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VAN DE REDACTIE

Het is jammer maar het wil met onze vlaggendragers nog niet echt lukken. 
Terwijl heel ons cluppie overtuigd is van de goede bedoelingen en inzet van 
zowel coach Anton Broers als de jongens, komen we in een steeds moeilijker 
pakket. Werden eerst nog wedstrijden echt schlemielig verloren, daar blijkt – 
gelet op de afstraffing van afgelopen zaterdag - het zelfvertrouwen inmiddels 
toch wel een deuk(je) te hebben opgelopen. Anton beseft zich als geen ander 
dat het juist nu zaak is om de kopjes omhoog te krijgen en de sfeer in de 
groep te houden. Wij houden daarin het volste vertrouwen… en zowel spelers 
als bestuur blijken dat gelukkig ook onvoorwaardelijk te hebben. Dat blijkt al 
uit de contractverlenging die beide partijen nu al overeen kwamen. Dus even 
volop tijd om te gaan werken aan een nieuwe start eind januari… 

Betere resultaten zijn er te melden bij de reserves, het 4e elftal en met 
name ook de beide dameselftallen. Daarin zitten nog kampioensaspiraties. 
Die aspiraties zijn al volledig waargemaakt door de F1, die de eerste geel-
blauwe titel van het seizoen veroverde. En er zijn binnen de Siveo-jeugd meer 
mogelijkheden.

In dit Siveo Nieuws staan verder eigenlijk centraal de activiteiten naar ons 
gouden jubileum in juni volgend jaar. Voorzitter Rikkert doet de aftrap en we 
rekenen al bij de kick off op 2 januari op een volle Beemd. 

In deze editie treffen jullie verder onder meer de volgende bijdragen aan:
- Het gezellige oktoberfest op de Beemd. 
- Het goede gevoel bij Siveo-2
- Indrukken van de Algemene Leden Vergadering via de notulen.
- Een babbeltje met Paulien Ton, de nieuwbakken secretaris.
- Een spelregelavondje bij de C-junioren.
- De jeugdtrainerscursus onder leiding van Marcel Wagenhuis.
- Het bezoek van de Sint, waarbij uiteraard ook de puppy’s. 
- De eerste ochtendwedstrijd op de Beemd bij kunstlicht.
- Penaltykillers binnen de Siveojeugd.
- Andere wetenswaardigheden binnen ons cluppie.

Wij wensen jullie oprecht gezellige en sfeervolle dagen. 
En veel goeds voor 2010.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

Volgende inleverdatum kopij:
26 februari 2010
43e jaargang nr. 3, december 2009
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VAN DE VOORZITTER

2010 staat voor de deur. Nu al !! Voor mijn gevoel is het seizoen pas net 
begonnen, maar de scheurkalender drukt me met de neus op de feiten… 
Sinterklaas is alweer terug naar Spanje en de Kerstkalkoen & oliebollen liggen 
op ons te wachten. Ach, de tijd gaat hard als je het naar je zin hebt. Laten we 
het daar maar op houden.

De jaarwisseling betekent in de voetballerij winterstop. Even geen competitie 
en geen trainingen. En we bekijken de tussenstand. De prestaties van onze 
gelederen lopen nogal uiteen. De beide damesteams doen volop mee in de 
bovenste regionen, maar het vlaggenschip staat op een ontsierende positie. 
Het 2e presteert best goed maar laat hier en daar wat steekjes vallen, het 3e 
heeft beduidend meer punten dan vorig jaar rond deze tijd, het 4e voert de 
ranglijst aan net boven Kamerik op basis van doelsaldo en het 5e staat nog 
geheel zonder punten. 
En als we een blik op de lijsten van de jeugdteams werpen, zien we o.a. het 
volgende. De F1 heeft zonder puntverlies het kampioenschap gepakt. De 
E1 heeft de 2e plek behaald en zal in het voorjaar een klasse hoger spelen. 
De A1 staat op de 3e plek 3 punten achter de nr. 2 met 1 wedstrijd minder 
gespeeld. Bij winst pakken ze de 2e plek over van Sportlust. De D1 staat 
bovenaan met gelijk aantal punten als Linschoten en Kamerik, maar met 1 
wedstrijd minder gespeeld. Een comfortabele positie dus. De overige teams 
staan op uiteenlopende plaatsen in de ranglijsten, maar dit kan allemaal nog 
veranderen in de 2e seizoenshelft. 

Direct na de jaarwisseling, op zaterdag 2 januari, vindt de kick off van het 
50-jarig jubileum plaats. In deze editie van het Siveo Nieuws staat een 
uitgebreid overzicht van (bijna) alle activiteiten. En jullie hebben hem vast al 
gezien, een los vel met de data en activiteiten van het jubileum. Deze kun je 
gemakkelijk ergens ophangen zodat je de data niet vergeet. Neem de data 
ook over in je agenda om dubbele afspraken te voorkomen.

Graag wil ik jullie aandacht vragen voor het stukje over de gebruiksadviezen 
t.a.v. het kunstgrasveld verderop in deze editie. Ons complex beschikt nu over 
een mooi veld. Laten we dit dan ook mooi en schoon houden, opdat we er met 
z’n allen nog lang plezier van hebben.  

Allemaal hele fijne, gezellige feestdagen toegewenst en al het beste voor 2010!

Rikkert
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OP NAAR EEN …..
…. ”GOUDEN”  SIVEO

2 januari 2010 is het zover, de kick off van het 50-jarig 
jubileum; een half jaar vol activiteiten op weg naar 
het ’Gouden’ SIVEO. Ik wil jullie graag meenemen in 
een vooruitblik door het komend halfjaar. 

2 januari vindt het ’snerttoernooi’ plaats. Een toer-
nooi waarin we graag iedereen van SIVEO willen 
terugzien. ’s Ochtends van 10.00 – 13.00 uur worden 
de F & E en D & C & Meisjes (in 2 aparte groepen) 
door elkaar gemixt. Na het toernooi zullen zij gezellig 
in de kantine een hapje eten. ’s Middags vanaf 13.30 uur treden de A & B, 
dames en heren aan. Een passende winterkost zal er vast wel in gaan na al 
dat geren achter die bal en onder het genot van een drankje zijn er ook nog 
wat oude beelden te zien. Wij pakken daarbij alvast een greep uit het verleden 
van SIVEO. Voor de deelnemers ’s middags hangt er een intekenlijst op het 
prikbord in de kantine; het kan ook via de mail aan Rikkert of Jeroen..
De jeugd zal via de leiders benaderd worden.

15 januari bingo-/filmavond
Vorig jaar was het al een groot succes, de bingo-/filmavond voor de jeugd  
(E, D, C & M). Vandaar dat deze ook dit jaar niet mag ontbreken. In het donkere, 
koude, (helaas) vaak ook natte januari wordt de kachel in de kantine opgestookt 
om er weer een héle gezellige avond van te maken. (vrijdag 15 januari)

Een weekje later is het alweer tijd voor de enthousiaste club klaverjassers. 
In de eerste maanden van 2010 zullen de klaverjasavonden regelmatig 
opduiken tussen de andere evenementen door. Ook hier wordt een feestelijk 
jubileumtintje gegeven aan de activiteiten. 

Op woensdag 17 februari vindt speciaal voor de jongste jeugd een winteruitje 
plaats bij ’t Leeuwtje in Noorden. Een groot IJsfeest voor de teams D, E & F. 

Op 5 maart wordt het een griezelige avond. Spoken, geesten en andere 
griezelige figuren maken de spooktocht voor C, B & MB tot een ’angstaanjagend’ 
avontuur. We zullen zien of ze ongeschonden hun missie zullen afronden.

En dan zaterdag 20 maart, dat wordt een hele bijzondere dag. De hele dag 
wordt vrijgehouden van voetbal, dit is bij de KNVB vastgelegd. Dit biedt ons 
dus de gelegenheid om er een knallend jubileumfeest van te maken. De details 
laat ik nu nog even achterwege, maar ik verzeker je dat het één heel grote 
feestdag gaat worden. Overdag worden vele activiteiten georganiseerd voor 
jong & oud en ’s avonds maken we er nog een spetterend feest van. 

Na de spooktocht van 5 maart is het nu de beurt aan de D, E & F om op vrijdag 
16 april een heuse vossenjacht te houden. Dat wordt ongetwijfeld weer heel 
veel lachen geblazen.
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Een jubileum kan natuurlijk niet zonder reünie. Waar zijn die oud-leden heen 
gegaan? Om alle mensen van vroeger en nu weer bij elkaar te brengen, wordt 
een reünietoernooi georganiseerd. Het voetballen is puur recreatief en van 
ondergeschikt belang, maar zeer vermakelijk alvorens we in de kantine onder 
het genot van een hapje en een drankje het mooie veelzijdige beeldmateriaal 
uit het 50 jaar SIVEO verleden bewonderen.

De aller-, allerjongsten van ons cluppie vergeten we natuurlijk ook niet. Op 24 
april zullen de puppy’s meedoen in een toernooi met puppy’s van clubs uit de 
buurt.  En op zaterdag 15, 22 en 29 mei zijn er dan nog toernooien voor de  
F, E, D, C & MB.

Een activiteit die ook dit jaar niet mag ontbreken, is het slaapfeest. Dit jaar in 
mei was een daverend succes waar nog lang over nagepraat werd. Op 28 mei 
worden de F & E weer uitgenodigd om op de Beemd helemaal tot ’rust’ te komen. 

Op 29 mei zullen 2 bijzondere wedstrijden worden gespeeld op de Beemd. 
’s Middags zal het kampioensteam van het zilveren jubileum (1999-2000) 
aantreden tegen een Regioteam. Deze wedstrijd is een leuke voorloper voor 
de hoofdwedstrijd van deze dag, Oud-Feijenoord vs SIVEO 1. Geweldig om 
al die bekende Feijenoord-toppers te zien optreden tegen de toppers van nu 
van SIVEO. Natuurlijk is iedereen van harte welkom op de Beemd om deze 
wedstrijden te komen aanschouwen.

Zaterdag 5 juni gaat SIVEO internationaal. Voor de A, B en MB zijn we druk 
bezig om buitenlandse clubs zover te krijgen om af te reizen naar het pittoreske 
Zegveld. Tezamen met wat bekendere clubs uit de regio zal dit in een toernooi 
worden gegoten. 

Nog een traditie die SIVEO rijk is, is het Stratenvoetbal. Ook in een jubileumjaar 
is dit een vast punt in de evenementenagenda. Op zaterdag 12 juni nemen de 
straten van Zegveld het tegen elkaar op. Ter ere van het jubileum zal een 
profkeeper geregeld worden voor de penalty’s van de jeugd. 

En dan is het zover, 22 juni 2010 bestaat SIVEO 50 jaar. Aangezien dit een 
dinsdag betreft, niet echt een geschikte dag voor een feest, vindt het Gouden 
Jubileumfeest plaats op zaterdag 26 juni 2010. Met leuke artiesten voor jong 
& oud maken we er een spetterend slotfeest van !!

