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VAN DE REDACTIE,

Wat een heerlijke zaterdagen waren het de afgelopen periode op de Beemd. 
De vlaggendragers die zich uiteindelijk in de nacompetitie toch voortreffelijk 
manifesteerden en via een heroïsch duel Bergambacht overklasten. Daardoor 
hebben we binnen een jaar de degradatie teniet kunnen doen. Nogmaals 
proficiat.
Vervolgens was er het reserveteam dat voor het eerst in de historie de nacompetitie 
voor een plaats in de 2e klasse bereikte en daar volwaardig meestreed. Sterker: 
het overleefde de eerste ronde en behoefde pas in een laat stadium te buigen 
voor Be Fair 2. 
En dan hebben we last but not least Siveo-3, het “dreamteam” dat met verve de 
echte kampioenstitel pakte en daar via een rondrit door het dorp heel Zegveld 
van liet mee genieten. Volkomen terecht, de resultaten spreken boekdelen, een 
voorsprong van liefst 9 punten op de naaste concurrent.
Al die aansprekende successen gingen natuurlijk gepaard met gezellige feesten. 
En daar kwamen de altijd wel sfeervolle toernooien en het stratenvoetbal nog bij. 
Ook bij de jeugd waren er overigens mooie successen. Wat te denken van 
de kampioenschappen van de D1-pupillen en de meisjespupillen. Bovendien 
werden er leuke resultaten geboekt bij de toernooien, zoals de toernooiwinst 
van de F2 op een goot toernooi in Schoonhoven.

Over al deze mooie momenten vinden jullie bijdragen in deze laatste seizoenseditie 
van Siveo Nieuws. 
Passend bij de afsluitende toernooiweken ging Margriet voor het “babbeltje” 
langs bij Hilda Brak. Zij gaat een stapje terug doen waar het de organisatie 
van de Siveotoernooien betreft. Het stapje terug zal ze overigens verder niet te 
letterlijk nemen, gezien haar favoriete marathons.

En dan zou er nu op het voetbalfront dus even rust moeten komen. Maar nee, 
plots gaat het Oranje van Marco van Basten echt losbarsten. Met fraaie zeges 
op de beide WK-finalisten worden torenhoge verwachtingen gewekt. We kunnen 
dus nog een leuk voetbaltoetje gaan meemaken.

Voor straks wensen wij jullie echter een fijne vakantie, 
waardoor de voetbalaccu voor het nieuwe 
seizoen weer kan worden opgeladen.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven 

Volgende inleverdatum kopij:
22 augustus 2008
41e jaargang nr. 6, juni 2008
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SIVEO-1 VIA NACOMPETITIE….
…TOCH TERUG IN DE 4e KLASSE

Het is onze geel-blauwe vlaggendragers dan toch gelukt. Via de nacompetitie 
hebben we die verfoeilijke 5e klasse weer gedag kunnen zeggen. En daarvoor 
hebben onze jongens ook echt een 2-tal wedstrijden op niveau gespeeld. Ik 
doel daarbij op de eerste match in Aarlanderveen en de beslissende partij 
tegen Bergambacht. In die wedstrijden liet het keurkorps van hoofdcoach Ed 
de Jong zien tot veel meer in staat te zijn dan dat het afgelopen seizoen in een 
aantal wedstrijden op de groene grasmat heeft gelegd. Wedstrijden waarin het 
vaak wel geconcentreerd en degelijk begon, maar waarbij het bij het ontbreken 
van een voldoende afstand nemen zover terug kon vallen. Telkens sloop er 
dan die gruwelijke onzekerheid in en was het team tegen het einde van de 
wedstrijd een dwalend en zonder enig zelfvertrouwen acterend team. 

Maar het kon dus ook anders en dat beleefden wij tijdens die alles beslissende 
match tegen Bergambacht. Onder druilerige omstandigheden starten de geel-
blauwen fanatiek. Gesteund door een grote schare Zegvelders werden de duels 
uiterst scherp aangegaan en was het - op een enkel moment in het eerste 
kwartier na - toch eigenlijk een “kat en muis spel”. Een Zegvelds doelpunt 
kon gewoon niet uitblijven (hoewel, dat hebben we dus wel meer gezien dit 
seizoen). Het was raak toen de uiterst strijdbare Stef Kuyer goed bleef jagen 
op de blauw-zwarte verdedigers en hij neef Cees wist te vinden. De soms 
onnavolgbare Cees Kuijer had weer eens één van zijn sleepbewegingen in huis 

De ontlading bij de vlaggendragers was groot.
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en daarop hadden z’n tegenstanders geen antwoord. Vervolgens liet hij ook 
de keeper kansloos. De alleszins verdiende 1-0 voorsprong met de rust stelde 
ons echter nog niet echt gerust. 

Maar ook na de thee bleef er die geel-blauwe druk. Hoewel ook wel kansen 
onbenut bleven kregen we in deze match feitelijk geen echte momenten van 
terugval.  We bleven veel zelfvertrouwen uitstralen. Dat werd fraai geïllustreerd 
door onze aanvoerder Frank Broekhuizen die regelmatig sterk opkwam langs 
de linkerkant. Bij één van die momenten werd hij op maat bediend door Mark 
Wiegeraad, speelde nog een tegenstander uit alsof die stilstond en wist vanuit 
een moeilijke hoek de doelman het nakijken te geven, 2-0. De ontlading bij 
de geel-blauwe aanhang was groot, zowel op de sterk bezette tribune, maar 
mogelijk nog meer bij de die-hards langs het veld, die de regen trotseerden. 

De resterende tijd was een farce. Bergambacht moest komen, maar was 
daar niet toe in staat. Siveo kwam dan ook geen enkel moment in gevaar. 
De promotie was een feit en het feest kon beginnen. En dat hebben we op 
die zaterdagavond ook geweten. Onder leiding van de spelers zelf werden 
de vreugdetaferelen ingezet. Zo imiteerde Cees ook in de kantine nog een 
keer zijn bewegingen, maar nu zonder de bal maar met veel swingende 
muziek. De polonaise werd ingezet en ook coach Ed de Jong wierp zich in dit 
feestgedruis. 
Een pluim voor de spelers en de begeleiding. Gefeliciteerd.
We gaan vol vertrouwen de 4e klasse weer in. 

Dick van den Hoeven  

Ook hoofdcoach Ed de Jong in de polonaise
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SIVEO-1 KOMEND SEIZOEN WEER GEHEEL 
REGIONAAL

Siveo-1 is komend seizoen weer ingedeeld bij veel bekende tegenstanders, 
die allemaal uit de regio komen. Geen teams dit keer uit het Rotterdamse.  
De indeling is als volgt.  
 
4e klasse B
Bergambacht
CVC Reeuwijk
Floreant
Linschoten
Moerkapelle
Oudewater
Perkouw
Rohda ‘76
Siveo ‘60
SVOW
TAVV
Woubrugge

In de eerste editie van 2008/2009 zullen we de clubs verder de revue laten 
passeren. 

 

EFFE EEN BABBELTJE ….
……. MET HILDA BRAK .!!

Dit seizoen besloot ik af te sluiten net zoals het 
seizoen van ons cluppie wordt beëindigd namelijk 
met de toernooien dus op de koffie bij Hilda 
Brak, de spil van onze toernooiencommissie.

Hilda Brak, geboren op 31 juli 1965 in Dordrecht 
maar opgegroeid in Bleskensgraaf. Ze is ge-
trouwd met Menno en moeder van twee kids, 
ook niet onbekend bij Siveo: zoon Erik heeft 
heel wat jaartjes gebald en dochter Astrid speelt 
in onze meisjesafdeling. En hoe ze Menno tegen 
het lijf liep: ze ontmoette hem jaren gelden op 
een jeugdkamp van de HGJB in Baarle-Nassau 
en het blijkt te klikken want dit jaar zijn ze al  
22 jaar getrouwd!
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Het bevalt haar prima om in Zegveld te wonen, het is net zo’n ‘gat’ als 
Bleskensgraaf en vertelt ze:”Ik ben echt een dorpsmens, dat gevoel van ‘ons 
kent ons’ bevalt mij best!”
Van 1995 tot 1997 voetbalde ze ook nog bij ons geel-blauwe cluppie, het 
spelletje was haar niet onbekend want toen ze een jaar of 15 was speelde ze 
bij VVAC in Ottoland. Niet dat ik zo’n ster was op de groene mat maar het was 
reuze gezellig om met je vriendinnen zo’n teamsport als voetbal is te beoefenen. 
Daar kwam nog bij dat ik op vrijdagavond niet naar de disco mocht maar als 
ik zei dat er getraind moest worden voor de voetbal was het altijd oké dat ik 
wegging dus….Ik stond altijd voorin, geen spits maar meestal linksbuiten, het 
maakte mij nooit uit waar ik stond, je kwam om met z’n elven het spelletje te 
spelen. Ik moet wel zeggen dat ik er altijd ‘voor ging’ en verwachtte eigenlijk 
dat anderen dat ook zouden doen maar dat is natuurlijk niet zo, iedereen komt 
met z’n eigen beleving het veld op. Dit is mede de oorzaak dat ik gestopt ben 
met voetballen, ik zette alles op alles om zaterdags het veld op te gaan en vaak 
bleek dat we met net 11 of minder op pad moesten. Dit was zowel in Ottoland 
als in Zegveld het probleem.

