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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,

De spanning gaat er binnen de geel-blauwe gelederen echt een beetje van 
afdruipen. De eerste drie teams zijn immers nog volop in strijd voor promotie 
en/of kampioenschap. Weliswaar morste Siveo-1 afgelopen zaterdag, ondanks 
een toch wel bewonderenswaardige inzet, hele dure punten. Dat neemt echter 
niet weg dat de jongens het nog geheel in eigen handen hebben om – eventueel 
via de nacompetitie – de 4e klasse weer te bereiken. Dat laatste moet toch hoe 
dan ook het uitgangspunt blijven.
Ook de Siveo-reserves hebben het nog helemaal in eigen handen om het 
voor hen zo fraaie toetje van de competitie te bereiken. Nooit in de historie 
heeft Siveo-2 op een zodanig niveau geacteerd. Het zou dus een heel mooie 
prestatie zijn.
En dat geldt natuurlijk ook voor het altijd maar weer om het kampioenschap 
strijdende Siveo-3. De zo belangrijke wedstrijd tegen Linschoten 2 werd 
afgelopen zaterdag afgelast. En dus heeft voor hen de competitie nog wat 
spannende weekjes te gaan. 
Het kunnen dus nog hele mooie en gezellige weken worden aan de Beemd.

Naast het nieuws over de ontknoping van de competitie voor Siveo-1 en Siveo-2 
in dit Siveo Nieuws verder onder meer de volgende bijdragen:
-  voorzitter Rikkert die nieuwe commissieleden voor de toernooicommissie 

kan presenteren;
- een babbeltje met Siveo-coryfee Rinus Hoogerbrugge;
-  nieuws vanuit de Technische commissie, waaronder een aankondiging over 

puppyvoetbal;
-  Jan Hendrik die bijzondere gebeurtenissen bij de dames en meisjes voor het 

voetlicht brengt;
- de klaverjasavonden, waar de belangstelling maar blijft toenemen;
- berichten van de Jeugdcommissie;
- Siveo-A2 en Siveo-D1 nadrukkelijk in de picture. 
En als we dan het einde van de competitie zien naderen komt ook het jaarlijkse 
stratenvoetbal natuurlijk weer in beeld. Die seizoensafsluiting vindt plaats op 
zaterdag 7 juni. Ongetwijfeld wordt dat weer een gezellig festijn.

Maar vooreerst nog veel 
sportief succes toegewenst.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

Volgende inleverdatum kopij:
13 juni 2008
41e jaargang nr. 5, april 2008
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VAN DE VOORZITTER

Hoewel de eerste helft van het seizoen vrij normaal verliep, lijkt het naar het 
einde toch wel een beetje op een raar seizoen uit te draaien. Na de winterstop 
is door vele teams nauwelijks meer in de wei gestaan, voornamelijk door het 
slechte weer. Bij de dames werden bijzonder veel wedstrijden uitgesteld. 
Hoewel driekwart van het seizoen er al op zat, qua gespeelde wedstrijden 
waren ze nog niet op de helft. Alle andere teams hebben te maken gehad 
met afgelastingen, zo ook het vlaggenschip van ons cluppie. Vele wedstrijden 
hebben, door uiteenlopende redenen, geen doorgang kunnen vinden. Maar 
voor eind april moeten al deze wedstrijden ingehaald zijn. Voor mij was het de 
eerste keer dat op 2e Paasdag een heuse competitiewedstrijd gepland werd 
door de KNVB. Niet dat deze ook daadwerkelijk gespeeld is, want een dun 
laagje sneeuw zorgde voor de zoveelste afgelasting. Vervolgens werden we 
benaderd door Hermandad met het verzoek de wedstrijd van zaterdag 29 
maart, bij ons thuis, te verzetten i.v.m. een sterfgeval binnen hun vereniging. 
Uiteraard hebben wij toegezegd onze medewerking te verlenen, zoals wij dat 
andersom ook zouden verwachten. Nu staat deze wedstrijd gepland voor 
dinsdag 8 april, om 18.30 uur. 

Op de geplande 2e Paasdag lag het HBSS-veld onder een compleet 
sneeuwpakket.
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Het slechte weer van de afgelopen maanden heeft niet alleen geleid tot veel 
afgelastingen op zaterdag, maar heeft ook gevolgen voor de trainingen. Na iets 
heftigere neerslag dan motregen, staat het al zo lastig bespeelbare trainingsveld 
vol plassen. Een training buiten is dan echt onmogelijk. En wat fijn is het dan 
toch dat we een hal hebben staan. En niet met hetzelfde zand als buiten, maar 
met kunstgras. Een luxe die niet veel verenigingen van onze omvang hebben. 
Daar mogen we met z’n allen best heel trots op zijn. Maar naast trots, laten we 
er vooral ook zuinig op zijn!! Helaas hebben we moeten constateren dat hier de 
laatste tijd een beetje de klad in is gekomen. Ik wil jullie dan ook met klem vragen 
om de hal netjes en schoon te houden. Dus géén eten en drinken mee de hal in. 
Dat geldt altijd en voor iedereen !! Als iedereen zich hieraan houdt, zullen we met 
z’n allen nog vele jaren van de hal gebruik kunnen maken.

Na de oproep in de vorige editie van het Siveo Nieuws voor verversing van de 
toernooicommissie, zijn een aantal mensen bereid gevonden de organisatie 
van deze leuke jeugdactiviteit op zich te nemen. Het betreft hier Ton Westerop 
en Ron & Sonja Baas, die op een later moment wellicht nog zullen worden 
versterkt door Bernie Beiboer, mocht dit nodig zijn. Uiteraard zullen zij door 
de gevestigde garde eerst wegwijs gemaakt worden, alvorens zij de gehele 
organisatie van A tot Z voor hun rekening zullen nemen. De afgelopen jaren 
is dit werk verricht door Corné Kuijer, Gerard Muller en Hilda Brak. Op dit 
moment wil ik zowel de ‘oude’ (aftredende), als de ‘nieuwe’ commissieleden 
bedanken voor hun interesse en inzet. Zonder jullie zijn deze toernooien er 
simpelweg gewoon niet.

Rikkert

SIVEO-1 MOET NOG VOLOP AAN DE BAK ….
…… OM DE KELDER TE GAAN ONTSTIJGEN …!!! 

De cruciale match in Rotterdam tegen HOV heeft ons niet de broodnodige 
overwinning kunnen brengen en dan lijken we veroordeeld tot de nacompetitie 
om te klimmen uit de kelder, anders kan ik de vijfde klasse toch echt niet 
benaderen. En laten we vooropstellen, de jongens hebben er alles aan gedaan. 
Ze hebben als het ware de laatste grasspriet opgevreten en ook de geel-
blauwe aanhang liet zich in het Rotterdamse bepaald niet onbetuigd. Maar 
het is duidelijk, dat alles biedt nog geen garantie voor succes. Dan is er echt 
meer nodig, en dat lijkt toch vooral bepaald te worden door het (gebrek aan) 
zelfvertrouwen.
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Een deel van de Zegveldse aanhang zit in uiterste spanning 

Coach Ed de Jong moest ijsberen 
langs de lijn 

De jongens kwamen gewoonweg sterk uit 
de startblokken. Feitelijk kwam er toch maar 
één team toe aan voetballen en dat waren 
onze geel-blauwen. Het leek een kwestie 
van tijd om de al snel gecreëerde vele 
scoringskansen om te zetten in doelpunten. 
Beslist fraaie aanvallen leiden tot zeer reële 
kansen voor vrijwel alle voorwaartsen en zelfs 
ook middenvelders. Maar die kansen werden 
niet benut. En dan is het eigenlijk wachten 
op die verfoeilijke counter, die ons ook tegen 
onze buren Sportief ook al zo wreed de nek 
om draaide.