In deze editie van het SiveoNieuws is ook een los vel bijgevoegd, waarop alle 
data en activiteiten in het kader van het jubileum genoemd staan. Bewaar 
deze dus goed !! Hang hem op je prikbord, de koelkast of boven je bed !!!  
(voor extra exemplaren kun je terecht bij Rikkert)

Speciaal voor het jubileum is een e-mail adres aangemaakt waar jullie terecht 
kunnen voor vragen en opmerkingen, 50jaar@siveo.nl !!!

En dan is er natuurlijk nog de jubileum-hyve, SIVEO ’60 viert 50-jarig jubileum. 
(http://siveo-50jaar.hyves.nl)

Rikkert
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EFFE EEN BABBELTJE MET ….
                  …..…… PAULIEN TON..!!!

Het laatste babbeltje van 2009, met het allernieuwste 
bestuurslid van ons geel-blauwe cluppie: Paulien 
Ton. Paulien is in de allerlaatste ledenvergadering 
aangetreden als secretaris, zij is in de plaats gekomen 
van Lennie die af moest haken in verband met haar 
studie die zij in september begonnen is.

Paulien, geboren op 26 oktober 1980 in Zegveld, 
wonend in Woerden op de Gr. Grimmkade nr. 17 en 
is werkzaam als assistent-accountant bij het bedrijf: 
Grant Thornton te Woerden. Zij deed hiervoor de 
HBO opleiding: Bedrijfseconomie.

Paulien komt al jaren bij Siveo, niet gelijk als voetbalster maar als grote fan 
van haar vader en vervolgens van haar twee broers die ook alle twee nog 
steeds voetballen bij ons cluppie. Eerst voetbalde vader Henk zelf, maar toen 
de ’mannen’ gingen voetballen is vader Henk gestopt met ’ballen’ en leider 
geworden van één van deze mannen. Paulien ging vaak met hem mee om 
vanuit de dug-out de wedstrijden te volgen. 
Niet alleen was het zo dat de 4 ”Tonnen” op zaterdag gezamenlijk op het voet-
balveld te vinden waren, ook op zondags zaten z’n met z’n vieren voor de 
beeldbuis als Studio Sport er was en zat moeder Wilma vaak in d’r uppie boven!

Van jongs af aan heeft het ’spelletje’ al vat op Paulien gehad.Regelmatig werd 
er op het veldje achter wel een balletje getrapt met de buurjongens Van der 
Geer en de Vink, maar het duurde wel even voordat ze zelf echt de ”groene” 
mat betrad. Jaren heeft ze gevolleybald maar zo’n jaar of 7 geleden toen er 
door een paar dames o.a Petra Woerde, Corina Biemond en Karina Hensen 
het damesvoetbal weer ”nieuw” leven in geblazen werd bij Siveo, besloot ze 
toch over te stappen op voetbal. Het 1e jaar deed ze nog beide sporten maar 
daarna wierp ze zich toch helemaal op het voetballen. 
Ze startte in een team met o.a. Gerineke, Madelon, Corina, Lennie, Petra, 
Karina, Ivonne den Hartog en Ivonne Schieman, Diana, Chantal en Neila 
Veerman. Het 1e jaar werd alles door hen zelf verzorgd, zowel de training als 
het leiden van de wedstrijden. Al snel werd de vader van Petra, Rien, bereid 
gevonden om leider te worden van dit team. Nu voetbalt ze in de ”roulatiepoule”; 
vaak betekent dit spelen in het 2e omdat er daar minder speelsters zijn. Helaas 
is ze nog nooit kampioen geworden maar de vooruitzichten van dit jaar zijn 
zeer gunstig, beide teams draaien prima mee in de top van de ranglijst…dus 
wie weet!!

Het zou ook mooi zijn zegt Paulien als we volgend seizoen weer een ”betaalde” 
trainer zouden krijgen. Niet dat de huidige trainers Lucas en Alex het niet goed 
doen, de beide mannen doen hun uiterste best en zijn er altijd, maar iemand 
met weer eens een frisse kijk op de teams zou niet verkeerd zijn. 
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Het zou ook gerust weer Ton mogen zijn van haar. Verder is haar wens dat de 
dames door elkaar heen gaan voetballen in de 2 teams, geselecteerd in een 
’goed’ team en een nog iets ’beter’ team. Paulien is ook van de partij als er 
een barbecue of weekendje uit voor de dames georganiseerd moet worden, 
al diverse keren heeft ze dit op zich genomen. Dit jaar heeft zij wat dit betreft 
vrijaf, nu doen andere meiden het.
Ze draagt dus een ”flinke steen” bij aan ons geel-blauwe cluppie: secretaris 
van het bestuur en samen met nog enkele andere dames organiseert ze 
”werkavonden”, dan wordt er gepoetst en gezeemd om de kantine eens een 
extra schoonmaakbeurt te geven. Nu staat er een werkdag/avond gepland 
tussen kerst en oud en nieuw, …zijn er nog mensen die zich geroepen voelen 
ook een helpende hand te bieden die kunnen zich aanmelden bij Paulien, 
Gerineke of Lennie!

Paulien is echt een gezelligheids”dier”, regelmatig is ze te vinden op de bank 
bij Gerineke om samen een voetbalwedstrijd te kijken op TV. Daarnaast kijkt 
ze graag de ziekenhuisserie: Grey’s Anatomy. Deze serie wordt zelf door haar 
opgenomen als ze eens niet kan kijken… nee dit wil ze absoluut niet missen! 
Of zelf naar een wedstrijd van Ajax gaan is erg leuk. Verder vertelt ze dat ze 
meer buitenshuis te vinden is als binnenhuis…graag zoekt ze de gezelligheid 
op, de hort op dus maar ook gewoon een spel doen vindt ze ook leuk.
Op vakantie gaan is een andere ”hobby” van haar, liefst zou ze verre reizen 
maken, dit jaar bezocht ze Mexico en volgend jaar zou ze Australië wel willen 
door reizen met een camper… maar voor een weekendje uit of snowboarden 
in Duitsland ben ik ook altijd te porren!

Paulien, ik hoop dat je nog jaren (bestuurs) lid blijft bij ons geel-blauwe cluppie 
waarvan je zelf zegt:
Een lekker klein cluppie, waarin iedereen persoonlijk betrokken is en ook al 
woon ik in Woerden, m’n geschiedenis ligt hier in Zegveld, bij Siveo waar 
trouwens ook heel veel vrienden en vriendinnen elke week te vinden zijn!

Margriet Vermeij

SIVEO VERLENGT CONTRACTEN MET ….
…… HOOFD- EN JEUGDTRAINER..!!

Het is een ieder wel bekend dat in de maand december gesprekken worden 
gevoerd met de hoofd- en jeugdtrainer. 
Onze hoofdtrainer Anton Broers is aan zijn 1e seizoen bezig als trainer van 
een hoofdmacht, maar heeft daarvoor al bewezen een goede trainer te zijn bij 
Kickers ’69 uit Leimuiden en VVSB uit Noordwijkerhout. 
Siveo is de afgelopen twee jaar gepromoveerd naar de 3e klasse en momenteel 
hebben wij nog wat moeite om aan te haken aan het niveau van deze klasse. 
We zijn nooit echt weggespeeld, maar de punten bepalen wel de ranglijst.
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Ondanks de mindere resultaten ziet de spelersgroep en het bestuur géén 
enkele reden om het contract van deze enthousiaste trainer te beëindigen, 
dus het bestuur heeft besloten om zijn contract met één jaar te verlengen. 
Anton Broers zal met de spelersgroep alles uit de kast halen om Siveo ’60 
voor de 3e klasse te behouden. 

Hans van Tricht heeft jaren ons 2e elftal onder z’n hoede gehad en zag een 
grote uitdaging in de vacature van jeugdtrainer bij Siveo ’60. 
De trainingen zijn gevarieerd en worden beloond met een grote trainings-
opkomst van onze A- en B-Junioren. Op zaterdag coacht Hans onze A1, waar 
de verwachtingen erg hoog van zijn. Hans zal met zijn jongens strijden om de 
hoogste plaatsen. 
Het doet het Siveo-bestuur deugd dat we opnieuw een goede jeugdtrainer 
tussen onze eigen leden hebben getroffen. Hans van Tricht en het bestuur zijn 
dan ook overeengekomen de samenwerking met één jaar te verlengen. 

Namens het Bestuur,
Hans Bregman - TC

SIVEO 2, MET EEN GOED GEVOEL  ...
……………. DE WINTERSTOP IN ..!!

Waar het met ons vlaggenschip nog niet wil vlotten, daar draait Siveo 2 goed 
mee in de reserve 3e klasse B. Met een vierde of vijfde plaats wordt er maar 
liefst 7 weken gerust. Waar er voorheen nogal wat wedstrijden werden afgelast 
daar zijn dit seizoen alle 13 wedstrijden al gespeeld. Hiervan zijn er 6 in winst 
omgezet, 5 gelijk en slechts 2 verloren. Het hoge aantal gelijkspelen kan ons 
aan het eind van het seizoen nog wel eens opbreken. Maar overall heerst een 
positief gevoel.
In de 2e periode staan we achter Quick Boys 4 op de 2e plaats met nog 
2 wedstrijden te gaan. Uit de laatste 5 wedstrijden werden 11 punten gehaald 
en deze lijn moeten we na de winterstop doorzetten.
De winterstop is ook een welkome rustperiode, waardoor er vele blessures 
weer kunnen helen en wij weer fris van start kunnen eind januari. De laatste 
weken zijn er regelmatig spelers uit het 3e en de A toegevoegd om de basiself 
compleet te krijgen. Wat de laatste week zichzelf uitbetaalde, omdat Rick 
Voorend voor de winnende goal tekende tegen ARC 4. 
Met 13 gespeeld 23 punten hebben we 33 goals voor en 23 tegen, waaruit we 
kunnen opmaken dat we toch meestal wel attractief spelen met bijna 3 goals 
voor per wedstrijd, maar ook 2 tegen.
Mike van der Steen is veruit de gevaarlijkste man en hij loopt met 10 goals uit 
8 wedstrijden (+ 2 invalbeurten) 1 op 1. 
Dat we de eerste seizoenshelft door vele blessures geplaagd zijn blijkt wel uit 
het grote aantal gebruikte spelers. In 13 wedstrijden zijn maar liefst 32 spelers 
ingezet. Van deze 32 is Erik Verlaan de meest ingezette basisspeler met de 
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meeste speelminuten (940), op de voet gevolgd door Remco van Amerongen 
(930).
Als we de statistieken erop naslaan dan zijn we het kwetsbaarst in het kwartier 
net na rust en krijgen we in de eerste 10 minuten en de laatste 10 minuten 
bijna geen goals tegen.

Maar scoren doen we vrij constant en vooral in de laatste 10 minuten, we lijken 
wel Duitsers (of is dit een gevolg van het oktoberfeest).

