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VAN DE REDACTIE

Op zaterdag de 29e augustus 2009 is duidelijk weer een stukje Siveo-historie 
geschreven. Met een heel toepasselijke begeleiding van onze Zegveldse mu-
ziek vereniging is het fraaie nieuwe hoofdveld ingewijd. Op een bomvolle Beem d - 
tribune kon in een gezellig sfeertje iedereen getuige zijn van wat hier tot stand 
is gekomen. En dat het vooral mogelijk was dankzij de inzet van een groot geel-
blauw bolwerk. Voorzitter Rikkert Versluis zette volstrekt terecht niet alleen de 
grote “trekker” Paul Vonk maar ook die vele andere actieve leden nadrukkelijk in 
de schijnwerpers. De KNVB zorgde bovendien voor een verrassing door juist bij 
deze gelegenheid ook nog eens good-old Bram Angenent in de picture te zetten.  
Jullie kunnen dit allemaal nog eens terugvinden in een bijdrage van Rikkert voor 
dit Siveo Nieuws. Wat daarbij dan natuurlijk niet is terug te vinden, is de inzet 
die onze voorzitter zelf in dit project heeft   gestoken. Zijn bijdrage is bepaald 
niet gering geweest. Hij zat er steeds met zijn neus bovenop, coördineerde en 
verstond daarbij perfect de kunst om steeds weer de juiste geel-blauwe mensen 
in te schakelen, ongeacht of het nu ging om bijvoorbeeld politiek/juridische zaken 
of om bouw-/grondtechnische zaken. Daarvoor past evenzeer grote waardering.
Zo kunnen we dus best een beetje trots zijn op onze accommodatie. Menige 
grotere voetbalclub is jaloers op wat hier tot stand is gekomen. Dat is bij de eerste 
competitiewedstrijden al wel gebleken. En dan is het bovendien ook nog leuk 
als we voetballend wat kunnen voorstellen; daar gaat het immers ook nog om. 
Daarbij is de inmiddels weer bereikte derde klasse natuurlijk een leuk niveau en 
een pittige graadmeter. 
Hoewel de ranglijst anders doet vermoeden, kwam onze hoofdmacht onder de 
enthousiaste nieuwe hoofdtrainer Anton Broers veelbelovend uit de startblokken,. 
De geel-blauwen speelden attractief voetbal en streden elke wedstrijd met een 
voorbeeldige inzet. Maar in bepaalde wedstrijden bleven wij echt onfortuinlijk aan 
de verkeerde kant van de score. Het is nu zaak dat de jongens met zelfvertrouwen 
blijven acteren; daartoe zou een zege erg welkom zijn. De altijd aardig bezette 
Zegveldse supportersgroep blijft jullie hartstochtelijk steunen.
Ook de overige teams zijn na de bekerduels uit de startblokken gekomen. Zoals 
altijd, met wisselende resultaten.
In dit Siveo Nieuws vindt u verder bijdragen over onder meer:
- een babbeltje met de “motor” achter het kunstgrasveld, Paul Vonk;
- nieuws van de jubileumcommissie en technische commissie;
- jeugdtrainers en –leiders die cursus krijgen op de Beemd;
- voetbalprof Danny Schenkel bij de seizoensopening van de jeugd;

Veel sportief succes de komende periode.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

Volgende inleverdatum kopij:
11 december 2009
43e jaargang nr. 2, oktober 2009
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VAN DE VOORZITTER

Het seizoen is goed begonnen, maar ook weer niet helemaal. 
De feestelijke opening van het kunstgrasveld eind augustus was een groot 
succes. In grote getale was er belangstelling voor de 'parel van de Beemd'. 
Een uitgebreid verslag staat verderop in deze editie. Maar het vlaggenschip van 
SIVEO was minder fortuinlijk bij de aanvang van dit seizoen. Na 6 wedstrijden 
spelen staat de teller slechts op 1 punt. En dat had, met iets meer geluk, heel 
anders kunnen zijn. Neem de wedstrijd tegen Floreant, waar de strijdlustige 
mannen van Anton een aantal kansen hebben gehad om de wedstrijd naar 
zich toe trekken. Qua punten dan, want qua spel waren we sowieso al de 
bovenliggende partij. Daarnaast was ook de wedstrijd tegen PPSC zo'n geval. 
Een 0-2 achterstand werd na bikkelhard werken omgezet in een 3-2 voorsprong. 
Bij iedereen die SIVEO een warm hart toedraagt stroomde de adrenaline in 
sneltreinvaart door de aderen. Helaas konden we niet lang genieten van deze 
voorsprong, want al snel lag de gelijkmaker erin (3-3). Nog weer wat later viel 
ook alsnog de teleurstellende tegentreffer die ons met nul punten achterliet (3-
4). Maar we verliezen het vertrouwen niet. De jongens en de technische staf zijn 
ervan overtuigd dat we die punten écht wel gaan pakken. En ze hebben het 
volste vertrouwen van het bestuur. En als wij hen als supporters met ons geel-
blauwe hart blijven steunen, komt het zeker weten goed. 

In deze editie staat bovendien weer nieuwe informatie over het 50-jarig jubileum. 
Wie zitten er in de jubileumcommissie en op welke dagen zijn er activiteiten 
gepland. Het staat er allemaal in en het ziet er veelbelovend uit. 

Tot slot wil ik jullie hierbij laten weten dat de Algemene Ledenvergadering dit 
jaar plaats zal vinden op vrijdag 13 november 2009. 

Rikkert

FEESTELIJKE OPENING KUNSTGRASVELD …..
……… EEN GROOT SUCCES !!!

Zaterdag 29 augustus 2009, was het zover; de officiële opening van het 
kunstgrasveld waar al enige weken intensief gebruik van wordt gemaakt. Al 
ruim voor de zomerstop werd al begonnen met de voorbereidingen hiervan. 
Een dergelijke verrijking van het complex mag niet onopgemerkt aan voorbij 
worden gegaan, zo vond het bestuur. Tevens wilde het bestuur gelijk een 
aantal vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet en de vele uren arbeid 
die zij hebben gestoken in het opknappen van de ruimte rondom het veld en de 
kantine. 
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Het bestuur besloot het groots aan te pakken, onder het mom van "als je het 
doet, moet je het goed doen". Laten we het op z'n Zegvelds doen… oftewel, 
zoveel mogelijk mensen uit de Zegveldse samenleving bij de opening wilden 
betrekken. En hoe kun je een opening op z'n Zegvelds beter beginnen dan met 
de muziekvereniging  Kunst Na Arbeid? 

Tijdens de opening is  een aantal vrijwilligers flink in het zonnetje gezet voor 
de verrichtte arbeid. Bij deze wil ik echter nog een aantal mensen bedanken, 
zonder wie de feestelijke opening absoluut niet zo geslaagd was geweest. Om 
te beginnen hadden de laatste donderdag voor de opening 6 dames de handen 
uit de mouwen en in het sop gestoken om de ramen van de kantine schoon 
te krijgen. Madelon, Gerineke, Lennie, Paulien, Diana en Ellet ondersteunden 
hiermee de vaste schoonmaaksters, die wekelijks onze kantine altijd weer spik 
en span maken. Geweldig bedankt dames!! 
Een belangrijk, vaak onderschat, aspect van een geslaagde opening is het 
geluid. Niets is vervelender dan toespraken die niet of slecht overkomen door 
haperende techniek. Gelukkig vonden wij Huib de Bruijn bereid zijn professionele 
apparatuur beschikbaar te stellen. Huib, hartstikke bedankt !! 
Vervolgens wil ik Rens Boogaard bedanken. Rens heeft alle toespraken, de 
bedankjes, de vrijwilligers en de wedstrijden tussen de oudste en jongste 
talenten op de gevoelige plaat weten vast te leggen. Het ene plaatje is nog 
mooier dan de andere.
Doordat vele genodigden en geïnteresseerden op deze feestelijke opening 
aanwezig waren, was het uiteraard ook erg druk aan de bar. André Voorend, 
Ries Voorend, Monique Pels en Corien Vermeij hebben met z'n viertjes een 
geweldig stukje barwerk verricht. Grote klasse!
Het is echt fijn dat er zoveel mensen bij Siveo zijn die zich zonder enige twijfeling 
inzetten voor ons geel-blauwe cluppie. 

Al voor 18.00 uur arriveerden de 
eerste belangstellenden en natuurlijk 
zijn sommige geel-blauwen niet 
eens weggeweest. Tegen 18.30 
uur was het behoorlijk druk voor de 
kantine en hoorden we de muziek 
al aan komen. Lopend over de 
Milandweg kwam de muziek ons 
tegemoet. We boften maar weer 
met het schitterende weer. Nadat 
het merendeel van het publiek een 
plaatsje op de tribune of rondom het veld had weten te bemachtigen, betrad 
de muziek het veld. Onder muzikale begeleiding van de KNA betraden de 
scheidsrechters en spelers het nieuwe hoofdveld van SIVEO. 

De muziek was gestopt, de spelers zaten op het kunstgras en de tribune was 
vol…… de speeches konden beginnen.
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Eerst een inleidend verhaal van het begin, hoe wij in het najaar 2006 bij de 
gemeente de noodklok luidden ten aanzien van de erbarmelijke staat van ons 
trainingsveld, tot nu, de feestelijke opening van de officiële ingebruikname van 
het kunstgrasveld. In vogelvlucht passeerden de belangrijkste momenten en 
processen de revue. Het was een lang traject. Diverse fracties en de kersverse 
wethouder Loes Ypma bezochten ons complex, de politieke discussie werd op 
gang gebracht en een beheerplan sportaccommodaties dat in kaart bracht wat 
de veldcapaciteit van de verenigingen moest zijn en welk onderhoud er nodig 
was, werd opgesteld. 
Na een intensieve voorbereidingsperiode, kwam er begin dit jaar dan toch echt 
groen licht voor de aanleg van het kunstgrasveld. Na afloop van het afgelopen 
seizoen, eind mei van dit jaar, werd er gestart met de voorbereidingen. Begin 
augustus werd er voor het eerst op getraind en 29 augustus de officiële 
ingebruikname. Na de bouw van de trainingshal, de tribune en kleedkamers, is 
dit kunstgrashoofdveld echt de slagroom op de taart… 

Hieraan werd toegevoegd dat deze opening ook bedoeld was om een aantal 
vrijwilligers te bedanken voor het opknappen en verbeteren van de ruimte 
rondom de velden en het complex. Een complete metamorfose, kunnen we 
wel zeggen. Een pad van stelconplaten werd gelegd tot achter de trainingshal, 
waar ook (opslag)containers zijn geplaatst, het nodige elektriciteitswerk, 
reclameborden verwijderd en opnieuw opgehangen, etc. etc. Heel, héél veel 
werk is er verricht. Later in dit stukje komen we hier op terug.