Op een beetje aparte manier kwam ze bij ons geel-blauwe cluppie in de ‘wei’ 
terecht: Erik speelde toen nog bij Siveo en ik was er als toeschouwer, wat bleek, 
er waren te weinig dames die ochtend om hun wedstrijd te spelen. Kwam Rien 
vragen of ik niet mee wilde doen, er werden een paar voetbalschoenen en 
scheenbeschermers opgesnord en zo kwam ik bij de Siveo dames terecht. 
Als ze de oude teamfoto bekijkt uit het Siveo Nieuws van december 1995 
moet ze concluderen dat er van deze generatie niet veel dames meer ‘ballen’; 
alleen Petra Woerde en Kim van der Endt zijn nog actief in voetbal bij Siveo. 
Of er een hoogtepunt was in haar carrière bij Siveo: Nou en of, ik was blij met 
ieder doelpunt wat er gescoord werd. Of dat het in eigen doel was of bij de 
tegenpartij, dat maakte niks uit…ik was net een F-je, in al die tijd hebben we 
geloof ik maar 1x gewonnen!
Nadat ze de voetbalschoenen voorgoed in de kast heeft gezet nam ze samen 
met Corne Kuijer, Gerard Muller en Nico van Amerongen de taak over van Janny 
Verhage, Leo Pouw en Wim van Eck en werd lid van de toernooicommissie. 
Er is qua opzet niet veel veranderd, onze voorgangers hadden alles goed op 
poten gezet. Nu worden er vaak twee zaterdagen toernooien gespeeld, op de 
ochtend drie en op de middag twee toernooien. We proberen van de B tot en 
met de F een uit en een thuistoernooi te regelen en voor de ‘meiden’ natuurlijk. 
Ze vindt het ook heel leuk dat haar dochter Astrid ook is gaan voetballen, ze 
hoopt dat ze dit ook voorlopig blijft doen. Maar ja, je weet het maar nooit met 
meiden, zo heb je ze  en zo zijn ze weg, het is zo als ik in het begin zei: “Het 
blijft voor meiden toch vaak een gezellige bezigheid en stopt er soms een dan 
kunnen er zomaar ‘tig’ volgen”. Met jongens/mannen is dat toch anders, die 
passen zich veel gemakkelijker aan als teams uit elkaar moeten in een nieuw 
seizoen. Hier zet ze wel een ‘kanttekeningetje’ bij: als jongens problemen 
hebben met een teamindeling denk ik toch vaak dat de ouders er moeilijker 
over doen dan de kereltjes zelf. 
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Wat we toch meemaakten toen we vorig seizoen naar een toernooi in Maasland 
gingen: wij gepakt en bezakt met alle meiden van Siveo op weg, komen we 
daar aan en wat denk je… het belangrijkste vergeten: de tas met tenues. Hoe 
kon dit nu toch gebeuren, een bus vol tassen behalve DE TAS. Helemaal terug 
om hem op te halen kostte teveel tijd dus een ‘slachtoffer’ gezocht om de tas 
te komen brengen. Die was niet zo blij met ons want die lag nog lekker in het 
bedje te ‘sudderen’ maar goed er werd toch snel wat ondernomen en onze 
tweede wedstrijd werd in eigen shirt en broek gespeeld. Niet te filmen toch, 
een bus vol ‘oplettende’ mensen en nog de tenues vergeten!

Het is wel altijd ‘spannend’ hoe een toernooidag zal verlopen: komen alle 
teams op tijd of opdagen, we hebben een keertje meegemaakt dat er een team 
op ’t laatst afzegde, ja daar zit je dan. Laat er toch zomaar een team aankomen 
op de Beemd die in de volle overtuiging is dat zij bij ons een toernooi hadden. 
We hebben ze zonder er veel woorden aan vuil te maken toegevoegd aan het 
programma. Zij en wij blij!
Of die keer dat er twee jongens “vergeten” waren. Het team was al thuis en 
toen kwamen ze er achter dat ze niet iedereen hadden meegenomen. Belde 
ze op of wij soms twee jongentjes ‘gevonden’ hadden. Niet te geloven hè, wie 
vergeet nu om alle spelers mee terug te nemen! 
Vanaf volgend seizoen doet Hilda een stapje terug in de toernooicommissie. 
Nieuwe mensen hebben zich aangemeld: Ton Westerop, Bernie Beiboer en 
Ron Baas. Zij zijn het die het werk van de huidige commissie gaan overnemen. 
Hilda blijft stand-by op de achtergrond maar neemt niet meer het ‘voortouw’. 
Ze is er van overtuigd dat het goed gaat komen met de drie nieuwelingen, ze 
zijn allen reuze enthousiast en gaan er helemaal voor!

Het is niet dat Hilda na het stoppen met voetbal geen sport meer beoefent. Hilda 
is een fanatieke hardloopster geworden, dat ben je niet in een dag hoor, vertrouwd 
ze me toe. De eerste week dat ik in training ging vond ook ik 3 kilometer lopen 
een heel end maar nu ben ik zover dat ik een marathon uit kan lopen. Samen met 
Mario Bremmer liep ik de marathon van New York en heb dit jaar de marathon in 
Barcelona gelopen met atletiekvereniging Clytoneus waar ze lid van is. Je komt 
nog eens ergens als je zo hier en daar op zaterdag een wedstrijd loopt.
Ook haalde ze voor de Oranjevereniging het ‘vredevuur’ op in Wageningen samen 
met lopers en begeleiders van verschillende verenigingen uit ons dorp. Met deze 
activiteit zijn Bram, Leo en Cees M. ook al heel wat keren meegegaan. Dit gebeuren 
wordt gesponsord door haar ’baas’ OVM verzekeringen (die zelf ook van de partij 
was met deze loop) en waar Hilda alweer 8 jaar werkt. De OVM is trouwens ook al 
heel wat jaren sponsor van ons geel-blauwe cluppie, eerst van het 1e en nu al weer 
heel wat jaren loopt ons 2e team er netjes bij door de bijdrage van de OVM.
Al speelt Hilda niet meer bij Siveo, ze vindt het nog steeds een hele gezellige 
club mensen die er rond loopt. Het meeste is er goed geregeld maar als we 
nog eens een veld met kunstgras en verlichting krijgen: dan is het echt af!

Margriet
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SIVEO 2 STRIJDT LANG MEE 

Evenals Siveo 1 heeft Siveo 2 de competitie afgesloten met een prachtige  
3e plaats en zich daarmee verzekerd van deelname aan de nacompetitie. Het  
3e elftal van hoofdklasser vv Scheveningen was hierin de eerste tegenstander. 
Na thuis met 0-0 gelijkgespeeld te hebben werd er uit overtuigend gewonnen 
met maar liefst 1-5. De volgende tegenstander Be Fair 2 was helaas net een 
maatje te groot. De heenwedstrijd ging met 2-1 verloren en de terugwedstrijd 
werd net voor tijd met 0-1 verloren. Hierdoor is een geweldig seizoen 
geëindigd met verlies in de 2e ronde van de nacompetitie (welke uiteindelijk 
werd gewonnen door Be Fair 2 na winst op MVV’27 4).
Doelstelling voor het seizoen was handhaving in de 3e klasse, hieraan is ruim-
schoots voldaan, waardoor met volle tevredenheid kan worden teruggekeken 
op een mooi seizoen. Een seizoen waarin duidelijk een teamprestatie is 
neergezet. Naarmate het seizoen vorderde werd er steeds beter en met meer 
overtuiging gevoetbald. Mooi om te zien was de teamspirit, er stond duidelijk 
een team in het veld en dat was de grootste kracht van dit seizoen. Iedereen 
ging voor elkaar door het vuur, waarbij vooral goed gebruik werd gemaakt 
van elkaars persoonlijke kwaliteiten. Ook voor debuterend trainer Hans een 
seizoen om met gepaste trots op terug te kunnen kijken.

Kijkend naar Siveo 2 en het EK op tv zijn er opvallend veel parallellen te 
noteren.

Aad: Net als Ruud een balvast aanspeelpunt en topscoorder, is op z’n 
sterkst als hij wordt getergd en blijft sleuren in de spits.

Edwin: Razendsnelle linkshalf, onze Arjan sticht veel gevaar en kan zelfs op 
1 been de tegenstander zoet houden.

Jurn: Jurn ontwikkelt zich net als Rafael van frivool aanspeelpunt tot een 
teamspeler en spelverdeler, met een verrassend linkerbeen.

Patrick: De Dirk Kuyt van ons elftal, werkt zich uit de naad en kan op 
beslissende momenten scoren.

Jeroen: Middenveld of verdediging maakt onze Giovanni niet uit, is uitgegroeid 
tot een betrouwbare kracht.

Arien: De motor op het middenveld, deze Nigel ontregelt de tegenaanval 
en zet de lijnen uit.

Jasper:  “Björn Borg” met het touwtje van Zlatan is multifunctioneel en heeft 
dit jaar alleen nog niet op doel gestaan, koppend zeer sterk en oog 
in oog met de keeper uiterst koelbloedig bevonden.  

Marvin: Super pinch hitter, maakt veel progressie en heeft net als Vennegoor 
een neusje voor de goal.

Arie: Stille “drijvende” kracht, zowel binnen als buiten de lijnen onmisbaar 
en speelt als een echte Hollander met de hand op onze knip.

Jordy: “Der sfeer-macher” met dezelfde achternaam als “der bomber”, 
krijgt elke kleedkamer tot leven om vervolgens meedogenloos te 
verdedigen. 
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Frank: Onze “Beckenbauer” heerst en verdeeld achterin, niet te vergelijken 
met een oranje verdediger.

Daniël: Zowel binnen als buiten de lijnen een brokkenpiloot, onverzettelijk 
en moeilijk te kloppen fysiek sterke verdediger met “te” weinig oog 
voor de klok. Zou bij van Basten heel wat moppen moeten tappen.

Robert: “De kannibaal”, heeft twee motto’s: d’r op en d’r over + bloed, zweet 
en tranen.

Erik: Grandelletje of een Strengetje. Ons ijskonijn heeft z’n beste seizoen 
ooit gekeept en legt hiermee de basis voor een solide defensie.