Tijd voor wat pepmiddelen in de thee lijkt me.
Hoe dan ook, in de tweede seizoenshelft zullen we er alles aan doen om aan 
het eind in de prijzen te geraken. Aan de sfeer in groep zal het niet liggen, want 
deze is optimaal.

Prettige feestdagen
Eric
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NOTULEN ALV 13 NOVEMBER 2009 

Aanwezig: 21 leden, Rikkert Versluis (voorzitter), Bram Angenent, Jeroen Groen in 
’t Wout, Hans Bregman, Margriet Vermeij, Ronald Koster en Paulien Ton (notulist)

1. Welkom en opening
Voorzitter, Rikkert Versluis, heet de aanwezigen hartelijk welkom en opent de 
vergadering om 20.30 uur.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. 

3. Notulen ledenvergadering 31 oktober 2008
Eric van den Hoeven Bij de rondvraag staan geen antwoorden vermeld. 

Alles is reeds afgehandeld.
Rinus Hoogerbrugge Kleedkamer scheidsrechter prima opgeknapt. Alleen 

de vloer is erg glad. Kan hier wat aan gedaan worden? 
Dit gaat opgepakt worden.

4. Financieel verslag seizoen 2008-2009 en begroting 2009-2010
Het negatieve resultaat van de jaarrekening 2008-2009 is mede ontstaan 
doordat de kosten van oa. de rookruimte en fundering terras, aanschaf 
containers, opknappen scheidsrechtershok en aanpassen elektriciteit ivm 
verlichting direct ten laste van het resultaat zijn gebracht in plaats van het 
activeren op de balans. 
– �Jan van Amerongen: In de begroting is een bedrag opgenomen als 

bijdrage jeugd kunstgras. Waarvoor? De bijdrage jeugd kunstgras in 
de begroting dient anders omschreven te worden, deze kosten zijn 
voornamelijk als bijdrage in de extra kosten inzake het energieverbruik van 
het kunstgrasveld. De contributie voor de jeugd willen wij niet verhogen, 
omdat wij de jeugd juist aan het sporten willen houden, vandaar dat het 
budget voor jeugdactiviteiten wat wordt verlaagd.

  Dick van den Hoeven: Anders staat de last bijdrage aan gemeente voor 
kunstgrasveld onjuist vermeld.

– �Peter Rietveld: Is er al subsidie aangevraagd voor het jubileum? 
Mogelijkheden t.a.v. subsidies worden op dit moment uitgezocht.

–  Dick van den Hoeven: De pot TAGB wordt steeds groter, wat gaat hiermee 
gebeuren?

  Het nieuwe speelhuisje is reeds betaald uit de pot TAGB. Het hekwerk ed. is 
gesponsord door Frank de Bruijn. Tevens zullen de nieuwe trainingsdoeltjes 
ook uit deze pot worden betaald.

  Bestuur vraagt aan de aanwezige leden TAGB wat zij willen met het 
geld: Geen onderhoudswerkzaamheden. Dus de aanleg van het pad 
naar het 2e veld niet, maar bijvoorbeeld nieuwe jassen voor de trainers/
leiders, het jubileumboek ea. wel uit de pot TAGB betalen. Het bestuur 
zou het waarderen als (TAGB)-leden nieuwe bestedingssuggesties zouden 
aandragen, zodat het bestuur deze zou kunnen honoreren. Via het Siveo-
nieuws zal het bestuur de leden informeren over de gedane bestedingen.
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De balans per 1 juli 2009, de winst- en verliesrekening 2008-2009 en de 
nieuwe begroting 2009-2010 worden door de Algemene Leden Vergadering 
vastgesteld. De leden stemmen eveneens in met het voorstel om het negatieve 
resultaat aan het eigenvermogen te onttrekken.

5. Voorstel contributie verhoging
Om de stijging van de kosten te kunnen dekken, stelt het bestuur een 
contributieverhoging voor. De reguliere verhoging bedraagt 2% voor de 
kleding en 4% voor de contributie als verhoging in de energielasten. Daarnaast 
is er een bijzondere verhoging als gevolg van de verwachte hogere huurlasten 
van het nieuwe kunstgrasveld. Deze bijzondere verhoging wordt enkel 
doorgevoerd aan de spelende en trainende senioren, en wel respectievelijk  
€ 10,- en € 5,- op jaarbasis.
Dit voorstel is unaniem goedgekeurd door de leden.

6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming lid
De kascontrolecommissie (bestaande uit Matthijs Brak, Sander van ’t Hoff en 
Paulien Ton) heeft zijn goedkeuring gegeven voor de financiële administratie. 
Er zijn geen bijzonderheden. 
Aftredend is Paulien Ton (ivm toetreding tot het bestuur). Als nieuw lid van de 
kascontrolecommissie is Lennie Bunnik benoemd.
 
7. Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend zijn Jeroen Groen in ’t Wout en Lennie Bunnik. Jeroen 
Groen in ’t Wout stelt zich herkiesbaar. Lennie Bunnik treedt af ivm studie.

Het bestuur is op zoek gegaan naar een nieuwe kandidaat en heeft Paulien 
Ton (als afgevaardigde vanuit de dames) gevonden om de functie van Lennie 
Bunnik op te volgen. Zij zal eveneens als secretaris gaan functioneren. 
Volgens de statuten (art. 12) moeten leden van het dagelijks bestuur in functie 
worden gekozen. Onder de aanwezige leden en het bestuur is door middel 
van applaus Paulien Ton gekozen als secretaris.
Daarnaast heeft Ronald Koster vlak na de Algemene Ledenvergadering van 
vorig jaar de functie van Joost van der Horst overgenomen. 

8. Kunstgrasveld
Het nieuwe kunstgrasveld is al weer enige tijd in gebruik. Echter het financiële 
plaatje (oa. de nieuwe huur) met de Gemeente Woerden is nog niet duidelijk.
Medio november 2008 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de 
kunstgrasvelden in Harmelen, Kamerik en Zegveld. Hierbij is bepaald dat de 
verenigingen maximaal 30% van de investeringen moesten betalen. Daarmee 
wordt verrekend het mogelijke BTW voordeel en subsidies. Dit resulteerde 
in een bijdrage voor Siveo tussen de € 30.000,- en € 50.000,-. De rente en 
aflossing bedragen dan tussen de € 3.000,- en € 5.000,-. 
Echter de Gemeente Woerden wil de vergoedingen voor de kunstgrasvelden 
harmoniseren. Hierdoor zou de huur van de kunstgrasvelden verhoogd moten 
worden met € 9.000,- per jaar. De Gemeente Woerden wil dit realiseren door 
de contributie van alle leden (circa 300 leden) te verhogen met € 10,- per 
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jaar, drie jaar lang. Het bestuur is het niet eens met deze beslissing. Zij vindt 
dat de Gemeente Woerden zich moet houden aan eerdere afspraken en de 
bijdragen niet moet gaan harmoniseren. Bovendien vindt het bestuur dat deze 
verhoging alleen zou mogen gelden voor spelende senioren en niet voor de 
jeugd. Dit betekent voor Siveo 107 leden x € 30,-. Dit betekent een verhoging 
van € 3.210,- na drie jaar.

Het bestuur vraagt de leden om hun visie ten opzichte van bovenstaande.
De leden zijn het er unaniem over eens dat het bestuur haar poot stijf moet 
houden, ook al moet het bestuur hiervoor naar de raad en pers. Afspraak is 
afspraak. De leden stemmen voor het voostel van het bestuur. Tot op heden is 
er geen verhoging doorgevoerd. In het contract staat vermeld dat de verhoging 
met terugwerkende kracht zal worden doorgevoerd vanaf 1 september.

Als er toch extra verhogingen aankomen dan vinden de leden dat dit in 
beginsel zoveel mogelijk binnen de begroting moet worden opgevangen en 
niet zou mogen leiden tot extra contributieverhogingen.
– �Jan Hendrik van Pruissen: Door wie wordt het kunstgras onderhouden? 

De Gemeente Woerden zal het kunstgras onderhouden, aangezien wij niet 
over de juiste materialen beschikken.

– �Eric van den Hoeven: Worden de regels voor het betreden kunstgrasveld 
opgehangen? Ja, deze zullen in de kleedkamers worden opgehangen 
en/of bordjes hangen bij het veld. De borstels voor het betreden van het 
kunstgras worden geplaatst bij de ingang van het veld.

– �Paul Vonk: Hoe zit het met schaafwonden? Het valt mee met de schaaf-
wonden. Veel positieve geluiden (ook van tegenstanders) 

9. Jubileumcommissie
Volgend jaar bestaat Siveo 50 jaar en zullen er diverse activiteiten georganiseerd 
worden. Al deze activiteiten zullen gepubliceerd worden in het Siveo-nieuws. 
Tevens komt er een e-mailadres: 50jaar@siveo.nl. Indien men suggesties, 
opmerkingen ed. heeft kan men dit mailen naar dit mailadres.
– �Jan van Amerongen: Worden de activiteiten ook afgestemd met de 

diverse verenigingen in het dorp? De activiteiten zijn momenteel nog niet 
afgestemd. Dit zal wel gaan gebeuren.

10. Mededelingen
Inmiddels is Siveo in het bezit van een AED. Deze is gesponsord door de 
Rabobank. Deze zal op een zichtbare plek komen te hangen, welke altijd 
bereikbaar is.

11. Rondvraag
– �Lennie Bunnik: In de zomer, voor de opening van het kunstgrasveld, hebben 

wij met een aantal dames de buiten/binnenboel schoongemaakt. Dit was 
erg vies. Ik stel voor om een paar keer per jaar een schoonmaakdag te 
organiseren, zodat alles beter onderhouden wordt. Dit is een goed idee. 
Er zal rond de kerstvakantie een schoonmaakdag georganiseerd gaan 
worden.
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– �Mark Wiegeraad: Kunnen de stukken, agenda, notulen vorig jaar en bijlagen 
voor de vergadering in het vervolg gekoppeld worden aan de uitnodiging, 
zodat iedereen de stukken van te voren kan doornemen? Is mogelijk, maar 
misschien verstandiger om leden uit te nodigen en na aanmelding stukken 
toe te zenden.

12. Sluiting
Rikkert Versluis bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.
 

OKTOBERFEST, UIT JE DAK ……
…..  IN LEDERHOSEN EN TIROLERPAK ..!!

Op de allerlaatste dag van oktober kon iedereen zich weer opmaken voor een 
gezellige Siveo avond/ nacht.
De creatieve breinen van de Activiteiten Commissie dachten ”wat de Duitsers 
kunnen; dat kunnen wij bij Siveo ook”. Het idee voor een Oktoberfest was 
geboren.

De organisatie is er helemaal klaar voor. En dan maar snel aan de pullen.