Al vanaf het begin van dit traject was Paul Vonk voor Siveo betrokken bij alle 
gesprekken met de gemeente. Paul kent het politieke wereldje als geen ander. 
Zelf is hij werkzaam bij de gemeente IJsselstein en hij is voor zowel SIVEO als 
het Dorpsplatform veelvuldig in gesprek met politiek Woerden. Zo rolde Paul 
vanzelf in zijn rol als projectleider voor SIVEO in dit kunstgrasproject. Paul heeft 
ontzettend veel tijd in dit project gestoken. Hij moest schuiven in z’n agenda 
en vaak vrij nemen om bij de vergaderingen met de gemeente aanwezig te zijn. 
Onze mailboxen werden overspoeld met e-mails van Paul. Kortom, er werd veel 
gecommuniceerd en gediscussieerd. Omdat Kamerik en Harmelen in hetzelfde 
schuitje zaten, trok Paul heel veel samen op met Jan Klein, voorzitter van v.v. 
Kamerik, en John Bom, secretaris van SCH'44. Bij belangrijke beslissingen werd 
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buiten het bestuur tevens de hulp ingeroepen van "ervaringsexperts" en SIVEO-
goeroe's, Dick van den Hoeven en Wim Kastelein. Maar één ding staat als een 
paal boven water: zonder Paul had het kunstgrasveld er nu niet had gelegen!

Dit gezegd hebbende ging de microfoon over van 
Rikkert naar Paul Vonk.
Paul gaf aan dat hij eerst enthousiast reageerde op 
het verzoek van het bestuur of hij bereid was het 
kunstgrasveld officieel te openen, maar dat hij toch 
nog een poosje heeft getwijfeld of hij het wel zou 
doen. Er zijn immers zóveel mensen die zóveel voor 
Siveo doen, dat hij zich afvroeg of hij wel de juiste 
persoon was. 

Paul liet in zijn speech duidelijk naar voren komen dat hij het helemaal niet zo 
bijzonder vindt wat hij heeft gedaan. Siveo is een fantastische club met een 
legioen aan vrijwilligers en als je dan je steentje kunt bijdragen, dan doe je dat 
gewoon. 

Hij geeft aan dat hij blij is dat het kunstgrasveld er dan eindelijk ligt. Het 
trainingsveld was zo slecht, dat dit gedurende de herfst en winter nauwelijks 
kon worden gebruikt en het was hoog tijd dat er knopen werden doorgehakt. 
Het kunstgrasveld kwam er echter niet vanzelf en er waren momenten dat hij 
zich afvroeg of het er ooit wel van zou komen. Zeker in het begin was Siveo 
niet tevreden over het tempo. Er werd maar vergaderd en vergaderd……….. en 
vergaderd. Dankzij de inzet van een paar raadsleden (Jochem Sneep en Elias 
Bom), de vasthoudendheid van wethouder Loes Ypma is het uiteindelijk dan 
toch goed gekomen. Hij sprak zijn dank vooral ook uit richting Jan Klein en John 
Bom van vv Kamerik en sc Harmelen voor hun collegiale inzet en solidariteit. 

Paul kon het even niet laten een signaal af te geven richting de politiek. Siveo 
is van groot belang voor ons dorp en heeft niet alleen op sportief gebied, maar 
vooral ook op sociaal gebied een belangrijke taak, aldus Paul. Siveo bindt 
mensen. Mensen, jong en oud, ontmoeten elkaar bij Siveo en juist dát maakt 
Siveo volgens hem tot een unieke vereniging. Zorgen zijn er volgens hem over 
de toekomst van de club, want daarvoor heeft Siveo de instroom van jeugd 
nodig. Veel jonge Siveo mensen moeten uit Zegveld vertrekken omdat zij hier 
geen woonruimte kunnen vinden. Het dorp is daar niet blij mee en het heeft ook 
gevolgen voor Siveo. Ambitieuze projecten als Snel en Polanen, Waterrijk en het 
defensieterrein krijgen wel erg veel aandacht, terwijl er in Zegveld al jaren niet 
meer wordt gebouwd. De gemeente had grote plannen en er zouden in tien jaar 
100 woningen worden gebouwd, maar daar komt volgens Paul tot nu toe maar 
erg weinig van terecht.  

Hij roept de politiek dan ook op om de gedane beloftes na te komen en snel met 
de bouw van nieuwe woningen te beginnen.  
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Paul bedankt tot slot het bestuur voor het vertrouwen en de steun die zij hem 
gedurende drie afgelopen jaren heeft gegeven. Hij heeft het project met plezier 
getrokken en hoopt daarmee zijn steentje te hebben kunnen bijdragen aan de 
realisatie van dit prachtige kunstgrasveld.

Ook de wethouder Sport, Loes Ypma, hield nog even een 
korte toespraak. Binnen de gemeente heeft Loes zich hard 
gemaakt voor de sport en in het bijzonder voor de aanleg 
van kunstgrasvelden bij Zegveld, Kamerik en Harmelen. Blij 
dat het veld ook bij ons gereed is volgens planning, zomer 
2009. Loes vond het fijn om bij onze opening aanwezig te 
zijn en (zo vertelde zij mij later) diep onder de indruk te zijn 
van de muzikale ondersteuning. "Niet iedereen heeft een 
eigen fanfare bij een dergelijke opening", aldus Loes. 

En toen was het moment daar…"het moment suprême" !!! Paul werd verzocht 
nogmaals naar voren te komen. Symbolisch werd een geel-blauw lint gespannen 
door Bram Angenent en Wouter Bruin (één van de jongste spelers) en Paul werd 
een passende SIVEO-schaar overhandigd. In eerste instantie leek het lint niet 
mee te willen werken, maar Paul liet zien uit welk hout hij gesneden is en na wat 
krachtige knipbewegingen gaf het lint zich gewonnen. Een luid applaus barstte 
los. Paul kreeg ook een aantal cadeaus overhandigd als blijk van waardering 
voor de vele uren inzet. 

Met betrekking tot alle opknapwerkzaamheden op de Beemd, danken wij de 
volgende personen & bedrijven die materiaal en machines beschikbaar hebben 
gesteld: 
De Proefboerderij, Wim Stolwijk, Arjan de Jong, Advano, Bolton en John Bunnik. 
Mensen, ook jullie heel erg bedankt hiervoor.

Voor de vele uren en tomeloze inzet die ze in het kunstgrasproject en de 
opknapwerkzaamheden hebben gestoken, hebben we de volgende vrijwilligers 
van SIVEO extra in het zonnetje gezet. Jelle Stolwijk, Jan-Willem Kastelein,  
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Kees de Jong,  Peter Rietveld, Nico Kuijer, Gijs Breedijk, Joey van Amerongen, 
Jan van Amerongen, Rinus Hoogerbrugge, Ton Steenbergen, Leo Pouw, Cor 
Muller, Wim Kastelein en Dick van den Hoeven.
En in het bijzonder de 3 mus ke tiers, Jaap 
Muller, Kees Met horst en Bram Ange nent. 
De 3 musketiers…. elke dag stonden ze hier 
weer. Het ochtendritueel: een bakkie koffie 
bij aankomst op de Beemd om 8.30 uur, 
onderwijl mopperend over wat er allemaal 
anders zou moeten. Vervolgens stroopten 
zij de mouwen op en pakten de ene klus na 
de andere op. Het is onvoorstelbaar wat een 
werk deze mannen hebben verzet. Zonder 
deze 3 musketiers waren al deze op knap-
werkzaamheden, hier op de Beemd, niet 
uitgevoerd. Onderling mogen ze dan "zo 
af en toe" van mening verschillen, maar samen klaren ze elke klus. Mannen 
met een hart van goud…nee, mannen met een SIVEO-hart. Wederom galmde 
enthousiast applaus vanaf de tribune over het veld. 
Ere wie ere toekomt… Laatst riep Jaap nog: "wij doen al het werk, maar 
straks staan de stropdassen weer vooraan!". En Jaap heeft gelijk, zo gaat het 
meestal… daarom kreeg Jaap ter ere van deze gelegenheid de unieke SIVEO-
stropdas om!! 
We mogen blij zijn dat we zulke vrijwilligers hebben binnen onze vereniging! 
Echte SIVEO-kanjers !!
Ook aan deze hele groep vrijwilligers werd een passend bedankje overhandigd 
door Lennie en Margriet.

Aan het eind van alle speeches over het kunstgras en de opknapwerkzaamheden 
en het uitdelen van de bedankjes, was er nog een bijzonder moment. En dit had 
alles te maken met Bram. 
Bram is niet meer weg te denken bij SIVEO en binnen het bestuur. Door velen 
onder ons met een knipoog "Oppermopper" genoemd. Hieronder staan zijn 
voornaamste functies en activiteiten opgesomd.

