig hadden ze nog een uitwedstrijd op het programma en daar werd 
dan toch nog de zo begeerde titel gehaald maar daar kon ik niet bij zijn vertelt 
Joost omdat ik op vakantie was.
Vandaag de dag ‘balt’ Joost niet meer, ‘k ben erg blessure gevoelig en je hebt ook 
nog andere verplichtingen toch! “Ik ben ervan overtuigd, vertelt Joost (met een 
knipoog), als Corrine mij maar ietsje meer gestimuleerd had was ik zeker in het  
1e terecht gekomen”. Maar wie weet poets ik m’n sloffen toch weer eens op….

Joost temidden van zijn medestrijders in het kampioensteam van weleer.
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Omdat voetballen niet echt meer ging besloot Joost in 1998 een scheids-
rechterscursus te gaan doen, dit samen met André Voorend en Karel Kastelein. 
Regelmatig floot hij wedstrijden al is dit de laatste jaren flink minder geworden.  
In 1996 kwam Joost in het bestuur en “kreeg’ als taak de PR te gaan invullen 
voor de vereniging, de huidige PR commissie bestaat naast Joost  uit: Patrick 
Uittenbogaard, Peter de Jong en Rinus Hoogerbrugge.
De afgelopen jaren hebben deze er samen voor gezorgd dat alle reclameborden 
langs het veld vervangen werden. Ook heeft ons clubblad een facelift gekre-
gen, zo kwam er een gekleurde omslag en gekleurde advertentiepagina’s. 
Daarnaast zoeken ze als het nodig is nieuwe shirtsponsors en onderhouden 
zij de contacten met de bestaande. Verder verzorgt Joost de advertenties voor 
Siveo Nieuws en “draait” de acceptgiro’s uit voor de sponsors. Hij zorgt dat 
begeleidende brieven uit gaan voor shirt- en balsponsors.
Het BOB bord, dat staat op de parkeerplaats van ons geel-blauwe cluppie, 
kwam er ook na initiatief van Joost, hij nam contact op met Veilig Verkeer 
Nederland en samen ontworpen ze een passend bord: Siveo, biertje, BOB!.
In het verleden draaide hij ook nog enkele jaren bardienst op maandagavond.

Tegenwoordig is Joost leider van z’n zoon Gerben die spelertje is van de F1, 
hij startte in januari 2006 samen met Ronald Koster met de F2 en is nu leider 
samen met Piet de Kruijf. Het 1e jaar dat hij leider was werden alle wedstrijden 
verloren, dat was echt niet grappig. Na 1 jaar maakte Joost de balans op en wat 
bleek: er was slechts 1x een overwinning behaald. Dus het voorjaarsseizoen 
van 2007 werd het team een klasse lager ingedeeld en niet zonder succes, 
want dit voorjaar sleepte de F1 de titel in de wacht: ze werden kampioen bij 
v.v. Kamerik! Alle spelers kregen een beker met daarop hun naam en de datum 
van het kampioenschap.
Of Joost nog meer hobby’s heeft naast Siveo? Zeker wel; z’n werk is z’n 
hobby vertelt hij, z’n werkgever is Univé Verzekeringen. De hoofdsponsor van 
Heerenveen waar hij dan regelmatig een wedstrijdje volgt op de tribune. Ook 
de wedstrijden van Ajax mag hij graag kijken, bij de 4 laatste Europacupfinales 
van Ajax was hij live aanwezig. Op donderdagavond kun je hem vinden in de 
Milandhof dan mag hij graag een partijtje volleybal spelen.

Hoogtepunt voor hem zou zijn als Siveo in de toekomst zou kunnen beschikken 
over een kunstgrasveld met verlichting want nu is het toch echt behelpen voor 
onze trainers als het slecht weer is. De trainingshal is dan toch te krap en er is 
te weinig tijd om een fatsoenlijke training te geven.
Ook de net in het leven geroepen technische commissie zal zeker een 
impuls geven aan het voetbal van ons cluppie, hier heeft Joost dan ook hoge 
verwachtingen van.
Wat zeker vermeld moet worden is dat het stratenvoetbal elk jaar weer 
een gezellige happening is op de Beemd. Complimenten aan Dick van den 
Hoeven.
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Wat grappig is om nog even te vermelden is dat er bij de streekderby’s tegen 
Sportief vanaf de zijde van Sportief veel meer “burenhaat” is/was als vanuit 
Siveo. Bij Sportief werd er gepraat over Siveo: “t zijn niks anders als boeren 
die alleen maar kunnen schoppen! Bij onze buurtclub vindt men dat er daar 
technisch toch wel effe wat beter gebald wordt als bij die schoppers van 
Siveo! De oorsprong van deze mening ligt er vanaf de 70’er jaren toen Sportief 
een klasse of wat hoger speelde als wij maar ook zij konden geen kampioen 
worden en werden vaak de eeuwige tweede genoemd!
Als allerlaatste anekdote een verhaaltje uit de tijd dat Jaap Idelenburg trainer 
was. Jaap, met zijn aanstekelijke lachje, werkte aan een team met werklust en 
karakter en daarom werden er heel wat rondjes gelopen om het veld. Op een 
keer liet hij wel zoveel rondjes lopen dat er maar liefst 8 jongens al frikadellen 
kotsend over het hek hingen en….. een van die acht was ik!!
Siveo is voor Joost een gezellig cluppie en wie weet trapt hij er binnen nu en 
“tig” jaar zelf ook wel weer eens een tegen een balletje…

Margriet Vermeij

SIVEO 2 IN 2008 ……
…. HET KAN BETER
….. MAAR WEL VEEL INZET !

De winterstop is altijd even een hinderlijke onderbreking van het voetbalseizoen. 
Uiteraard is het lekker om even vrij te zijn, maar door weersomstandigheden is 
het altijd onduidelijk wanneer er weer afgetrapt kan worden. 
Om de tijd goed door te komen had trainer Ed de Jong van het 1e voor de hele 
selectie een beach voetvolleybal toernooi geregeld in Aalsmeer. In grote getale 
waren de spelers op 5 januari aanwezig om in tropische sferen tegen een bal 
aan te schoppen. Kortom met de teambuilding zat het wel prima. Vervolgens is 
het lang wachten op de eerste wedstrijd tegen Floreant, maar zoals zo vaak in 
januari lag het hele programma eruit met als gevolg een week wachten. 
Op 26 januari was het dan eindelijk zover, de eerste terugwedstrijd kan tegen 
Schoonhoven 2 worden aangevangen. Een leuke wedstrijd, waarin beide 
ploegen zich van hun goede kant lieten zien. Schoonhoven trok fel van leer en 
binnen 5 minuten was het 0-1. Siveo kon hier na 16 minuten middels Patrick 
Plijter wat aan terug doen 1-1. Veel inzet en strijd werd er geleverd, maar 
Siveo kon de enkele kansen die het zich creëerde niet omzetten in goals. Ook 
Schoonhoven was niet bij machte de 1-1 van het scorebord te krijgen, kortom 
een verdiend punt waar mogelijk nog wel iets meer in had gezeten. 
Na weer een week rust was Soccer Boys 2 uit onze tegenstander. Deze 
zeer verdedigende ploeg was zeer effectief en uit één van hun spaarzame 
counters werd een penalty versierd 1-0. Siveo was hierbij ongelukkiger toen de 
scheidsrechter een overtreding binnen hun 16 meter over het hoofd zag. Het 
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bleef opboksen tegen een muur van oranje-wit zonder echt een gat te vinden. 
Na 80 minuten werd zelfs de 2-0 om onze oren geschoten. Net voor tijd deed 
Ad vanaf 11 meter nog iets terug maar het gehaaide Soccer Boys had binnen 
20 seconden geantwoord en de eindstand bepaald op 3-1. Ondanks de inzet 
zijn we tegen een ongelukkige nederlaag aangelopen.
De week hierop is DSO 4 onze tegenstander op de Beemd. Na een goed eerste 
half uur met enkele kansen voor Siveo neemt DSO het heft in handen en na 
40 minuten is de 0-1 een feit. Ook deze tegenstander liet zich ver terugzakken 
om te gokken op de counter. Hier hebben we toch af en toe géén passend 
antwoord op en na 70 minuten was de 0-2 een feit. Siveo zat niet bij de pakken 
neer en er werd gestreden voor een beter resultaat. Een eindoffensief werd 
eruit geperst en na goed storend werk van Edwin kon Jurn heel beheerst de 
1-2 binnenschieten. Siveo blijft jagen op de 2-2 en wordt hier deze week wel 
door beloond. Supersub Marvin traint al sinds de winterstop mee met het 2e 
en zijn invalbeurt 8 minuten voor tijd levert in de 89e minuut de zeer verdiende 
2-2 op.
Met 2 punten uit 3 wedstrijden is 2008 aangevangen, dit is duidelijk voor 
verbetering vatbaar. Ook de trainingsopkomst kan op dinsdag beter, maar de 
inzet in het veld is zeer goed en de jongens gaan voor elkaar door het vuur en 
dat is ook veel waard. 