Zo’n vijf minuten voor de thee kwam de gevaarlijke donkere HOV-spits alleen 
voor John Michael en zijn fraaie lob betekende de 1-0. Enige rechtvaardigheid 
kwam er nog wel aan het einde van die eerste helft, toen Cees na 2x inschieten 
toch het net wist te vinden (1-1). Dan moest het dus de tweede helft maar 
gebeuren.

En ook daarin bleef het duidelijke veldoverwicht van de geel-blauwen. Toen na 
pakweg een kwartier echter heel Siveo (op veld en tribune) appelleerde voor 
een vermeende terugspeelbal op de HOV-keeper kropen de HOV-voorwaatsen 
er stiekem tussenuit en pakten zij opnieuw een voorsprong (2-1). 
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Het leek ons vervolgens enigszins mee te zitten toen de leidsman Stef liet 
doorgaan na een overtreding (vasthouden van zijn tegenstander) en Stef ver-
volgens zelf werd aangepakt. De penalty werd fraai verzilverd door Ivo (2-2). 

Het antwoord van HOV liet niet lang op zich wachten. Een echte Rotterdamse 
counter zette de Siveo-defensie op meerdere momenten op het verkeerde 
been en toen was ook John Michael kansloos (3-2). Maar toch liet Siveo zich 
niet ontmoedigen. Hoewel het eigenlijk steeds een beetje achter de feiten had 
aangelopen, bleef het dus - onder leiding van een ook zichtbaar strijdvaardige 
hoofdcoach Ed de Jong - volop strijd leveren. En pakweg 10 minuten voor tijd 
kwam het via de ingevallen Rikkert met een fraaie kopbal opnieuw langszij (3-3).

Zou het dan toch nog gaan lukken?  Coach Ed de Jong stimuleerde de jongens 
langs de lijn in woord en gebaar. Alles werd uit de kast gehaald en de Zegveldse 
aanhang leefde tussen hoop en vrees.  Een ware belegering van de HOV-veste 
bracht echter niet meer de zo broodnodige goal. 
Teleurstellend voor onze geel-blauwen, maar het lijkt me goed om toch het 
uiterste te proberen om de laatste strohalm voor directe promotie echt aan 
te grijpen. Dat betekent dus dat er in ieder geval gewonnen moet worden van 
Hermandad (en dat zal afgelopen dinsdag dan al gebeurd moeten zijn). 

Dick van den Hoeven

NB Zo Siveo toch veroordeeld is tot de nacompetitie dan volgen op 3 en 10 
mei wedstrijden tegen de 3de periodekampioen van 5A. Bij winst is er op 17 
mei nog een finale om een plek in de 4e klasse.

SIVEO-2 BLIJFT STRIJDEN VOOR NACOMPETITIE 

De ontknoping van de competitie nadert en biedt nog steeds veel perspectief 
op een mooi slot van de competitie. Lange tijd zag het er naar uit dat alleen 
Siveo 1 en Siveo 3 zich bij de senioren in de strijd om de prijzen zou mengen, 
maar ook het 2e doet nog volop mee.

Na de kansloze nederlaag tegen Rohda 2 wachtte de uitwedstrijd tegen Gouda 
2 die deze wedstrijd kampioen kon worden. Tegen Gouda 2 werd voetballend 
goed weerstand geboden, gecombineerd met veel strijd. Helaas trok Siveo 
aan het kortste eind met een 1-0 nederlaag waardoor Siveo geen rol van 
betekenis meer leek te spelen in de competitie. Met nog 4 wedstrijden te gaan 
was de achterstand op de nummer 2 Alphia 3 maar liefst 6 punten met een 
wedstrijd meer gespeeld. Kortom een nagenoeg kansloze missie, zeker als de 
eerstvolgende 2 wedstrijden gespeeld moeten worden tegen deze nummer 2.
Toch was het Siveo 2 dat juist tegen Alphia 3 z’n rug rechtte en veerkracht 
toonde. In beide wedstrijden werd een achterstand goedgemaakt en 2 
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klinkende overwinningen behaald, niet altijd op basis van goed voetbal maar 
vooral door een goede teamgeest.

Door deze resultaten staat Siveo 2 op een gedeelde 3e plaats met Alphia en 
Floreant. Door deze rare, maar o zo spannende competitie is het nog niet 
duidelijk welke plaats recht geeft op de nacompetitie. Maar we zijn niet op 
voorhand kansloos.
Zo is Gouda de kampioen van de 1e periode, waarin Be Fair 3 maar liefst 0 
punten haalde. In de 2e periode staat Be Fair er echter het beste voor, zou 
Be Fair de periode winnen dan geven plaats 2 en 3 recht op de nacompetitie. 
Indien de nummer 2 of 3 de 2e periode wint dan geeft de 4e plaats ook recht 
op nacompetitie. De laatste wedstrijd moeten wij thuis tegen Be Fair, dus dat 
hebben we dan in eigen hand. Indien we ook minimaal een punt halen tegen 
Reeuwijk 2 dan lijkt er een leuk toetje te wachten.

Stand per 05-04-2008
1. Gouda 2  18 49
2. Rohda ‘76 2  18 30
3. Alphia 3  17 28
4. Siveo ‘60 2  18 28
5. Floreant 2  19 28
6. DSO 4  18 27
7. Soccer Boys 2 18 26

Stand 2e periode
1. Gouda 2  8 19  
2. Be Fair 3  8 13  
3. Floreant 2  9 13 
4. Soccer Boys 2 8 12 
5. Siveo ‘60 2  8 11  
6. Rohda ‘76 2  8 11 
7. BVCB 3  8 10  
8. Alphia 3  8 10  
9. Schoonhoven 2 7 9 

De wedstrijden om de nacompetitie bevatten:

zaterdag 3 en 10 mei 2008:
d)   kampioen van de 1e periode van res. 3C speelt een thuis- en een uitwedstrijd 

tegen de kampioen van de 3e periode van res. 3D.
e)   kampioen van de 3e periode van res. 3C speelt een thuis- en een uitwedstrijd 

tegen de kampioen van de 2e periode van res. 3D.
f)   kampioen van de 1e periode van res. 3D speelt een thuis- en een uitwedstrijd 

tegen de kampioen van de 2e periode van res. 3C.
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zaterdag 17 en 24 mei 2008:
o)   nummer 10 van res. 2B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de 

winnaar van wedstrijd d.
p)   winnaar van wedstrijd e speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de 

winnaar van wedstrijd f.

zaterdag 31 mei 2008 (neutraal terrein):
v)  winnaars van de wedstrijden o en p spelen vervolgens één wedstrijd om 

één plaats in de res.2e klasse.

Eric van den Hoeven

EFFE EEN BABBELTJE MET …..
…… RINUS HOOGERBRUGGE

Een babbeltje met Rinus, die volgens eigen 
zegge écht niks te vertellen heeft…
Typisch Rinus, geen woorden maar daden!