Vanaf 5 aug 1965 lid van SIVEO
Vanaf 9 aug 1968 penningmeester
1970-1980  Jeugdleider 
1974-2002 jeugdscheidsrechter KNVB
1980-heden consul voor de KNVB (keuren van velden)
2004 projectleider bouw tribune
2005 projectleider bouw kleedkamers
2009 projectuitvoerder werkzaamheden op/rondom het complex
1988-1994 lid onderhoudscommissie Jorai
1990-heden  alarmwacht Jorai
1988-1994 vrijwilliger bewonerscommissie SWW
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Sinds 9 aug 1968 tot heden penningmeester van ons geel-blauwe cluppie! 
Meer dan 41 jaar !!!!! Een uitzonderlijke prestatie die niet snel geëvenaard zal 
worden. Met schaamrood op de kaken moet ik bekennen dat zijn 40-jarig 
jubileum ons vorig jaar helemaal ontschoten was. Dat wilden we natuurlijk 
goedmaken en wat is dan een mooier moment dan tijdens de opening van ons 
nieuwe kunstgrasveld. Bram had al een zilveren speld ontvangen voor 25 jaar 
penningmeesterschap en op 28 april 2006 werd hij geridderd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. 

Op deze dag was dhr. Wim van den Berg van de KNVB naar De Beemd afgereisd 
om een wel héél bijzondere onderscheiding uit te reiken. Bram werd voor de 
vele jaren inzet voor SIVEO en de KNVB benoemd tot Lid van Verdienste, een 
on derscheiding die per jaar hoogstens 3 à 4 maal wordt toegekend. 

Er was genoeg gepraat, tijd voor wat beweging. Ter ere van de opening werden 
wedstrijdjes gespeeld door de oudste leden en de jongste leden van SIVEO. 
Loes (de wethouder) nam bij de wedstrijd van de jonkies samen met één van de 
pupillen de aftrap.
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Tot slot verplaatste de menigte zich naar de kantine om na te praten onder 
het genot van een hapje en een drankje. Het was nog lang heel gezellig in de 
kantine !!
     
Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor 
de belangstelling en aanwezigheid bij de 
opening. 

En persoonlijk wil ik nog even alle bestuurs-
leden bedanken voor hun bijdragen in de 
opening. Zij hebben mij veel werk uit handen 
genomen en geweldig ondersteund. Héél 
erg bedankt !!

Rikkert 

EFFE EEN BABBELTJE MET …..
….  PAUL VONK !!!

Deze keer, het kon eigenlijk niet missen, een “babbeltje”met de ‘grote’ motor 
achter het verkrijgen van ons prachtige kunstgrasveld: Paul Vonk.

Paul Vonk, geboren op 17 juli 1959 In Bodegraven. Al 27 jaar getrouwd met een 
ander actief Siveolid: Annemarie Vonk-Verhage en vader van Jeroen en Pascal. 
Paul is werkzaam als concerncontroller of met andere woorden het Brammetje 
bij de gemeente IJsselstein. Het op de centen letten zit hem denk ik in het bloed, 
vanaf 1986 doet hij ook een gedeelte van de financiën van ons geel-blauwe 
cluppie, je moet dan denken aan o.a de jaarcijfers en de begroting opstellen. In 
de eerste jaren werd er nog gewerkt met een enorm kasboek/grootboek maar 
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tegenwoordig is ook Siveo geautomatiseerd en gaat alles per computer. Zijn 
eerste grote project bij Siveo was het voorbereiden van het bouwen van de 
trainingshal, daarna volgde project 2, kunstgras in diezelfde hal. Als 3e werd de 
tribune neergezet en als 4e werd er gewerkt aan de bouw van de kleedkamers 
7 en 8, voor deze werkzaamheden was Paul erg blij met de subsidie die we 
kregen van het VSB fonds en een flinke bijdrage van onze hoofdsponsor en als 
klap op de vuurpijl had Paul een grote inbreng in het pas gerealiseerde aanleg 
van het kunstgrasveld. Er werd dan ook door het bestuur unaniem besloten dat 
niemand anders dan Paul de opening mocht verrichten. Paul kreeg een flinke 
heggenschaar in z’n vingers geduwd en na een paar keer stevig knippen was 
het lintje door: het startsignaal voor het in gebruik nemen van de gloednieuwe 
aanwinst! 
Een ouderwets gezellig gebeuren benadrukt hij, de zusterverenigingen uit 
Kamerik en Harmelen waren er stinkend jaloers op, zeker toen muziekvereniging 
Kunst Na Arbeid het veld op marcheerde, schitterend om te zien. Het was een 
echt dorps gebeuren wat volgens Paul alleen in Zegveld zo kan. Het feestje 
daarna was een heerlijke afsluiting!

Een Siveoteam, waarin Paul acteerde.
Achter vlnr: Peter Gans, Leen Blok, Louwi Uittenbogaard, Marco van Kooten, 
Jan Willem Timmerman, Joost van der Horst en Jack van der Endt.
Voor vlnr: Ruud Vermeij, Fergus van den Hoeven, Peter van Maassen, John 
Tamse, en Tim Hoppe.
Liggend: Paul Vonk. 

Maar hoe kwam die Paul toch bij ons cluppie verzeild? Nou eigenlijk heel simpel: 
door Annemarie. Annemarie en Paul kwamen elkaar tegen op een feessie in 
Zwammerdam en Paul besloot om maar eens wat “werk” van haar te maken. 
Op het Pinkstertoernooi (Siveo speelde toen nog op de Hoofdweg) kwam hij 
eens een kijkje nemen bij Siveo en na wat goudgele rakkers achter de kiezen 
te hebben beloofde Paul plechtig aan haar: Al moet ik vanavond kruipend naar 
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je toe komen, ik zal er zijn. Helaas liep het anders, Paul werd diezelfde avond 
toen hij het Siveo terrein verliet op z’n brommer aangereden en belandde voor 
zo’n week of 6 in het ziekenhuis…en niet Paul ging richting Annemarie maar 
Annemarie fietste elke dag naar het ziekenhuis met een zak wokkels.
Nadat hij getrouwd was en in Zegveld woonde polste Jan van den Hoeven Paul 
of het geen goed idee was om bij Siveo te komen ballen en zo kwam het dat hij 
z’n Bodegraven tenue verruilde voor het geel-blauwe van ons…
Paul z’n voetbalcarrière begon dus bij Bodegraven waar hij vanaf z’n 6e speelde. 
In die tijd speelde je nog niet op half veld maar gewoon op het hele veld. Het 
doel werd wel wat verkleind door er een lat bovenin te hangen. Maar o wee als 
de bal dan net tussen de echte lat en de “hanglat” heen ging en de scheids dit 
telde als doelpunt …dan had je de poppen aan ’t dansen!

In 1983 kwam hij dus bij de geel-blauwen…en kreeg training van Leo Oosterloo, 
in de winter als het veld aan de Hoofdweg blank stond werd er uitgeweken naar 
het gravelveld in het Brediusbos. Paul speelde of in het 1e of in het 2e. In het 
eerste onder andere samen met zwagers Hans en Martin Verhage, Evert van 
Zoest, Jan de Kruijf, Wim van Velzen, Geurt van der Haar en Jan Groenendijk op 
keep. Jan was een geval apart vertelt Paul: Jan was vaak zo zenuwachtig voor 
een wedstrijd dat we hem gewoon van de “pot” af moesten (pl)( r)ukken …was 
je Jan kwijt…dan vond je hem vast en zeker op een of andere (race) pot! 
Met Paul Franssen als trainer werd alles gewonnen voor de winterstop, een grote 
foto met Siveo als winterkampioen ‘kopte’ de krant…helaas na de winterstop 
werd er geen puntje meer in de wacht gesleept.
Wat hij zich ook nog goed herinnert waren de gezellige weekendjes uit…Harry 
Bonewald was in die tijd leider van het eerste en Harry en z’n vrouw (Adri) gingen 
mee op een van de beruchte ‘Cernter Parks’ weekeindjes. Op een gegeven 
moment was het wel erg gezellig in het huisje. Adri vond dat er wel genoeg 
gedronken was en zij verstopte de kratjes bier …. maar nadat het leiderspaar 
naar bed was gegaan werd er met man en macht gezocht naar het gele vocht 
en alsnog soldaat gemaakt!

In het 2e speelde hij o.a. met Gert de Kruijf, Cor en Erwin Kleinveld, Henk Ton, 
Jan Willem Timmerman, Leen Blok. Louwie Uittenboogaard, Rinus van Velsen, 
Joost Hoogerbrugge, Ruud Vermeij, Fergus van den Hoeven, Joost van der 
Horst, John Tamse, Peter van Maarssen, Tim Hoppe en Adrie Verburg. Z’n 
leiders: Roel de Hoop, Jack van der Endt en ‘kleine’ en ‘grote’ Jaap (Jaap v.d 
Berg). Die Henk Ton hè, die kon soms zo’n (dood) schop uitdelen en daarbij wel 
zo onschuldig kijken achter z’n brilletje dat hij vrijwel nooit tegen geel op liep en 
ik was wel zo vaak het haasje, er waren seizoenen bij dat ik meer geld kwijt was 
aan boetes dan aan contributie…. Maar wat wil je ook als je de reputatie hebt 
dat je altijd wat raakt, man of bal of beiden!!
Ook van de wedstrijd tegen Be Fair weet hij nog een grappig voorval. We 
stonden met 1-0 voor.. een speler van Be Fair schoot de bal keihard op het 
doel en deze kwam via een gat in het zijnet in het doel terecht..1-1. Ware het 
niet dat Gert de Kruijf hier geen genoegen mee nam, Gert ging uit z’n pannetje, 
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hij haalde de scheids erbij en vertelde, met door de emoties opgelopen hoog 
en hese stem, over het gat in het net en gelukkig werd het doelpunt afgekeurd. 
Paul vindt hem trouwens een fantastische voetballer, die Gert kon van alles en 
nog wat met een bal, het leek soms wel of dat ding met een touwtje aan z’n 
schoen vastzat! Een gevleugelde uitspraak van Gert was ook als de wedstrijd 
wat rumoerig werd: Allemaal emoties scheids, allemaal emoties!!
In het 4e werd Paul kampioen, leider was Rien Woerde, Rien had de beschikking 
over een coachjas maar alleen de winteruitvoering. Maar dat deerde hem niks, 
heet of koud Rien trok die jas aan en zo gebeurde dat hij zeiknat was van het 
zweten, maar…de jas bleef aan!