Eric

Vreugde na de doelpunten van Jurn en Marvin.



9

VERVELING KAN NIET TOESLAAN…..
…………… BIJ SCHEIDSRECHTERSDAG IN 

ADO DEN HAAG STADION

Roelof Luinge hield een boeiend verhaal.

Zaterdag 12 januari was de 2e editie van de zogenoemde 
scheidsrechterdag van West II. Naast de KNVB-
scheidsrechters en rapporteurs worden daarbij ook 
de verenigingsscheidsrechters uitgenodigd. Pakweg 
400 deelnemers hebben zich die dag in het ADO den 
Haag Stadion bepaald niet verveeld. En onder die 
deelnemers was een aardige Siveo-vertegenwoordiging. 
Bij deze geel-blauwen was ik vergezeld van Rinus 

Hoogerbrugge, André Voorend, Leo Pouw, Jan de Kruijf en Joost Hoogerbrugge. 
Ongetwijfeld zijn zij door de (meestal bekende) workshopleiders net zo boeiend 
beziggehouden als de ervaringen die ik die middag beleefde. 
Nadat dagvoorzitter Jacques d’Ancona samen met Pieter Vink de aftrap had 
gegeven met een duidelijk signaal om vooral het plezier in het fluiten te beleven, 
volgden de rondes in de workshops. 
Als eerste kreeg ik daarbij “Geel of rood” toebedeeld, onder leiding van 
Raymond van Meenen en Roland van der Hilst. Aan de hand van TV-beelden 
moesten de deelnemers bepaalde overtredingen van een eventuele gele of 
rode kaart voorzien. Daarbij werden zij regelmatig aangesproken om hun keuze 
te verdedigen. En daarop ontstonden vaak heftige discussies. Feitelijk was er 
maar één conclusie mogelijk; “het fluiten blijft echt maar mensenwerk”. 
Bij mijn tweede sessie had ik een workshop die ik vooraf bewust had uitgekozen. 
Daarbij ging het om de relatie tussen de scheidsrechter en de trainer, onder 
leiding van Ado-trainer Wiljo Vloet. Wiljo had de vorige avond nog een bewogen 
ADO-avondje meegemaakt en moest in de vroege ochtenduren eerst nog wat 
verantwoording afleggen bij de ADO-leiding. Dat weerhield hem er niet van om 
bijzonder geïnspireerd zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen de 
scheidsrechter en trainer te behandelen. Waar het ging om de overeenkomsten 
meende hij onder meer “Beiden zijn eenlingen, die sterk in hun schoenen moeten 
staan. We moeten continue onze beslissingen uitleggen, zijn zo goed als de laatste 
wedstrijd en leven in feite op een vulkaan”. Een verschil zag hij bijvoorbeeld hierin: 
”Scheidsrechters in het betaalde voetbal krijgen minder kans een persoonlijkheid 
te worden, omdat ze - in tegenstelling tot de trainer-coaches - slechts parttime 
met hun vak bezig zijn”. Feitelijk gaf hij daarmee natuurlijk een voorzet tot betere 
arbeidsvoorwaarden voor de arbiters in het profvoetbal. Maar volgens Wiljo Vloet 
moet hoe dan ook het uitgangspunt blijven dat “de samenwerking tussen trainer 
en scheidsrechter gebaseerd moet zijn op wederzijds respect”.
Ten slotte wijzigde ik eigenhandig mijn derde workshop om te vernemen of het 
verhaal van Roelof Luinge inderdaad zo boeiend was als bepaalde deelnemers 
uit ervaring lieten blijken. En ik kan het volmondig beamen. Hoewel het zonnetje 



10

in het zaaltje binnenkwam en de “zaterdagnamiddag (de derde helft)” toch al 
was bereikt, was zijn verhaal zodanig doorspekt met eye-openers dat niemand 
kan zijn ingedut. Hij vond iedere wedstrijd weer een avontuur en iedere keer ook 
weer geweldig om te doen. Hij gaf nog het volgende mee “Probeer preventief 
te fluiten, dat voorkomt mogelijke problemen. Laat je prachtige hobby niet 
bederven door incidenten. Ga niet uitgebreid discussiëren met spelers. Wees 
kort, helder en duidelijk tijdens de wedstrijd. Maak er geen praatshow van.” 
Al met al zeker een nuttige maar ook vermakelijke scheidsrechtersdag.

Dick van den Hoeven

MIQUEL VAN DAM WINTERKAMPIOEN …..
……. IN SIVEO-POOL !!!

In de Siveo-pool overwintert Miguel van Dam met een minimale voorsprong 
op Joey van Amerongen en Bram Angenent. Ook echtgenoot Els staat hoog 
genoteerd en kan nog gevaar opleveren, maar de weg is nog lang. Zoals iedere 
winterstop gaat de winterkampioen nooit met lege handen naar huis. Zo heeft 
Jan dit jaar een heus winterpakket verzorgd en uitgereikt aan Miguel.

Jan & Eric

Jan overhandigt Miquel het winterpakket.
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DE SIVEO DAMES

De meisjes pupillen zijn na de winterstop goed begonnen, ze wisten hun eerste 
wedstrijd te winnen en de tweede ging nipt verloren. Ze raken steeds meer op 
elkaar ingespeeld waardoor de resultaten vanzelf beter zullen worden.
De meisjes junioren zijn van plan voorjaarskampioen te worden, de eerste 
wedstrijd is gewonnen waardoor ze dachten dat de tweede ook zo makkelijk 
zou gaan. Maar helaas ging deze met 0 – 1 verloren. De derde wedstrijd 
eindigde met een 5 – 4 overwinning, zodat de verwachtingen hoog gespannen 
blijven.
De dames van het 2e team gaan voor een promotieplaats, maar mogen na een 
gelijk spel tegen Kagia en de  nipte nederlaag tegen ARC (deze dames waren 
met diverse dames uit het 1e team versterkt) niet veel punten meer morsen.
Het 1e dames team moest het de laatste 2 wedstrijden opnemen tegen de 
koplopers.
Deze werden verloren. De dames moeten door vele uitgestelde en afgelaste 
wedstrijden nog 13 keer spelen, tegenover enkele tegenstandsters die nog 
maar 8 wedstrijden voor de boeg hebben, hierdoor is de stand erg vertekend.