Aan het begin van de avond werd de kantine omgedoopt tot een ware bierstube. 
De Duitse tafels werden geplaatst en de versieringen werden opgehangen. Dit 
alles onder het genot van Duitse schlagers. 
De Duitse halve liters stonden koud en de disco begon te draaien. Kortom: de 
mensen waren welkom. Zo rond 21.30 uur druppelden de eerste feestgasten 
binnen. Veel mensen waren verkleed. De één had een lederhose aan, anderen 
tirolerpakjes (zelfs mensen van het mannelijke geslacht!). Ook waren er een 
aantal met mutsen en skibrillen. Het was een schitterend gezicht om dit 
allemaal uit zijn/haar dak te zien gaan op de dansvloer.
Halverwege de avond gingen de broodjes Bokworst in de rondte. Dit was een 
aangename versnapering voor de meesten. Zoals we inmiddels gewend zijn 
bij Siveo duurde het niet lang, voordat de meeste mensen op de dansvloer 
stonden. Ook het bier vloeide zoals dit bij het Oktoberfest gebruikelijk is. 
Voordat de meesten er erg in hadden was het alweer een uurtje of 2 (op 
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Om vervolgens de vloer op de zoeken.

dit soort avonden vliegt de tijd altijd sneller dan normaal) en dus tijd om te 
stoppen. Ook deze Siveo-avond gaat weer in de geschiedenisboeken, als een 
geslaagde avond met een hele hoop plezier. Wij hebben er ook van genoten 
en hopen jullie de volgende keer wéér te zien op een mooi Siveofeest.

De Activiteiten Commissie

DE BEEMD BETER VOORBEREID …
…………. MET AED ..!!

We hopen het natuurlijk nooit mee te maken, maar het is nu eenmaal mogelijk 
dat iemand (speler/speelster, begeleiding, bezoekers etc.) bij ons op het 
complex hartproblemen krijgt. En wat doe je dan? 112 bellen?? Natuurlijk, 
maar zij kunnen niet altijd op tijd zijn. Wat gebeurt er dan in de tussentijd. 
Het is natuurlijk veel beter als we zelf direct iets kunnen doen in dergelijke 
situaties. Vandaar dat werd besloten dat er een AED moest komen. Deze 
apparaten zijn een behoorlijke investering en we zijn dan ook blij dat de 
Rabobank Bodegraven-Woerden besloot deze vanuit het Coöperatief 
Stimuleringsfonds te financieren. Hierbij willen wij de klankbordgroep van 
de Rabobank bedanken voor deze bijdrage.

Maar de aanschaf van een AED alleen is niet voldoende. Maar wat is nu een 
AED en waar staan die letters voor. AED staat voor Automatische Externe 
Defibrillator, is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon 
met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een 
elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer in een normaal 
ritme te brengen. Een AED helpt alleen in situaties waarbij het hart niet meer in 
het juiste ritme klopt. Bij hartstilstand moet ook gewoon reanimatie toegepast 
worden. Om het gebruik van de AED en het reanimeren onder de knie te 
krijgen, hebben een aantal mensen een cursus gevolgd. 
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Deze Reanimatie & AED cursus vond plaats op 16 september. Allen zijn met 
vlag en wimpel geslaagd. 
De volgende mensen hebben deze cursus gevolgd:
• Lieke van Zoest   • Margriet Vermeij
• Gerineke Schouten   • Ineke Voorend
• Lennie Bunnik    • Hans Bregman
• Hans van Eijk    • Edwin de Kruyf
• Rinus Hoogerbrugge   • Rikkert Versluis

Er zijn nog veel meer mensen die, via werk of privé, deze cursus hebben 
gevolgd. Hiervan wordt een lijst opgesteld, zodat duidelijk is tot wie men zich 
kan richten in geval van een dergelijke situatie. Tevens wordt geïnventariseerd 
wie deze cursus ook wil volgen, opdat later in 2010 opnieuw een cursus 
georganiseerd kan worden. 

De AED moet natuurlijk te aller tijde bereikbaar zijn, zowel op zaterdag als 
tijdens alle trainingen. De kantine is niet altijd open en dus niet geschikt. 
Daarom hebben we besloten om de AED in het scheidsrechterskleedlokaal 
op te hangen. Op zaterdag is deze ruimte altijd open en ook alle trainers 
hebben een sleutel. Bram is een bak aan het maken, die aan de muur in het 
kleedlokaal komt te hangen. Zowel in de kantine als buiten zullen verwijzingen 
komen te hangen waar de AED te vinden is. 

Rikkert

GEWEERSCHOTEN EN AMBULANCES …..
…… BIJ DE DAMES VAN SIVEO ..!!

De bekerwedstrijd tegen Aarlanderveen
De dames van SIVEO DA1 moesten op zaterdag 24 oktober 2009 op het hoofd-
veld spelen tegen Aarlanderveen DA1. Scheidsrechter was Ton Steen bergen.
Het regende die dag vrij behoorlijk.
De bekerwedstrijd begon om 12.40 uur daar de dames uit Aarlanderveen aan 
de late kant waren.
Madelon scoorde het eerste doelpunt van de wedstrijd, die begon met heel 
veel kansen voor SIVEO. Ellet maakte daarna het tweede doelpunt. Madelon 
maakte daarna weer een doelpunt, het derde doelpunt van de wedstrijd.
Na de rust, toen het weer wat droger was, scoorde Madelon nog een keer. 
Gerineke schopte enige tijd later de bal naar de keeper van Aarlanderveen die 
de bal niet wist vast te houden, zodat SIVEO nog een keer scoorde. Priscilla 
wist daarna te scoren, waarna Madelon er nog één in kreeg. Ellet wist daarna 
de bal zo te manoeuvreren dat Aarlanderveen de bal zelf in eigen doel schoot. 
Lennie maakte daarna het laatste doelpunt van de wedstrijd waardoor de 
eindstand 9 – 0 werd.
Gefeliciteerd, dames!
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Deze wedstrijd was de uitgestelde bekerwedstrijd van 29 september 2009 
die gestaakt werd vanwege een blessure bij Aarlanderveen, die er eerst heel 
ernstig uitzag, maar later toch bleek mee te vallen. Er kwam toen zelfs een 
ambulance op het veld.

Geweerschoten in de strijd om de koppositie tegen Rohda
Op zaterdag 14 november 2009 moesten de dames van SIVEO DA1 om half 3 
’s middags op het hoofdveld spelen tegen ROHDA DA1.
Het had die ochtend flink geregend. Gelukkig klaarde in het begin van de 
middag flink op waardoor ’s middags de zon stevig ging schijnen. Er stond wel 
een harde wind. Scheidsrechter was Ton Steenbergen.
Net voordat de wedstrijd begon klonken er wel wat geweerschoten in de 
weilanden rondom het voetbalveld. Gelukkig werd er niemand geraakt.
Halverwege de eerste helft wist ROHDA DA1 het eerste doelpunt van de 
wedstrijd te scoren. Net voor het einde van de eerste helft deed ROHDA nog 
een keer haar naam eer aan (Recht Op Het Doel Af) en scoorde 0-2.
In de hitte van het spel halverwege de tweede helft knalde een speler van 
ROHDA DA1 op haar eigen keeper. De wedstrijd werd even gestaakt. Het leek 
daarna eerst allemaal mee te vallen, daar de keeper toch doorging. Echter 
na enige tijd stopte ze er toch mee en werd vervangen door een ander. Na 
afloop van de wedstrijd werd de keeper van ROHDA DA1 toch maar met de 
ambulance opgehaald.
De wedstrijd eindigde om ongeveer 10 over half 5. Het begon al te schemeren.
Uiteindelijk werd de wedstrijd verloren met 0 – 2. Daardoor verloor SIVEO 
DA1 hun koppositie aan ROHDA DA1. Echter ROHDA DA1 staat alleen voor op 
doelsaldo, niet op punten. Kop op dames!
Jullie kunnen nog kampioen worden!

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter dameselftallen

TROUW AAN GEEL-BLAUW 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 november werd terecht 
opgemerkt dat de pot van TAGB (Trouw Aan Geel-Blauw) behoorlijk groot is 
geworden. In het vorige SN stond al dat vanuit deze pot het nieuwe speeltuintje 
is bekostigd en dat het hek gesponsord is door Frank de Bruijn. Daarnaast 
hebben we nieuwe, speciaal voor kunstgras bedoelde, aluminium doeltjes 
aangeschaft, welke (met goedkeuring van de ALV) ook vanuit TAGB betaald 
worden. Het is dus zeker niet zo dat er niets wordt gedaan. Maar we kunnen 
nog veel meer doen. Bij deze het verzoek aan alle (TAGB-)leden om ideeën 
voor de pot van TAGB bij het bestuur aan te dragen. Elk idee is welkom, zolang 
de bestemming maar aan de volgende criteria voldoet:
- (nagenoeg) de hele vereniging moet er profijt van kunnen hebben;
- het moet een eenmalige investering zijn;
- het mag niet onder het (structureel) onderhoud van het complex vallen;
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Het bestuur zal alle suggesties verzamelen en beoordelen. Het bestuur zal 
minimaal eenmaal per jaar via het Siveo Nieuws de leden van TAGB informeren 
over de bestemmingen. Het bestuur is voornemens om de pot aan te wenden 
voor:
- extra jassen voor de begeleiding van de teams
-  schoonloopmatten voor op het rooster bij het kunstgrasveld (om het kunst-

gras vuilvrij te houden)

Andere ideeën, vragen en/of opmerkingen horen wij natuurlijk graag !!

Namens het bestuur
Rikkert

WISSELINGEN VAN DE WACHT ….
…. BIJ HET KLAVERJASSEN

Op vrijdag 16 oktober waren het weer eens de outsiders die de winst grepen bij 
het klaverjassen. Piet Muis en Rina van Leeuwen troefden het hele gezelschap 
af met drie heel regelmatige potten. Zij wisten zowel het duo Coos Jansen en 
Dick van den Hoeven als Jan van Amerongen en Eric van den Hoeven  voor 
te blijven.
Eindstand:
1. Piet Muis en Rina van Leeuwen   5319 punten
2. Coos Jansen en Dick van den Hoeven  5181 punten
3. Jan van Amerongen en Eric van den Hoeven  5143 punten
4. Arie van Leeuwen en Cees Methorst   5028 punten
5. Frank van der Vaart en Aart-jan Ton   4902 punten
P. Huibert Schouten en Bennie Muller   3753 punten

De daaropvolgende klaverjasavond maakten Ronald de Jong en Corné Kuijer 
duidelijk de dienst uit. Zij bereikten een nog wat hogere score en daarmee 
bleven zij de opnieuw sterk optredende Arie van Leeuwen en Cees Methorst 
toch ruim de baas. Een knappe 3e plek was er voor het koppel Annemieke 
van Dam en Hans van Tricht dat netjes op precies 5000 punten bleef hangen.
Eindstand:
1. Ronald de Jong en Corné Kuijer    5398 punten
2. Arie van Leeuwen en Cees Methorst    5173 punten
3. Annemieke van Dam en Hans van Tricht  5000 punten
4. Dolf Muller Sr en Dolf Muller jr   4890 punten
5. Jan van Amerongen en Eric van den Hoeven  4857 punten
P. Ria van Amerongen en Ineke Voorend  3897 punten

De volgende klaverjasavonden zijn op 18 december 2009 (kerstkaarten),  
22 januari 2010, 19 februari 2010, 19 maart 2010 en 2 april 2010 (paaskaarten)

Dick van den Hoeven
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GEBRUIK KUNSTGRASVELD, 
TRAININGSVELD EN HAL

We zijn al weer in de wintermaanden beland, de eerste afgelastingen zijn 
helaas al weer achter de rug en op het moment van schrijven wordt de vorst al 
voorspeld. Dus is het de hoogste tijd om jullie te informeren wanneer we wel 
en niet op het kunstgras mogen voetballen/trainen. Tevens hebben we een 
aantal afspraken vastgelegd, hoe we ons fraaie kunstgrasveld in goede staat 
kunnen houden. Met het advies van de aannemer hebben we onderstaande 
gebruiksadviezen/gedragsregels vastgelegd:

Gebruiksadviezen voor uw kunstgrasvoetbalveld
1. Betreed het kunstgrasveld uitsluitend via de toegangspoort. 
2.  Betreed het kunstgrasveld alleen met voetbalschoenen/sportschoenen 

met rubberen noppen en dus nooit met schoeisel voorzien van ijzeren 
noppen . 