Huibert: Altijd koelbloedig, compenseert snelheid met veel fysiek en vertoont 
hiermee sterke gelijkenis met Wilfred.

Leon: Bestaat net als Heitinga uit 100% graniet. 110% inzet is nog niet 
genoeg, eist het uiterste van zichzelf en z’n medespelers. 

Hans: Gaat als “de kleine generaal” op in het spel, maar kan net als Marco 
met verrassende tactische ingrepen de wedstrijd doen kantelen. 

Martin: Is naast vlagger ook “mental coach”, langs de lijn altijd positief, 
opbouwend en onverstoorbaar. 

Eric: Zorgt voor de balans op de bank.

Bovenstaande spelers vormden de basis van het 2e in het afgelopen jaar. 
Uiteraard doe ik nog veel spelers te kort en vergeet ik hopelijk niemand, want ook 
de volgende spelers hebben diverse keren deel uitgemaakt van onze basis elf.

Mike: Door blessures geplaagd en dus weinig wedstrijdritme, deze stylist 
kijkt altijd over de bal heen en kan zichzelf of een teamgenoot met 1 
flitsende beweging vrij spelen.

Arnold: Na een langdurige blessure weer terug op het veld, wil maar 1 ding 
en dat is zo snel mogelijk terugkeren in Siveo 1. Was luid en duidelijk 
aanwezig waardoor Ed niet meer om hem heen kon. 

Ivo: Ontpopte zich vanaf dag 1 tot de onbetwiste leider in het veld, dit 
werd dan ook al snel door Ed opgemerkt.

Remco: De dynamo van een elftal, de spelvreugde spat er vanaf. Werd dan 
ook rap door Ed opgeëist.

Joost: Bij afwezigheid van Erik een betrouwbare stand-in, onverstoorbare 
lijnkeeper.

Jaco:    De ideale speler voor een coach, is overal inzetbaar, uiteraard ook in 
het eerste.

Rickert: Terug van een langdurige blessure, maar blijft de sierlijke middenvelder 
met een touwtje aan de bal. Straalt rust en vertrouwen uit, maar kan 
in Drente heel anders overkomen.

Bastiaan: Rent letterlijk en figuurlijk met zeven mijls laarzen door de selectie 
heen. IJzersterke verdediger met een grote drang naar voren, hoort 
gewoon in het 1e thuis.

Marc: Een pitbull met spelinzicht, wie wil zo’n speler nou niet in z’n elftal. 
Chiel: Combineert diepgang met een fluwelen trap, ook Chiel hoort gewoon 

in het 1e thuis.
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Uiteraard wil ik langs deze weg iedereen bedanken die een steentje heeft 
bijgedragen aan dit succesvolle jaar van het 2e. Veel (nog niet genoemde) 
spelers zijn bereid gevonden om lege plekken op te vullen, in overleg met het 
3e, A en het 1e zijn we er altijd prima uitgekomen.
Maar ook niet te vergeten, de drijvende krachten binnen de vereniging die zich 
wegcijferen voor de selectiespelers. Koos voor de blessurebehandelingen, 
Wim voor de materiaalverzorging en andere hand en spandiensten en Jan voor 
de snelle uitslagen.

Kortom een lang en mooi seizoen, Eric

SIVEO-3, HET DREAMTEAM….
… MAAR NU OOK KAMPIOEN ..!!

Jarenlang hebben de jongens van Siveo-3 er keihard voor gestreden. Steeds 
waren zij er dichtbij, de zo fel begeerde kampioenstitel. Op de 3e mei moest 
het gebeuren. En, hoewel toch weer wat moeizaam, werd inderdaad het zo 
terechte kampioenschap eindelijk binnengehaald. Er waren een dikke honderd 
geel-blauwe fans, maar het verhaal van de succescoach willen wij jullie voor 
Siveo Nieuws niet onthouden.
    
“3 mei 2008 staat in het teken van de kampioenswedstrijd van Siveo 3 !!  
Koninginnedag nog in de benen en doordat donderdag 1 mei Hemelvaartsdag 
was, hadden we een “ideale“ voorbereiding. Er werd nu echt door niemand 
getraind en we konden uitgerust naar de wedstrijd van het jaar toeleven! 
Normaal gesproken wordt de coach door zijn zoon vrijdagnacht omstreeks 4 
uur wakker gemaakt met de mededeling “pap, ik heb er zin in, gaan we al ?“. 
Maar nu was het de beurt aan de coach om zijn zoon ’s nachts wakker te maken, 
want van slapen kwam er toch al niets meer !! De spanning was dus in alle 
geledingen voelbaar; sommige spelers hebben voor de wedstrijd meer tijd op de 
pot doorgebracht dan gebruikelijk. De nodige spanningen horen er nu eenmaal 
bij, maar de overige omstandigheden waren ideaal; thuiswedstrijd met een 
stralend zonnetje, veel supporters en sfeer en een tegenstander die “op papier“ 
geen grote problemen mocht opleveren. Maar er moet natuurlijk wel gewonnen 
worden !! Na een rustige warming-up, want het was tenslotte al warm zat, werd 
er door de scheidsrechter om 14.30 uur voor het beginsignaal gefloten. 
Na een rommelige beginfase, was het uiteindelijk na 15 minuten toch raak, 
nadat Ad de bal op de lat kopte en Gerben attent reageerde en de bal binnen 
wist te tikken (1- 0). Na deze goal kwamen er steeds meer kansen en een 
mooie aanval die bij zoef-zoef Groen in´t Wout terecht kwam, die met een 
afgemeten voorzet Sean bereikte, die deze fraaie voorzet met een even fraaie 
kopbal beloonde. Keeper kansloos 2 – 0. De druk is van de ketel. Nonchalance 
en gemakzucht lijken onterecht te gaan overheersen. De vele kansen bleven 
onbenut, maar gelukkig werden er ook geen kansen weggegeven door de altijd 
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goed opgestelde verdediging. Tijd voor een heerlijk bakkie thee. Ruststand  
2 – 0. Ploeg scherp houden en de wissels inbrengen en nu maar hopen dat het 
niveau van de wedstrijd wat omhoog gaat en dat de vele bezoekers nog wat 
goals van de geel-blauwen mogen aanschouwen. 
De eerste kans van de 2e helft belandde voor de voeten van Gerben, maar die wist 
er deze keer helaas geen raad mee. Na dit moment werd het spelbeeld steeds 
rommeliger, Jodan Boys ging 1 op 1 spelen en Siveo werd teruggedrongen en 
er werd maar weer eens bevestigd dat kampioenswedstrijden zelden mooi zijn! 
Gelukkig hoorde ik dit ook gezegd worden bij de kampioenswedstrijden van Real 
Madrid en Bayern Munchen, dus op zich wel een leuk rijtje om daar tussen te 
horen! In deze fase dat Jodan Boys meer druk zette, konden we eerst nog zeggen 
dat zij  weinig kansen wisten te creëren, maar nadat één van ons een overtreding 
maakte net buiten het strafschopgebied, wist Jodan Boys uit deze directe vrije 
trap (de scheids van vorige week zou een indirecte hebben gegeven!) door en 
via de muur te scoren. Keeper machteloos en een moeilijk gevoel bekroop me. 
Het zal toch niet ?! Angst en spanning gingen echt meespelen en Jodan Boys 
schoot uit een kluts de bal op de bovenkant van de lat. Met de schrik vrij en na 
weer 2 wissels te hebben toegepast, leek Siveo zich te herpakken en 10 minuten 
voor tijd was het Sean die het duel op slot gooide na een diepe pass van Ad. Na 
deze bevrijding stapelde zich kans op kans voor het doel van Jodan Boys, maar 
onze spitsen, middenvelders waren al met hun hoofd in de wolken en de bal ging 
hen meestal achterna ! Het maakte niets meer uit, als we maar zouden winnen 
en dat deden we terecht, ook al was het moeizaam ! Eindstand 3 – 1. En dan één 
grote ontlading ! Juichen, springen, lachen, felicitaties, zoenen, bier, champagne, 
kampioensschaal, bloemen, foto´s en een paar vreugdetranen bij een van onze 
kleinere supporters, alles erop en eraan ! Na 5 jaar dichtbij de titel te zijn geweest, 
was het nu eindelijk zover. 

Het dreamteam heeft de kampioenstitel gepakt.
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EN DAN, EEN RONDRIT DOOR ZEGVELD
Een schitterende vrachtwagen, bestuurd door dhr. Heikamp en georganiseerd 
door André Voorend (beiden bedankt !), stond al snel voor ons klaar om een 
fantastische en memorabele tocht door het dorp te maken. Door het prachtige 
weer en een mooie toeter van de vrachtwagen werden alle bewoners van 
Zegveld geattendeerd op het kampioenschap van dit “dreamteam“ ! Iedereen 
was buiten of kwam naar buiten om de spelers te bejubelen en toe te zwaaien ! 
Wat een feest ! Dit kon niet lang genoeg duren, maar de chauffeur wist natuurlijk 
dat er vele supporters op de Beemd stonden te wachten. Dus besloot hij op 
tijd terug te keren. Op de Beemd ging het feest uiteraard verder, nabespreken 
van de wedstrijd en de rondrit, bellen/SMS-en met onze grote afwezigen op 
de Canarische Eilanden en uiteindelijk kwam het feest in de kantine, muzikaal 
verzorgd door DJ Jordy, helemaal los. Bier en nog meer bier, muziek en 
nog mooiere muziek, dansen en nog gekker dansen, speeches en steeds 
vreemdere speeches, coach werd als een Farao door de kantine gedragen, 
voetbalhumor kwam om de hoek kijken en nadat de grootste dorst gelest was, 
moest er natuurlijk lekker gegeten worden bij onze sponsor “HOKO“, wat zoals 
gebruikelijk weer heerlijk was verzorgd. Gelukkig wordt er daar ook nog een 
biertje geschonken en een enkeling wist nog ruimte te vinden om wat meer 
pils tot zich te nemen. Het feest zou nog even doorgaan totdat de laatste der 
strijders in de kleine uurtjes ook huiswaarts moest afdruipen !
Wat een SUPER-seizoen, wat een SUPER-team wat een SUPER-feest !