Rien Woerde  

DE EERSTE VOLLE WEDSTRIJDDAG VAN DE DAMES IN 2008
SIVEO DA2 moest op zaterdag 26 januari 2008 voor het eerst in 2008 na 
de winterstop en veel afgelastingen op het tweede veld om 10.15 uur tegen 
ROHDA DA1 uit Bodegraven spelen. Het was die dag vrij zonnig en niet al te 
koud. Er stond wel een koude wind.
Scheidsrechter was André Voorend.
ROHDA DA1 hielp de dames van SIVEO snel aan hun eerste doelpunt door in 
eigen doel te schieten. Samantha scoorde daarna het tweede doelpunt van 
SIVEO met behulp van Diana. Paulien scoorde daarna het derde doelpunt. 
Na de rust kreeg ROHDA een bal in het doel van SIVEO. Priscilla scoorde 
tien minuutjes later het laatste doelpunt van de wedstrijd. De eindscore werd  
4 – 1 mede ook door het goede keepen van Carola. Gefeliciteerd dames!  
Ga zo door!
SIVEO DA1 moest dezelfde dag om 12.00 uur tegen Barendrecht DA1 uit 
Barendrecht bij Rotterdam. Lucas Gans was die wedstrijd de scheidsrechter.
Barendrecht wist gelijk al te scoren. Hoewel de dames van SIVEO DA1 goed 
hun best deden kregen de dames uit Barendrecht er nog twee in. Na de rust 
wist Barendrecht nog een keer te scoren zodat de eindstand 0 – 4 werd. 
Jammer dames. Volgende keer beter!
Deze wedstrijden van SIVEO DA1 en DA2 waren de eerste thuiswedstrijden 
voor de nieuwe trainer van de dameselftallen Johan Leeman, die trouwens ook 
de Meiden Junioren traint.
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De Meiden Junioren van SIVEO moesten diezelfde dag uit tegen Cabauw 
MJ1 in Cabauw en wonnen die wedstrijd met 2 – 3 door drie doelpunten van 
Cynthia. Gefeliciteerd meiden!

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter beide dameselftallen en de meiden junioren.

WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEKEN

ZATERDAG 23 FEBRUARI 2008
9.30 SIVEO F1 - RIJNSTREEK F1
9.30 SIVEO D1 - VEP D2
10.45 SIVEO D2 - RIJNSTREEK D1
12.15 SIVEO 2 - FLOREANT 2
2.30 SIVEO 1 - VDL 1
2.30 SIVEO 3 - MOERKAPELLE 2
12.15 HAZ BOYS DA1 - SIVEO DA2
2.30 BODEGRAVEN B1 - SIVEO B
4.15 ARC 16 - SIVEO 4
8.30 ESTO F5 - SIVEO F2
2.30 NOOTDORP DA2 - SIVEO DA1
3.00 NIEUWKOOP A1 - SIVEO A1

ZATERDAG 1 MAART 2008
2.30 SIVEO A1 - SJZ A1
2.30 SIVEO 3 - BVCB 4
1.00 DSO 14 - SIVEO 4
11.00 SOCCER BOYS C3 - SIVEO C
11.00 SOCCER BOYS DA1 - SIVEO DA1
11.30 WOUBRUGGE A2 - SIVEO A2
12.45 OLYMPIA B2 - SIVEO B
2.30 HBSS 1 - SIVEO 1
3.00 BVCB 3 - SIVEO 2
10.00 DOCOS DA1 - SIVEO DA2

ZATERDAG 8 MAART 2008 
9.30 SIVEO F2 - ESTO F5 
9.30 SIVEO E1 - ROHDA E4 
9.30 SIVEO E2 - SPORTLUST E7 
10.45 SIVEO MP - TER LEEDE MP 
10.45 SIVEO MJ - LINSCHOTEN MJ 
 
LEDENMUTATIES
Nieuw: Huibert Brak (C), Miriam van Dam (Da), Dorian vd Linden (E), Renske 
Willers (Da)

12.15 SIVEO 2 - ROHDA 2 
2.30 SIVEO 1 - SPORTIEF 1 
9.30 RIJNSTREEK D1 - SIVEO D2 
10.00 RIJNSTREEK F1 - SIVEO F1 
10.45 VEP D2 - SIVEO D1 
12.30 SPORTIEF 4 - SIVEO 4 
12.45 NSV C1 - SIVEO C 
10.15 RIJNVOGELS DA2 - SIVEO DA1 
2.30 SOCCER BOYS 4 - SIVEO 3 
2.30 STOMPWIJK A1 - SIVEO A1 
2.30 WOERDEN A2 - SIVEO A2
2.30 RVC B1 - SIVEO B
4.15 RIJNVOGELS DA4 - SIVEO DA2

ZATERSDAG 15 MAART
8.30 SIVEO F2 - WOERDEN F4
9.30 SIVEO F1 - SPORTLUST F7
9.30 SIVEO E1 - WOERDEN E4
9.30 SIVEO D1- TOGB D3
10.45 SIVEO MJ - CABAUW MJ
10.45 SIVEO C - SPORTLUST C3
12.30 SIVEO B - NSV B
12.30 SIVEO DA1 - ARC DA1
2.30 SIVEO A2 -WDS A2
2.30 SIVEO 3 - BE FAIR 4
4.15 SIVEO DA2 - AARL’VEEN DA1
9.30 SOCCER BOYS D3 - SIVEO D2
10.15 LISSE MP - SIVEO MP
10.45 VEP E3 - SIVEO E2
11.30 TOGB D3 - SIVEO D1
12.45 GOUDA 2 - SIVEO 2
3.00 SVS 1 - SIVEO 1
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GEFELICITEERD
Wij feliciteren Sean Beukers en Puck Bodegraven, bij wie op 3 januari een 
dochter is geboren. Zij noemen haar Sterre. Veel geluk toegewenst.

ZIEKENBOEG
De meest ongelukkige Siveospeler is op dit moment wel Luuk Blonk. Luuk heeft 
drie middenhandsbeentjes gebroken. Wij hopen dat het herstel voorspoedig 
mag gaan.

PIET MUIS EN MARIJKE WAGEMAKERS …
…….. WINNAARS KERSTKLAVERJASSEN 

De interesse voor het Siveo-klaverjassen neemt gestaag toe. Bij de gezellige 
kaartavonden aan de Beemd zijn de laatste keren gemiddeld 10 tafels en dat 
is een duidelijk stijgende lijn. 
Bij het prijsklaverjassen rond de Kerst waren Piet Muis en Marijke Wagemakers 
de duidelijke winnaars, op gepaste afstand gevolgd door Corné Kuijer met 
Cees Hijkoop en Anton van Kippersluis met Dick van den Hoeven.
Laatstgenoemd koppel haalde in januari enorm uit door in alle bomen de 2000 
punten te overschrijden en uiteindelijk pas bij 6247 punten te stoppen. 
De uitslag van die laatste avond was als volgt.
1.  Anton van Kippersluis en Dick van den Hoeven 6247 punten
2.  Sander van ’t Hoff en Jaap Muller   5726 punten
3.  Anton Vork en Harry de Jong    5416 punten
4.  Lucy en Maarten de Bruin    5126 punten
5.  Ineke Bunnik en Inneke Voorend   5120 punten
P.  Petra Woerde en Gerda Machgeels   3456 punten

De volgende klaverjasavond is op vrijdagavond 22 februari 2008. 
Aanvang 20.00 uur.