Rinus Hoogerbrugge, geboren 20 februari 1942 
in Woerden. Trouwde 18 april bijna 45 jaar 
geleden met Wil, werd vader van René en Edwin, 
die net als pa vaak bij ons geel-blauwe cluppie 
te vinden zijn en opa van 4 kleinkinderen. 
Rinus is een Siveoman in hart en nieren. Vanaf 
de oprichting in 1960 is hij van de partij en stak 
vanaf toen tot nu de handen uit de mouwen om 
waar nodig de helpende hand te bieden.
Niet iedereen stond positief tegenover een 
voetbalclub in ons kleine dorpje maar door 

veel voorbereiding en doorzettingsvermogen van Dirk Touw, die op het 
gemeentehuis werkte, kwam het toch van de grond. Dhr. Tholenaar werd de 
1e voorzitter en deze werd in alles geholpen door o.a Jan en Theo van den 
Hoeven, Klaas Biezepol en Gert en Arie Groenendijk.
Ook Rinus bood de helpende hand en heeft hier nooit spijt van gehad. Ik vond 
en vind het nog steeds prachtig!

Rinus was niet alleen druk als onderhoudsman bij Siveo maar was ook 3 
jaar penningmeester, hij was de opvolger van Niek Wijman en werd zelf weer 
opgevolgd door Bram, onze huidige “financieel directeur”. Penningmeester 
was niks voor mij, vertelt hij. Weet je…je moest ook iedere maand bij de leden 
langs om de contributie binnen te krijgen, gelukkig waren wel de meeste leden 
inwoners van Zegveld. Samen werken met Bram doet hij nog steeds, niet meer 
financieel maar als klusjesman: Bram leidt en ik doe..!
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Tot z’n 40ste voetbalde hij bij ons cluppie, nooit in de hogere teams vertelt hij. 
Ik trainde nooit, zag dat echt niet zo zitten maar ben toch nog eens kampioen 
geworden met een team in Bleiswijk. Echt leuk, kreeg je bloemen en alle 
vrouwen gingen mee, dat was écht bijzonder. M’n voetbaltijd was erg gezellig, 
ik zat samen met Kees Verlaan, Arie Groenendijk en Jaap Vernet in èèn team 
en in de rust namen we alle drie een slokje uit de ‘platte’ fles van Kees. Dat 
kwam onze voetbalprestaties vast wel ten goede, zegt Rinus, het had een 
psychologisch effect op ons spel en je had ook niet zo’n droge mond tijdens 
de 2e helft, vertelt hij met een knipoog! 
Over de scheidsrechters bij ‘uitwedstrijden’ was hij in die tijd (en soms nog niet) 
te spreken. Er werd te vaak in het voordeel van de thuisclub gefloten en daarom 
besloot hij z’n voetbalcarrière op te geven en een scheidsrechterscursus 
te gaan volgen om daarmee in het vervolg zelf “eerlijk” wedstrijden te gaan 
leiden.
Wel geeft hij toe dat er ook iemand bij Siveo liep die ook niet altijd correct floot. 
Als je die figuur had dan wist je zeker dat je won, hij zei het ook tegen je in de 
rust; ‘k zal er voor zorgen dat jullie winnen en dat gebeurde dan ook. Echt als 
die floot was je verzekerd van de puntjes.
Tot op heden zet Rinus zich in voor de arbitrage bij onze vereniging, elke 
maandag komt hij naar de Beemd om de wedstrijden te voorzien van arbiters, 
maar helaas valt dat niet altijd mee. Soms wordt je er moedeloos van, maar 
gelukkig helpt Andre Voorend mij altijd met zoeken en wat ik soms niet ingevuld 
krijg, dat lukt Andre weer wel. Rinus is erg blij met de inzet van Andre, hij hielp 
ook bij het begeleiden van de jeugdcursussen die de afgelopen jaren gevolgd 
zijn door Siveojeugd en ook zelf is Andre nooit te beroerd om eens een extra 
wedstrijdje te fluiten.

Jammer dat we geen lichtinstallatie bij Siveo hebben, anders zouden we zelf 
meer kunnen doen voor onze jeugd- en verenigingsscheidsrechter. Als we nu 
geen club in de buurt vinden om samen te werken moeten we helemaal naar 
Rotterdam en da’s bijna geen doen.
Scheidsrechters zijn heel belangrijk; geen scheids, geen wedstrijd. Als scheids 
maak je nooit vrienden, je doet het nl. nooit goed in de ogen van de spelers. 
Toch wil ik de spelers vragen om zo nu en dan zo’n man/vrouw eens een 
schouderklopje te geven of een complimentje want je kan er van uit gaan 
dat de scheidsrechter z’n best doet om correct bezig te zijn. Maar ’t zijn ook 
mensen, geen robots en ze maken in ieder geval minder fouten als dat spelers 
dat doen in de wedstrijd. Ik vraag me wel eens af of spelers wel op de hoogte 
zijn van de regels en sancties die op fouten staan.
Een club moet investeren in scheidsrechters, er zuinig op zijn. 

In het verleden zat Rinus in de bazarcommissie,  oliebollencommissie, 
toernooicommissie en schreef wel eens stukjes voor Siveo Nieuws, meestal 
over spelregelvragen, nu is hij lid van de PR commissie en helpt bij het maken 
van de reclameborden. Zorgt dat de kleedkamers elke zaterdag weer toonbaar 
worden, je weet soms niet wat voor puinzooi je aantreft. Een klein voorbeeldje; 
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het is bij sommige tegenwoordig de gewoonte om de schoenen uit te kloppen 
tegen de muur… doe dat buiten! En een prullenbak is om rommel in te doen 
voor degene die dat nog niet weten! (en dit geldt voor jong en oud, Red)
Rinus is positief over het reilen en zeilen bij Siveo, velen zetten zich in om alles 
draaiende te houden, een ieder op zijn manier.
Ook heeft de club zijn sociale kanten, wat zeker niet onbelangrijk is. Het is maar 
wat gezellig om een praatje te maken, effe na te bomen na de wedstrijden en 
te genieten van een koud Baco’tje!

Margriet

DE TECHNISCHE COMMISSIE 

Sinds enkele maanden is Siveo een technische commissie rijker. Deze 
technische commissie is geïnitieerd door het bestuur en bestaat uit Hans 
Bregman, Jos de Jong, Peter de Jong en Eric van den Hoeven. De TC is vooral 
in het leven geroepen om als platform te fungeren welke items op voetbalgebied 
gestroomlijnder kan laten verlopen en ook een plaats te geven binnen de 
vereniging. Hierbij moet gedacht worden aan het vormgeven van een extra 
seniorenteam voor komend seizoen en ook de doorstroming van de jeugd naar 
de senioren. Andere items die opgepakt worden zijn oa. het vastleggen en 
beschikbaar stellen van trainingsstof voor de pupillen en c junioren. Hierdoor 
kunnen we als vereniging de trainers van deze teams een handreiking geven 
om indien nodig gericht te kunnen trainen.
Uiteraard zullen we als TC contact houden middels het Siveo Nieuws.
 