BEDANKT !!
Coach

De kampioenen gaan op de vrachtauto Zegveld door.
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SIVEO 3 ZOEKT NIEUW SEIZOEN BEGELEIDING !!

Siveo 3 is onlangs gepromoveerd naar de Res. 3e Klasse en zal dus het 
komende seizoen net zo hoog als ons 2e elftal spelen. Echter, tot op heden 
hebben wij helaas de begeleiding nog niet rond voor dit team, wat uiteraard 
wel erg belangrijk is. Wij zijn daarom dringend op zoek naar leider(s) voor dit 
team. Bij interesse of indien men informatie vooraf wenst over het team en/of 
de speeltijden, neem dan svp kontakt op met Eric van den Hoeven, Jos de 
Jong, Peter de Jong of Hans Bregman.

De Technische Commissie

START NIEUWE SEIZOEN

Dinsdagen 15, 22 en 29 juli 20.00 uur selectie training bij WDS.
Zaterdag 2 augustus 14.00 uur selectie training bij Siveo, vervolgens elke 
dinsdag en donderdag 19.45 uur training.
Zaterdag 9 augustus 14.00 uur training selectie.
Zaterdag 16 augustus 12.00 uur Siveo 2 – Focus 2 en  
14.30 uur Siveo 1 – Focus 1.
Dinsdag 19 augustus 19.30 uur Siveo 2 – Reeuwijk 2 en  
bekerwedstrijd Siveo 1.
Zaterdag 23 augustus bekerwedstrijden Siveo 2 en 3 en  
14.30 Siveo 1 – SVOW 1.
Dinsdag 26 augustus bekerwedstrijd Siveo 1
Zaterdag 30 augustus bekerwedstrijden Siveo 1, 2 en 3
Zaterdag 6 september 1ste competitiewedstrijd Siveo 1, 2 en 3 
bekerwedstrijden alle overige teams

WISSELENDE RESULTATEN BIJ SIVEODAMES 

SIVEODAMES DRUK MET ALTIOR
De beide damesteams moesten op 5 april 2008 tegen Altior uit Langeraar. Altior 
betekent “Samen Omhoog”  in het Latijn. Bij de DA2 mochten Ieke en Mariska 
mee voetballen, hoewel de Meiden Junioren op het eerste veld tegelijkertijd 
moesten voetballen tegen VEP MJ1. Deze wedstrijd eindigde in 1-1, waarbij 
Monique het enige doelpunt van SIVEO scoorde. De wedstrijd van DA2 tegen 
de waarschijnlijke kampioen bleef 0-0. Gefeliciteerd dames.
SIVEO DA1 begon om half één op het hoofdveld in de stromende regen. 
Scheidsrechter was Lucas Gans. Het bleef flink regenen en onder begeleiding 
van enkele donderslagen wist Madelon onder zeer zware klimatologische 
omstandigheden te scoren.
Na de rust waarbij SIVEO vanwege de regen de gele voor blauwe shirts had 
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verwisseld kreeg Altior er één in bij SIVEO. Daarna bij droger weer kreeg 
Madelon er weer één in. Vervolgens kreeg Altior er twee in, zodat de eindstand 
2-3 werd.
Jammer dames. Volgende keer beter.

EEN HELIKOPTER HELPT SIVEODAMES OOK NIET
SIVEO DA2 moest op 12 april 2008 tegen Jodan Boys DA3 uit Gouda. 
Scheidsrechter was Ton Steenbergen. Carola maakte het eerste doelpunt van 
de wedstrijd. Echter Jodan Boys wist ook te scoren. Na de rust kreeg Joanna 
er ook één in zodat de eindstand 2-1 werd.
Gefeliciteerd dames!
SIVEO DA1 ging gelijk na SIVEO DA2 van start op het tweede veld. 
Scheidsrechter was weer Lucas Gans. Tegenstander was Lisse DA1 uit de 
Bollenstreek.
Lisse DA1 wist gelijk al te scoren. Hoewel er in de eerste helft een helikopter 
langs vloog hielp het SIVEO niet om te scoren. Lisse DA1 kreeg er echter wel 
nog één in. Even later schoot Lisse DA1 in eigen doel.
Gelukkig kreeg Madelon in de tweede helft een bal in het doel van Lisse. 
Echter daarna wist Lisse nog vijf doelpunten te scoren, zodat de eindstand 
2-7 werd.
Jammer dames. Volgende keer beter!

DE LAATSTE THUISWEDSTRIJDEN VAN DE SIVEO DAMES
Na de teleurstellende laatste volle wedstrijddag thuis op zaterdag 3 mei 2008 
waar beide teams verloren moest SIVEO DA1 een inhaalwedstrijd thuis spelen 
op woensdagavond 7 mei 2008 om half 8 `s avonds op het hoofdveld tegen 
Soccer Boys uit Bleiswijk, wiens tenue oranje-wit was. Scheidsrechter was 
Marcel Rietveld.
Het was een mooie zonnige bijna zomerse avond. Madelon wist het eerste 
doelpunt voor SIVEO te scoren. Enige tijd later wisten de dames van Soccer Boys 
een bal in het doel van SIVEO te krijgen. Af en toe schopten de dames wel een bal 
in de bosjes, maar die werd eigenlijk altijd weer snel teruggevonden. Ondanks dit 
soort beslommeringen scoorde Soccer Boys weer. Echter Madelon gaf niet op en 
scoorde voor SIVEO. Maar daarna wist Soccer Boys twee keer te scoren.
Na de rust kreeg Madelon er gelukkig weer één in. Maar Soccer Boys kreeg er 
maar liefst drie in. De dames aan de kant van Soccer Boys waren hierdoor zo 
enthousiast dat ze mekaar daardoor nat gingen spetteren.
De eindstand werd dus 3-7. Jammer dames…
SIVEO DA2 moest op 10 mei 2008 om kwart voor elf op het hoofdveld spelen 
tegen Alphia DA2 uit Alphen aan den Rijn. Scheidsrechter was Ton Steenbergen. 
De dames van Alphia speelden net als Soccer Boys in oranje-wit.
Het was een warme zonnige dag. Daar de tegenstander te laat was begon de 
wedstrijd pas om 11 uur. 
In de eerste helft werd ondanks kansen van beide partijen niet gescoord.  
Na de rust wist Alphia te scoren, hoewel SIVEO beter speelde.
Jammer dames. Dit kan gebeuren.
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AFSCHEID VAN TRAINER EN ENKELE SPELERS
SIVEO DA2 en SIVEO MJ wisten zich goed in hun klasse te handhaven. Echter 
SIVEO DA1 staat er niet al te best voor ook al is de laatste uitwedstrijd van hun 
met 0-1 gewonnen door een doelpunt van Madelon.
Johan Leeman uit Houten heeft flink zijn best gedaan om de dames een 
goede training voor de wedstrijden te geven en heeft de dames ook tijdens 
de wedstrijden flink gesteund. Hierbij wil ik Johan Leeman danken voor zijn 
inzet.
Tevens wil ik ook Madelon en Fenke bij Iduna en Lianne bij VEP veel succes 
toewensen bij die clubs Zij hebben de laatste jaren ook hun beste beentje voor 
SIVEO ingezet.

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

STRATENVOETBAL ZORGT WEER VOOR 
PERFECT SEIZOENSSLOT

Ruim 400 deelnemers hebben weer bijgedragen aan het jaarlijkse seizoenslot 
met het stratenvoetbal. En de sfeer war weer uniek. In de ochtenduren strijdbare 
jeugdteams en in de middag vooral een ontspannen happening. Dat werd dit 

Veel belangstelling bij beslissende penalty’s in de spannende ochtendpartijtjes.
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keer aardig geïllustreerd door de deelnemers van het Thomashuis die in hun 
team perfect werden opgevangen en zowaar ook nog de voorronde overleefden. 
Vervolgens werd er onder een uitbundig stralende zon nog langdurig gezellig 
nagepraat, ongetwijfeld niet alleen over het zo glorieus verlopen Siveoseizoen. 
Al met al werd de 35e editie weer een uiterst geslaagd evenement. 

MEIJE EN HET ERF WINNAARS BIJ JEUGDSTRATENVOETBAL

De winnaars bij de allerjongsten, het team van de Meije. Het team van 
Joris Nieuwenhoff bestond uit Stan Markman, Lorenzo Sluijk, Paul Vergeer, 
Sam Nieuwenhoff, Mats Kramer en Mike van Lieshout en Tim Kramer.

In de ochtenduren hebben ruim 150 jongens en meisjes gestreden om de 
hoogste eer. Bij de allerjongsten leek het Erf onder begeleiding van Fergus 
van den Hoeven en John Muit eenvoudig te zegevieren. Het team denderde in 
de poule overtuigend over haar tegenstanders heen, maar vond al in de halve 
finale haar Waterloo tegen de Broeksloot van Ronald Koster. In de andere halve 
finale vernederde het Meijeteam van Joris Nieuwenhoff de Alexanderstraat van 
Jan Angenent met liefst 7-0 Toch volgde een uiterst spannende finale waarin 
de Meije ternauwernood de Broeksloot de baas bleef (1-0). 
Bij de wat oudere jeugd was de ontknoping zo mogelijk nog spannender. Ook 
hier speelden de nieuwe bewoners van het Erf onder leiding van Alex de Kruijf 
zich zeker in de picture. In de halve finale rekende het met 2-0 af tegen het 
verrassend opererende Hoofdwegteam onder leiding van de familie Schuiveling. 
In de andere halve finale was de strijd nog spannender en moesten er weer 
penalty’s aan te pas komen om de Meije van Ellen de Jong te laten zegevieren 
over de Korensloot van Eric Verlaan. Ook in de finale bleef de strijd tussen de 
Meije en het Erf onbeslist, waarna het Erf via penalty’s de beker pakte.
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Het winnende team van het Erf bij de oudere jeugd.
Achter vlnr Robbert Beukers, Daniël van Hanswijk, Davy Leks, Jasper de Kruijf, 
leider Alex de Kruijf en Mark Hageman. Vóór vlnr Marco de Jong, Dian van 
Hanswijk, Karin Hoogendoorn, Pim van Oostrum en Max Baas.