Dick van den Hoeven

VAN 2007 NAAR 2008 BIJ SIVEO

Van het oude naar het nieuwe jaar gaan, ging bij ons geel-blauwe cluppie 
niet met de stille trom. Op zaterdag 29 december werd het “traditionele” 
oliebollentoernooi gespeeld. Iedere seniorvoetballer kon hieraan deelnemen. 
Om effe 13.00 uur werden er zo’n 150 oliebollen bezorgd dus kon het toernooi 
van start gaan. In totaal waren er 38 luitjes, waaronder 12 dames en zelfs 2 A-
spelers, die wel een balletje wilden trappen. De deelnemers werden verdeeld 
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in 6 teams. Misschien wel aardig om even te vermelden: onder de heren 
bevonden zich een paar voetballers waarvoor het toch al weer heel wat jaartjes 
geleden was dat ze de ‘groene’ mat betraden om een balletje te raken. ‘Grote’ 
namen zoals: Paul Vonk, Fred van Vliet, Michel Jansen en Miguel van Dam die 
helaas weinig speelminuutjes kon maken, omdat hij al snel door zijn enkel ging 
en daarom een bezoekje moest brengen aan de HAP.
De arbitrage was in handen van het ervaren scheidsrechtersduo: André 
Voorend en Rinus Hoogerbrugge. Mannen, bij deze heel hartelijk bedankt voor 
jullie ‘fluitwerk’.
Aan het eind van de middag werd de prijs uitgereikt aan het winnende team 
wat bestond uit: Lennie, Ariën, Hans Bregman, Robert, Cees, Michel en 
Maarten. Zij kregen uit de hand van onze voorzitter een schitterende “cup” 
met oren(tjes). Als afsluiting van dit sportieve oudejaarstoernooi nemen de 
meeste aanwezigen een ‘oudejaarsdrankje’ en gingen sommigen van onze 
geel-blauwe aanhang zich voorbereiden op de komende nieuwjaarsnacht.

Al heel wat jaartjes verzorgt Siveo samen met de Milandhof het “nieuwjaarsfeest” 
wat gehouden wordt in Gasterij de Milandhof. Dit jaar bestond de Siveo-crew 
uit: Koos Jansen, Loek Baars, Bram Angenent, Paul Vonk en Peter Vermeij. 
Koos had gezorgd voor een “uni-outfit” voor deze mannen: een geel shirt met 
daarop: New Year Eve Crew. Onze vrijwilligers waren dus direct herkenbaar. 
Het was een enorm gezellig samenzijn, de disco draaide gezellige muziek en 
iedereen zette z’n beste beentje voor om te zorgen voor een lekker sfeertje.

Voor onze vrijwilligers is het echt wel aanpoten zo’n avond, want er wordt van 
hen verwacht dat ze zo rond 01.00 uur aanwezig zijn en om 07.45 uur kon men 
na alles opgeruimd en schoongemaakt te hebben hun warme kooitje op gaan 
zoeken. Maar het resultaat mocht er weer zijn: er werd een mooi bedrag bij 
elkaar “gewerkt” voor ons cluppie!
Mannen bedankt! 

Margriet

Hans Bregman 
van het winnende 
team ontvangt de 
oliebollenbeker uit 
handen van voorzitter 
Rikkert Versluis.
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VEEL GEEL-BLAUW …….
…. BIJ ZEGVELDS VERENIGINGENSPEL.!

Veel geel-blauwen (in totaal 9 teams) 
hebben zich weer een zaterdag-
avond rot zitten peinzen bij het 
Zegveldse verenigingenspel. Wat te 
denken van bijvoorbeeld al die vra-
gen over de bevestigingsmaterialen, 
de Latijnse benamingen van de bot-
ten van een skelet, de tuinplantjes, 
de stationsgebouwen, enzovoorts. 
Zelfs de vragen over het komende 
EK-voetbal waren voor de Siveo-
vertegenwoordigers niet altijd eenvoudig. Je moet het maar net weten op 
welke datum en in welke stadions bepaalde wedstrijden worden gespeeld.
Nee, bij Siveo speelde veel meer de kwantiteit dan de kwaliteit. Maar wat 
maakt het uit, het was weer een gezellige avond, vooral ook in de 3e helft. 
En ons team (onder de bezielende leiding van Eric) mocht in ieder geval de 
twijfelachtige eer hebben dat we als het hoogste Siveoteam eindigden. Ook 
voor de andere Siveoteams gewoon een aardige uitdaging om er volgend jaar 
weer lekker (gezellig) tegenaan te gaan.  
Wij blijven allemaal volhouden toch….?

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   : Alex de Kruijf   (0348-691865)
Wedstrijdsecretaris : Edwin Hoogerbrugge  (0348-422927)
Jeugdlotto  : Leo Pouw

Het zonnetje schijnt met een temperatuur van ongeveer 5 graden. Ideale 
weersomstandigheden om een balletje te trappen. En zo als het nu gaat met 
het weer is het ook gesteld met de jeugdafdeling, lekker dus. Het gaat eigenlijk 
allemaal zoals het zou moeten gaan. Veel te bespreken is er derhalve niet. 
Noodzakelijke punten zullen elders in dit Siveo Nieuws vermeld zijn. Zoals de 

Wat een gepeins allemaal tijdens het 
Zegveldse Verenigingenspel
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toernooien van de jeugd aan het einde van dit seizoen en de nieuwe technische 
commissie onder de bezielende leiding van Hans Bregman.

Veel meer dat voornoemde kan ik er dus niet van maken. Maar heeft U vragen, 
opmerkingen of suggesties benader ons dan.

De voetbalgroetjes.
Ruud Hageman.

SIVEO A1 KENT EEN MOEILIJK SEIZOEN 2007 / 2008

Het zal de meeste voetballiefhebbers op de BEEMD niet ontgaan zijn; Siveo 
A1 verkeert in een vormcrisis. Daar waar in het begin van het seizoen nog 
mooie winstduels werden gespeeld, moeten we halverwege het seizoen toch 
constateren dat er teveel punten zijn gemorst. Natuurlijk zijn er in vergelijk tot 
vorig jaar verzwarende omstandigheden aan te geven. Zo spelen we nu in de 
“echte” eerste klasse en niet in de reserve 1e klasse zoals de A1 vorig jaar. 
Verder hebben we te maken met een grote doorstroom van betrekkelijk jonge 
spelers vanuit de B van vorig jaar, die letterlijk nogal eens opkijken naar robuuste 
tweede jaars A spelers van de tegenstander. Een gevolg is een hoge mate 
van blessureleed waarmee de leiders zich elke week weer gesteld zien voor 
de zoveelste variant in de opstelling, wat de ingestudeerde trainingspatronen 
nogal eens op zijn kop zet. 

De opzet om de tweedejaars A1 spelers een leidinggevende positie te geven 
in het begeleiden van de eerstejaars A1 spelers schijnt niet te slagen. De A1 
functioneert op dit moment dan ook niet als een team van 14 man, maar probeert 
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op zijn oude krachten uit de glorietijd het met de helft van de spelers te klaren. 
Het is niet moeilijk om dan uit te leggen dat je hiermede geen wedstrijden wint. 
Als het dan ook nog ontbreekt aan een goalgetter die met 1 of  2 acties de 
wedstrijd naar zijn hand kan zetten, is het gedaan met de koopman. Leider Ton 
laat zich echter niet ontmoedigen en staat elke week weer twee van zijn vrije 
avonden af aan het trainen van de groep. Het hoogste doel voor de A1 is zich 
ontworstelen aan de degradatie-zone. Direkt gevaar van degraderen bestaat 
er overigens niet omdat Rohda zich al heeft teruggetrokken uit de competitie 
en Siveo A1 nog beter presteert op de ranglijst dan hekkesluiter Sportlust. 