Eric van den Hoeven

STRATENVOETBAL OP ZATERDAG 7 JUNI 

Het lijkt nog ver weg maar zaterdag 7 juni 2008 is het weer zover. Dan staat de 
seizoensafsluiting met het stratenvoetbal op de Beemd weer gepland. En dat 
staat altijd garant voor een gezellige happening en een grote belangstelling. Vele 
Zegvelders zullen nog met fijne herinneringen terug denken aan de sfeervolle 
editie van 2007, mede door toedoen van zanger John van der Maat.
Inmiddels zijn alle straatvertegenwoordigers benaderd en de lijst is compleet. 
Dat is belangrijk want deze mensen zijn toch een belangrijke schakel in de 
totale organisatie. Het aantal deelnemers hangt vaak af van hun enthousiaste 
inbreng en die is meestal groot.
Er wordt op dit moment nog gekeken of we rond of vooral nà het stratenvoetbal 
nog weer wat leuks kunnen organiseren. In ieder geval zal er de gebruikelijke 
barbecue zijn en de trekking van de prijzen van de grote verloting. 
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Jullie kunnen er op rekenen dat we er weer alles aan doen om ook van de 35e 
editie een fijne happening te maken. 
Houd in ieder geval 7 juni vrij en help mee om uw straat te laten meedoen. 
Dat is echt belangrijker dan winnen. Neem ook een vriend, vriendin of collega 
mee om het zestal vol te maken. Maar: zoek het niet in allemaal voetballers van 
buiten, want dat is zeker niet de bedoeling.
Stel de straatvertegenwoordiger dus niet teleur. Binnenkort komen ze bij u 
langs en als ze u niet thuis hebben getroffen, kan je ook zelf nog contact 
opnemen. Voor leden buiten Zegveld kan je ook mailen naar Jeroen Didden 
(kristel_jeroen@hotmail.com) of jouw naam invullen op de lijst in de kantine. 
 
Alexanderstraat   : Jan Angenent (691190).  
Beatrixstraat     : Mike Verhage (691875).  
Berkenlaan        : Rick Steenbergen (691859).  
Boschsloot : Jan van Amerongen (691567). 
Broeksloot : Jan van Amerongen (691567).
Clausstraat       : Jurn van den Hoeven (691885).   
Dorpsstraat       : Pascal Schwegler (692044).  
Dwarsweg : Ineke Bunnik (691480).
Eikenlaan         : Daniël Vlugt (691920).  
Elzenlaan         : Ruud Vermeij (691498)  
Esdoornlaan       : Wim Smeijers (691856). 
Hoofdweg          : Lucas Kreuger (692426). 
Julianalaan       : Rien Woerde (691489).  
Kastanjelaan      : Leo Pouw (691819). 
Korensloot        : Erik Brak (691207).   
Lijsterbeslaan    : Jannie Verhage (691985).  
Meije (jeugd)     : Ellen de Jong (0172-685490).  
Meije (overig)    : Erik Streng (06-46648544).  
Middenweg         : Joost Ton (691761).
Milandweg e.o.    : Leo Pouw (691819).   
Molenweg          : Ruud Hageman (560305).
Nieuwstraat       : Hans van Eijk (692090). 
Nijverheidsbuurt  : Lucas Kreuger (692426). 
Oude Meije : Gerrit van der Wel (0172-409543).  
Populierenlaan    : Leo van Dam (691201).   
Prunuslaan        : René Hoogerbrugge (691916).  
Rondweg           : Ineke Bunnik (691480). 
Woerden e.o       : Jeroen Didden (414620). (kristel_jeroen@hotmail.com)

Dick van den Hoeven
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DE DAMES EN MEISJES VAN SIVEO 

WILLEN DE PILOTEN SIVEO-MEIDEN VOLGEN …?? 
Zaterdag 16 februari 2008 moesten de Meiden Junioren van SIVEO om kwart 
voor elf spelen tegen SPV MJ1 uit Polsbroek. SPV betekent “Sportclub Polsbroek 
Vlist” en speelt in Groen Wit. André Voorend was de scheidsrechter.
Die ochtend was het zonnig en koud. Het had die nacht gevroren waardoor 
het veld hard was.
Cynthia wist gelijk al het eerste doelpunt te scoren. Daarna wist SPV te scoren, 
waarna Cynthia er weer één in knalde.
Na de rust kreeg Monique er één in via een goede voorzet van Ieke. Daarna 
scoorde SPV weer. De meiden lieten zich niet van de wijs brengen door af en 
toe laag langs vliegende vliegtuigen, waarschijnlijk bestuurd door piloten die 
de wedstrijd misschien wel wilden zien. Daarna scoorde Cynthia. Vervolgens 
scoorde SPV weer. Daarna kreeg Monique er nog één in. Aan het eind van de 
wedstrijd schopte Diana per ongeluk in eigen doel.
De eindstand werd uiteindelijk 5 – 4.
Drie weken later op zaterdag 8 maart 2008 om kwart voor elf moest SIVEO 
MJ tegen Linschoten MJ uit het naburige Linschoten. Scheidsrechter was 
Marcel Rietveld. Het was die ochtend vrij zonnig. De wedstrijd begon met een 
doelpunt van Linschoten MJ. Helaas lukte het de meiden niet om altijd de 
bal op het veld te houden, zodat vooral Dick Fierens het nogal druk kreeg als 
grensrechter. De meiden moesten dus veel ballen ingooien…
Cynthia wist via binnenkant paal het eerste doelpunt voor SIVEO te scoren.
Na de rust kreeg Linschoten er nog één in. De eindstand werd dus 1 – 2.
Zaterdag 15 maart 2008 was een drukke dag voor de meiden junioren en 
dames van SIVEO.
Het was die dag zeker op het midden van de dag vrij zacht lenteweer met af 
en toe een zonnetje.
Om kwart voor elf moest het SIVEO MJ elftal tegen de meiden van Cabauw 
MJ uit Cabauw bij Lopik voetballen. Deze wedstrijd werd met 4 – 3 gewonnen 
met twee doelpunten van Cynthia, ééntje van Janine en door een succesvolle 
strafschop van Marijke.
Gefeliciteerd meiden!

GESPONSORD DOOR EEN ROZENKWEKERIJ ….
… EN TOCH GAAT HET NIET ALTIJD OVER ROZEN ..!!
Om half één moest SIVEO DA1 op het hoofdveld spelen tegen ARC DA1 uit 
Alphen aan den Rijn. Scheidsrechter was André Voorend. Deze wedstrijd 
begon met kansen voor beide partijen, maar pas op het eind van de eerste 
helft wist ARC DA1 te scoren.
Na de rust maakte Madelon het eerste doelpunt voor SIVEO. Echter net voor 
het einde van de wedstrijd wist de tegenpartij er twee in te schieten, zodat de 
eindstand 1 – 3 werd.
Jammer dames. Volgende keer beter!
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SIVEO DA2 had een latertje die dag. Die moest om kwart over 4 ook op het 
hoofdveld tegen SV Aarlanderveen DA1uit Aarlanderveen. De sponsor van de 
tegenpartij was “Rozenkwekerij De Blijde Wereld””, maar dat wil niet zeggen 
dat iedere wedstrijd van hun over rozen gaat en een blijde afloop heeft.
Scheidsrechter was Marcel Rietveld.
Zowel in de eerste helft als in de tweede helft werd door geen van beide partijen 
gescoord, hoewel er natuurlijk voor allebei wel kansen waren. De wedstrijd 
eindigde zoals die begonnen was dus met 0 -0, wat ondergetekende zelden 
heeft meegemaakt. Tevens werden aan het eind van de wedstrijd de gezusters 
Burggraaf het veld afgedragen. Voetballen is namelijk niet zonder risico.
Volgende keer meer succes!

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

BETERSCHAP
Bart van der Geer, Martin Muller en Fenke van Rossum hebben een knie-operatie 
ondergaan. Verder kampen Carry Hovorka, Maaike Burggraaf en Marco Verburg 
ook met beenblessures. Marco Bunnik forceerde zijn kaak en liep gebitschade op 
door een kopduel. Kortom; best wel wat blessureleed en soms ook voor een echt 
langere tijd. Wij hopen dat jullie allemaal een voorspoedig herstel mogen hebben.