Paul is niet alleen voetballer geweest of behartiger van de financiën, hij deed/
doet nog veel meer:
Paul en Annemarie waren leiders van de teams van Jeroen en Pascal, zo weet 
hij nog te vertellen dat z’n buurjochie Peter Vermeij uit moest spelen tegen Be 
Fair en het kereltje was wel zo’n ukkepuk en de tegenstanders verschrikkelijk 
uit de kluiten gewassen dat het manneke met regelmaat tegen de vlakte werd 
gelopen. Totdat hij het wel zo zat was dat hij niet langer in het veld bleef, hij 
stopte ermee..Paul praatte als Brugman maar Peter weigerde weer te gaan 
ballen totdat Margriet het veld in liep en tegen kleine Peter zei: nu ballen  of nooit 
meer en naar huis..toen koos de kleine witkop eieren voor z’n geld !
Ook bardiensten heeft hij jaren gedaan. In de tijd dat Arie Breedijk dit regelde 
was hij nog wel eens het haasje…er was in die tijd niet zo’n rouleer systeem als 
nu en dan gebeurde het met regelmaat dat er niemand was en dan belde Arie 
die en gene om hem uit de nood te helpen. De laatste jaren draaide hij samen 
met Jeroen Brak, Jeroen speelde de DJ, zorgde voor de muziek en Paul deed 
de bar, een prima team dus!
Paul heeft 2x over deel uitgemaakt van het bestuur, de 1e keer onder voorzitter 
Reinier van Vliet en de 2e keer met Wim Kastelein. Met nieuwjaarsnacht maakt 
hij deel uit van de Siveo crew die helpt in de Milandhof, een enorm gezellig 
gebeuren en het levert ook nog wat op voor de club. Wat wil je nog meer. 

Niet alleen voor Siveo zet Paul zich in. Hij bekleedde in tal van andere verenigingen 
en organisaties een bestuursfunctie, want, zo stelt hij: een gemeenschap vorm 
je mét elkaar, je hebt elkaar hard nodig. 
Op de vraag wat Paul zo bijzonder vindt aan Siveo antwoordt hij direct, de 
gezelligheid en de saamhorigheid! 
Siveo is een ontmoetingsplek voor Zegvelders, zelfs mensen die zelf niet 
voetballen, komen een ‘biertje’ drinken, veelal met het hele gezin. De sociale 
functie van Siveo is zeer belangrijk voor Zegveld. De Beemd lijkt soms wel een 
soort ‘dorpshuis’ !
Qua vrijwilligerinzet is de club net een grote familie, er zijn zoveel mensen die 
iets doen en zoals bekend een club als Siveo kan niet zonder dit soort inzet!
Typisch Zegvelds, samen dingen doen, samen de verantwoordelijkheid nemen. 
Petje af hiervoor!
Wel vindt hij het wel jammer dat je sommige oud-spelers soms zo weinig meer 



14

ziet, terwijl ze nog zoveel voor hun cluppie zouden kunnen betekenen. Natuurlijk 
zullen ze hier een goede reden voor hebben maar je verwacht van hen dat zij 
ook iets terug doen voor de vereniging, Siveo heeft hen immers een prachtige 
voetbaltijd bezorgd. Helaas werkt dat dus niet altijd zo.

Zelf voetballen doet Paul niet meer, maar wel is hij nog vaak langs de velden 
te vinden. Om naar het team van Pascal te kijken (Jeroen moet vanwege zijn 
school op zaterdag werken en kan dus even niet voetballen) of naar het eerste. 
Ook uitwedstrijden van het vlaggenschip bezoekt hij zoveel mogelijk, samen 
met Wim Kastelein. Paul was vroeger leider van Bastiaan Brak en dus gaat zijn 
aandacht natuurlijk vooral uit naar zijn ‘oud pupil ‘ waarbij hij hem luid met zijn 
‘Bas, gas!’ aanmoedigt. 

Als hoogtepunt ziet Paul de tijd dat John Zonderop trainer was, wat een sfeertje 
toen. Een optimale combinatie van Sport Is Vreugde En Ontspanning! Het was 
een tijd van gezelligheid, elke zaterdag stond de kantine op zijn kop, speciaal 
opgenomen CD’s werden gedraaid, er werd gedanst en Andre (Voorend) 
vertolkte regelmatig zijn versie van de Hazes liedjes. En als er wat speciaals te 
vieren was, werd Hugo Beijeman opgetrommeld. Die periode mist hij  wel eens, 
hoewel het met de opening van het kunstgrasveld leek of we in die tijd terug 
waren!!

Paul, nogmaals super bedankt voor je inzet en maar hopen dat je het nog in 
lengte van jaren wil en kan blijven doen!

Margriet Vermeij

NIEUWS VAN DE JUBILEUMCOMMISSIE 
 
Zoals in het vorige Siveo Nieuws beloofd, zou er in deze en komende edities 
meer en meer aandacht besteed worden aan het aanstaande jubileum van 
SIVEO. Hierbij wil ik jullie dan ook verder informeren over de laatste stand van 
zaken met betrekking tot het 50-jarig jubileum. 
Ongeveer een jaar geleden zijn we al begonnen met het vormen van een 
jubileumcommissie. De voorbereidingen voor een jubileum vergen nu eenmaal 
veel tijd en we wilden op tijd beginnen. Maar wie zijn WIJ. De leden van de 
jubileumcommissie zijn:

Anne-Marie van Eijk Jan Vergeer
Annemieke van Dam Jeroen Groen in ‘t Wout
Aad Bunnik Jasper de Vink
Aart-Jan Ton Lucas Kreuger
Bernie Beiboer Rikkert Versluis
Dick van den Hoeven
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Het is een flinke club, maar dat moet ook wel als je voor iedereen wat wil organiseren. 
We hebben de taken/verantwoordelijkheden per hoofdgroep verdeeld. 

Natuurlijk zegt dit niet alles, maar deze indeling geeft wel aan dat we aan alles 
en iedereen denken. Er is al veel gedaan en nog steeds werken we keihard 
om er voor iedereen een onvergetelijk jubileum van te maken. En er staat veel 
op stapel, voor ieder wat wils. Onderstaand overzicht geeft de lijst met data 
waarop verschillende jubileumactiviteiten zijn gepland. Wat we precies allemaal 
gaan doen, houden we nog even onder de pet, maar de data willen we jullie vast 
meegeven. Blokkeer deze dus vast in je agenda of op de kalender! 

Week Dag Datum Activiteit Voor wie

53 Zaterdag 02-jan-10 Kick-off Jubileum Allen
2 Vrijdag 15-jan-10 Jeugdactiviteit E, D, C, M
3 Vrijdag 22-jan-10 Klaverjassen Allen
7 Woensdag 17-feb-10 Jeugdactiviteit D, E, F
7 Vrijdag 19-feb-10 Klaverjassen Allen
9 Vrijdag 05-mrt-10 Jeugdactiviteit C, B, M
11 Vrijdag 19-mrt-10 Klaverjassen Allen
11 Zaterdag 20-mrt-10 Hele dag feest Allen
13 Vrijdag 02-apr-10 Klaverjassen Allen
15 Vrijdag 16-apr-10 Jeugdactiviteit D, E, F
15 Zaterdag 17-apr-10 Reünie Allen
16 Zaterdag 24-apr-10 Puppytoernooi puppy's
21 Zaterdag 29-mei-10 Oudprofs Allen
22 Zaterdag 05-jun-10 Internationaal Toernooi A, B, M
23 Zaterdag 12-jun-10 Stratenvoetbal Allen
25 Zaterdag 26-jun-10 Jubileum eindfeest Allen

Reünie Jeugd Internationaal toernooi Senioren
  jeugd

Aad Anne-Marie Bernie Lucas
Jeroen Annemieke  Jan

Klaverjasploeg Feest Jaarboek Coördinatie
   & communicatie

Aart-Jan ALLEMAAL Dick (coördinatie) Rikkert
Dick  Annemarie 
  Annemieke
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MAAR, dit is nog niet alles. Er zijn nog veel meer plannen in ontwikkeling. Zodra 
hier meer over bekend is, brengen we jullie hiervan direct op de hoogte. 

Mocht je vragen hebben over het jubileum of misschien een geweldig idee voor 
een activiteit o.i.d., benader dan gerust één van de commissieleden. 

Rikkert

SIVEO 2 …..
……… NOG WISSELVALLIG

Ook voor Siveo 2 is de competitie weer van start gegaan in de reserve 3e klasse B. 
Tot nu toe met wisselend succes. De eerste wedstrijd uit tegen TAVV 2 eindigde 
nog in een spectaculair gelijkspel, maar de 2 daaropvolgende thuiswedstrijden 
tegen ARC 4 en Sportlust 4 werden met overtuiging gewonnen. Hierdoor 
werd de uitwedstrijd tegen Alphia 2 een heuse topper, waarin we ons prima 
staande konden houden. Ondanks een snelle ongelukkige tegengoal hebben 
we gestreden tot de laatste minuut. Met als beloning de gelijkmaker in de 85e 
minuut. De daaropvolgende thuiswedstrijd was tegen laagvlieger Quick Boys 4. 
Na een wervelende eerste helft stond er 2-1 op het scorebord. Dit hadden we 
volledig aan onszelf te danken, want de kansenverhouding was 7-1. De tweede 
helft waren we geen schim meer van de eerste helft met als eindresultaat een 
teleurstellende 2-2. Met de wetenschap van een goede eerste helft werd er 
toch met vertrouwen naar koploper Koudekerk 2 afgereisd. Ook hier keken we 
na 5 minuten tegen een 1-0 achterstand aan, maar herpakten we ons snel en 
hebben we de gehele eerste helft gedomineerd. Ondanks diverse Siveo kansen 
werd het rusten met een 2-1 achterstand. Ook deze wedstrijd waren we na 
rust geen schim van de ploeg ervoor. Hevige regenbuien maakten voetbal ook 
wel onmogelijk, waardoor we uit een ander vaatje moesten tappen. Dit ging 
Koudekerk echter veel beter af en met 4-1 verlies mochten we nog in onze 
handen knijpen.
Kortom de resultaten zijn nog wisselvallig, wat ons menig punt heeft gekost. 
Hier moeten we echter niet te lang bij stil blijven staan, want we hebben ook 
veel goede momenten laten zien. Met geloof in eigen kunnen en de wil om 
wedstrijden te winnen gaan we zeker nog de nodige punten pakken.  