3.  Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil. Gebruik de 
schoonloopmat of borstels. (er komt binnenkort een schoonloopmat)

4.  Zorg dat het veld vrij blijft van etenswaren, kauwgom, bekers, blikjes en 
dergelijke. 

5.  Voorkom smeltplekken in de kunstgrasmat, dus géén vuur, sigaretten en 
hete voorwerpen op het veld. 

6.  Glaswerk is verboden op of langs het veld.
7.  Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij het bestuur. Wijs 

diegene zonodig ook op de plekken waar onvoldoende rubber aanwezig 
is. 

8. Gebruik van het kunstgrasveld bij winterse omstandigheden:
a. Kale/droge vorst:  

Bespelen is geen bezwaar, wel is de mat uiteraard hard. Vegen 
voordat het gaat vriezen is dan ook van groot belang. 

b. Sneeuw: 
Verwijderen van de sneeuw is verboden omdat de mat beschadigd 
kan worden en er mogelijk rubberkorrels wordt meegenomen. 
Betreden van een besneeuwd veld is evenmin verboden. Bij 
betreding zal ijsvorming ontstaan welke zich aan de mat vasthecht en 
daardoor (afhankelijk van de temperatuur) langzamer ontdooit. 

c. IJzel: 
Bespeling is in deze omstandigheden verboden. Vezels waarop zich 
ijs afzet kunnen bij betreding breken, als gevolg van het beschadigen 
van de vezels door het ijs. 

d. Dooi:
Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst 
niet uit de bodem is verdwenen (totale constructie).

Afgelopen week is er overleg geweest tussen de meeste leiders/trainers en de 
Technische Commissie van Siveo ’60 en we zijn gezamenlijk tot de conclusie 
gekomen dat we, met inachtneming van bovenstaande gebruiksadviezen, in 
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principe ALTIJD buiten zullen trainen en dat we dus zo min mogelijk (F-pupillen 
en zéér extreme weersomstandigheden uitgezonderd) gebruik zullen maken 
van de hal. 
De voornaamste reden is simpelweg dat we onmogelijk met 3 teams, die 
tegelijkertijd buiten trainen, ook tegelijkertijd in de hal kunnen trainen. Voor de 
zéér extreme weersomstandigheden en de zaterdagen is er wel een halrooster 
gemaakt, die op het prikbord in de kantine hangt.
Overigens is het dus ook goed mogelijk dat we niet op het kunstgrasveld 
kunnen trainen, terwijl we wel op ons ”oude” trainingsveld (wat is die nog mooi 
groen in december hè!) zouden kunnen trainen. 
De consul, Bram Angenent, bepaalt wanneer er wel of niet op het kunstgrasveld 
en trainingsveld gevoetbald mag worden. 
Het bestuur hoopt dat jullie allemaal medewerking zullen verlenen aan 
bovenstaande gebruiksadviezen/gedragregels en als jullie vragen en/of 
opmerkingen hebben hierover, neem dan svp contact op met het bestuur.

Namen het bestuur,
Hans Bregman

WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEKEN 

zaterdag 19 december
12.30 SIVEO 3 - FLOREANT 3
12.30 GOUDA 4 - SIVEO 4
14.30 SIVEO A1 - GOUDA A1
12.45 DWO A2 - SIVEO A2
13.45 TAVV C1 - SIVEO C1
11.00 SIVEO C2 - DILETTANT C2
09.00 ARC D11 - SIVEO D1
09.45 SIVEO E2 - ALPH BOYS E5
12.00 KOUDEKERK DA1 - SIVEO DA1
12.00 LEIDEN DA1 - SIVEO DA2
12.45 SIVEO MB - HERMES DVS MB

zaterdag 9 januari
PUPILLEN NOG WINTERSTOP
14.30 FLOREANT 3 - SIVEO 3
14.30 KAMERIK 3 - SIVEO 4
14.30 SIVEO 5 - SOCCER BOYS 6
14.30 SIVEO A1 - SPIRIT A2
12.30 SIVEO A2 - ROHDA A2
10.45 SIVEO B - JODAN BOYS B4
09.15 SIVEO C1 - NIEUWKOOP C1
12.30 SIVEO DA1 - REEUWIJK DA1
10.45 SIVEO DA2 - KAGIA DA1
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zaterdag 16 januari zaterdag 23 januari
PUPILLEN NOG NIET BEKEND PUPILLEN NOG NIET BEKEND
12.30 SIVEO 3 - ARC 5 OVERIGE TEAMS:
14.30 SIVEO 4 - SPIRIT 5 INHAALPROGRAMMA
12.00 ZWAMMERDAM 6 - SIVEO 5
11.00 WADDINXVEEN A2 - SIVEO A1
14.30 OLYMPIA B3 - SIVEO B
09.00 ARC C2 - SIVEO C1
12.45 SCHOONHOVEN  C4 - SIVEO C2
15.15 SVS DA2 - SIVEO DA1
12.00 ZWAMMERDAM DA1 - SIVEO DA2

zaterdag 30 januari
PUPILLEN NOG NIET BEKEND
14.30 SIVEO 1 - FLOREANT 1
12.15 SIVEO 2 - ALPHIA 2
15.00 LINSCHOTEN 3 - SIVEO 3
14.30 ROHDA 4 - SIVEO 4
15.30 SIVEO 5 - ROHDA 7
12.00 DILETTANT A2 -SIVEO A1
13.00 DSO A4 - SIVEO A2
09.30 SIVEO B - BVCB B3
10.45 SIVEO C1 - REEUWIJK C1
09.00 DILETTANT C2 - SIVEO C2
13.30 SIVEO DA1 - AMMERSTOL DA1 
11.30 SIVEO DA2 - SEV DA1

LEDENMUTATATIES:
Aangemeld: Stefan van Gulik (sen), Mees Vergeer(E), Martin Versteeg (sen), 
Danny van Gulik (sen), Jeffrey Hanegraaf (A), Ingmar van der Arend (F)
Opgezegd: Rick Steenbergen. Ledenaantal: 357

SCHEIDSRECHTERSZAKEN
Rinus Hoogerbrugge die bij ons cluppie de scheidsrechterszaken coördineert, 
is aan bed gekluisterd in verband met een hernia. De taken worden tijdelijk 
waargenomen door Andre Voorend. Voor af- en aanmelden danwel wijzigingen, 
kunnen jullie dus André benaderen. 
Rinus, van harte beterschap. 

GEFELICITEERD
Wij feliciteren ….
Sabrina Mantjes en Pim Nap met de geboorte van hun zoon 
Anno Aart op 9 oktober 2009.
Sander en Marianne van ’t Hoff, bij wie op 21 oktober ook een zoon, 
Daan Milan,  is geboren. 
Veel voorspoed en geluk.
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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   : Edwin de Kruijf  (0348-691734)
Lid   : Monique Bregman  (0348-691041)
Wedstrijdsecretaris : Edwin Hoogerbrugge  (0348-422927)
Jeugdlotto  : Leo Pouw

Barre tijden, zowel voor het weer als voor ons eerste team. Gelukkig gaat dit 
voor de jeugd niet zo op want wij kunnen onze eerste kampioenen al vermelden. 
De mannen van de F-1 hebben hun eerste beker binnen; gefeliciteerd met 
jullie kampioenschap. Ook gaat het weer volgens Piet P. positief veranderen 
komende tijd. Hopelijk kunnen we dat ook gaan zeggen over ons vlaggenschip.
Verder kan ik vermelden dat het sinterklaasfeest afgelopen vrijdag 27 novem-
ber weer een doorslaand succes was. De Sint en de Pieten werden door de 
plaatselijke brandweer naar de Beemd gebracht. Eerst een potje ballen met 
de pieten en daarna in de kantine naar Sinterklaas luisteren: ”Wat heeft hij 
over mij te vertellen ?”.  Als iedereen is besproken weer naar huis met een 
mooie Siveo-mok en een hele hoop pepernoten. Een uitgebreid verslag elders 
in dit Siveo Nieuws.

Vooruitlopend op het jubileumjaar kan ik jullie alvast verklappen dat er op  
15 januari 2010 een bingo- en filmavond zal worden gehouden in de kantine. 
Als ik goed ben geïnformeerd is dit voor de E, D, C en de meisjes. Maar treur 
niet, iedere jeugdspeler komt komend seizoen aan zijn trekken wat betreft de 
activiteiten rondom het 50 jarig bestaan van ons cluppie.

Tenslotte wil ik iedereen namens de jeugdcommissie prettige kerstdagen 
wensen en een gezond en sportief 2010.

De voetbalgroeten.
Ruud Hageman. 
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TOERNOOIEN 2010

We zijn weer druk bezig geweest met de planning van de jeugdtoernooien en 
hebben tot nu toe de volgende data vastgelegd. Graag onderstaande data 
noteren in uw agenda’s (wijzigingen onder voorbehoud). Houd ook de website 
in de gaten! (www.siveo.nl – Programma – Toernooien). 
Alvast bedankt voor de medewerking.
 
Thuistoernooien 15 mei 2010

F1 (ochtend) F2 (ochtend) E1 (ochtend) E2 (ochtend) D1 (middag)
Siveo F1 Siveo F2 Siveo E1 Siveo E2 Siveo D1
VVY F7 VVY F17 VVY E9 VVY E10 Vriendenschaar D6
vv Maarssen F5 vv Maarssen F7 vv Maarssen E6 vv Maarssen E7 De Meern D10
Vriendenschaar F10 Vriendenschaar F11 UVV E5 UVV E8 Bergambacht D2
Zwaluwen Utrecht F4 Zwaluwen Utrecht F5 Vriendenschaar E6 Vriendenschaar E9 ?