GEFELICITEERD
Miquel en Els van Dam zijn op 20 februari 2008 vader en moeder geworden. 
Het kleine wonder gaven zij de naam Ian. De hartelijke gelukwensen uit de 
geel-blauwe kring en veel geluk.

DOLF MULLER SR EN JR …..
…. NIET TE KLOPPEN BIJ HET KLAVERJASSEN

Vader en zoon Muller waren de klaverjasavonden van februari en maart 
gewoonweg niet te kloppen. Beide keren overvleugelden zij het hele gezelschap 
en dat bestaat de laatste keren toch al uit zo’n elf tafels (44 deelnemers). Alleen 
in maart bleven Arie van Leeuwen met maat Cees Methorst in de buurt van 
de Mullers. Zij kwamen slechts 20 punten tekort. De standen op de beide 
avonden waren als volgt. 

Uitslag 22 februari 2008 
1. Dolf Muller sr en Dolf Muller jr    5726 punten
2. Anton van Kippersluis en Dick van den Hoeven 5139 punten 
3. Olaf Groeneveld en Frank van der Vaart  5136 punten
4. Annemieke van Dam en Hans van Tricht  5008 punten
5. Marco Verburg en Cor Breedijk   4984 punten
P. David Loenen en Fred van Vliet   3277 punten
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Uitslag 21 maart 2008 
1. Dolf Muller sr en Dolf Muller jr    5841 punten
2. Arie van Leeuwen en Cees Methorst   5821 punten
3. Eric van den Hoeven en Jan van Amerongen  5213 punten
4. Fred van Vliet en Gijs Breedijk   5081 punten
5. Jan Pennewaard en Lina Pennewaard   4989 punten
P. Bram Angenent en Koos Jansen    3394 punten

De laatste klaverjasavond van het seizoen zal op de Beemd plaatsvinden op 
vrijdag 18 april, aanvang als gebruikelijk om 20.00 uur.

Dick van den Hoeven 

WEDSTRIJDROGRAMMA KOMENDE WEKEN

 ZATERDAG 12 APRIL 
8.30 SIVEO F1- LINSCHOTEN F2 
9.30 SIVEO D2 - LINSCHOTEN D2 
9.30 SIVEO D1 - OLYMPIA D4 
10.45 SIVEO C - NIEUWKOOP C2 
10.45 SIVEO DA2 - JODAN BOYS DA3 
12.30 SIVEO B - SCHOONHOVEN B2 
12.30 SIVEO DA1 - LISSE DA1 
2.30 SIVEO 4 - SPORTLUST 13 
2.30 SIVEO A1 - RCL A1 
4.15 SIVEO A2 - ZOETERMEER A4 
2.30 FLOREANT 3 - SIVEO 3 
10.30 WOERDEN E7 - SIVEO E2 
10.00 TER LEEDE MP - SIVEO MP 
11.30 ROHDA E4 - SIVEO E1 
9.00 SPV MJ - SIVEO MJ
8.45 SPORTLUST F6 - SIVEO F2
2.30 HBSS 1 - SIVEO 1

 MAANDAG 14 APRIL
18.45 SIVEO D1 - ALPHENSE BOYS D10 (beker)
 
 DINSDAG 15 APRIL
18.30 SIVEO 1 - SPORTLUST 1 (ADcup)
 
 WOENSDAG 16 APRIL
18.45 SIVEO A2 - WOUBRUGGE A2
19.00 SIVEO C - SOCCER BOYS C3
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 ZATERDAG 19 APRIL
9.30 SIVEO MP - ALKMANIA MP
9.30 SIVEO D1 - MOERKAPELLE D1
9.30 SIVEO F1 - FLOREANT F6
10.45 SIVEO D2 - BODEGRAVEN D1
2.30 SIVEO 3 - ROHDA 3
2.30 SIVEO A1 – ALKMANIA A1
12.45 UNIO MJ - SIVEO MJ
8.30 REEUWIJK F4 - SIVEO F2
9.00 RIJNSTREEK E1 - SIVEO E2
9.30 ESTO E4 - SIVEO E1
11.00 ZEVENHOVEN C1 - SIVEO C
12.30 REEUWIJK 2 – SIVEO 2
2.30 RKAVV DA1 - SIVEO DA1
3.15 ESTO B1 - SIVEO B
3.30 RCL A3- SIVEO A2
 
 DINSDAG 22 APRIL
19.00 SOCCER BOYS DA1 - SIVEO DA1
 
 WOENSDAG 23 APRIL
19.00 SIVEO A2 - RCL A3
19.00 SIVEO B - OLYMPIA B2
 
 ZATERDAG 26 APRIL
9.30 SIVEO D2 - RIJNSTREEK D1
10.45 SIVEO DA2 - HAZERZWOUDSE BOYS DA1
10.45 SIVEO C - FLOREANT C2
12.30 SIVEO B - BODEGRAVEN B
12.30 SIVEO 2 – BE FAIR 3
2.30 SIVEO 4 - ARC 16
2.30 SIVEO 1 - SPV 1
4.15 SIVEO DA1 - NOOTDORP DA2
4.15 SIVEO A2 - SPORTIEF A1
9.45 SPORTLUST E7 - SIVEO E2
8.30 ESTO F5 - SIVEO E2
10.15 LINSCHOTEN MJ - SIVEO MJ
12.30 MOERKAPELLE 2 - SIVEO 3
3.00 DOSR A1 – SIVEO A1
 
 MAANDAG 28 APRIL
18.30 SIVEO A2 - LISSE A4 (beker)
 
 DINSDAG 29 APRIL
19.00 NOOTDORP DA2 - SIVEO DA1
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 ZATERDAG 3 MEI
10.45 SIVEO DA2 - DOCOS DA1
12.30 SIVEO DA1 - JODAN BOYS DA2
12.45 SIVEO A2 - TAVV A3
2.30 SIVEO 3- JODAN BOYS 4
9.45 FLOREANT D3 – SIVEO D2
12.30 GOUDA B1 - SIVEO B1
11.00 SOCCER BOYS C3 - SIVEO C

 WOENSDAG 7 MEI 
19.00 SIVEO A2 – STOMPWIJK A2
 
 ZATERDAG 10 MEI
10.45 SIVEO DA2 - ALPHIA DA2
2.30 SIVEO 4 - DSO 14
1.00 LISSE DA1 - SIVEO DA1
 
 ZATERDAG 17 MEI
9.00 THUISTOERNOOI E2, F1, F2
1.00 THUISTOERNOOI D1, D2
 SIVEO MP TOERNOOI BIJ DONK
11.00 AARLANDERVEEN 4 - SIVEO 4
12.00 QUICK BOYS DA1 - SIVEO DA1
 
 ZATERDAG 24 MEI
9.00 THUISTOERNOOI E1, MJ, MP
1.00 THUISTOERNOOI B en C
12.30 SIVEO DA1 - SOCCER BOYA DA1
12.00 HAZ BOYS DA1 - SIVEO DA2
 A2 TOERNOOI BIJ VEP
 D1 en D2 TOERNOOI BIJ KOCKENGEN
 E2 TOERNOOI BIJ STOLWIJK
 F1 en F2 TOERNOOI BIJ RIJNSTREEK 
 
 ZATERDAG 31 MEI
            C1 TOERNOOI BIJ VEP
            E1 TOERNOOI BIJ VV KOCKENGEN (ochtend)
            MJ TOERNOOI BIJ SV HOUTEN

 ZATERDAG 7 JUNI
 STRATENVOETBAL

NB Het wedstrijdprogramma is nog niet volledig (ivm afgelastingen zaterdag 
5 april j.l.) en kan ook nog verder worden aangepast. 
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STRATENVOETBAL
ZATERDAG 7 JUNI 2008

VOOR ALLE ZEGVELDERS 
EN MEIJENAREN

’S-MORGENS: 
JONGENS EN MEISJES 

VAN 6 T/M 13 JAAR

’S-MIDDAGS:
DAMES EN HEREN 

VANAF 14 JAAR
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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 loopt alweer aan het einde van het voetbalseizoen. De resultaten en 
standen zijn uiteenlopend. Alleen de F pupillen en de D-1 hebben nog kans 
om kampioen te worden. Voor de andere teams is dit uitgesloten.