Arjo Posdijk

SIVEO C1 WEET ZIJN PLEK

Het is voor Siveo C1 zo klaar als een klontje. Bij wedstrijden tegen de toppers 
in de afdeling is niet echt veel eer te behalen; zo bleek nog afgelopen zaterdag 
tegen het ongeslagen TOGB (6-0 verlies). Maar tegen gelijkwaardige teams 
wordt er op het scherpst van de snede gestreden en worden de laatste tijd 
echt de nodige punten binnengehaald. En ook op de wekelijkse trainingen is 
de inzet te prijzen. Dat moet zijn vruchten gaan afwerpen, want veel spelers 
hebben echt grote vorderingen gemaakt. Op de trainingen zie je vaak al heel 
fraaie combinaties, dat toch ook bij de echte confrontaties zijn weerslag moet 
gaan krijgen.
Kortom: een mooie gelegenheid om het – qua samenstelling toch wel gemixte 
- team van het leiderstrio Piet van Oostrum, Gerard Voorend en Cor Kuijf de 
revue te laten passeren.
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Mike Voorend: Mike is de goalie die in steeds meer wedstrijden een heel 
moeilijk te nemen horde blijkt te zijn. Op de trainingen laat hij zich evenzeer als 
veldspeler gelden met een tomeloze inzet. Ongemerkt stimuleert hij dan zijn 
medespelers om ook in de onderlinge partijtjes tot het uiterste te gaan. En de 
vonk slaat vrijwel altijd over.

Jelle Stolwijk: Jelle is op rechts op meerdere plaatsen inzetbaar, maar komt 
achterin het beste tot zijn recht. Op de trainingen is hij vaak ook niet te beroerd 
om als stand-in te fungeren voor keeper Mike en dat gaat hem zeker niet 
verkeerd af. Jammer dat Jelle heeft aangegeven zijn schoenen nu al aan de 
wilgen te willen gaan hangen. 

Sjoerd Blonk: Sjoerd is de aanvoerder van het team en is naast een uiterst 
betrouwbare verdediger ook nog eens met veel inzicht de gangmaker naar 
voren. Altijd wel enkele keren per wedstrijd komt hij levensgevaarlijk op en 
scoort van daaruit de nodige belangrijke goals. Sjoerd neemt ook op de 
trainingen terecht vaak het voortouw, zoals bij de warming-up en de organisatie 
binnen zijn team in de partij. 

Joey van Amerongen: Als er één is gegroeid in de loop van het voetbalseizoen, 
is het Joey wel. En dan blijkt dat er met veel inzet ook gewoon veel te bereiken 
is. Joey presteert het tegenwoordig om bij een coopertest zomaar even met de 
kopgroep mee te draaien. En dan blijkt er bij het voetballen ook meer mogelijk; 
je komt hem nu steeds weer tegen, ongeacht of hij op middenveld of achterin 
functioneert. 

Arne de Jong: Arne is als linksback gewoon een vaste waarde en eigenlijk speelt 
hij zelfs in de kleine onderlinge partijtjes vanuit die rol. Vooral in de wedstrijden 
waarin op het scherpst van de snede een gelijkwaardige tegenstander 
bestreden moest worden, zag ik Arne onvermurwbaar. En hij weet dan vaak 
direct ook nog onze linksbuiten Daniël in stelling te brengen. 

Robbert Beukers: Robbert is weer één van de spelers die echt grote vorderingen 
doormaakt. Vaak speelt hij met Sjoerd in het hart van de verdediging. En dan 
neemt hij vooral op de momenten dat Sjoerd inschuift uiterst geconcentreerd 
de honneurs waar. Dat kan hij omdat hij in de man tegen manduels nauwelijks 
te kloppen is. Ook in de trainingspartijtjes gaat hij onvermoeibaar voorop in de 
strijd. 

Gertjan Brak: Gertjan is de al meer voetballende middenvelder. Hij heeft een 
fijne techniek, kan de bal goed afschermen en heeft een heel makkelijke trap 
met de linker. Daardoor kan hij zonder moeite over grote afstand de aanvallers 
bereiken. Als hij nog meer het overzicht weet te bewaren kan hij het spel ook 
nog wat meer verplaatsen. Daarvan kunnen onze snelle spitsen dan prima 
profiteren. 
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Coen van Oostrum: Het is natuurlijk logisch dat Coen grote progressie maakt. 
Hij is immers nog niet zo lang in competitieverband aan de bak. Coen probeert 
altijd wel een voetballende oplossing en zoekt daarnaast vaak de ruimte. Vanaf 
de buitenkant weet hij dan meestal wel een medespeler te bedienen. Coen 
straalt ook op de training enthousiasme uit, ongeacht de soort oefening.  

Wouter van der Beek: Wouter is de fysiek sterke middenvelder met bovendien 
een heel aardig voetbalvernuft. Met zijn bijzondere bewegingen laat hij menige 
tegenstander in grote verwarring achter; soms voert hij het echter te ver door 
en verslikt hij zich in de eigen bewegingen. Wouter heeft natuurlijk verder echt 
veel inhoud en kan op meerdere plaatsen sterk uit de voeten. 

Richard de Jong: Na een aantal maanden te hebben meegetraind is Richard 
pas enkele weken actief in wedstrijdverband. Op de trainingen gaat hij er met 
veel enthousiasme in en kan je ook zien dat hij al heel wat uurtjes voetbal in 
straatverband in de benen heeft. Hij is moeilijk van de bal te krijgen en schermt 
zijn tegenstander vaak op een handige wijze af. 

Pascal Vonk: Pascal is de rechterspits en is in zijn sterke momenten echt niet 
zo makkelijk te verdedigen. Als hij maar steeds de ruimte zoekt (ook beweging 
zonder bal), weet hij altijd voor gevaar te zorgen. Hij kan dan vanaf rechts 
fraaie voortzettingen geven en tevens moeiteloos behoorlijk wat doelpunten 
meepikken. Hij is soms nog wat wisselvallig, maar dat lijkt ook wel eens eigen 
aan de spitsen in het algemeen, en natuurlijk ook de Siveo-spitsen.

Marco Verhage: Marco is natuurlijk de echte spits van het C-team. En hij heeft 
onnavolgbare bewegingen in huis, die hij voetbaltechnisch fraai uitvoert. Hij 
kan zomaar in enkele bewegingen een aantal tegenstanders het bos in sturen. 
In de trainingen neemt hij naast Sjoerd terecht ook vaak het initiatief, zowel qua 
voetbal als qua organisatie. En Marco zal net als Pascal in zijn spel ongetwijfeld 
nog groeien als hij ook fysiek sterker wordt. 

Daniël Voorend: Daniël is de linkerspits met een lekker balgevoel in de linker. 
Hij komt zowel tot zijn recht als diepe linkerspits als vanuit de tweede lijn. Hij 
kan een man uitspelen en zijn voorzetten zorgen voor veel gevaar. Bij menige 
goal ligt Daniël aan de basis. En op de trainingen doet hij dat met evenveel 
inzet als in de echte wedstrijdconfrontaties.