Eric van den Hoeven
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NIEUWS VANUIT DE TECHNISCHE COMMISSIE 

Het is al weer even geleden dat jullie iets gehoord hebben vanuit de TC-hoek, 
maar hierbij een kleine update. De Technische Commissie is ruim anderhalf jaar 
in het leven geroepen door het bestuur om o.a. de volgende zaken te behartigen: 
•	 Alle voorkomende senioren-zaken.
•	 Advisering bij het aanstellen/verlengen contracten van betaalde trainers.
•	 Het vergemakkelijken/bevorderen van de doorstroming van de A-junioren 

naar de senioren. 
•	 Oefenstof vastleggen voor algemeen gebruik, dus voor alle Siveo-trainers/

leiders. Deze ordner staat al in de Siveo-bestuurskamer en bevat oefenstof 
vanaf de F-pupillen t/m de A-junioren. Deze oefenstof is ook digitaal 
verkrijgbaar via de TC.

•	 Er zal periodiek overleg plaatsvinden tussen de jeugdtrainers en - leiders 
per leeftijdsgroep in de aanwezigheid van de TC. 

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

voetballen.

Bovengenoemde punten zijn allemaal behandeld en zullen we continue en 
nauwlettend blijven volgen.

Momenteel wordt er bij Siveo een pupillentrainerscursus gegeven door Marcel 
Wagenhuis (o.a. bekend van het blad “pupillentrainer”) volgens een combinatie 
van de KNVB en de Meulensteen-methode. Deze cursus wordt gevolgd door 
18 (!!) jeugdtrainers en/of leiders. Een verslag van één van de deelnemers, Peter 
Vermeij, leest U elders in dit Siveo Nieuws.

Sinds September 2009 is Siveo’60 ook aangemerkt als een “erkend leerbedrijf”, 
wat betekent dat leerlingen van het ROC met de richting “Sport en Bewegen” hun 
stage-uren bij Siveo’60 kunnen vervullen. De trainer van de E1, selektiespeler 
Mike van der Steen, is de eerste die zijn stage bij Siveo’60 invult. 
Echter, in de bekende wandelgangen heb ik al gehoord dat er meerdere 
kandidaten zijn. Als je interesse hebt om je stage bij Siveo’60 te volbrengen, 
neem dan svp kontakt op Hans Bregman, zodat we kunnen kijken hoe we dat 
zouden kunnen invullen.

Als er iemand ideeën/opmerkingen/vragen heeft, die voor de Technische 
Commissie bestemd zijn, laat het dan svp horen aan één van onderstaande 
personen. 
Als er weer nieuws is vanuit de TC, dan zullen wij ons laten horen.

Namens Siveo’60 - TC

Eric van den Hoeven, Jos de Jong
Peter de Jong, Hans Bregman
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TRAINERS KRIJGEN …
…TRAINING  

Vorig jaar kwam de technische commissie van ons Siveo met een vernieuwend 
idee. Om de jeugd van kwalitatieve trainingen te voorzien stond er vrijdagavond 
25 september een trainerscursus op het programma. De huidige trainer en coach 
van VV Rijnstreek Marcel Wagenhuis geeft cursussen voor trainers. Tijdens 
deze cursussen worden er allerlei tips gegeven aan trainers om de pupillen 
zo’n succesvol mogelijke training te kunnen geven. Het was dus niet zozeer 
de bedoeling om de nieuwe Louis van Gaal uit je te halen. Op de trainingen 
staan de voetballers centraal en dat was ook hetgeen waar Marcel de nadruk 
op legde. 
Marcel heeft zelf veel geleerd van de ‘Meulensteen’ visie, een trainer die bij 
Manchester United actief is. Deze trainingsvisie benadrukt de balbeheersing, 
waarbij lichaamssouplesse en conditie vereisten zijn. 

Hij vertelde wat over zijn carrière tot nu toe, maar daarna gingen we over waar 
we echt voor waren gekomen. Marcel legde ons eerst was trainingstips uit om 
de pupillen het tijdens de training goed naar hun zin te houden. Oefeningen 
moeten niet te lang duren, want dan gaat de concentratie na een tijdje verloren. 
Dat is ook niet nodig, want als je genoeg leuke oefeningen bedenkt krijg je al 
snel een hele training vol. Hij deelde de oefeningen in op basis van drie soorten 
oefeningen: een oefening voor balvaardigheid, eentje voor afronden op doel en 
een wat betrekking heeft op de fysieke kracht van de pupillen. Het praatje wat 
hij hield was vooral gebaseerd op pupillen, maar er waren ook trainers van de 
junioren. Ook voor hen was er voldoende lesstof op te pikken deze avond. 

Na het theoretische gedeelte kwam de praktijk. Acht van de twaalf trainers 
namen deel aan de training die de trainer van tevoren al bedacht had. De trainer 
had drie oefeningen uitgezet, waar ook allerlei varianten op bedacht kunnen 
worden. De oefeningen duurden nog geen tien minuten en zo doorliepen we 
alle oefeningen zoals gepland. Hoogtepuntje van de avond was echter niet 
helemaal gepland, toen een van de ‘pupillen’ tijdens een voorbeeldje de trainer 
zelf een ‘panna’ gaf. Marcels reactie: ‘Euh… ja, zo kan het ook. Tijd dat jullie het 
zelf maar gaan doen!’
Op het veld nog vertelde Marcel dat het bij partijtje het beste is om 4 tegen 4 te 
spelen. Zo leren de pupillen bij goede begeleiding van jongs af aan al in een ruit 
te spelen. In de kantine ging hij daar verder op in. Met een 7-tal of een 11-tal is 
het belangrijk om een opstelling te maken waardoor de ruit het meest voorkomt. 
Op de training moet dat er met de paplepel al ingegoten worden. Hij rondde 
de avond af en enkele trainers kregen de opdracht mee naar huis om voor de 
volgende keer zelf een oefening te bedenken. 

Het lijkt me duidelijk dat we een erg goede kant opgaan en het kan ook niet lang 
wachten tot de scouts van allerlei topclubs binnenkort weer toe zullen slaan.  
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De eerste steen is gelegd en er zullen nu nog drie avonden volgen. De trainers 
van Siveo gaan er voor de pupillen en junioren een mooi seizoen van maken en 
met hulp van deze cursussen kan dat ook niet meer mislukken. 

Peter Vermeij

NIEUWE ATTRACTIE OP DE BEEMD

Eind vorig seizoen zijn de oude, versleten speeltoestellen verwijderd ter 
voorbereiding op de aanleg van het kunstgrasveld. De speelruimte zag er niet 
zo florissant meer uit en was hard toe aan een upgrade. Zeker zo vlak bij het 
nieuwe veld zouden de oude toestellen, die hun beste tijd gehad hadden, niet 
meer passen. 
Daarom zijn wij blij te kunnen vertellen dat kortgeleden de Beemd weer een 
nieuwe 'attractie' rijker is. Op een stukje groenstrook tussen het hoofdveld en 
de hal/kantine is een door hekwerk afgebakend speelplaatsje gecreëerd, waar 
een schitterend speelhuisje is geplaatst. Lennie heeft uitvoerig veldonderzoek 
verricht en heeft een mooie stijl uitgekozen. Cees, Leo & Bram & Jaap hebben 
de plaatsing en montage voor hun rekening genomen. Gelden vanuit TAGB en 
sponsoring van Frank de Bruijn Bestrating hebben de totstandkoming van dit 
speeltuintje mogelijk gemaakt. Zodoende kunnen de allerkleinsten nu weer 
veilig spelen op de Beemd. Hartelijk dank hiervoor !!!

Het bestuur

WAT DOEN SIVEO DAMES ….
….. OP DE HERENAVOND ..??!!

Dames 2 winnen oefenduel van Kockengen
De dames van SIVEO DA2 hadden op zaterdag 22 augustus 2009 om 12.30 
uur op het tweede veld, het enig overgebleven voetbalveld met echt gras, een 
oefenwedstrijd tegen Kockengen DA2.
Scheidsrechter was Marcel Rietveld.
Het was mooi zonnig, warm maar niet al te heet zomerweer.
Talitha lukte het na enige tijd het eerste doelpunt voor SIVEO te maken. Marijke 
maakte snel daarna het tweede doelpunt voor SIVEO. Echter Kockengen 
kon ook nog doelpunten maken en maakte er ook ééntje. Na de rust kreeg 
Kockengen er nog één in. Gelukkig wist Monique er toch nog één voor SIVEO 
in te krijgen. Lennie scoorde kort daarna ook. Cynthia maakte daarna nog een 
doelpunt, zodat de eindstand 5-2 werd.
Gefeliciteerd dames!
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Onverwachte schoonmaakactie van enkele dames
Donderdag 27 augustus 2009 tijdens mijn wekelijkse bardienst kwamen 
onverwachts zes dames de kantine binnen, op donderdag meestal het domein 
van de heren. Ellet, Paulien, Lennie, Madelon, Diana en Gerineke gingen ramen 
zemen. Uiteraard werd dit zeer op prijs gesteld.
Hartelijk dank dames!

Ook de Dames 1 zijn te sterk voor Kockengen
De dames van SIVEO DA1 moesten op zaterdag 29 augustus 2009 om 12.30 
tegen Kockengen DA1 op het tweede veld. Het was die dag vrij zonnig en vrij 
winderig weer. Het was helaas niet helemaal droog, daar af en toe een licht 
buitje viel.
Scheidsrechter was Dick van den Hoeven.
Madelon maakte het eerste doelpunt voor SIVEO. Paulien maakte 2-0 voor 
SIVEO. Madelon scoorde daarna nog een keer voor SIVEO.
Na de rust wisten Priscilla en Madelon nog te scoren, zodat de eindstand 5-0 
werd.
Gefeliciteerd dames!