Teamindeling voor het seizoen 2008-2009
Wij als jeugdcommissie zijn al weer druk bezig om de teams voor het 
voetbalseizoen 2008-2009 in elkaar te zetten. Daar er berichten (geruchten) 
zijn dat sommige spelers volgens seizoen stoppen met voetballen is het voor 
ons nog erg lastig om voornoemde te bewerkstelligen. Wij moeten dus eerst 
100 procent zekerheid hebben wie er mee stoppen om de definitieve teams op 
papier te zetten. Wel is bijna zeker dat Siveo volgend seizoen uitkomt met: 1 
A-team, 2 B-teams, 1 C-team, 2 D-teams, 2 E-teams en 1 F-team.
Tevens is het voor ons erg belangrijk of er nog leiders en trainers stoppen. 
Wanneer dat bij U het geval is het verzoek om dat z.s.m. bij ons kenbaar te 
maken. Het is namelijk ieder jaar weer een heel gedoe om voor ieder team 
voldoende leiders en trainers te krijgen. Zeer welkom zijn natuurlijk personen 
die leider of trainer willen worden. Deze berichten hebben wij uiteraard liever.

Nieuwe F-pupillen
Ieder jaar blijkt dat nieuwe spelertjes zich pas opgeven in augustus of 
september wanneer het nieuwe seizoen weer van start gaat. Wij zien echter 
liever dat dat nu al gebeurt. Wanneer er dus jongens of meiden zijn die na 
de grote vakantie willen gaan voetballen, kunnen dit nu al kenbaar maken bij 
Wim Kastelein (ledenadministratie). Dan kunnen zij tot de zomerstop sowieso 
meetrainen op donderdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur. Als wij voldoende 
aanmeldingen binnen krijgen kunnen wij buiten de F-1 direct een F-2 inschrijven 
bij de KNVB.

Geen penaltybokaal
Door verwarring betreffende de datum van de voorrondes (was dit jaar erg 
vroeg) heb ik verzuimd de aanmelding op tijd in te leveren. Erg jammer maar 
het is niet anders. Dit jaar voor ons dus geen penaltybokaal.
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Gedrag van sommige jeugdspelers
Tijdens onze laatste vergadering hebben wij het ook gehad over het gedrag 
van sommige jeugdspelers. Wij ontvingen namelijk berichten over incidenten 
waar de spelers het niet zo nauw namen met de normen en waarden. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan scheldpartijen; grote mond naar leiders, trainers 
en scheidstrechters; pesterijen in de kleedkamers etc. Dit baart onze grote 
zorgen. Wellicht dat dit ook te maken heeft met o.a. de huidige samenleving 
en het puberaalgedrag, maar toch. De incidenten zij er en mensen hebben hier 
dus problemen mee anders klopt men niet bij ons aan.
Wij hebben gesproken over mogelijke oplossingen. Ten eerste vinden wij dat 
primair de verantwoording bij de speler en/of diens ouders ligt. Ook moeten 
signalen eerder besproken worden met de leiders, trainers, ouders en speler. 
Sancties moeten daarbij niet ontbreken. Duidelijkheid is hierbij een zeer 
belangrijk item. Spelers moeten weten wat ze wel en niet mogen.
Tevens vinden wij het belangrijk dat er ten alle tijde een volwassene (leider, 
trainer of ouder) in de kleedkamer aanwezig is, althans een groot gedeelte van 
de tijd dat de spelers zich omkleden en douchen. 
Wanordelijkheden in de kleedkamer komen volgens ons ietwat teveel voor.
Dit onderwerp zal ook aan de orde komen tijdens de eerstvolgende leiders- en 
trainersavond aan het einde van dit seizoen.

De voetbalgroeten, Ruud Hageman

TOERNOOICOMMISSIE WORDT AANGEVULD……
………. DUS SIVEOTOERNOOIEN GAAN DOOR!!

Gelukkig blijven de jeugdtoernooien van Siveo ook de komende jaren op de 
agenda staan. Er hebben zich namelijk nieuwe commissieleden aangemeld. 
Zo hebben Ron Baas, Ton van Westerop en Bernie Beiboer aangegeven om 
mee te willen gaan werken aan de organisatie van de toernooien. Daar zijn we 
heel blij mee uiteraard. Weer voldoende mensen voor de leukste voetbaldagen 
van het jaar!!
Hierna vermelden wij de data voor de komende toernooien in mei.

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
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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)
         MJ bij SV Houten

Er is geen uittoernooi voor B gevonden. Als de leiders nog benaderd worden 
voor een uit-toernooi, neem dan contact op met mij. Misschien kunnen we 
alsnog wat afspreken. 

Hilda Brak 691207
mennohildabrak@planet.nl

EEN SUPERGEZELLIG SIVEO A2 ….
…… MET TOPPERTJES VAN COACHES 

…… NOG STEEDS AAN HET BEKEREN .!!

De A2 is gewoon een super gezellig en ook nog goed team. Dit komt natuurlijk 
omdat we de twee beste coaches hebben die bij Siveo rondlopen, namelijk 
Jan en Sjaak (toppertjes)! 
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Heel veel mensen denken dat wij alleen maar een gein team zijn en niet serieus 
kunnen doen. 
Maar dit is juist helemaal niet het geval, ik denk dat er geen serieuzer team rond 
loopt bij Siveo dan de A2. Zo zijn we nog steeds niet uitgeschakeld voor de 
beker, en gaan we die ook uiteraard winnen! Ook waren we tot halverwege het 
seizoen nog steeds in de strijd voor het kampioenschap. En we doen nog steeds 
bovenin mee. Kortom, een zeer nette prestatie. We zijn gewoon een zeer gezellig 
en hecht team, en we hebben het gewoon helemaal naar ons zin!

Groeten, Jelle

PUPPYVOETBAL BIJ SIVEO

Vanaf het volgende seizoen gaat Siveo starten met puppyvoetbal. De bedoeling 
is om jongens en meisjes van 4 en 5 jaar kennis te laten maken met voetbal. Het 
is altijd lang wachten voor je eindelijk met voerbal mag beginnen en hiermee 
willen we enthousiaste kinderen alvast de kans geven om te voetballen. 
Deelname is uiteraard gratis en er zijn geen voetbalschoenen nodig dus het is 
voor iedereen toegankelijk.
Via het Siveo Nieuws en middels posters in Zegveld zullen de data ter zijner 
tijd kenbaar worden gemaakt, er zal medio september worden afgetrapt. 
Puppyvoetbal zal plaatsvinden op de zaterdag.

De TC



22

POSITIEF SIVEO D1 …
……. NOG VOLOP IN STRIJD

……. IN BEKER EN COMPETITIE .!!