Laurens Jansen: Laurens is pas enkele wedstrijden betrokken bij het team, 
maar je kan echt wel zien dat hij al een voetbalverleden heeft. Hij is sterk aan 
de bal en is als één van de weinigen al min of meer tweebenig. Laurens komt 
uit Woerden maar dat neemt niet weg dat hij op de trainingen altijd prominent 
aanwezig is. En niet te beroerd om soms ook met succes tussen de palen op 
te treden. 
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Jammer is het dat Rocco Pecht tijdens het seizoen is gestopt en Justin Kuijf 
door blessures helemaal nog niet aan de bak is gekomen. Inmiddels is echter 
ook Huibert Brak met de trainingen begonnen en hij straalt op de trainingen 
al zoveel enthousiasme voor het spelletje uit dat hij ongetwijfeld voldoende 
“feeling” met het voetbal gaat krijgen om ook op zaterdag aan de bak te 
kunnen gaan.
Het C-team mag dan erg wisselende voetbalkwaliteiten herbergen, de jongens 
beginnen beslist een hechte groep te vormen. Er is duidelijk respect voor 
elkaar ontstaan. Dat doet me deugd maar daarin moet ongetwijfeld ook de 
hand van het leiderstrio te herkennen zijn. Met vertrouwen kunnen zij dit team 
zeker nog verder brengen.

Dick van den Hoeven
 

SIVEO F2 WINT EIGEN KERSTTOERNOOI

De laatste competitiewedstrijd op 8 december werd afgelast en om deze 
scherpe spelersgroep gedreven te houden werd al snel besloten om te 
proberen om een Kersttoernooi te organiseren. Dan merk je direkt wat voor 
een mooie vereniging Siveo is, want een paar telefoontjes verder zijn er een 
aantal mensen bezig om tegenstanders, scheidsrechters en barpersoneel te 
regelen. Dit resulteerde in een kersttoernooi op 22 december j.l. Een van de 
ouders, ik mag jouw naam niet noemen hè Ton van Westerop, had gezorgd 
voor Kerstbrood, een echte blauw-gele Siveo bal en als klap op de vuurpijl 
kreeg elke speler een oorkonde met een … medaille ! 
Deze ochtend was de koudste ochtend sinds lange tijd, wat buiten een 
schitterend winters plaatje opleverde, maar binnen in de Siveo hal was het 
toch ook erg koud. Gelukkig was iedereen van tevoren geïnformeerd over de 
mogelijke kou en daarom waren de meeste spelers voldoende gekleed. 

Met een paar afzeggingen, maar ook met ons nieuwe lid Rob Hoogeveen 
mocht Siveo F2 (Kasper van Westerop, Stef Vernet, Aron Verdouw afw., 
Duncan Uittenboogaard afw., Rob Hoogeveen, Max Langerak, Jesse Baas, 
Lucas Vermeij en Luuk Bregman) de spits afbijten door tegen NSV te spelen. 
Het duurde niet lang  en de vonken spetterden er vanaf en halverwege de 
wedstrijd en door goed samenspel was het uiteindelijk Luuk die de 1-0 op 
het scoreboard bezorgde. Vlak voor tijd was het Luuk die ook de 2 -0 mocht 
intikken na goed voorbereidend werk. De 1e overwinning is een feit. 
De 2e wedstrijd moesten we tegen het grote Sportlust aantreden. Tot nu toe 
was Sportlust de enige tegenstander die ons in de competitie wist weg te 
spelen, maar vandaag moesten we het tegen een ander team opnemen. Deze 
gelijkopgaande strijd bleef uiteindelijk onbeslist. 0-0. 
Na wat rekenwerk betekende dit, dat bij winst van de 3e en laatste wedstrijd 
Siveo F2 winnaar zou zijn van het eigen Kersttoernooi. Nieuwkoop was de 
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tegenstander die Siveo F2 te wachten stond. Vanaf het begin had Siveo 
direct een licht veldoverwicht en dit resulteerde in de eerste kansen. Echter, 
het was een verkeerde uittrap van de keeper van Nieuwkoop die de bal bij 
Luuk bezorgde, en die wist dit buitenkansje genadeloos af te straffen. 1-0. 
Na nog wat kansen gemist te hebben, bleef het toch 1-0 waardoor Siveo 
als toernooiwinnaar uit de bus kwam. Na afloop in de kantine werd iedereen 
bedankt voor hun deelname en kregen alle spelers hun oorkonde met medaille 
uitgereikt. De tegenstanders waren allemaal enthousiast over de organisatie 
en hierbij wil ik de mensen bedanken die het toernooi geregeld hebben.

Hans Bregman
Leider F2

Kasper van Westerop: Onze sluitpost die met de week beter gaat keepen. 
Duikt zo af en toe al als een grote vent de ballen uit het doel ! Gomez, Timmer, 
Stekelenburg, de opvolger komt eraan !! Door deze keeper staan wij zo hoog 
op de ranglijst.
Aron Verdouw: De oudste van het team en is sinds dit seizoen achterin 
terechtgekomen, waar hij het beste tot zijn recht komt, want er is geen 
tegenstander die er langs komt ! Snel, dynamisch, tactisch zijn zo maar een 
paar kernwoorden die op Aron slaan. Heeft trouwens altijd een rolletje snoep 
voor in de rust. Misschien is dat het geheim ??
Stef Vernet: De kleinste van het stel, maar toch ook de stoerste want samen 
met Aron in de verdediging pakt hij alle ballen van de tegenstander’s schoenen 
af; hij is voor de duvel niet bang. Tevens is Stef Mr. Social, want zodra een 
medespeler huilt om een pijntje dan is hij er als de kippen bij om zijn medespeler 
bemoedigend toe te spreken en om hem te troosten. In de herfstvakantie zijn 
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Stef en Luuk naar een training van Feyenoord geweest en samen op de foto 
gegaan met een groot aantal spelers, zoals Makaay, Slory, Bruins, Lucius en 
natuurlijk trainer Bert van Marwijk.
Duncan Uittenbogaard: Onze benjamin van het team is overal inzetbaar en 
geniet met volle teugen van het spelletje ! De 1e goals uit de penalty’s zijn ook 
al gevallen. 
Jesse Baas: Is een zeer gedreven middenvelder met veel wilskracht en 
loopvermogen, scoort makkelijk en laat anderen scoren. Hij houdt altijd goed 
de kilometerteller van m’n auto in de gaten, maar dat zou hij misschien wel 
beter bij zijn vader kunnen doen !! Een topper in de dop !
Max Langerak: Een speler met heel veel potentie ! Een F-speler die al een 
volwassen sliding durft te nemen om daarna met een splijtende pass een 
opening te vinden zodat de verdediging van de tegenpartij opnieuw het 
nakijken heeft !! De laatste weken scoort hij aan de lopende band. Dit belooft 
wat !
Lucas Vermeij: Miep, Miep..... vroemmmmm Lucas ... er is geen F-speler die 
zo snel is als onze Lucas van een beroemde Zegveldse familie. Loopt af en toe 
een groot rondje door het veld met de bal aan de voet om maar wat meters te 
kunnen maken om daarna zijn loopkunsten te belonen met een ongelofelijke 
goal !! 
Luuk Bregman: Onze topscoorder van het team ! Hij is tweebenig en scoort 
daardoor makkelijk, maar mag/moet zich wat meer bemoeien met het spel 
voordat het doelpunt valt ! Hij heeft nu al (helaas ?) de gedrevenheid van zijn 
vader, waardoor hij tot voor kort elke vrijdagnacht  om 03.00 -04.00 uur bij zijn 
vader kwam vragen of het al tijd was om te voetballen. Of zoals die keer dat hij 
ziek was en eigenlijk niet in staat was om te voetballen, hij midden in de nacht 
boven mijn gezicht stond met de mededeling “Pap, ik denk dat wel weer gaat 
hoor, en dus wel kan voetballen straks !!”.
Rob Hoogeveen: Ons nieuwste lid van de vereniging heeft sinds kort ook de 1e 
wedstrijden in de benen en passt de ballen, pakt de ballen af alsof hij al jaren 
op voetbal zit !
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DE JEUGDTOERNOOIEN BIJ SIVEO IN 2008

Over enkele maanden zijn er weer de gebruikelijke jeugdtoernooien. Hierbij de 
tot nu toe bekende data voor de toernooien, zet ze alvast in de agenda!