En nu allemaal in actie
De meiden van SIVEO MB moesten op zaterdag 5 september 2009 voetballen 
tegen ESTO MB, maar verloren helaas die wedstrijd met 0 – 10.
Jammer meiden. Volgende keer beter!
SIVEO DA1 moesten die dag ook voetballen om 12.30 uur tegen Ter Leede MA1. 
Eigenlijk moesten de dames tegen Ter Leede DA3 voetballen, maar die hadden 
zich niet afgemeld bij de KNVB, waardoor de stand tegen de dames van Ter 
Leede MA1 als uitslag moest worden geteld.. 
Deze wedstrijd werd gewonnen met 2 – 1.
Gefeliciteerd dames met de gewonnen wedstrijd, die hoewel tegen een andere 
ploeg, volop telt!
De dames van SIVEO DA2 moesten die dag ook op het hoofdveld om 14.30 uur 
tegen de Hazerswoudse Boys uit Hazerswoude-Dorp. Het weer was redelijk 
goed. Scheidsrechter van deze bekerwedstrijd was Lucas Gans.
Marijke maakte het eerste doelpunt van de wedstrijd. Na de rust scoorde Talitha 
nog. De eindstand werd dus 2 – 0.
Gefeliciteerd dames!

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter dameselftal
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WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEKEN 

Zaterdag 17 oktober 2009 
09.30 SIVEO E1 - ESTO E4(beker) 
10.15 SIVEO DA2 - RIJNSB BOYS DA2 
10.45 SIVEO DA1 - cvv ZWERVERS DA2 
12.15 SIVEO 2 - LINSCHOTEN 2 
12.30 SIVEO 4 - RIJNSTREEK 2 
14.30 SIVEO 1 - ZESTIENHOVEN 1 
14.30 SIVEO 5 - SPORTIEF 4 
14.30 BE FAIR 4 - SIVEO 3 
15.00 LINSCHOTEN A1 - SIVEO A1 
14.00 ARC A5M - SIVEO A2 
12.45 STOLWIJK B1 - SIVEO B1 
09.45 WDS C1 - SIVEO C1 
12.30 FLOREANT C4 - SIVEO C2 
13.00 WADDINXVEEN MB - SIVEO MB 
	 	
Zaterdag 24 oktober 2009
09.30  SIVEO E1  -  ESTO E4 
12.30 SIVEO DA1 - AARL'VEEN DA1 (beker) 
14.30 SIVEO 4 - ROHDA 4 
14.30 SOCCER BOYS 3 - SIVEO 2 (beker)
14.30  SIVEO 5 - AARLANDERVEEN 4 
15.45 AARL'VEEN A1 - SIVEO A2  (beker)	

Zaterdag 31 oktober 2009   
08.30 SIVEO D1 - AARL'VEEN D1  
09.30 SIVEO E2 - VEP E3
09.30 SIVEO F1 - ALPH BOYS F12  
09.45 SIVEO MB - BERKEL MB2  
10.45  SIVEO B1 - GROENEWEG B2  
11.30 SIVEO C2 - ALPH BOYS C7  
12.30 SIVEO 3 - SOCCER BOYS 4  
13.00 SIVEO A2 - NIEU'KERK A3  
14.30 SIVEO A1 - GOUDA A1  
14.45 SIVEO C1 - ROHDA C1  
14.30 LEONIDAS 1 - SIVEO 1  
11.30 KATWIJK 6 - SIVEO 2  
12.30 PERKOUW 2 - SIVEO 4  
14.30 SPIRIT 10 - SIVEO 5  
12.45 SCHOONHOVEN DA1 - SIVEO DA1  
13.00 LINSCHOTEN DA1 - SIVEO DA2  
08.30 ARC E9 - SIVEO E1   
08.30 ZEVENHOVEN F2 - SIVEO F2  
10.30 ALPH BOYS F18 - SIVEO F3  
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Zaterdag 7 november 2009   
09.30 SIVEO F3 - WDS F3  
09.30 SIVEO E1 - ALPHIA E2  
10.45 SIVEO F2 - NSV F5
11.15  ZEVENHOVEN B1 - SIVEO B1  
12.15 SIVEO 2 - BSC 2  
12.30 SIVEO 3 - SPORTLUST 5  
14.30 SIVEO 1 - BSC 1  
14.30 SIVEO 4 - DCV 2  
14.30 SPORTLUST 13 - SIVEO 5  
10.30 DCV A2 - SIVEO A1  
12.45 DWO A2 - SIVEO A2  
10.30 ALPHEN C1 - SIVEO C1  
09.30 BSC C2 - SIVEO C2  
09.30 LINSCHOTEN D1 - SIVEO D1  
10.00 TOGB E7 - SIVEO E2  
08.45 SPORTLUST F8 - SIVEO F1  
14.30 SPORTLUST DA1 - SIVEO DA1  
12.00 LEIDEN DA1 - SIVEO DA2  
12.45 VEP MB1 - SIVEO MB  

   
LEDENMUTATIES

Aangemeld: 
Tomasz Gasior (Sen), Robert Kaminski (E), Fenke van Rossum (Da), Roland van 
Dalsen (Sen), Ellen de Vink (Da)

Opgezegd: 
Vincent van Werkhoven, Robert Spruit

Ledenaantal: 352

GEFELICITEERD…..

Wij feliciteren….
-	 Annemarie en Vincent Schwegler met de geboorte van hun dochter op 17 

augustus 2009. Het zusje van Daisy hebben zij Rosalie genoemd.
-	 Jacco en Elly Biemond, bij wie enkele dagen later, op 20 augustus 2009, 

eveneens een dochter werd geboren. Zij heet Suze. 

Verder gaan onze gelukwensen naar:
-	 David Loenen en Cora Kastelein die trouwden op vrijdag 4 september 2009.
-	 Mark Wiegeraad en Marijke Twigt die op dezelfde dag elkaar het “ja” woord 

gaven.. 

Veel geluk namens het hele geel-blauwe cluppie. 
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DOLF MULLER SR EN JR …..
….. SUPERIEUR OP EERSTE KLAVERJASAVOND..!!
Het klaverjasseizoen werd op vrijdagavond 18 september op de Beemd 
geopend en dat bleek nog lang niet bij iedereen bekend. De belangstelling was 
duidelijk nog wat lager dan gebruikelijk. Maar de scores mochten er hier en daar 
zeker wel zijn. En dat was dan vooral aan vader en zoon Muller. Zij overschreden 
als enige de 5000-grens maar deden dat dan ook meteen overtuigend. Zij 
bezorgden daarmee tevens het toch bepaald niet onervaren klaverjaspaar 
Maarten en Lucy de Bruin een troosteloze avond. Het lot toverde driemaal de 
familie Muller tegen de familie de Bruin uit de hoed en evenzovele keren werden 
Maarten en Lucy fors afgetroefd. Daarmee werd bovendien duidelijk wie de 
winst pakte en wie in aanmerking kwam voor de poedelprijs. 

1. Dolf Muller Sr en Jr     5579 punten
2. Gerda Machgeels en Petra Woerde    4998 punten
3. Jaap Muller en Sander van ’t Hoff   4702 punten
4. Koos Jansen en Bram Angenent   4663 punten
5. Bernie Beiboer en Jeroen Groot Bruinderink  4561 punten
P Lucy en Maarten de Bruin    4117 punten

De volgende kaartavonden zijn als volgt:
- 16 oktober 2009;
- 20 november 2009;
- 18 december 2009 (boutavond);
- 22 januari 2010;
- 19 februari 2010;
- 19 maart 2010;
- 2 april 2010 (paaskaarten).

Dick van den Hoeven

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

We zijn alweer een paar weekjes aan het ballen en kunnen concluderen dat 
alles naar wens verloopt. De nieuwe teamindelingen zijn ook, behoudens een 
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enkel protest, positief ontvangen. Wat ons wel zorgen baart is het toenemende 
geweld op de velden. Dit seizoen hebben we al twee ernstige incidenten gehad 
waarbij is geslagen. Wij tolereren absoluut geen geweld en de spelers die zich 
hier toch schuldig aan maken zullen zwaar bestraft worden, of door de KNVB 
of door de vereniging.

Kunstgrasveld
Het jeugdbestuur is zeer in hun nopjes met het nieuwe kunstgrasveld. Wij krijgen 
van de leiders, trainers en spelers louter positieve berichten. Een groot pluspunt 
is ook de capaciteit van de trainingen. Er kunnen zelfs 3 teams zonder problemen 
gelijktijdig trainen. Ook de kleine doeltjes zijn zeer gebruiksvriendelijk.

Geblesseerden
Het komt af en toe voor dat wij als jeugdbestuur niet weten dat een speler 
(langdurig) geblesseerd is. Om diverse redenen vinden wij dit vervelend. Daarom 
verzoeken wij de leiders/trainers dit door te geven aan Margriet Vermeij zodat 
wij hier aandacht aan kunnen besteden.

Sinterklaas
Vrijdag 27 november 2009 is het weer zover. De goedheiligman brengt dan weer 
een bezoek aan de Beemd. De puppy’s en de F-pupillen zullen de Sint en zijn 
Pieten dan verwelkomen. Noteer deze datum daarom vast in jullie agenda. Een 
uitnodiging krijgen de spelertjes nog. Wel vast een verzoek aan de leiders om 
wat bijzonderheden van de spelertjes te noteren en deze door te geven aan 
Margriet of Monique.

Tenslotte wens ik een ieder een goede herfstvakantie. 
De voetbalgroetjes.

Ruud Hageman. 

VOETBALPROF DANNY SCHENKEL …..
…. BIJ SEIZOENSOPENING SIVEO-JEUGD !!