Siveo D1 speelt 5e klasse en daar zijn we trots op. Het D1 team wordt 
gekenmerkt door positiviteit, gezelligheid en inzet. Dit alles heeft geresulteerd 
in het feit dat we nog steeds door bekeren (inmiddels 4e ronde) en tweede 
staan in de competitie. 

De laatste bekerwedstrijd tegen Zwammerdam D1 was super spannend. Na 
het beëindigen van de officiële speeltijd was de stand 1-1. De scheidsrechter 
besloot voor een verlenging van 2 x 5 minuten. Het weer begon een beetje om 
te slaan, wind en regen (en vermoeidheid) begonnen ons spel te beïnvloeden. 
Maar de spelers gaven niet op en na de twee verlengingen wonnen wij met  
1-3. Een prachtige eindstand bereikt door inzet en doorzettingsvermogen. 

In de reguliere competitie staan we tweede onder Olympia D4. Het verschil is 
slechts 2 punten. Daar wordt dus in de kleedkamer druk over gespeculeerd en 
aan gerekend. Waar het uiteindelijk om gaat is dat we veel plezier beleven aan 
het voetbal.

Marcel Kemp
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PUPIL VAN DE WEEK
     
Arjan Habben Jansen

Pupil van de week: Arjan Habben Jansen. 
Arjan woont op de Hoofdweg op nr. 117 en is 
geboren in Woerden op 9 juni 1997.
Wedstrijd: Siveo’60 –Sportief.
Datum: Zaterdag 8 maart 2008.
Eindstand: Niet schrikken, 3-0 verloren.
Balsponsor: Transportbedrijf C. Kuijf.
Welk team speel jezelf::Arjan zit in de E1,  
Cor van Amerongen en Jeroen van Dijk zijn de 
trainers en Ronald Koster en Piet van Oostrum 
de leiders. Vooral de training bij Jeroen is erg 
leuk vertelt hij, dan doen ze vaak spelletjes, zoals slingertikkertje. Bij Cor 
wordt er “echt” getraind, ook leuk hoor!
Welke positie speel jezelf: Linksachter is het plekje van Arjan, hij vindt dit een 
leuke positie, je probeert alle ballen tegen te houden maar je mag ook wel 
eens mee naar voren!
Welke positie vind je het leukst: Het plekje wat hij nu heeft, samen met David 
achterin bevalt hem best!
Favoriete club: Ajax.
Favoriete speler: Jaap Stam, die staat (stond) ook in de verdediging en hij is 
erg goed.
Favoriet bij Siveo’60: Die nummer 4, Bennie vond ik erg goed voetballen.
Man of the match: Bennie Muller.
Leukste moment van de middag: De aftrap nemen, jammer genoeg schoot ik 
naast.
Leukste moment van de wedstrijd: Dat er steeds een andere bal het veld in 
moest, steeds als ze ingooiden werd dat met een andere bal gedaan. Dat 
vond Arjan heel grappig.
Hobby’s: Heel soms pony rijden, maar de computer, de TV en Nintendo 
D’ssen, daar is hij ook erg druk mee.
Favoriete eten: Macaroni van m’n moeder en patat.
Mooiste doelpunt zelf gemaakt:  Als verdediger heb ik nog niet gescoord ,  
ik maak er wel eens eentje met de training.
Scoren als pupil: Jammer genoeg niet!
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PUPIL VAN DE WEEK
     
Wesley Plomp

Pupil van de week: Wesley Plomp, hij is 
geboren op 2 januari 1997 in Oudewater en 
woont in de Populierenlaan op nr. 18.
Welke wedstrijd: Siveo’60- VDL.
Datum: Zaterdag 23 februari 2008.
Eindstand:  4-1.
Balsponsor:  Aannemers- en bouwbedrijf 
Groenendijk.
Welk zevental speel jezelf: Wesley speelt in 
de E1 onder leiding van Piet van Oostrum en 
Ronald Koster, op dinsdag is Cor de trainer en 
op donderdag Jeroen. 
Welke positie speel jezelf:  Rechtsachter, een mooi plekje want de bal komt er 
vaak.
Leukste positie om zelf te spelen: Het middenveld dan kan je verdedigen en 
aanvallen!
Favoriete club: Feijenoord.
Favoriete speler: Dirk Kuijt, die kan heel goed voetballen.
Favoriete speler Siveo: Kees Kuijer, hij scoorde mooi in de kruising.
Man of the match: Kees Kuijer.
Leukste van de pupillenmiddag: De voetbalwedstrijd.
Leukste moment van de wedstrijd: Toen Kees scoorde!
Hobby’s: Badminton en voetballen
Favoriete eten: Patat en geen uien.
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Een paar jaar geleden, links in het hoekje.
Scoren als pupil: Ja zeker!
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1ste GS  PT V  T
------------------------------------------------
  VDL 16  41 51 - 17
  HION 18  38 51 - 28
 *SIVEO 17  34 43 - 22
  BERGAMBACHT 17  25 24 - 20
  SPORTIEF 16  22 41 - 30
  DCV 17  21 28 - 37
  HBSS 16  20 39 - 41
  HOV 17  20 28 - 42
  RIJNSTREEK 18  16 29 - 55
  SPV 15  15 39 - 45
  HERMANDAD 17 6 23 - 59
   
2de GS  PT V  T
------------------------------------------------
 *GOUDA 2 18  49 60 - 18
  ROHDA 2 18  30 50 - 37
  ALPHIA 3 17  28 34 - 28
 *SIVEO 2 18  28 30 - 25
  FLOREANT 2 19  28 53 - 39
  DSO 4 18  27 49 - 51
  SOCCER BOYS 2 18  26* 46 - 31
  BVCB 3 18  19 32 - 47
  SCHOONHOVEN 2 17  17 23 - 31
  BE FAIR 3 17  13* 29 - 61
  REEUWIJK 2 18  10 21 - 59
   
2de PERIODE
  
2de GS  PT V  T
------------------------------------------------
  GOUDA 2 8  19 22 -  6
  FLOREANT 2 9  13 21 - 11
  SOCCER BOYS 2 8  12*  18 - 13
  ROHDA 2 8  11 20 - 20
 *SIVEO 2 8  11 14 - 16
  ALPHIA 3 8  10 14 - 14
  BVCB 3 8  10 16 - 17
  BE FAIR 3 8  10*  17 - 22
  SCHOONHOVEN 2 7 9 10 - 12
  DSO 4 8 8 18 - 21
  REEUWIJK 2 8 4 11 - 29
  

3de GS  PT V  T
------------------------------------------------
 *SIVEO 3 15  35 62 - 22
  SOCCER BOYS 4 15  29 36 - 28
  SPORTLUST 4 16  28 42 - 34
  LINSCHOTEN 2 13  27 39 - 28
  WADDINXVEEN 1 16  25 32 - 23
  BE FAIR 4 12  21 32 - 24
  BVCB 4 15  21 28 - 32
  MOERKAPELLE 2 16  15 31 - 39
  ROHDA 3 16  13 34 - 52
  FLOREANT 3 14  11 18 - 51
  JODAN BOYS 4 12 5*  24 - 45
   
4de GS  PT V  T
------------------------------------------------
  ZEVENHOVEN 7 13  39 59 -  7
  KAMERIK 4 15  39 79 - 15
  NSV 1 17  35 61 - 35
  SPORTIEF 4 17  32 52 - 26
  ARC 16 17  23 44 - 54
  ALPHIA 9 15  22 34 - 47
  WDS 6 19  21 50 - 58
  AARL’VEEN 4 15  16 36 - 48
  OOSTERHEEM 7 16  16 34 - 60
 *SIVEO 4 15  15 33 - 40
  DSO 14 16  15 26 - 52
  SPORTLUST 13 17 6 31 - 97