DE HOOFDWEG PAKT DE BOLTONTROFEE

Het winnende Hoofdwegteam met de Boltontrofee.
Achter vlnr:  Chadney van Moorsselaar, Arian Beukers,  Mark Freelink, 
Bastiaan Brak, Tineke Kemp, Hans van Zelderen. Vóór: Gertjan Brak, Mathijs 
Brak en Wim-Arie van Zelderen.
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Waar de laatste jaren de Meije de lakens uitdeelde tijdens het stratenvoetbal, 
waren het dit keer twee teams van de Hoofdweg die zich in de picture speelden. 
Enerzijds was er het team met de bewoners van het Thomashuis dat bij het 
publiek uiterst populair raakte. Janneke en Gerard wilden niet onder doen voor 
de anderen en hadden natuurlijk ook steun van de grote leider Lucas Kreuger en 
onder meer de Zonkantbewoners. Uiteindelijk overleefden zij de voorronde en 
voor een plaats in de kwartfinale ontfermde Janneke van het Thomashuis zich 
zelfs over de beslissende penalty. Pas tegen het Hoofdwegteam van onder meer 
de gebroeders Brak moesten zij buigen. Dat Hoofdwegteam wist via penalty’s 
de halve finale tegen de Broeksloot te winnen. In de andere halve finale maakte 
de Lijsterbeslaan korte metten met het Erf (5-2). Ook nu volgde een ongemeen 
spannende finale, waarin uiteindelijk de Hoofdweg aan het langste eind trok met 
1-0. En daarmee nam de Hoofdweg de hegemonie van de Meije dus over.

Dick van den Hoeven

GROTE VERLOTING

Uiteraard hoort bij het stratenvoetbal de 
uitslag van de “grote verloting”. Dit jaar 
hebben we voor de finale de winnaars 
bekend gemaakt. Notaris Jaquet heeft 
de trekking wederom belangeloos voor 
ons verricht, nogmaals dank!
Tevens wil ik hierbij Stoof Tweewielers 
bedanken voor het beschikbaar stellen 
van de Fiets Cheque ter waarde van  
e 350,-. 

Joost Hoogerbrugge overhandigt de 
eerste prijs aan Jacco Biemond 

Uit de trekking zijn de volgende 
winnaars gekomen:

Lotnr. Prijs Winnaar
1e prijs nr. 1126 Reis t.w.v. 450 euro Jaco Biemond
2e prijs nr. 0276 StoofFiets cheque e 350 dhr/mevrouw Vink (Korensloot 66)
3e prijs nr. 1924   Navigatiesysteem Hidde de Vries                                
4e prijs nr. 0880  Wake up Light Jenny Muller
5e prijs nr. 1483  Kok aan huis dhr/mevrouw Hogenes (Woerden)
6e prijs nr. 2106 Bioscoopbon Carla Kuyf
 
Hierbij wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt bij de verkoop van de loten!
 
Namens de Activiteitencommissie, Joost Hoogerbrugge
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BETERSCHAP
In de ziekenboeg zit onder meer Gertjan Pels. Hij heeft een forse ingreep 
moeten ondergaan. 
Ook is Perry Bunnik weer geholpen aan een vergelijkbare enkelblessure met 
de vorige keer; hij moet het revalidatietraject opnieuw doorlopen. 
Daniël Vlug is nog herstellende van voetwonden na een ongeluk. 
Fenke van Rossum staat ook weer een knieoperatie te wachten. 
Alex de Kruijf zit in het gips met een enkelblessure.
Lucas Vermeij heeft een botje gebroken in z’n elleboog en zit ook in het gips. 
Eric Kleinveld is geopereerd aan z’n schouder. 
Mogelijk vergeten wij hierbij nog iemand. In ieder geval wensen wij alle 
geblesseerde geel-blauwen een voorspoedig herstel toe. Dat geldt zeker ook 
voor de sponsor van het 3e elftal, Chris van Moorsselaar van Cafetaria Hoko.

GEBOREN
De geel-blauwe gelederen is weer uitgebreid.
Bij Bernie en Marleen Beiboer werd op 14 april 2008 een zoon, Remon Roan 
Daan, geboren. Een broertje dus voor Sanna en Jesper. 
Corné Kuijer en Petra Woerde werden op 21 april 2008 vader en moeder van 
eveneens een zoon, Mike.  
Tenslotte werd bij Louwi en Bianca Uittenbogaard op 28 mei 2008 een dochter 
geboren, genaamd Luna.
Allen veel geluk namens ons hele cluppie. 

LEDENMUTATIES:
Opgezegd hebben: Rosita Pecht, Rocco Pecht, Arne de Jong, Jelle Stolwijk, 
Mickey van Dijke, Bart Vernooij, Madelon Wolmerstett, Fenke van Rossum, 
Mees van Elk, Yvonne Schieman, Maaike Burggraaf, Lianne van Mourik, Martin 
de Vink, Peter Kastelein, Wesley Plomp en Samantha Voorend.
Nieuw: Chiara Gijzen (MP), Jelle Lagerweij (F), Joris van der Horst (F), Roald 
Hoogerbrugge (F), Gijs de Kruijf (F), Arend Kemp (F), Tineke Kemp (M), Rik van 
der Linden (A), Antonello Carta(sen), Jonathan Oudshoorn (D), Chadney van 
Moorselaar (C), Harry Spierenburg (F), Vincent Blok (F), Ids Bakker (F), Jelle 
Onderwater (F) en Mariëlle Stolwijk (Da).

ACHTERGEBLEVEN KLEDING EN SCHOEISEL
Zoals gebruikelijk is er bij Siveo wel weer het één en ander aan kleding, 
schoeisel, en zelfs een hele tas blijven staan. Jullie kunnen dat nog ophalen 
via Jan van Amerongen of Wim Kastelein. Na de vakantie is het over en gaat 
het naar een goed doel.

GESLAAGD SCHOOLPROJECT PATRICK DE JONG
Patrick de Jong heeft in april in het kader van zijn opleiding een toernooi op de  
Beemd georganiseerd. Het ging om kinderen van de basisscholen. Er waren  
ruim 100 deelnemers, verdeeld in twee leeftijdsgroepen, van 4 tot 7 jaar en van 
8 tot 12 jaar. Bij de jongste had het team FC Groningen gewonnen, ze wonnen 
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alles. Bij de ouderen won AC Milaan, zij moesten wel 3 x penalty’s schieten om  
te winnen; bij de finale, kwartfinale en in de poule. De dag verliep perfect met  
mooi weer. Bram heeft de hele middag achter de bar gestaan (en zo z’n 
middagslaapje gemist). Al met al een geslaagde dag voor de kinderen. En 
natuurlijk ook voor Patrick, want hij kreeg voor dit project het cijfer 9,1. 

KANTINEHULPEN GEZOCHT
Mede omdat een aantal leden gestopt is met bardienst (Frank, Rikkert, Evelien, 
Els bedankt voor jullie trouwe inzet) zijn we dringend op zoek naar barhulpen 
voor de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond en zaterdagmiddag  
(12.30 – 17.00 uur en 17.00 – 19.30 uur).
Als je 1 keer in de 10 weken wil “barren” ben je hooguit 3 keer in het seizoen 
aan de beurt. Heb je er idee in, meld je dan bij Wim of Margriet. 
In het begin van het nieuwe seizoen zal ik alle senioren langsgaan met deze 
vraag.
Voor het geval niet alle avonden bezet kunnen gaan worden heb ik het bestuur 
voorgesteld op de koelkasten en voorraadkasten sloten te laten maken, zodat 
de bar echt gesloten zal zijn. Maar ik verwacht echter niet dat dat zal gaan 
gebeuren want tot nu toe kreeg ik steeds weer leden zo ver dat ze gingen 
“barren”. Daar hoop en reken ik nu dus weer op.

Wim Kastelein

FRED VAN VLIET EN DIANA VAN DER BROEK….
…WINNAARS LAATSTE SIVEO-KLAVERJASAVOND..!

De laatste klaverjasavond van Siveo in het seizoen 2007/2008 werd een prooi 
voor Diana van der Broek en Fred van Vliet. Op heel korte afstand werden zij 
gevolgd door Lucy en Maarten de Bruin. Beide duo’s overschreden de 5400 
punten. Ook slaagden beiden erin om samen met het duo Cor Breedijk en 
Marco Verburg in een ronde de magische grens van 2000 punten te slechten.
De uitslag was als volgt:
1. Diana van der Broek en Fred van Vliet  5466 punten
2. Lucy en Maarten de Bruin   5453 punten
3. Coné Kuijer en Ronald de Jong  5244 punten
4. Bram Angenent en Anton Kippesluis  5227 punten
5. Aartjan Ton en Frank van der Vaart  5150 punten
P. Marijke Wagemakers en Piet Muis  4004 punten

Ook de laatste klaverjasavond was de Siveo-kantine weer aardig bezet met 
42 deelnemers. De klaverjasavonden kennen dus een steeds toenemende 
belangstelling en worden ongetwijfeld het nieuwe seizoen voortgezet. 