Vrijdagavond 21 augustus waren onze F, E en D pupillen uitgenodigd voor 
de aftrap van het nieuwe seizoen. Onze mannen hadden er duidelijk weer zin 
om een balletje te trappen, er werd in grote getallen gehoor gegeven aan de 
uitnodiging. De Beemd lag er heel anders bij als bij de afsluiting van het vorige 
seizoen. Overal waar je keek was het gras groen, het 2e veld, het trainingsveld 
en een prachtig nieuw kunstgrasveld op het hoofdveld. 
’s Middags hadden Ton Steenbergen en Leo Pouw verschillende oefeningen 
uitgezet waar de uitgeruste pupillen zich konden warm draaien voor het nieuwe 
seizoen.  
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Rond kwart over 6 was iedereen aanwezig en werden de teams samengesteld. 
Ton had een prachtig rooster opgesteld, met daarin de volgende oefeningen: 
lijnvoetbal, penaltyschieten, afstand schieten, raak de bal, dribbelen en partijen. 
De teams kregen de namen van de volgende topclubs Ajax, Arsenal, Barcelona, 
Chelsea, Feyenoord, Liverpool, PSV en natuurlijk mocht Willem II niet ontbreken. 
Willem II de club van centrale verdediger Danny Schenkel, die uitgenodigd was 
door de jeugdcommissie om onze pupillen de fijne kneepjes bij te brengen.

Om half 7 verzamelden alle aanwezige spelers zich rondom de middenstip op 
het hoofdveld. Danny Schenkel stelde zichzelf voor, vertelde dat hij pas sinds 
zijn 21e profvoetballer is. Vóór Willem II speelde hij bij Telstar en Sparta en 
hij woont in Woerden. Daarna mochten de pupillen vragen stellen, en het was 
grappig om te zien dat ze dat ook veel deden, zoals “hoe vaak hij al kampioen 
was geworden en hoeveel bekers hij heeft “.

Daarna gingen de teams aan de slag, en Danny liep rond bij de onderdelen om 
tips te geven of om het onderdeel voor te doen. Rond half 8 konden de pupillen 
uitblazen onder het genot van een lekker glas limonade, om er daarna nog even 
tegen aan te kunnen.
Aan het eind van de clinic, mocht iedereen met Danny op de foto, kreeg iedereen 
een Willem II ballon, handtekening en foto van de selectie van Willem II. Siveo 
kreeg een origineel shirt van Schenkel, met handtekeningen van de selectie, dat 
een mooi plekje zal krijgen in de kantine.
Als afsluiting nog een lekker ijsje, en moe maar voldaan gingen onze mannen 
weer huiswaarts. Klaar voor het nieuwe seizoen!

Monique Kasius

P.S. Er wordt momenteel druk gewerkt aan een vernieuwde website van Siveo. 
Daar zullen de foto’s worden geplaatst die gemaakt zijn tijdens de clinic door 
Ton van Westerop. 

	

Volop aandacht bij het praatje van de  En Danny volgt verrichtingen van de
echte prof. Siveo-pupillen nauwlettend.
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PUPIL VAN DE WEEK

TIMEN	KLEIN
Pupil van de week: Timen Klein, Timen woont in de 
Broeksloot op nr. 9 en is in Leiderdorp geboren op  
4 januari 1999.
Datum: Zaterdag 12 september 2009.
Wedstrijd: Siveo’60 – Berkel.
Eindstand: 1-5.
Balsponsor: Bolton BV.
Welk team speel jezelf: Timen voetbalt in de E1 met 
als leiders Ton Westerop en Joost van der Horst, zijn 
trainers zijn Mike van der Steen en Peter Vermeij.
Welke positie speel jezelf: Rechts voorin, een prima 
plek.
Leukste positie om zelf te spelen: Net achter de spitsen, als de spits dan een bal 
mist kan jij dan de bal toch weer naar voren spelen.
Favoriete club: Feijenoord.
Favoriete speler: Jonathan de Guzman, speelt achter de spitsen, meestal op 
het middenveld.
Favoriete speler  Siveo, een echte favoriet heeft Timen niet.
Man of the match: Mike van der Steen.
Leukste moment van de middag: De aftrap.
Leukste moment van de wedstrijd:  Het einde….
Hobby’s: Vissen.
Favoriet eten: Pizza’s en met witlof doe je hem geen plezier.
Mooiste doelpunt zelf gemaakt:  Vanuit een hoekschop, de bal een draai geven 
en toen ging deze zo het doel in!
Scoren als pupil:  Ja!!

MATHIJS	LEHMAN
Pupil van de week: Mathijs Lehman, Mathijs woont 
in de Eikenlaan op nr. 23 en is op 31 januari 1999 
geboren in Zegveld.
Welke wedstrijd: Siveo’60 - Be Fair.
Datum: Zaterdag 19 september 2009.
Balsponsor: Groenendijk BV.
Eindstand: 1-3
Welk zevental speel jezelf: Mathijs speelt in de E1 
en heeft als leiders Joost van der Horst en Ton 
Westerop, getraind wordt er door Mike van der 
Steen.
Welke positie speel jezelf:  Mathijs speelt links “aanval”, een leuke plek..
Leukste positie om zelf te spelen: Rechts “aanval”, dan loop je eerst een beetje 
naar binnen en dan kan je gelijk rechts schieten, met links duurt het altijd even 
voordat hij kan schieten.
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Favoriete club: Ajax.
Favoriete speler: Huntelaar, gewoon omdat hij het een goeie speler vindt!
Favoriete speler Siveo: Ivo de Boggende, Ivo is volgens Mathijs goed met het 
spel bezig, hij let goed op en is niet ergens anders mee bezig..
Man of the match: Ivo de Boggende.
Leukste van de pupillenmiddag: De warming-up.
Leukste moment van de wedstrijd: Hij vond de hele wedstrijd leuk.
Hobby’s:  Buiten spelen, computeren en wave-boarden.
Favoriete eten: Patat en bruine bonen vindt hij niet lekker (wat vervelend als je 
dat nou net krijgt als je bij een vriendje gaat eten!!).
Mooiste doelpunt zelf gemaakt:  Vanaf het middenveld net onder de lat door 
het doel in,
Scoren als pupil: Ja!

BRAM	DE	KRUIJF
Pupil van de week: Bram de Kruijf, Bram is geboren 
in Woerden op 7 februari 1999. Hij woont in de 
W.Alexanderstraat op nr. 17.
Wedstrijd: Siveo’60 –PPSC.
Datum: Zaterdag 3 oktober 2009.
Eindstand: 3-4.
Balsponsor: Go Sport.
Welk team speel jezelf: In de E1, zijn team heeft als 
leiders Ton Westerop en Joost van der Horst, Mike 
van der Steen is zijn trainer. Hij vindt ze allemaal erg 
leuk.
Welke positie speel jezelf :Verdediging, een leuke plek. Je kan er goed ballen 
tegenhouden!
Welke positie vind je het leukst: Als Bram zelf een positie mocht kiezen zou hij 
op ’t doel willen. Soms staat hij dat ook, hij wisselt af met Dave.
Favoriete club: Ajax.
Favoriete speler: Huntelaar, hij speelt erg goed.
Favoriet bij Siveo’60: Mike van der Steen, ook die speelt heel goed.
Man of the match: Eigenlijk wilde hij hier ook Mike voor kiezen maar die was er 
niet dus , gelukkig behoort neef Edwin ook tot z’n favorieten.
Leukste moment van de middag: De warming-up, we deden allerlei leuke dingen.
Leukste moment van de wedstrijd: Dat hij zelf scoorde vanuit de aftrap.
Hobby’s: Bram “gaat” alleen voor het spelletje voetbal!
Favoriete eten: Pannenkoeken en patat en geen spruitjes!
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Na de wedstrijd met het penalty’s nemen, hij 
schoot de bal net aan de onderkant lat het doel in.
Scoren als pupil: Ja!!



29

ENTHOUSIASME OP …..
…… ZATERDAGOCHTEND (VROEG) …!!

Voor alle junioren en met name de senioren was het seizoen al lang begonnen. 
Het geduld van de allerjongste voetbal(st)ers werd dan ook danig op de proef 
gesteld, maar 19 september was het dan eindelijk zover….. puppy-voetbal ging 
weer van start. De puppy’s die vorig jaar al meededen pakten direct een bal om 
op doel te schieten, de nieuwe aanwinsten keken de kat nog even uit de boom. 
Na de warming-up van Arien waren ook zij over de drempel en enthousiast werd 
om pionnetjes heengedribbeld en ‘geitenbal’ gespeeld. 

Naast 10 enthousiaste puppy’s bestaat de trainersstaf inmiddels uit 4 trainers. 
Waar kom je dat tegenwoordig nog tegen? Frank, terug uit Zuid-Amerika, eiste 
zijn functie bij terugkomst direct weer op. En wat te denken van Wiljo? Die was 
kort na zijn operatie alweer aanwezig om op krukken de training te verzorgen. 
Over enthousiasme gesproken….

Edwin de Kruijf
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		1STE	3de	klas				 GS	 PT	 V	 	 T

  LEONIDAS 6  16 20 - 6
  WDS 6  16   21 - 8
  PPSC 6  15   16 - 8
  BSC 6  13   15 - 8
  REEUWIJK 6   9   13 - 11
  BE FAIR 6   9   12 - 14
  BERKEL 6   7   15 - 13
  ZESTIENHOVEN 6   6   11 - 19
  FLOREANT 6   5    6 - 12
  KAMERIK 6   4    8 - 16
  SCHIEBROEK 6   3    8 - 19
 *SIVEO 6   1    7 - 18

      
		2de		3de	klas	 GS		 PT	 V	 	 T

  KOUDEKERK 2  6  16   20 - 5
  KAMERIK 2    6  15   14 - 10
  ALPHIA 2 6  13   16 - 4
  KATWIJK 6    6  12   26 - 13
 *SIVEO 2 6   9   18 - 13
  ARC 4 6   9   15 - 15
  ZWAMMERDAM 2 6   8   15 - 14
  TAVV 2 6   5   13 - 21
  BSC 2 6   5    8 - 16
  LINSCHOTEN 2 6   4   12 - 21
  QUICK BOYS 4 6   2    9 - 18
  SPORTLUST 4  6   2    8 - 24