   
A1  GS  PT V  T
------------------------------------------------
  MEERBURG A1 19  39 52 - 27
  NIEUWKOOP A1 17  38 52 - 16
  RCL A1 16  30 43 - 24
  TAVV A1 17  28 46 - 29
  STOMPWIJK A1 19  28 52 - 48
  DOSR A1 17  27 35 - 26
  ALKMANIA A1 18  26 30 - 35
  KOUDEKERK A1 17  20 28 - 45
  SJZ A1 17  17 39 - 53
 *SIVEO A1 17  15*  33 - 42
  SPORTLUST A2 18 4 19 - 84
   

STANDEN SIVEOTEAMS PER 5 APRIL 2008
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A2 GS  PT V  T
------------------------------------------------
  SPORTLUST A3 15  40 74 - 25
  VEP A3 15  35 44 - 23
  SPORTIEF A1 16  33 83 - 26
 *SIVEO A2 14  28 36 - 26
  FORUM SPORT A4 16  24 46 - 39
  RCL A3 15  23 38 - 35
  STOMPWIJK A2 16  17 40 - 56
  TAVV A3 14  15 23 - 27
  ZOETERMEER A4 14  13 39 - 51
  WOUBRUGGE A2 16  13 21 - 67
  WOERDEN A2 14  10*  20 - 51
  WDS A2 17 8 26 - 64
   
B GS  PT V  T
------------------------------------------------
  BODEGRAVEN B1 19  41 61 - 31
  NSV B1 17  37 70 - 28
  ROAC B1 15  36 62 - 16
  SPORTLUST B2 19  35 33 - 29
  GOUDA B1 17  29 49 - 35
  OLYMPIA B2 18  29 55 - 39
  ESTO B1 16  26 43 - 37
  BE FAIR B2 17  21 32 - 45
  RVC B1 15  17 37 - 41
  WDS B1 19  10 34 - 94
 *SIVEO B1 17 9 30 - 60
  SCHOONHOVEN B2 17 5 29 - 80

C   GS  PT V  T
------------------------------------------------
  NSV C1 18  51 94 - 28
  ZEVENHOVEN C1 16  42 85 - 19
  TOGB C2 15  36 67 - 20
  NICOL. BOYS C2 17  35 61 - 43
  TAVV C3 17  23 37 - 42
 *SIVEO C1 16  18 29 - 46
  SPORTLUST C3 14  17 37 - 44
  NIEUWKOOP C2 17  17 29 - 45
  FLOREANT C3 15  12 24 - 53
  DWO C5 16  10 33 - 70
  SOCCER BOYS C3 15 8 15 - 59
  VEP C2 16 8 16 - 58

Dames 1 GS  PT V  T
------------------------------------------------
  UDO DA1 17  48 61 - 16
  LISSE DA1 17  46  108 - 11
  BARENDRECHT DA1 19  46 83 - 18
  ALTIOR DA1 18  36 58 - 34
  SOCC. BOYS DA1 15  25 30 - 32
  ARC DA1 19  22 36 - 52
  RIJNVOGELS DA2 19  21 27 - 65
  NOOTDORP DA2 15  20*  38 - 47
  JODAN BOYS DA2 15  18 16 - 40
 *SIVEO DA1 13  10 23 - 47
  RKAVV DA1 19 4 15 - 84
  QUICK BOYS DA1 16 2 21 - 70
 
Dames 2 GS  PT V  T
------------------------------------------------
  ALTI0R DA2 14  35 34 -  7
  HAZ. BOYS DA1 13  31 43 - 14
  DOCOS DA1 12  26 41 - 17
 *SIVEO DA2 15  26 50 - 20
  KAGIA DA1 16  22 27 - 21
  ROHDA DA1 13  16 18 - 29
  AARL’VEEN DA1 15  16 33 - 46
  RIJNVOGELS DA4 17  14 29 - 56
  ARC DA3 16  12 19 - 67
  JODAN BOYS DA3 8  10 20 - 11
  ALPHIA DA2 11 7 12 - 38
   
MJ(vj) 2e kl GS  PT V  T
------------------------------------------------
  UNIO MJ1 7  16 19 -  6
  LINSCHOTEN MJ1 6  15 13 -  5
 *SIVEO MJ 7  13 16 - 13
  CABAUW MJ1 5 4 13 - 14
  SPV MJ1 4 3 11 - 13
  VEP MJ1 7 1 4 - 25
   

STANDEN SIVEOTEAMS PER 5 APRIL 2008
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MP(vj) 4e kl GS  PT V  T
------------------------------------------------
  LISSE MP1 8  19 45 - 14
 *SIVEO MP 8  18 45 - 18
  FOREHOLTE MP1 8  16 34 - 11
  OEGSTGEEST MP1 6 6 9 - 22
  TER LEEDE MP2 6 3 8 - 26
  ALKMANIA MP1 6   0 3 - 53

D1(vj) 5e kl GS  PT V  T
------------------------------------------------
 *SIVEO D1 8  17 27 - 13
  OLYMPIA D4 7  16 25 - 16
  TOGB D3 7  12 19 - 10
  MOERKAPELLE D1 7 9 17 - 22
  BE FAIR D3 8 4 22 - 32
  VEP D2 7 2 10 - 27
   
D2(vj) 6e kl GS  PT V  T
------------------------------------------------
  FLOREANT D3 6  16 22 - 11
  RIJNSTREEK D1 6  12 25 - 14
  LINSCHOTEN D2 6  10 24 - 17
  SOCCER BOYS D3 7  10 25 - 27
 *SIVEO D2 6 4 20 - 24
  BODEGRAVEN D1 7 3 13 - 36
   
E1(vj) 7e kl GS  PT V  T
------------------------------------------------
  ESTO E4 8  16 23 - 15
 *SIVEO E1 8  16 29 - 23
  ROHDA E4 7  13 28 - 12
  BODEGRAVEN E2 9  13 34 - 37
  WOERDEN E4 9 9 31 - 36
  KAMERIK E1 9 6 22 - 44
   

E2(vj) 8e kl GS  PT V  T
------------------------------------------------
  SPORTLUST E7 6  15 27 - 11
  WOERDEN E7 7  15 33 - 23
  FLOREANT E6 7  12 24 - 17
 *SIVEO E2 7 9 19 - 22
  RIJNSTREEK E1 5 6 14 - 19
  VEP E3 6   0 10 - 35
   
F1(vj) 8e kl GS  PT V  T
------------------------------------------------
 *SIVEO F1 8  16 20 - 16
  LINSCHOTEN F2 6  14 46 - 15
  RIJNSTREEK F1 6  10 24 - 14
  SPORTLUST F7 5 6 14 - 18
  FLOREANT F6 5 2 11 - 20
  MOERKAPELLE F1 4   0 3 - 35
 
F2(vj) 9e kl GS  PT V  T
------------------------------------------------
  REEUWIJK F4 7  16 19 -  8
 *SIVEO F2 7  14 23 -  8
  ESTO F5 6  11 18 - 12
  WOERDEN F4 6  11 12 -  9
  ZWAMMERDAM F3 9 4 11 - 36
  SPORTLUST F6 7 3 15 - 25

STANDEN SIVEOTEAMS PER 5 APRIL 2008
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