Thuis op 17 mei  ochtend F1, F2 en E2
 middag   D1 en D2

Thuis op 24 mei  ochtend  E1, MJ en MP  (MP is nog niet vol, dus niet 
zeker of deze door kan gaan)

 middag  B1 en C1

Uit op 17 mei  MP bij Donk in Gouda (ochtend)
Uit op 24 mei  A2 bij VEP (middag)
 D1 en D2 VV Kockengen
 E2 VV Stolwijk (ochtend)
 F1 en F2 bij Rijnstreek
Uit op 31 mei C1 bij VEP
 E1 bij VV Kockengen (ochtend)

Nog geen uittoernooi voor B en MJ gevonden. Als de leiders van deze teams 
benaderd worden voor een uit-toernooi, neem dan contact op met mij. 
Misschien kunnen we alsnog wat afspreken. 

Hilda Brak 691207
mennohildabrak@planet.nl

ZIJN DIT DE LAATSTE JEUGDTOERNOOIEN BIJ SIVEO?
Zoals het er nu naar uitziet, zullen dit seizoen voor het laatst de Siveo-
jeugdtoernooien na de competitie georganiseerd worden. Er hebben zich 
helaas geen enthousiaste vrijwilligers/ouders gemeld die hier in de komende 
jaren een steentje aan willen bijdragen. Wie toch nog belangstelling heeft, graag 
een spoedige reactie. Het is erg leuk om de toernooidagen mee te lopen en de 
sfeer te proeven na een periode van alle andere bijkomstige werkzaamheden. 
Stel de jeugd niet teleur, het geeft echt veel voldoening!
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PUPIL VAN DE WEEK

DAVID VERMEIJ

Pupil van de week: David Vermeij, hij is geboren 
in Woerden op 13 januari 1997 en woont in de 
Julianalaan op nr. 5.
Welke wedstrijd: Siveo’60 - Rijnstreek
Datum:  Zaterdag 9 februari 2008
Eindstand:  6-0, wie al die doelpunten gemaakt 
heeft dat weet hij niet meer zo precies, het zijn 
er ook zoveel!
Balsponsor:  Willem van Kempen.
Welk zevental speel jezelf: David is speler van 
de E1 met als leiders Ronald Koster en Piet van 
Oostrum. Op dinsdag wordt er training gegeven door Cor van Amerongen en 
op donderdag door Jeroen van Dijk.
Welke positie speel jezelf:  David is laatste man, een lekker plekje om je doel 
te verdedigen.
Leukste positie om zelf te spelen: Waar hij nu staat, maar ook zou hij wel 
eens aanvaller willen zijn om eens even iemand lekker uit te dollen of eens te 
scoren.
Favoriete club: Feijenoord.
Favoriete speler: Zonder twijfel antwoordt hij: Dirk Kuijt, die is gewoon zo 
goed!
Favoriete speler Siveo: Rikkert Versluis, die maakte het 1e doelpunt.
Man of the match: Rikkert Versluis.
Leukste van de pupillenmiddag: Dat hij mee mocht doen met voetballen, 
ook een doelpuntje scoren vond hij erg leuk en niet te vergeten het snoep na 
afloop!
Leukste moment van de wedstrijd: Het allerlaatste doelpunt want toen kwam 
mijn voorspelling uit, ik had namelijk gezegd dat het 6-0 zou worden, vertelt 
onze pupil.
Hobby’s: Voetballen en buiten spelen.
Favoriete eten: Patat, maar alles waar groenten bij of door zit dat hoeft van 
hem echt niet.
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: In een van zijn allereerste wedstrijden 
scoorde David door de bal precies in de kruising te schieten.
Scoren als pupil: Ja, het leek alsof ik tegen de keeper aan zou schieten maar 
deze sprong op en toen ging de bal toch nog het doel in.



25

PUPIL VAN DE WEEK

IMAR VERDOUW

Pupil van de week: Imar Verdouw. Imar 
woont aan het Branderpad op nr. 46 en is 11 
jaar oud. Z’n geboortedatum is 8 januari en 
geboorteplaats Nieuwerbrug.
Wedstrijd: Siveo’60 –Bergambacht.
Datum: Zaterdag 16 februari 2008
Eindstand: 1-1.
Balsponsor: Klusbedrijf Verhage.
Welk team speel jezelf:: Imar voetbalt in de E1, 
getraind wordt er door Jeroen van Dijk en Cor 
van Amerongen. De training vindt hij altijd erg 
leuk, als ik dat niet zou vinden dan zou ik dat zeggen en niet meer zo graag 
komen trainen. 
Het team staat onder begeleiding van Ronald Koster en Piet van Oostrum.
Welke positie speel jezelf: Imar staat middenvoor, een leuke plek, je krijgt er 
veel ballen en kan ze daar ook weer goed ‘kwijt’.
Welke positie vind je het leukst: Middenvoor, hij is heel tevreden met z’n 
plekje!
Favoriete club: Ajax.
Favoriete speler: Klaas-Jan Huntelaar, waarom? Gewoon omdat tíe zo goed 
is!
Favoriet bij Siveo’60: Stef Kuijer.
Man of the match: Stef die vond hij goed ‘ballen’.
Leukste moment van de middag: De bespreking van tevoren.
Leukste moment van de wedstrijd: Natuurlijk: het doelpunt!
Hobby’s: Vissen en drummen.
Favoriete eten: Patat en champignons hoeven van hem niet op tafel te 
komen.
Mooiste doelpunt zelf gemaakt:  Dat moet nog komen.
Scoren als pupil: Ja, zegt hij met een grote glimlach. Maar het deed nogal 
pijn, ik gleed nl. uit over mijn eigen been!

Margriet
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1ste	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
  VDL 13 35 45 - 12
 *SIVEO 15 33 41 - 16
  HION 15 29 50 - 28
  BERGAMBACHT 14 23  22 - 16
  HOV 14 20  29 - 32
  SPV 12 18 41 - 32
  HBSS 14 17 35 - 37
  DCV 14 17  24 - 32
  SPORTIEF 13 16 30 - 27
  RIJNSTREEK 15 15  25 - 40
  HERMANDAD 15 8  25 - 50
  SVS 14 5  11 - 56
   
2DE	PERIODE
   
1ste	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
 *SIVEO 6 16  22 -  4
  BERGAMBACHT 5 13  11 - 2
  VDL  5 11  17 -  7
  HION 6 10  18 - 10
  HBSS 5   9  17 - 14
  RIJNSTREEK 6   9  10 - 18
  SPORTIEF 5   8  15 -  9

2de	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
  GOUDA 2 14 40 49 - 14
  ALPHIA 3 12 24  27 - 19
  DSO 4 13 23 41 - 38
  ROHDA 2 13 20 37 - 28
 *SIVEO 2 12 16  18 - 14
  FLOREANT 2 13 16 35 - 33
  SCHOONHOVEN 2 13 15  18 - 20
  SOCCER BOYS 2 12 14* 31 - 22
  BVCB 3 13 12  20 - 38
  REEUWIJK 2 13   9  16 - 41
  BE FAIR 3 12   6* 21 - 46
   