Thuistoernooien 22 mei 2010 Thuistoernooien 29 mei 2010

C1 (ochtend) C2 (ochtend) F3 (ochtend) MB (ochtend)
Siveo C1 Siveo C2 Siveo F3 Siveo MB
VVY C3 VVY C6 Vriendenschaar F9 De Meern C1
vv Maarssen C5 Vriendenschaar C6 Zwaluwen Utrecht F7 Nieuwkoop MB2
Vriendenschaar C3 Zwaluwen Utrecht C2 Sportief F? ?
De Meern C9 De Meern C10? ? ?

Uittoernooien mei/juni 2010

Datum Team Toernooi bij
29 mei Siveo F1 VVY
29 mei Siveo F2 VVY
5 juni Siveo F3 UVV F11
5 juni Siveo E1 UVV E6
5 juni Siveo E2 UVV E7
19 juni Siveo D1 Vriendenschaar D5
29 mei Siveo D1 Zwaluwen Utrecht D4
 Siveo C1 
5 juni Siveo C2 Kamerik
15 mei Siveo MB vv Maarssen
5 juni Siveo MB Zwaluwen Utrecht B of C

Voor vragen / opmerkingen is de toernooicommissie op de volgende manieren 
bereikbaar:
Ron Baas tel.: 0348-691162
Ton Westerop tel.: 0348-691774
Bernie Beiboer tel.: 0348-413700
Email: toernooicommissie@siveo.nl

Met vriendelijke groet, 
De Toernooicommissie
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NUTTIGE SPELREGELAVONDEN 
……..  VOOR DE C-JEUGD !!

Woensdag 18 november was de start van een serie van drie avondjes spel regel-
uitleg aan de jongens uit de C-jeugd. Gelukkig was er veel interesse, want de ca. 
19 spelers waren een en al oor als de Beemd-toparbiters Rinus Hoogebrugge 
of Andre Voorend of Marcel Rietveld het woord namen en diverse situaties en 
regels op een duidelijke manier vertelden. De eerste avond kwamen vooral de 
diverse overtredingen aan bod en de soort vrije trap, die daarop moest volgen. De 
directe vrije trap vaak voor zwaardere en de indirecte voor de lichtere overtreding. 
Ook de ingooi, achterbal, scheidsrechtersbal en corner werden besproken. Na 
nog een vragenrondje en een rondje (fris) van Rinus was het alweer voorbij. 
De tweede avond kwam de buitenspelregel aan bod. Het blijkt wel dat dit 
de moeilijkste situaties voor de scheids oplevert, mede omdat hij ook nog te 
maken heeft met zijn (club)assistenten. Wanneer is er sprake van hinderlijk 
buitenspel of profiteer je van je eerdere buitenspel staan. Dit gaf, met uitleg 
op het magneetbord, enkele mooie discussies. Deze avond was ook zo weer 
om en met weer wat meer kennis van het spelletje gingen we huiswaarts. 
Op de derde en laatste avond begonnen we met wat regels en aandachtspunten 
te herhalen en daarna was er een heuse spelregeltoets. Een vraag uit de oude 
doos als: Tijdens de wedstrijd wordt de bal te zwaar, wat nu? A, een andere bal 
pakken, B, wedstrijd staken of C, gewoon doorspelen. 
Of: De scheids fluit wegens protesteren van een speler, hoe hervat je het 
spel? A, directe vrije trap, B, indirecte vrije trap of C, scheidsrechtersbal. 
Voor de antwoorden moet je bij de C-spelers zijn. Er moesten 20 
meerkeuze vragen beantwoord worden, die daarna werden nagekeken. 
Uit het resultaat bleek dat er zeker een aantal theoretische toppers in 
de C rondlopen. Er waren er een stel met 15 of meer goede antwoorden. 
Ook wilden sommigen gelijk met het fluiten van F-wedstrijden beginnen. 
Al met al een serie leuke avonden met enthousiaste nieuwe fluiters (alvast 
succes en veel fluitplezier gewenst). Rinus, Marcel en Andre bedankt.

Toevallig aanwezige.

PRIMEUR VOOR DE D1 OP DE BEEMD ….
….. EERSTE OCHTENDWEDSTRIJD MET 
KUNSTLICHT!

Zaterdag 28 november stond voor de D1 de uitwedstrijd tegen ARC D11 op 
het programma. De wedstrijd stond gepland om 08.45 uur, dit betekende dat 
we al om 07.30 uur moesten verzamelen !!
Omdat het bijna de hele week flink geregend had was de kans vrij groot dat 
de wedstrijd afgelast zou gaan worden, maar hierover kon vrijdagavond nog 
geen zekerheid verkregen worden.
Er zat dus niets anders op dan vroeg ons bed uit en om 07.30 uur verzamelen. 
Het was droog dus zou het dan toch doorgaan?
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Voordat we richting Alphen reden gingen we voor de zekerheid toch eerst 
maar even bij de Beemd langs en ja hoor… afgelast !! Omdat we nu toch 
wakker (?) en compleet waren vonden we dat we net zo goed een onderling 
partijtje konden spelen. De keus was buiten op het kunstgras of in de hal.
Het was droog dus waarom niet gewoon op kunstgras ?
Het was alleen 07.45 uur en nog behoorlijk donker, dus moest het kunstlicht 
aan. Bram sputterde eerst nog wat tegen over overlast voor de buren enzo, 
maar het ging natuurlijk eigenlijk over geld want hij is penningmeester en al 
dat extra licht aan kost natuurlijk (extra) geld!  Mede door Margriet ging hij 
uiteindelijk overstag en floepte het licht aan.

Het was zo fris dat een enkeling eigenlijk direct de hal in wilde, maar na een 
flinke warming up was iedereen lekker opgewarmd en klaar om te spelen. 
Nadat we ongeveer 5 minuten gespeeld hadden begon het helaas toch (flink) 
te regenen en zijn we alsnog naar de hal gegaan om de partij af te maken.
Om 09.00 uur stonden de puppy´s te trappelen om te beginnen en vertrokken 
wij moe maar voldaan naar de warme douches, we hadden de hele zaterdag 
nog voor ons!
De competitiewedstrijd was dan wel afgelast maar we hebben wel het record 
van de eerste ochtendwedstrijd op de Beemd met kunstlicht gevestigd !

Gertjan en Piet

SIVEO F1 KAMPIOEN

Met gedegen en steeds beter verzorgd voetbal is Siveo F1 kampioen 
geworden! Met F(ormule)1 snelheid werden de wedstrijden soms beslist. 
De ”Gouden Lichting” van Siveo F1 raakt steeds meer uitgebalanceerd 
en de zwakke puntjes worden nog verder bijgewerkt door de trainers 
Leo, Joey, Mike en Sjoerd. De coaches weten de individuele kwaliteiten 
van de spelers naar een nog hoger niveau te tillen door ze op de 
juiste posities te zetten en ze goed te coachen tijdens de wedstrijden.  
Het bewijs hiervoor ligt in het feit dat in het begin van het seizoen nog met kleine 
verschillen wedstrijden werden gewonnen. Aan het einde van het seizoen was 
F1 zo’n ingespeelde machine dat uitslagen van 10-0 en 2-8  ’gewoon’ werden. 
Tegenstanders kwamen later in het seizoen daarom met angst en beven naar 
”De Beemd”. Sommigen vroegen zelfs voor de wedstrijd of ’we’ het rustig aan 
wilden doen. Omdat we alsmaar beter worden moeten we wel 2 klassen hoger 
gaan spelen om wat meer tegenstand te krijgen. 
 
Ons ”Dream Team” 
met in de verdediging:
-  Jelle Lagerweij; onze Maarten Stekelenburg, staat bij ons nooit ter discussie! 

Wordt elke wedstrijd beter, ondanks dat hij geen bal krijgt. De trainers 
verdienen hiervoor alle lof.
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-  Lucas Timmerman; onze Andre Ooier, organiseert de verdediging en is 
het slot op de deur. Schuift regelmatig in op het middenveld en houdt dan 
goed het veld breed. Hij ’voelt’ de wedstrijd goed aan en durft meer risico 
te nemen door in te schuiven op het middenveld als we met 6-0 voor staan.

-  André Kastelein; onze Johnny Heitinga, is een stille genieter. Hij heeft vaak 
alleen maar oog voor de bal en wil dan nog wel eens de bal van een eigen 
speler afpakken omdat hij het verschil niet ziet(?) tussen een Siveo shirt of dat 
van de tegenstander. Wij verdenken André ervan dat hij het ons soms expres 
een beetje moeilijker maakt omdat hij medelijden met de tegenstander heeft.

-  Patrick Hoppe; onze Joris Mathijssen, kan als geen ander een man 
uitschakelen. Neemt zijn opdracht om zijn man ’uit te schakelen’ soms wel 
erg letterlijk. Zonder deze ”Beer van de Beemd” zou Jelle Lagerweij het een 
stuk drukker hebben.

 
Het middenveld:
-  Ids Bakker; onze Mark van Bommel, pakt ballen af op het middenveld en 

speelt nog niet zo veel over maar daar wordt aan gewerkt. Klein van stuk, 
maar voor niks en niemand bang. Als het lijkt dat hij voetballend het onderspit 
moet delven heeft hij altijd nog zijn mond bij zich!

-  Rob Hoogeveen; onze Wesley Sneijder, sterk aan de bal, scoort vaak 
onverwacht als de tegenstander zijn ogen op onze spits houdt. Laat de 
taken in de verdediging over aan anderen zodat hij zijn krachten kan sparen 
voor het aanvallende werk. Rob houdt net als Lucas het veld breed wat tot 
gevolg heeft dat de as van ons veld zich vaak aan de zijkant bevindt.

-  Jelle Onderwater; de Arjan Robben van Siveo F1, probeert de tegenstander 
te verschalken met allerlei schijnbewegingen waarvan hij zelf het meest door 
verschalkt wordt.  Gelukkig minder blessuregevoelig dan Arjan Robben! Zijn 
motivatie om te scoren is dat hij dan mag kiezen wat ze ’s avonds eten. Dit bij 
zijn coaches vragen oproept over de kookkunsten van zijn ouders.

-  Ryan van den Hoeven; onze Demy de Zeeuw, op onnavolgbare wijze slalomt 
hij door verdedigingen alsof het boter is. Onze tegenstanders kennen zijn 
reputatie inmiddels en zetten meestal 2 man op hem. Ryan trekt gaten en 
laat anderen beter spelen en pikt daarnaast zelf ook nog zijn doelpunten 
mee.

 
Eenzaam in de spits:
-  Gijs de Kruijf; onze Klaas-Jan Huntelaar, spuugt meer dan dat hij scoort! 

Grapje van een Feijenoord Piet. Gijs is onze onbetwiste spits, heeft een 
neusje voor de goal en de samenwerking met de opkomende midden velders 
Jelle Onderwater en Rob Hoogeveen wordt steeds beter. Nog een paar 
wedstrijden en ze zijn helemaal niet meer af te stoppen. Gijs is het type spits 
met de oren in de nek en gaaaaannnn.....