Dick van den Hoeven
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HENK KUIJER WINNAAR SIVEOPOOL

Begin mei konden de prijzen worden uitge-
reikt van de Siveopool, seizoen 2007/2008. 
Henk Kuijer pakte de hoogste plek, op af-
stand gevolgd door Ad Ton. Wij vermelden 
hieronder de prijswinnaars onder de in totaal 
77 deelnemers. Ongetwijfeld zullen Jan van 
Amerongen en Eric van den Hoeven ook 
voor de nieuwe competitie weer een pool in 
elkaar zetten.   
     
1. H Kuijer 410  
2. Ad Ton 2 370  
3. Dick van den Hoeven 355
4. Edwin de Kruijf 345  
5. Bram Angenent 335  
 Arjan Ton 335 Eric overhandigt de hoofdprijs
 Joost Hoogerbrugge 335   aan Henk Kuijer.

Enkele aanwezige prijswinnaars.

EK-POOL
Wederom is de EK-pool tot nu toe zeer succesvol met 154 deelnemers. Altijd 
leuk om te ervaren hoe enthousiast dit initiatief wordt ontvangen.
Via mailings en HOKO worden de tussenstanden gepubliceerd en de uitein-
delijke prijzen uitgereikt.

Groeten Jan en Eric 
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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 : Monique Bregman  (0348-691041)
Wedstrijdsecretaris : Edwin Hoogerbrugge  (0348-422927)
Jeugdlotto : Leo Pouw

Voetbalschoenen in het vet en lekker voor de buis om het Nederlands elftal 
europees kampioen te zien worden. Wederom een voetbalseizoen voorbij. 
Voor de jeugd twee kampioenen, zijnde de D-1 en de MJ. De andere teams 
hadden een diversiteit aan eindresultaten, van bijna kampioen tot in de kelder 
van het klassement. Het belangrijkste blijft echter het plezier in het spelletje en 
de teamvreugde. En volgens mij ontbrak het daar dit seizoen niet aan. Met een 
opgeheven hoofd dus naar het volgend voetbaljaar.

Tijdens de vrijwilligers avond hebben we al afscheid genomen van de vertrekkende 
leiders en trainers. Namens het gehele jeugdbestuur wederom veel dank voor 
jullie getoonde inzet. Want zonder vrijwilligers geen Siveo. Gelukkig hebben we 
weer nieuwe personen gevonden die het e.e.a. willen gaan betekenen binnen de 
jeugd. Toch hebben we nog enkele plekken niet in kunnen vullen. Hierbij gaat het 
met name om trainers voor de E en de F-pupillen.
Dus hierbij het verzoek aan een ieder die het wel ziet zitten om TRAINER 
VAN DE F-PUPILLEN EN/OF DE E-PUPILLEN te worden zich te melden bij 
ondergetekende.

Tevens hebben wij binnen het jeugdbestuur afscheid genomen van Alex de 
Kruijf. Gelukkig vonden wij al vrij snel een zeer enthousiaste vervangster in de 
persoon van Monique Bregman, ja de vrouw van..... Monique welkom en maak 
er wat van.

Ook dit jaar gaat de starterszaterdag niet door. Dit heeft dezelfde reden als 
afgelopen jaar, namelijk de late zomervakantie van midden Nederland. Op de 
bewuste zaterdag zijn er namelijk al (beker) wedstrijden gepland. Volgend jaar 
dan maar weer.
Verder nog even de vermelding dat op maandag 23 juni om 20.00 uur de leiders- 
en trainersavond staat gepland in de kantine. We gaan het dan hebben over de 
nieuwe teamindelingen, trainingstijden, technische commissie, de huisregels 
en wat er verder ter tafel komt.

Tenslotte wens ik iedereen een fijne vakantie. Rust lekker uit zodat je het 
nieuwe seizoen weer lekker fris kan beginnen.

De voetbalgroetjes, Ruud Hageman.  
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SIVEO D1, STEEDS BETER INGESPEELD….
….. EEN OVERTUIGENDE KAMPIOEN …!!

Siveo D1 is heel overtuigend kampioen geworden met 4 punten voorsprong op 
de naaste belager Olympia D4.
Op 12 april speelden wij (de voorlaatste wedstrijd) thuis tegen elkaar en achteraf 
hebben wij toen het kampioenschap in ons voordeel beslist.
Achteraf, want theoretisch kon TOGB ons nog inhalen. Als wij de laatste 2 wed-
strijden zouden verliezen en zij de laatste 2 wonnen waren zij kampioen.
De wedstrijd tegen Olympia D4 kwamen we door een eigen doelpunt op 
voorsprong. Een hoge bal werd door de verdediger van Olympia onhoudbaar 
voor zijn eigen keeper hoog in zijn doel gekopt.
Daarna werd een corner van Olympia door ons erg slecht weggewerkt en zo 
werd de bal van dichtbij ingetikt bij Daniel (1-1). Wesley Voorend maakte nog 
de 2-1 voordat we gingen rusten.
Kevin Smit kopte in de 2e helft de 3-1 binnen maar hij raakte vervolgens licht 
geblesseerd. Gelukkig duurde dat maar zo’n 10 minuten.
De wedstrijd zetten wij daarna geheel naar onze hand. Wij maakten nog 4-1 en 
de overwinning kwam niet meer in gevaar.
Op 19 april speelde we (weer) thuis maar nu tegen Moerkapelle D1.
Het was prachtig voetbalweer en met veel ouders langs de kant. We wonnen 
de wedstrijd met 5-1 en kregen allemaal een bosje bloemen en werden op de 
foto gezet.
In de kantine kregen we ook nog de kampioensfrietjes van Koos samen met de 
meisjespupillen die gelijktijdig met ons kampioen zijn geworden.
We hebben een geslaagd seizoen achter de rug, doordat we steeds beter op 
elkaar ingespeeld waren.
Spelers van Siveo D1; GEFELICITEERD
Jullie zijn de terechte kampioenen.

Kees, Marcel en Alex.

REACTIE SPELERS
Na het kampioenschap, de bekerwedstrijden en een toernooi in Kockengen 
kregen we nog reacties van enkele spelers. Die willen we jullie zeker niet 
onthouden. 
Daan Schuiveling: De training kregen we van Ruud en Kees. Ze gaven een 
goede training en daardoor werden we kampioen.
Bryan Burggraaf: De trainingen zijn vaak leuk maar soms wat minder. Het 
leukste van de training is het partijtje, want daar leren we het meeste van.
Jelle Ebbelink: De trainingen zijn bij Kees altijd leuk en bij Ruud altijd wat 
minder want dan moet ik altijd rennen. Het douchen is ook heel leuk met Wes 
en Wes
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Wesley Voorend: De wedstrijd voor het kampioenschap was best spannend, er 
waren veel goals gemaakt. We hebben met 5-1 gewonnen. Sommige mensen 
langs de kant zaten met toeters. De sfeer was gezellig. Na afloop kregen we 
bloemen, werden er foto’s gemaakt en gingen daarna patat eten. Het was dus 
een hele mooie dag.
Davy Lekx: De allereerste bekerwedstrijd tegen Bernardus wonnen we 
makkelijk met 11-0, tweede wedstrijd tegen VEP wonnen we met 11-1. De 3e 
en de laatste wedstrijd in de pool werd niet gespeeld, want de tegenstander 
kwam niet opdagen.
Kevin Smit: De 1e bekerwedstrijd tegen Zwammerdam was een spannende 
wedstrijd. Pas na een verlenging wonnen  we met 3-1. De 2e ronde in de 
beker tegen de Alphense Boys D8 wonnen we met 5-1. De kwartfinale tegen 
Alphense Boys D6 verloren we helaas met 2-0. Het was een leuk en fanatiek 
bekertoernooi.
Gerwin Verlaan en Matthijs Kemp: Op 24 mei hadden we een toernooi in 
Kockengen. Er waren drie wedstrijden van 25 minuten. We moesten uiteraard 
tegen Kockengen en nog een paar teams. Twee gewonnen en een verloren. 
We zijn tweede geworden van de vier. Wat best wel jammer was dat het een 
beetje te heet was om te voetballen. We vonden het allemaal heel leuk.

De jeugdige kampioenen D1 en MP bijeen met de bloemen.
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SIVEO MEISJESPUPILLEN .…
.... KAMPIOEN VIA 17-0 ZEGE ..!!

Zaterdag 19 april hadden we de kampioenswedstrijd tegen Alkmania MP2. 
Ilka had zich afgemeld omdat ze ziek was. We hadden voor de zekerheid  
2 reserves: Simone en Janine van de MJ. 
Na het omkleden deden we de warming-up. 
Daarna begon de wedstrijd, die Jeffrey floot. 
In de 1e helft scoorde Sigrid er 1 en Rachel 3 doelpunten. 
Ramone, die nog niet helemaal fit was, begon de wedstrijd links voor en is de 
tweede helft gewisseld voor Simone. Het voetballen ging goed! 4-0, toen was 
de rust. 
We dronken wat en daarna begon de 2e helft. Rachel scoorde er al snel 2. Daar 
achteraan, scoorde Simone er 2. In het midden van de 2e helft scoorde we er 
veel! Sigrid nog 5 en Rachel nog 4. De eindstand was 17-0!!  Marit had een 
rustige wedstrijd en zeker de tweede helft. De verdediging, Jamie, Anne-Joelle, 
Janneke en Marileen hebben de bal mooi weggehouden van het doel.
Iedereen was super blij met de eindstand en we kregen geel met paars/blauwe 
bloemen van Siveo. Daarna gingen we op de foto met ons team en leidsters. 
We gingen ook samen met de jongens van de D1 op de foto met de Siveo 
kampioensvlag. Toen we in de kleedkamer waren, kregen we een cadeautje. 
Een voetbalbeker met snoep erin. Daarna gingen we douchen. Na het douchen 
gingen we naar de kantine. Daar kregen we patat en kroket/frikadel en de jongens 
ook! Het was een leuke voetbaldag!! En iedereen had super goed gespeeld!!!