3de	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
 *SIVEO 3 12 26   47 - 19
  SOCCER BOYS 4 12 23  29 - 22
  BVCB 4 12 23  27 - 21
  SPORTLUST 4 13 20   32 - 27
  WADDINXVEEN 1 13 20  26 - 22
  BE FAIR 4 11 19  24 - 21
  LINSCHOTEN 2 10 15  26 - 32
  MOERKAPELLE 2 12 15  28 - 24
  FLOREANT 3 11 12  18 - 37
  BERKEL 3 12 11  25 - 31
  ROHDA 3 12 10  20 - 38
  JODAN BOYS 4 8   6  16 - 24
   

4de	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
  ZEVENHOVEN 7 10  30   49 -  6
  KAMERIK 4 12  30   72 - 15
  NSV 1 13 27   48 - 28
  SPORTIEF 4 11 25   36 - 13
  ALPHIA 9 11 18  25 - 37
  ARC 16 12 18   37 - 39
 *SIVEO 4 12 14  27 - 29
  DSO 14 11 12  23 - 38
  WDS 6 13 11   37 - 44
  OOSTERHEEM 7 13 11  28 - 56
  AARL’VEEN 4 12 10  28 - 42
  SPORTLUST 13 12  3  19 - 82
   
A1	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
  NIEUWKOOP A1 12  30   41 - 10
  MEERBURG A1 14 27   39 - 24
  RCL A1 12 24   39 - 20
  TAVV A1 12 19  29 - 22
  STOMPWIJK A1 14 19   40 - 36
  ALKMANIA A1 14 19  23 - 29
  DOSR A1 12 17  25 - 22
  SJZ A1 14 17   34 - 40
  KOUDEKERK A1 12 14  21 - 34
 *SIVEO A1 12 10  21 - 27
  SPORTLUST A2 14   4  16 - 64
   
A2	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
  SPORTLUST A3 12  31   63 - 23
  VEP A3 11 26   34 - 15
  SPORTIEF A1 13 26   68 - 21
 *SIVEO A2 9 19  29 - 18
  RCL A3 10 17  29 - 26
  FORUM SPORT A4  11 14   31 - 34
  STOMPWIJK A2 12 13   31 - 44
  TAVV A3 10 12  18 - 21
  WOERDEN A2 13 11  19 - 49
  ZOETERMEER A4 11 10  29 - 36
  WDS A2 13   8  25 - 53
  WOUBRUGGE A2 11   7  16 - 52
   
B	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
  SPORTLUST B2 12 25  24 - 15
  BODEGRAVEN B1 13 25   33 - 23
  GOUDA B1 11 24   36 - 17
  NSV B1 12 24   38 - 21
  ROAC B1 9 20   30 -  9
  OLYMPIA B2 12 20   37 - 24
  RVC B1 11 16   30 - 28
  ESTO B1 11 16  27 - 27
  BE FAIR B2 12 12  24 - 35
  WDS B1 14   7  21 - 62
 *SIVEO B1 11   5  22 - 37
  SCHOONHOVEN B2  12   5  21 - 45

STANDEN SIVEOTEAMS PER 16 FEBRUARI 2008
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C	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
  TOGB C2 11  33   54 - 10
  NSV C1 12  33   63 - 19
  ZEVENHOVEN C1 11  30   60 - 14
  NICOL. BOYS C2  11 19   40 - 33
  SPORTLUST C3 10 16   32 - 35
  NIEUWKOOP C2 11 15  24 - 31
  TAVV C3 12 14  25 - 33
 *SIVEO C1 12 11  22 - 39
  VEP C2 11   7  15 - 36
  DWO C5 11   7  21 - 46
  FLOREANT C3 11   5  15 - 40
  SOCCER BOYS C3  11   4  11 - 46
   
Dames	1	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
  UDO DA1 13  39   48 -  9
  LISSE DA1 12  33   83 -  8
  BARENDRECHT DA1 13  33   57 - 12
  ALTIOR DA1 12 21   41 - 25
  NOOTDORP DA2 12 17* 33 - 31
  SOCC. BOYS DA1  10 16  21 - 23
  ARC DA1 13 16  27 - 32
  RIJNVOGELS DA2  14 15  20 - 49
 *SIVEO DA1 9 10  18 - 36
  JODAN BOYS DA2  10   9  10 - 30
  QUICK BOYS DA1  12  2  18 - 55
  RKAVV DA1 14  1 8 - 74
   
Dames	2	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
  HAZ. BOYS DA1 11 28   39 - 10
  ALTI0R DA2 11 28  29 -  6
  DOCOS DA1 9 22   32 - 10
 *SIVEO DA2 10 22   44 - 12
  AARL’VEEN DA1 11 15   32 - 34
  KAGIA DA1 12 12  18 - 19
  RIJNVOGELS DA4  12 10  23 - 44
  JODAN BOYS DA3 5   7 9 -  6
  ROHDA DA1 9   6  11 - 27
  ARC DA3 11   6  10 - 55
  ALPHIA DA2 7  1 5 - 29
   
MJ(vj)	2e	kl	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
  UNIO MJ1 3   9  10 - 2
  LINSCHOTEN MJ1 2   6 6 - 1
 *SIVEO MJ 3   6 8 -  7
  CABAUW MJ1 3   3 7 -  7
  SPV MJ1 2   0 5 -  9
  VEP MJ1 3   0 2 - 12
   
MJ(vj)	4e	kl	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
 *SIVEO MP 4   9  24 -  9
  OEGSTGEEST MP1 2   6 4 - 1
  LISSE MP1 3   6  16 -  8
  FOREHOLTE MP1 4   6 9 -  9
  ALKMANIA MP1 2   0 3 - 19
  TER LEEDE MP2 3   0 2 - 12

D1(vj)	5e	kl	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
  OLYMPIA D4 3   6  10 - 11
  TOGB D3 2   4 7 -  4
  MOERKAPELLE D1 2   4 5 -  4
 *SIVEO D1 3   4  13 -  8
  BE FAIR D3 3   3  13 - 12
  VEP D2 3  1 5 - 14
   
D2(vj)	6e	kl	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
  RIJNSTREEK D1 2   6  10 -  3
  SOCCER BOYS D3 3   6  12 -  8
  FLOREANT D3 2   4 6 -  5
  LINSCHOTEN D2 3   4 9 - 10
 *SIVEO D2 3   3  15 - 10
  BODEGRAVEN D1 3   0 3 - 19
   
E1(vj)	7e	kl	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
  ESTO E4 3   9  11 -  4
  ROHDA E4 4   9  17 -  8
  BODEGRAVEN E2 4   4  13 - 17
 *SIVEO E1 4   4 9 - 16
  KAMERIK E1 3   3 8 - 11
  WOERDEN E4 4   3  13 - 15
   
E2(vj)	8e	kl	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
  SPORTLUST E7 2   6  12 -  4
 *SIVEO E2 3   6  12 -  8
  FLOREANT E6 3   6  11 -  7
  WOERDEN E7 3   6  12 - 12
  RIJNSTREEK E1 2   0 5 -  7
  VEP E3 3   0 3 - 17
   
F1(vj)	8e	kl	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
  LINSCHOTEN F2 3   7  17 -  5
 *SIVEO F1 3   7 9 -  6
  RIJNSTREEK F1 2   6  16 - 1
  FLOREANT F6 2   0 3 -  7
  SPORTLUST F7 2   0 2 - 10
  ARC F17 2   0 1 - 19
   
F2(vj)	9e	kl	 GS	 PT	 V	 	 T
------------------------------------------------
  REEUWIJK F4 3   9  13 -  3
  ESTO F5 3   7  14 -  4
  WOERDEN F4 3   5 6 -  5
 *SIVEO F2 3   4 9 -  4
  ZWAMMERDAM F3 3   0 4 - 16
  SPORTLUST F6 3   0 3 - 17
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