 
Wie deze lovende woorden over Siveo F1 niet kan begrijpen is niet (vaak 
genoeg) naar ons team komen kijken. Wij rekenen op onze supporters om ons 
ook te komen steunen in het nieuwe seizoen.

De leiders
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De kampioenen met de bloemen.

En dan natuurlijk op de kar 
door het dorp.

ERVARINGEN UITWISSELEN ….
…. TIJDENS NUTTIGE CURSUSAVONDEN 

Enige tijd geleden kregen we de mogelijkheid om mee te doen aan een 
cursus/opleiding pupillentrainer. Omdat ik al helemaal geen achtergrond heb 
van voetballen en mede leider ben van de E1, dacht ik bij mezelf: dat kan vast 
geen kwaad. Ook van diegenen die dat wel hebben, dachten er vele net zo 
over en meldden zich aan voor deze korte cursus. Gevolg een groep van 16 
personen die zich gemotiveerd aanmelden en enthousiast meededen. 
Voor ons stond Marcel Wagenhuis  die als ervaringsdeskundige les gaf in het 
trainen van pupillen. Marcel Wagenhuis heeft als trainer/coach veel ervaring 
opgedaan bij diverse clubs en hierover een website www.pupillentrainers.com
opgericht. Hier kun je terecht voor meer informatie. Heb je vragen of opmer-
kingen? Hij heeft toegezegd binnen een paar dagen te reageren. 
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De eerste avond natuurlijk eerst voorstellen en plan de campagne maken, 
daarna het veld op. Van te voren was een circuit uitgezet door Marcel. Acht 
personen hebben zich (vrijwillig) aangemeld als proefpersoon en konden  
1 voor 1 de uitgezette oefeningen uitvoeren. Dribbelen, passen, afpakken, 
ontwijken, aannemen, bal stil. Dat was even zweten op zo’n avond. We zijn 
immers geen 10 meer. Diegenen die niet meededen moesten de aan- en  
opmerkingen bijhouden om daarna te bespreken.  
Waarom komen de kinderen voetballen? Wat willen ze? Met welke leeftijd leren 
ze begrijpend te voetballen? Welke oefening is voor welke leeftijd geschikt?  
Allemaal zaken die werden besproken. Herkennen we ons zelf in de opmerkin-
gen, en wat leren we er van. Hoe brengen we het over op de kinderen. Natuurlijk 
zijn er commentaren gegeven door onze eigen ervaren trainers en leiders. Uiter-
aard waren we het niet overal mee eens maar dat moet kunnen. 

In totaal 4 avonden werden ons de ervaringen van een ervaren coach bijgebracht. 
Erg leuk was de uitnodigingen aan onze spelers om mee te doen in een praktijk 
oefening.  De tweede cursusavond werden de F’jes uitgenodigd om een uurtje 
te komen trainen onder begeleiding van 2 cursus deelnemers die een eigen 
bedachte training moesten uitzetten. Dit werd de derde trainingsavond vervolgt 
met de E’tjes en als laatste trainingsavond de D’s.  
Ik moet zeggen dat de opdrachten met veel enthousiasme werden uitgevoerd. 
De jongens moesten dribbelen, verdedigen, ontwijken, passen etc. Als laatste 
sloten we iedere avond af met een kort partijtje voetbal. Want dat is waar we 
uiteindelijk voor komen. VOETBALLEN. Complimenten aan de  F’jes, E’tjes en de 
D’s, jullie hebben je uitstekend ingezet. Na afloop waren ze bekaf en kregen ze 
een  lekker glas limonade aangeboden. Na de oefeningen bespraken we wat we 
zagen. Wat waren de goede dingen en wat de verbeterpunten?  Ik moet zeggen 
dat iedere avond de oefeningen beter gingen. Hints rnet verbeterpunten werden 
toegepast in het spel. Of dat in de wedstrijden ook tot uiting gaat komen? Dat 
zal de toekomst uitwijzen. Na de laatste avond trainen met de D werden de 
certificaten uitgereikt. Een bewijs van deelname aan de cursus. 
Belangrijkste van wat we meekregen is toch dat het gaat om 1 ding: Kinderen 
komen om te voetballen en willen scoren. Wij zijn er om dat doel te bereiken.

Ton van Westerop, E1

Volop aandacht voor het betoog van Marcel Wagenhuis 
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PUPIL VAN DE WEEK

DAVE VERHOEF    
 
Pupil van de week: Dave Verhoef, 
Dave woont in de Nieuwstraat op nr. 28 en is 
geboren op 29 april 1999.
Datum: Zaterdag 17 oktober 2009.
Wedstrijd: Siveo’60 –Zestienhoven.
Eindstand:  3-3.
Balsponsor: Tineke Spelt.
Welk team speel jezelf: In de E1, een 7-tal met als 
leiders Joost van der Horst en Ton Westerop. Zijn 
trainers zijn: Mike van der Steen en de keeperstraining wordt gegeven door 
Martin Hoogerbrugge en Marcel Rietveld.
Welke positie speel jezelf: Keeper.
Leukste positie om zelf te spelen: Keeper, ook in de E1 is Dave ”vaste” keep 
en volgens Dave ook de beste keeper van de E1. 
Favoriete club: Ajax, een hele goeie ploeg en ze staan mooi 2e!  Ook de E werd 
2e, zij hadden 1x gelijk gespeeld en 2x verloren, de rest werd gewonnen.
Favoriete speler : Edwin van der Sar en op de 2e plek staat Stekelenburg.
Favoriete speler  Siveo: Eric Streng.
Man of the match: Martien Meijer, hij scoorde het 3e doelpunt.
Leukste moment van de middag: De warming-up.
Leukste moment van de wedstrijd:  Dat de keeper van Siveo een mooie redding 
maakte en het 3e doelpunt van Martien.
Hobby’s:  Voetballen op het pannaveld, DS’en en spelen met de Nintendo
Favoriet eten: Patat en pannenkoeken.
Mooiste doelpunt zelf gemaakt:  Tegen Woerden, Timen gaf de bal vooruit een 
corner en ik kopte hem zo in!
Scoren als pupil:  Ja, maar de keeper stond ook nog heel niet klaar, hij moest 
z’n handschoenen nog aantrekken.
Over de scheids was Dave niet helemaal tevreden, die zag nog wel eens iets 
niet. Dave dacht dat z’n haar voor z’n ogen hing, maar Dave kreeg wel de 
’toss’munt van hem en dat was wel weer heel aardig!

JEREMEY HANEGRAAF

Pupil van de week: Jeremey Hanegraaf, 
Jeremey is geboren op 2 november 1997 en 
woont in de Dorpstraat op nr. 39.
Wedstrijd: Siveo’60 – BSC
Datum: Zaterdag 14 november 2009.
Eindstand: 1-2.
Balsponsor: De Kruidenier (voorheen Horesca)
Welk team speel jezelf: Jeremey speelt in de D1, met 
als leiders Piet en Gertjan, Dick, Cees en Wesley 
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verzorgen de training op dinsdag en donderdag.
Welke positie speel jezelf :Spits.
Welke positie vind je het leukst: Spits, ik ben altijd al spits geweest vertelt hij 
maar op ’keep’ lijkt hem ook erg leuk.
Favoriete club: Feijenoord.
Favoriete speler: Balaz Dzsudzsak, de linksbuiten van PSV.
Favoriet bij Siveo’60: Marc van Amerongen., die is ook gewoon goed!
Man of the match: Marc van Amerongen.
Leukste moment van de middag: De wedstrijd.
Leukste moment van de wedstrijd: De doelpunten.
Hobby’s: computeren maar dat doe ik toch niet echt vaak.
Favoriete eten: Spinazie met een bal gehakt en geen bietjes!
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Als keeper, hij schoot heel hoog over de 
keeper van de tegenpartij heen. Eigenlijk dacht hij dat t íe op de lat zou 
komen maar hij ging toch de goal in!
Scoren als pupil: Ja!!

JEROEN VAN DER BELT

Pupil van de week: Jeroen van de Belt, 
Jeroen is geboren op 16 juni 1998 in Zeist en 
woont in de Eikenlaan op nr. 7
Welke wedstrijd: Siveo’60- Kamerik
Datum: Zaterdag 28 november 2009.
Balsponsor:  Van Hanswijk Kramen Verhuurbedrijf
Eindstand: 0-2.
Welk elftal speel jezelf: Jeroen voetbalt in de D1, 
hij wordt getraind door Cees en Wesley de Jong
en Dick van den Hoeven. Zijn leiders zijn Piet van Oostrum en Gertjan Pels. 
En volgens Piet moet er altijd ”top”gepresteerd worden!
Welke positie speel jezelf: Middenvelder of aanvaller.
Leukste positie om zelf te spelen: Aanvaller dan kan je scoren, als 
middenvelder moet je de bal naar de aanvaller schieten.
Favoriete club: Feijenoord
Favoriete speler: Alle spelers van Feijenoord.
Favoriete speler Siveo: Appie Beiboer, hij zorgde voor goede reddingen.
Man of the match: Appie!.
Leukste van de pupillenmiddag: Proberen te scoren.
Leukste moment van de wedstrijd: Dat hijzelf scoorde met de aftrap.
Hobby’s:  Jeroen vindt heel veel sporten erg leuk, tennis, hockey, badminton, 
squash en voetbal!
Favoriete eten: Patat en pizza’s, poffers, witte bonen in tomatensaus, 
slavinken en pannenkoeken. Spruiten en ovenschotel daar houdt hij zeker 
niet van!
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Onder het poortje van de keeper doorge-
schoten!
Scoren als pupil: Ja!
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SIVEO JEUGD ….
…….. ECHTE PENALTYKILLERS...!!

Woensdag 21 oktober stond in het teken van de koeienmarkt, maar voor 
sommige van onze pupillen stond deze dag in het teken van het jaarlijkse 
penaltybokaal van WSE in Waddinxveen. 
’s Avonds om 18.00 uur verzamelen bij de Rabo en om 19.00 uur was de aftrap 
bij WSE. Siveo was vertegenwoordigd door 2 F spelers, Jasper Koster en 
Rob Hoogeveen, 2 E spelers, Luuk Bregman en Mathijs Lehman, 2 D spelers, 
Sam Nieuwenhof en Jeremy Hanegraaf en vanuit de meisjes was Rachel 
Groenendijk de afgevaardigde. 
Er waren 3 keepers waarbij iedereen 3 keer een penalty mocht nemen. 