   
		3de		4de	klas	 GS		 PT	 V	 	 T

  BE FAIR 4    3   9   13 - 3
  BE FAIR 5    3   6   17 - 6
  ROHDA 3 3   6   16 - 7
  JODAN BOYS 5 3   5   17 - 8
  REEUWIJK 2   3   5    5 - 4
  SPORTLUST 5  3   4    4 - 4
 *SIVEO 3 2   3    6 - 7
  ARC 5 3   3    6 - 12
  SOCCER BOYS 4 3   3    3 - 12
  FLOREANT 3   3   2    2 - 6
  LINSCHOTEN 3 2   1    6 - 16
  BVCB 4 3   0    4 - 14

		4de		5de	klas				 GS		 PT	 V	 	 T

  GOUDA 4 3   7    9 - 6
  DCV 2 3   7    5 - 2
  PERKOUW 2    2   6   10 - 2
  KAMERIK 3    3   5    6 - 3
  NIEUWERKERK 1 3   5    5 - 4
  SPORTLUST 8  2   4    6 - 4
 *SIVEO 4 1   1    3 - 3
  WDS 3 3   1    5 - 9
  RIJNSTREEK 2 3   1    3 - 8
  ROHDA 4  2   0    1 - 8
  SPIRIT 5 3   0    3 - 7

   
		5de		8ste	klas			 GS	 PT	 V	 	 T

  REEUWIJK 8   3   9   13 - 4
  SPORTLUST 13 3   9   11 - 4
  SPIRIT 10    2   6   13 - 4
  SVS 4 3   5    7 - 6
  FLOREANT 6   2   4    6 - 5
  SPORTIEF 4   3   4    9 - 14
  ROHDA 7 3   3    3 - 4
  SOCCER BOYS 6 2   1    5 - 7
  ZWAMMERDAM 6 2   1    4 - 8
 *SIVEO 5 2   0    2 - 6
  AARLANDERVEEN 4 2   0    3 - 9
  ZEVENHOVEN 7 3   0    6 - 11

   
		A1			3de	klas	 GS		 PT	 V	 	 T

  LINSCHOTEN A1 2   6   10 - 1
  DCV A2 2   6    9 - 1
  PERKOUW A1   3   6    7 - 6
  SPORTLUST A2 3   5    9 - 7
 *SIVEO A1 2   4   10 - 3
  RVC A1 3   4   0 - 6
  SCHOONHOVEN A2 2   3    2 - 4
  DILETTANT A2 2   3    5 - 9
  GOUDA A1 2   0    3 - 7
  WADDINXVEEN A2 2   0    0 - 13
  SPIRIT A2 3   0    5 - 13
   

STANDEN SIVEOTEAMS PER 10 OKTOBER 2009
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		A2			4de	klas	 GS		 PT	 V	 	 T

  ALPH BOYS A4 3   9   17 - 6
  ARC A5M 2   6    8 - 2
  NIEUWERKERK A3 2   4    8 - 3
  ZOETERMEER A3 3   4   13 - 11
 *SIVEO A2 2   3   10 - 7
  SEV A2 2   3    6 - 6
  ROHDA A2 3   3   12 - 9
  DSO A4 1   0    2 - 3
  DWO A2 2   0    4 - 15
  ARC A7 2   0    1 - 19

   
		B1			3de	klas	 GS		 PT	 V	 	 T

  ALPH BOYS B3 3   9   15 - 5
  SPIRIT B2    3   7   16 - 7
  SCHOONHOVEN B2 3   6   15 - 8
  WDS B1 2   4   12 - 6
  REEUWIJK B1  2   3    5 - 4
  ARC B3 2   3    4 - 5
  MOERKAPELLE B1 2   3    6 - 12
  STOLWIJK B1  3   3   10 - 12
  ROHDA B2 1   0    2 - 6
  RCL B4 2   0    6 - 8
 *SIVEO B1 3   0    2 - 20

   
		C1			2de	klas	 GS		 PT	 V	 	 T

  ARC C2 3   9   26 - 2
  NIEUWKOOP C1 3   9   21 - 4
  BSC C1 3   7   10 - 3
  WOERDEN C1   3   6    8 - 3
  ALPHEN C1    3   4    6 - 7
  KOUDEKERK C1 2   3    5 - 3
  NICOL BOYS C1 2   3    4 - 4
  ROHDA C1 3   3    8 - 15
 *SIVEO C1 3   3    3 - 10
  REEUWIJK C1  2   0    2 - 8
  WDS C1 2   0    2 - 28
  TAVV C1 3   0    4 - 12

		C2			5de	klas	 GS		 PT	 V	 	 T

  ALPH BOYS C7 3   7   17 - 2
  LINSCHOTEN C2 2   6   16 - 0
  NIEUWKOOP C3 2   4    7 - 4
  ROHDA C2 1   3    3 - 0
  ESTO C2 2   3    5 - 3
  ZOETERMEER C7 2   3    6 - 14
  ARC C6 3   3   10 - 8
  BSC C2 3   3    1 - 10
  SPORTLUST C4 2   0    0 - 11
 *SIVEO C2 2   0    1 - 14

   
		D1			6de	klas	 GS		 PT	 V	 	 T

  NICOL BOYS D2 3   9   17 - 5
  ALPH BOYS D7 4   9   28 - 6
  KAMERIK D1   4   9   12 - 4
 *SIVEO D1 4   9   22 - 15
  LINSCHOTEN D1 4   9   12 - 7
  AARL’VEEN D1 3   3    8 - 9
  WOERDEN D3   3   3    8 - 13
  ARC D6M 4   3    4 - 14
  ZWAMMERDAM D2 3   0    6 - 28
  VEP D2 4   0    5 - 21
 

  
		E1			6de	klas	 GS		 PT	 V	 	 T

  NIEUWKOOP E3 4  12   26 - 2
 *SIVEO E1 4   9   36 - 11
  ALTIOR E3    4   7   16 - 11
  ARC E9 4   6   24 - 17
  ALPHIA E2    4   6   13 - 13
  WDS E2 4   6   16 - 19
  KAMERIK E2   4   6   16 - 26
  SPORTLUST E6 4   4   10 - 23
  WOERDEN E4   4   3   16 - 28
  ALPH BOYS E5 4   0    9 - 32
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		E2			7de	klas	 GS		 PT	 V	 	 T

  ROHDA E3 4  12   38 - 3
  TOGB E7 3   9   29 - 6
  JODAN BOYS E7 4   9   34 - 13
 *SIVEO E2 4   9   17 - 15
  ARC E11 4   6   17 - 28
  FLOREANT E6  4   3   18 - 29
  SPORTLUST E7 3   0    6 - 21
  OLYMPIA E6   3   0   10 - 30
  ALPH BOYS E8 3   0    0 - 24
   
		F1			9de	klas	 GS		 PT	 V	 	 T

 *SIVEO F1 4  12   12 - 2
  NIEUWKOOP F5 4   9   17 - 3
  WOERDEN F6   4   9   19 - 13
  AARL’VEEN F1 4   9    9 - 5
  NICOL BOYS F2 4   6   14 - 13
  SPORTLUST F8 3   3   14 - 12
  ARC F11 3   3    2 - 12
  NSV F2 4   3    6 - 12
  WDS F2 2   0    2 - 6
  ALPH BOYS F12 4   0    5 - 22
   
		F2			10de	klas			 GS		 PT				 V	 	 T

  LINSCHOTEN F3 4  12   49 - 1
 *SIVEO F2 4   9   28 - 5
  WDS F2 3   6   29 - 11
  SPORTIEF F1  4   6   10 - 18
  VEP F5 4   6   17 - 29
  NIEUWKOOP F8 3   4    5 - 3
  WOERDEN F8   3   4   13 - 15
  ALPH BOYS F17 3   3    6 - 17
  SPORTLUST F10 4   3   15 - 26
  NSV F5 4   0    0 - 47

		F3			10de	klas			 GS		 PT	 V	 	 T

  SPORTLUST F11 4  12   30 - 0
  VEP F6 4  10   12 - 7
  WOERDEN F9   3   9   11 - 3
  LINSCHOTEN F4 4   7    6 - 8
  NICOL BOYS F3 4   6   10 - 16
 *SIVEO F3 4   4    4 - 5
  ZWAMMERDAM F3 4   3    6 - 10
  ALPH BOYS F18 4   3    7 - 13
  KAMERIK F3   4   1    6 - 19
  WDS F3 3   0    0 - 11

		DA1		4de	klas	 GS	 PT	 V	 	 T

  ROHDA DA1    3   9   29 - 4
 *SIVEO DA1    3   9   19 - 3
  SCHIPLUIDEN DA1   2   6    8 - 0
  SCHOONHOVEN DA1 2   6 7 - 3
  cvvZWERVERS DA2 2   6    7 - 5
  SPORTLUST DA1 3   4    5 - 4
  ALTIOR DA1   3   3    7 - 6
  REEUWIJK DA1 3   3    7 - 7
  ZEVENHOVEN DA2  2   1    2 - 10
  BERKEL DA3   3   0    3 - 15
  AMMERSTOL DA1 3   0    4 - 18
  SVS DA2  3   0    2 - 25
   
		DA2		5de	klas	 GS		 PT	 V	 	 T

  RKAVV DA2    2   6   18 - 5
 *SIVEO DA2    2   6    8 - 1
  ZWAMMERDAM DA1 2   6    5 - 3
  AARL’VEEN DA1 3   6   32 - 6
  KAGIA DA1    1   3    5 - 0
  NOORDWIJK DA1 2   3    3 - 8
  KOUDEKERK DA1 3   3    9 - 9
  RIJNSB BOYS DA1   3   3   14 - 23
  DOCOS DA2    1   0    0 - 1
  SEV DA1 1   0    0 - 3
  LINSCHOTEN DA1    2   0    9 - 23
  LEIDEN DA1   2   0    2 - 23
   
		MEI	B	2de	klas			 GS		 PT				 V	 	 T

  LINSCHOTEN MB1 3   7   11 - 3
  VEP MB1 2   4    9 - 3
  CKC MB1 1   3    2 - 0
  SOCCER BOYS MB2 2   3 4 - 6
  ARC MB2 0   0   0 - 0
  BERKEL MB2   1   0    0 - 2
 *SIVEO MB1    1   0    0 - 4
  WADDINXVEEN MB1 2   0    0 - 8
    