Groetjes Rachel en Sigrid

SIVEO JEUGDTOERNOOIEN …..
…………. WEER SPORTIEF EN GEZELLIG …!!!

De toernooien zitten er weer op. Met dank aan alle deelnemende teams en de 
scheidsrechters; dankzij jullie is het goed verlopen. Sportief en gezellig!
Op ieder toernooi waren 5 teams ingedeeld. Er was een enkele wijziging 
doordat teams zich afmeldden, maar gelukkig konden deze lege plaatsen weer 
gevuld worden met enthousiaste teams. De uitslagen van de thuistoernooien 
op 17 en 24 mei waren als volgt:
F1  1e plaats D2 3e plaats
F2 4e plaats C1 4e plaats
E1 1e plaats B1 2e plaats
E2 4e plaats MP1 3e plaats
D1 3e plaats MJ1 3e plaats

Hilda
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PUPIL VAN DE WEEK

JOERI PELS

Pupil van de week: Joeri Pels.
Hij is geboren op 23 oktober 1997 en woont in de 
Nieuwstraat op nr.26.
Datum: Zaterdag 26 april 2008.
Wedstrijd: Siveo’60 - SPV
Eindstand:  2 -1
Balsponsor: Keers constructiewerken.
Welk team speel jezelf: Joeri speelt in de E2, zijn 
leiders zijn Joris Nieuwenhof en z’n vader Gertjan Pels. De training is op 
dinsdag door Cor en op donderdag door Jeroen.
Welke positie speel jezelf: Op het middenveld, dat vindt hij niet zo leuk dan 
moet je toch zo in het midden blijven. Maar z’n leiders vinden dat hij goed 
ballen af kan pakken op het middenveld.
Leukste positie om zelf te spelen: Spits, die kan helemaal naar voren en dan 
kan je scoren!
Favoriete club: Ajax.
Favoriete speler: Wesley Sneider, die is gewoon goed.
Favoriete speler Siveo: Die met die rode schoenen(Stef) en z’n bijna buurman 
Vincent Schwegler.
Man of the match: Stef Kuijer.
Leukste moment van de middag: Z’n doelpunt na de aftrap te hebben 
genomen. Hij scoorde via de binnenkant paal.
Leukste moment van de wedstrijd: Toen het 2-0 werd.
Hobby’s: Varen met z’n eigen motorbootje. Hij heeft dit bootje zelf bij elkaar 
gespaard. Hij vaart dan vaak op de Rijn en in de Singel. Zwemmen in de Rijn 
vindt hij ook erg leuk.
Favoriet eten: Kip en patat maar zeker geen spruiten!
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Een keertje gescoord via de binnenkant lat.
Scoren als pupil: Ja!

Joeri vond het een hele leuke middag, vooral de poster met de 
handtekeningen erop! Hij heeft deze ingelijst om een mooi plekje op z’n 
kamer te krijgen..
Ook op het lekkers wat hij kreeg is hij erg zuinig, z’n drinken heeft hij nog 
steeds bewaard.
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PUPIL VAN DE WEEK

FENNEK MOES 

Pupil van de week: Fennek Moes.
Fennek is geboren in Arnhem op 9 oktober 1996 en 
woont nu in de Alexanderstraat in Zegveld.
Welke wedstrijd: Siveo’60-Hermandad.
Datum: Dinsdag 8 april 2008.
Eindstand:  8-1.
Balsponsor:  SPV bv.
Welk zevental speel jezelf: Fennek speelt in de D2, Peter 
de Jong en Ron Baas zijn z’n leiders en getraind worden ze door Marvin en 
Peter.
Welke positie speel jezelf:  Op het middenveld, da’s een leuke plek want je kunt 
daar vandaan overal op het veld meespelen.
Leukste positie om zelf te spelen: Voor, op de spitspositie. Daar kan je lekker 
scoren.
Favoriete club: PSV.
Favoriete speler: Wesley Sneider, die is gewoon goed!.
Favoriete speler Siveo: Kees Kuijer, in ieder geval nummer 11.
Man of the match: Die heeft hij niet echt gekozen, hij vond iedereen wel goed.
Leukste van de pupillenmiddag: Het scoren na de aftrap.
Leukste moment van de wedstrijd: Die blunder van de keeper van de 
tegenpartij, die wilde de bal pakken en liet hem zo door z’n poortje rollen.
Hobby’s: Tekenen, judo, basketbal en tennis.
Favoriete eten: Patat met saté maar Fennek lust zowat alles vertelt hij maar 
liever geen spinazie.
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Op het pleintje, hij schoot de bal recht naar 
boven maar met een boogje ging hij in de kruising het doel in.
Scoren als pupil: Ja ….

Fennek vertelt dat hij de warming-up ook erg gezellig vond. En alle spelers 
waren reuze aardig, hij werd overal in betrokken en dat vond Fennek ook heel 
erg leuk!

Margriet
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SIVEO F2 SLUIT GOED SEIZOEN AF ….
.... MET TOERNOOIWINST ....

Na een fantastisch seizoen, waarbij Siveo F2 helaas net naast het kampioen-
schap had gegrepen, staat de maand Mei in het teken van de toernooien. 
Via de enthousiaste toernooicommissie van Siveo werden we op de hoogte 
gebracht van een “open plek” bij een groot toernooi bij VV Schoonhoven 
op 2e Pinksterdag. Aangezien het een vakantiedag betrof, hebben we eerst 
geïnventariseerd wie er mee wilden/konden doen en uiteindelijk zijn we met 
5 F2-spelers (Casper, Jesse, Lucas, Max en Luuk) en 2 F1-spelers (Dave en 
Sander) afgereisd naar de Zilverstad. 
Op het zonovergoten  sportpark van Schoonhoven wachtte ons een prima 
georganiseerd toernooi. De westrijden tegen Lekkerkerk en Schoonhoven 
werden makkelijk gewonnen, maar de wedstrijd tegen het grote Excelsior (ja, 
de echte)  uit Rotterdam moest bepalen wie de toernooiwinnaar zou worden. 
Met goed samenspel werd al snel de 1 – 0 voor Siveo gescoord en doordat de 
jongens als leeuwen bleven vechten, kwam de winst nooit meer in gevaar ! De 
1e beker is binnen, die met z’n allen onder luid gejuich en applaus in ontvangst 
werd genomen. Onderweg gestopt voor een ijsje en nog wat kampioensmuziek 
in de auto, hebben we een foto van de winnaars genomen bij Siveo. 

Siveo F1 nam de beker uit Schoonhoven mee naar de Beemd

17 Mei was het de beurt voor een thuistoernooi voor de F2, maar die begon 
direct desastreus door te verliezen van Sportief door een messcherpe counter. 
Eerlijk is eerlijk, want de volgende 2 tegenstanders Rohda en Unio waren veel 
sterker dan onze jongens van de F2 en deze wedstrijden werden, ondanks 



29

de altijd aanwezige inzet, terecht verloren. De laatste wedstrijd tegen Desto 
was er nog een mogelijkheid om het scoren te oefenen, want die wisten we 
gelukkig te winnen met 4 – 0. Een 4e plaats was een feit.
24 Mei was ons laatste toernooi bij VV Rijnstreek te Nieuwerbrug en dat was 
gelukkig de kans om het seizoen op een F2-waardige manier af te sluiten. Sterk 
beginnen is een vereiste op een toernooi. Nou, die boodschap was begrepen 
want in een wervelende show van 12 minuten, waarin alles lukte, werd SC 
Woerden op een nederlaag van maar liefst 9 – 0 getrakteerd !! Dit belooft wat ! 
De volgende wedstrijd werd eenvoudig gewonnen, maar al snel werd duidelijk 
dat de wedstrijd tegen VOB beslissend zou zijn voor de toernooiwinst. Met 
een keeper van 11-12 jaar was VOB in staat alle kansen van Siveo F2 te keren, 
maar onze jongens speelde opnieuw fantastisch, maar wist de “reus van VOB” 
op geen mogelijke manier te verschalken. 0 – 0. Na wat rekenwerk, werd al 
snel duidelijk dat Siveo F2 toernooiwinnaar op doelsaldo zou zijn als de laatste 
wedstrijd werd gewonnen. Zo gezegd, zo gedaan. De laatste wedstrijd werd 
met 1 – 0 gewonnen. Casper, Aron, Stef, Duncan, Jesse, Rob,Max, Lucas en 
Luuk jullie zijn de kampioenuhhh !!
Opnieuw een mooie beker, vaantjes en medailles mee naar huis en een terechte 
afsluiting van een schitterend seizoen !!

Hans Bregman, Leider Siveo F2

PUPPYVOETBAL BIJ SIVEO 

Zoals in het vorige Siveo Nieuws ook al vermeld, is 
er vanaf komend seizoen voor de 4- en 5 jarigen de 
mogelijkheid om gratis kennis te maken met het 
voetballen. De eerste aanmeldingen zijn al binnen! 
Wacht niet te lang!!
Waar: Bij Siveo in de hal
Wanneer: Van 13 september t/m 29 november 2008 
(zaterdagen herfstvakantie vrij!)
Hoe laat: Zaterdagochtend van 09.00 - 10.00 uur
Kosten : Gratis en geen voetbalschoenen nodig !
Aanmelden vóór 1 september (liefst eerder !!) bij:
Hans Bregman
Het Erf 13, Zegveld
T. : 0348-691041
E.: hans.monique24@hetnet.nl

NB Wie wil er helpen om deze Puppy-trainingen in goede banen te leiden?  
Edwin de Kruijf is al bereid gevonden, maar we willen er nog wel 2 personen 
bij hebben !! Als het je wat lijkt, neem dan binnenkort kontakt op met Hans 
Bregman.
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  1ste GS  PT V  T
-----------------------------------------------
  VDL 20 48 60 - 24
  HION 20 41 55 - 31
 *SIVEO 20 40 55 - 27
  SPORTIEF 20 29 50 - 37
  BERGAMBACHT 20 29 27 - 23
  HOV 20 25 30 - 43
  HBSS 20 24 44 - 50
  DCV 20 24 31 - 41
  RIJNSTREEK 20 22 37 - 58
  SPV 20 16 43 - 56
  HERMANDAD 20 10 28 - 70
   

  2de  3de kl GS PT V  T
------------------------------------------------
  GOUDA 2 20 50 66 - 25
  ROHDA 2 20 33 54 - 45
 *SIVEO 2 20 32 33 - 25
  ALPHIA 3 20 32 41 - 34
  SOCCER BOYS 2 20 30* 50 - 34
  DSO 4 20 30 55 - 60
  FLOREANT 2 20 28 53 - 41
  BVCB 3 20 25 42 - 47
  SCHOONHOVEN 2 20 22 28 - 35
  BE FAIR 3 20 14* 31 - 68
  REEUWIJK 2 20 11 22 - 61
   
  3de  4de kl GS PT V  T
------------------------------------------------
 *SIVEO 3 20 48 79 - 24
  LINSCHOTEN 2 20 39 62 - 39
  BE FAIR 4 20 37 51 - 33
  SOCCER BOYS 4 20 33 41 - 40
  SPORTLUST 4 20 31 46 - 42
  WADDINXVEEN 1 20 29 38 - 34
  BVCB 4 20 28 39 - 41
  MOERKAPELLE 2 20 23 43 - 44
  ROHDA 3 20 17 41 - 65
  FLOREANT 3 20 16 27 - 68
  JODAN BOYS 4 20 8* 38 - 75
   

  4de  8ste kl GS PT V  T
------------------------------------------------
  ZEVENHOVEN 7 22 57 92 - 15
  KAMERIK 4 22 55 107 - 19
  SPORTIEF 4 22 41 61 - 33
  NSV 1 22 39 72 - 50
  ALPHIA 9 22 30 47 - 63
  ARC 16 21 29 55 - 65
  AARL’VEEN 4 22 28 64 - 77
  WDS 6 22 27 60 - 67
 *SIVEO 4 22 24 53 - 65
  OOSTERHEEM 7 22 23 46 - 75
  DSO 14 21 21 36 - 67
  SPORTLUST 13 22 6 33 - 130
   
  A1  1ste kl GS PT V  T
------------------------------------------------
  NIEUWKOOP A1 20 44 68 - 20
  RCL A1 20 40 58 - 25
  MEERBURG A1 20 39 54 - 30
  TAVV A1 20 34 50 - 33
  STOMPWIJK A1 20 31 54 - 48
  DOSR A1 20 30 37 - 33
  ALKMANIA A1 20 27 35 - 41
  KOUDEKERK A1 20 24 34 - 49
 *SIVEO A1 20 19* 38 - 48
  SJZ A1 20 19 45 - 59
  SPORTLUST A2 20 4 20 - 107
   
  A2  4e kl GS PT V  T
------------------------------------------------
  SPORTLUST A3 20 50 79 - 31
  VEP A3 20 42 60 - 39
 *SIVEO A2 18 40 58 - 31
  SPORTIEF A1 20 34 86 - 37
  FORUM SPORT A4 20 29 51 - 46
  RCL A3 19 23 47 - 57
  ZOETERMEER A4 20 22 59 - 69
  STOMPWIJK A2 20 21 49 - 68
  TAVV A3 19 18 28 - 35
  WDS A2 20 15 34 - 71
  WOUBRUGGE A2 20 13 22 - 89
   
   

EINDSTANDEN SIVEOTEAMS SEIZOEN 2007/2008
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  B  3e kl GS PT V  T
------------------------------------------------
  ROAC B1 22 53 88 - 32
  NSV B1 21 47 86 - 32
  BODEGRAVEN B1 22 47 68 - 38
  SPORTLUST B2 22 44 45 - 32
  GOUDA B1 22 36 64 - 45
  ESTO B1 22 34 57 - 56
  OLYMPIA B2 22 32 63 - 52
  BE FAIR B2 22 26 43 - 55
  RVC B1 22 23 46 - 65
 *SIVEO B1 22 15 42 - 76
  WDS B1 22 13 38 - 100
  SCHOONHOVEN B2 21 8 36 - 93
   
  C  4e kl GS  PT V  T
------------------------------------------------
  ZEVENHOVEN C1 22 60 116 - 26
  NSV C1 22 60 109 - 34
  TOGB C2 22 47 87 - 27
  NICOL. BOYS C2 22 42 71 - 51
  TAVV C3 22 29 45 - 53
 *SIVEO C1 21 25 37 - 54
  SPORTLUST C3 22 24* 45 - 66
  DWO C5 22 23 50 - 94
  FLOREANT C3 22 20 32 - 64
  NIEUWKOOP C2 22 18 34 - 56
  VEP C2 22 15 23 - 74
  SOCCER BOYS C3 21 12 24 - 74
   
  Dames 1  3e kl GS PT V  T
------------------------------------------------
  LISSE DA1 22 61 138 - 15
  UDO DA1 22 56 69 - 23
  BARENDRECHT DA1 22 53 92 - 22
  ALTIOR DA1 22 39 62 - 49
  SOCC. BOYS DA1 22 34 52 - 45
  JODAN BOYS DA2 22 31 27 - 45
  NOOTDORP DA2 21 29* 53 - 58
  ARC DA1 22 28 43 - 59
  RIJNVOGELS DA2 22 21 28 - 72
 *SIVEO DA1 21 14 33 - 81
  RKAVV DA1 22 10 24 - 95
  QUICK BOYS DA1 22 8 28 - 85

  Dames 2  5e kl GS PT V  T
------------------------------------------------
  HAZ. BOYS DA1 20 46 53 - 19
  ALTI0R DA2 20 46 50 - 20
  DOCOS DA1 20 36 59 - 36
 *SIVEO DA2 20 32 54 - 29
  KAGIA DA1 20 32 44 - 31
  JODAN BOYS DA3 20 27 53 - 26
  ALPHIA DA2 20 22 36 - 60
  ROHDA DA1 20 21 26 - 45
  RIJNVOGELS DA4 20 20 37 - 60
  AARL’VEEN DA1 20 19 38 - 64
  ARC DA3 20 15 23 - 83

  MJ(vj) 2e kl GS  PT V  T
------------------------------------------------
  UNIO MJ1 10 25 30 -  8
  LINSCHOTEN MJ1 10 19 18 - 13
  SPV MJ1 10 18 30 - 26
 *SIVEO MJ 10 17 23 - 18
  CABAUW MJ1 10 7 29 - 36
  VEP MJ1 10 1 7 - 36

  MP(vj)  4e kl GS  PT V  T
------------------------------------------------
 *SIVEO MP 10 24 71 - 19
  LISSE MP1 10 23 48 - 14
  FOREHOLTE MP1 10 20 35 - 11
  OEGSTGEEST MP1 10 10 11 - 25
  TER LEEDE MP2 10 7 12 - 37
  ALKMANIA MP1 10 3 4 - 75

  D1(vj)  5e kl GS  PT V  T
------------------------------------------------
 *SIVEO D1 10 23 36 - 15
  OLYMPIA D4 10 19 33 - 23
  TOGB D3 10 16 23 - 14
  MOERKAPELLE D1 10 12 21 - 30
  BE FAIR D3 10 7 24 - 34
  VEP D2 10 6 15 - 36
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  D2(vj)  6e kl GS PT V  T
------------------------------------------------
  LINSCHOTEN D2 10 22 39 - 20
  FLOREANT D3 10 22 29 - 16
  RIJNSTREEK D1 10 18 33 - 22
  SOCCER BOYS D3 10 11 31 - 39
 *SIVEO D2 10 10 27 - 29
  BODEGRAVEN D1 10 4 15 - 48
   
  E1(vj)  7e kl GS  PT V  T
------------------------------------------------
  ESTO E4 10 20 31 - 16
 *SIVEO E1 10 19 32 - 32
  ROHDA E4 10 17 35 - 18
  BODEGRAVEN E2 10 13 36 - 41
  WOERDEN E4 10 12 37 - 38
  KAMERIK E1 10 6 24 - 50
   
  E2(vj)  8e kl GS  PT V  T
------------------------------------------------
  SPORTLUST E7 10 22 50 - 20
  RIJNSTREEK E1 10 21 34 - 25
  WOERDEN E7 10 20 47 - 30
  FLOREANT E6 10 16 30 - 25
 *SIVEO E2 10 9 21 - 47
  VEP E3 10 0 17 - 52

  F1(vj)  8e kl GS  PT V  T
------------------------------------------------
  LINSCHOTEN F2 9 20 54 - 19
  RIJNSTREEK F1 10 19 46 - 19
 *SIVEO F1 10 19 21 - 18
  FLOREANT F6 10 15 38 - 23
  SPORTLUST F7 9 7 17 - 34
  MOERKAPELLE F1 8 0 6 - 69

  F2(vj)  9e kl GS  PT V  T
------------------------------------------------
  WOERDEN F4 10 23 30 - 10
 *SIVEO F2 10 21 37 - 11
  REEUWIJK F4 10 20 24 - 11
  ESTO F5 10 14 23 - 20
  ZWAMMERDAM F3 10 4 11 - 43
  SPORTLUST F6 10 3 18 - 48
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