D Jeremy Hanegraaf    scoorde 3 uit 9.
D Sam Nieuwenhof  scoorde 1 uit 9.
E1 Mathijs Lehman   scoorde 5 uit 9.
E2 Luuk Bregman   scoorde 5 uit 9.
F1 Rob Hoogeveen   scoorde 8 uit 9!
F2 Jasper Koster   scoorde 2 uit 9.
MJ Rachel Groenendijk  scoorde 3 uit 9.
Totaal Siveo-score  27 penalty’s

Alle penalty’s werden bij elkaar opgeteld, en dan 
kon je als team een prijs winnen. Na afloop, onder 
het genot van een glas limo, was de prijsuitreiking. 
Eerst werden alle 3 de deelnemende meisjes naar 
voren geroepen. Zij kregen de aanmoedigingsprijs, 
omdat niet iedereen een team had met een meisje. 
Daarna werd er omgeroepen wie de meeste 
koelbloedige penaltynemer van het toernooi was. 
En wat denken jullie? Het is onze Rob Hoogeveen 
uit de F1, die wederom bewees dat hij de beste 
was! Rob heeft namelijk met het stratenvoetbal 
ook al de penaltybokaal gewonnen. 
Daarna was de spanning om te snijden, want het 
ging om de 1e of de 2e plaats voor Siveo. We zijn 
2e geworden en Rob mocht de beker in ontvangst 
nemen. 
Alle deelnemers kregen een prachtig vaantje als 
aandenken aan een leuke, gezellige en sportieve 
avond.  

Monique Kasius
Jeugdcommissie Siveo ’60
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VERWARRING OVER BRAND ……
….. BIJ BEZOEK VAN SINT ..!!

Volop aandacht uiteraard voor Sint en zijn pieten.

Regenen en waaien dat het deed op vrijdagavond de 27e november… zou Sint 
wel door dit slechte weer heen komen om een bezoekje aan de Beemd te bren-
gen? Nou zeker wel, hij had de wegwijspiet al vooruit gestuurd …en wat deed 
deze Piet, hij stookte een vuurtje zodat de Sint goed kon zien waar Siveo pre-
cies was. Maar dat kwam niet helmaal goed over.. niet iedereen in Zegveld 
wist dat dit alleen maar een vuurkorfje was om de weg te wijzen ….en voordat 
wegwijspiet het door had was de brandweer uitgerukt om met man en macht 
het brandje te blussen.
Onderweg was hij Sint en de rest van de pieten tegen gekomen en die vertelden 
dat het alleen maar een ”wegwijsvuurtje” was en niks brand bij de Beemd. 
O, zit het zo zei de commandant, nou Sint dan moet u het ook zelf maar blus-
sen!
En ook dat kon die oude man, de slang werd uitgerold en Sint doofde persoon-
lijk het ’vuurtje’.
Dat was even spannend voor onze allerkleinsten die om kwart voor 7 ook gear-
riveerd waren om een potje te ”ballen” tegen de pieten.
In de hal werd er van kwart voor 7 tot kwart over 7 gevoetbald tegen de Spaan-
se mannen en daarna ging het hele spul de kantine in voor een drankje en wat 
lekkers.
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Alle papa’s en mama’s kregen ook een bakkie leut met speculaas en daarna 
had de Sint weer alle tijd voor de puppy’s en de Fjes. Van bijna elk kind wist 
de Sint wel iets te vertellen, maar voor alle voetballers gold dat ze hun uiterste 
best deden en daar was hij erg blij om. Ook bedankte Sint de leiders en trainers 
want zonder deze mensen kan er niet gevoetbald worden! Tot slot kregen alle 
jongens en meisjes een zakje strooigoed en een ”Siveomok”
Dit kado’tje had hij trouwens voor alle leiders en trainers meegebracht… dat 
hadden ze wel verdiend vond de goedheiligman!
Sinterklaas en pietermannen, bedankt voor jullie bezoek, Margré bedankt voor 
de macaroni, Jan en Wim voor jullie hulp op de achtergrond en hopelijk tot 
volgend jaar!

Margriet Vermeij

SINT WEET ALLES VAN DE PUPPY’S

Zoals elders in dit Siveo Nieuws te lezen heeft de Sint ook dit jaar weer de 
Beemd bezocht om een potje te voetballen tegen de getalenteerde Siveo-
jeugd. Tegen de puppy’s werd door de klungelige Pieten zelfs verloren.
In de kantine wist de Sint vervolgens erg veel te vertellen over onze puppy’s:

Niels Muit: Niels is een rasechte Ajacied. Feyenoord is voor hem hetzelfde 
als vloeken. Daar waar hij vorig jaar rollen op het kunstgras nog heerlijk vond, 
heeft hij het spelletje momenteel goed door.
Damian Plomp: Damian staat graag op doel. Stekelenburg mag gaan vrezen 
voor zijn baan in Oranje!
Stan van den Hoeven: Stan heeft juist een hekel aan keepen. Hij wil alleen 
maar voetballen. Toen zijn trainers Edwin en Frank op vakantie waren naar 
Curaçao heeft hij stiekem al een keer met de F-3 meegedaan en dat ging heel 
goed hoorden ze na de vakantie.
Otto Immerzeel: Bij Otto gaat het niet alleen om het voetbal, maar ook om de 
mooie outfit. Pas vertelde hij nog dat zijn moeder weer een mooie broek voor 
hem had gevonden en Otto heeft altijd mooie voetbalsokken aan.
Jesper Beiboer: Jesper maakt het niet uit waar hij staat, als het er maar niet te 
fanatiek aan toe gaat. Waarschijnlijk heeft ’ie dat van zijn ome Ab.
Marieke Blok: Marieke is het enige meisje. Ze houdt zich goed staande. Als 
vader Leen haar na afloop op komt halen verwacht ze wel dat hij een zakje 
snoep meeneemt!
Maico de Heer en Mike van de Born: Maico en Mike zijn allebei nieuw dit 
najaar en komen bij elkaar uit de straat. Ze luisteren altijd heel goed naar wat 
de trainers zeggen. Dat zien we graag!
Fabien Kreuger: Fabien kocht na de zomer nieuwe voetbalschoenen die eerst 
door de trainer goedgekeurd moesten worden, dus is Fabien de hele stad 
doorgelopen op zijn nieuwe voetbalschoenen om deze vervolgens aan zijn 
trainer te ’showen’.
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Achter vlnr: Ariën Beukers, Frank de Kruijf, Wiljo Fierens, Edwin de Kruijf
Voor vlnr: Stan van den Hoeven, Otto Immerzeel, Onno Verdouw, Mark Bruijn, 
Fabien Kreuger, Marieke Blok, Maico de Heer, Mike van der Born, Damian Plomp.
Ontbreken: Jesper Beiboer en Niels Muit.

Mark Bruijn: Alias de wervelwind. Als Mark op stoom is, is hij niet meer te 
stoppen. Mark wil altijd winnen, zelfs met de warming-up.
Onno Verdouw: Niemand woont zo dicht bij Siveo als Onno (Branderpad), 
maar toch is hij soms wat laat. Gelukkig is Onno door de haast dan al warm 
en heeft hij geen lange warming-up nodig.

Sinterklaas had het overigens steeds over ’hondjes’ in plaats van puppy’s. 
Gelukkig werd de Sint gecorrigeerd door onze puppy’s.

De puppy’s hebben nu een lekkere lange winterstop, maar in maart (als de 
vogeltjes gaan fluiten) gaan we weer beginnen met trainen.

Wij hebben er alweer zin an!
Edwin de Kruijf
Frank de Kruijf
Arien Beukers
Wiljo Fierens

Voor vragen of aanmeldingen kunt u terecht bij Edwin de Kruijf 
(06-25454699 of edwindekruijf@hotmail.com)
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  1STE   3de klas GS PT V  T

  WDS  13  28   33 - 16
  PPSC 10  25   24 - 10
  LEONIDAS 13  24   36 - 21
  REEUWIJK 13  21   31 - 24
  BSC 11  20*  24 - 14
  BERKEL 11  18*  31 - 20
  BE FAIR 11  15   15 - 21
  ZESTIENHOVEN 11  13 17 - 31
  FLOREANT 11  11   17 - 25
  SCHIEBROEK 11  10   15 - 26
  KAMERIK 12  10   15 - 26
 *SIVEO 13   3   13 - 37
   
    
  2de   3de klas    GS PT V  T

  ALPHIA 2 13  29   29 - 10
  KOUDEKERK 2      11  28   34 - 8
  KAMERIK 2 13  24   24 - 22
 *SIVEO 2 13  23   33 - 23
  KATWIJK 6 10  21   39 - 19
  ARC 4 13  19   29 - 26
  QUICK BOYS 4     13  17   30 - 35
  ZWAMMERDAM 2     13  15   27 - 31
  BSC 2 12  13   21 - 27
  TAVV 2 13  12   21 - 34
  SPORTLUST 4      12   5   13 - 43
  LINSCHOTEN 2     12   4   18 - 40
   
   
  3de   4de klas    GS PT V  T

  BE FAIR 4 8  20   30 - 12
  BE FAIR 5 9  20   43 - 18
  REEUWIJK 2 9  19   33 - 19
  SPORTLUST 5      10  18   36 - 25
  ROHDA 3 9  17   40 - 23
  FLOREANT 3 9  10   15 - 20
  ARC 5 9   9   21 - 29
 *SIVEO 3 9   9   18 - 32
  BVCB 4 9   9   14 - 38
  LINSCHOTEN 3      9   7*  32 - 35
  JODAN BOYS 5      8   6   25 - 27
  SOCCER BOYS 4     8   3   11 - 40

 4de   5de klas    GS  PT V  T

 *SIVEO 4  7  17   35 - 14
  KAMERIK 3 7  17   22 - 6
  NIEUWERKERK 1     8  15   12 - 12
  SPORTLUST 8 9  15   18 - 17
  PERKOUW 2 8  12   22 - 19
  GOUDA 4  6  11   17 - 12
  DCV 2 8  10   12 - 15
  SPIRIT 5 10  10   22 - 22
  ROHDA 4  7   5   20 - 24
  WDS 3 9   5   11 - 32
  RIJNSTREEK 2      7   2    7 - 25
   

   
  5de   8ste klas   GS  PT V  T

  REEUWIJK 8 8  22   29 - 8
  SPIRIT 10 7  18   29 - 12
  FLOREANT 6 8  14*  25 - 20
  SVS 4 8  14   19 - 15
  ZWAMMERDAM 6      7  13   21 - 13
  SPORTIEF 4 7  13   22 - 22
  SPORTLUST 13      9  13   22 - 29
  ROHDA 7 8  12   22 - 12
  SOCCER BOYS 6     8  10   26 - 21
  ZEVENHOVEN 7      8   6   14 - 34
  AARLANDERVEEN 4   7   2*  10 - 25
 *SIVEO 5 11 0   14 - 42
   
   
  A1   3de klas    GS PT V  T

  LINSCHOTEN A1     8  19   29 - 6
  SPORTLUST A2      8  17   26 - 15
 *SIVEO A1 7  14   44 - 11
  DCV A2 6  13   18 - 7
  GOUDA A1 9  11*  21 - 27
  PERKOUW A1 7   9   23 - 21
  RVC A1 6   8   17 - 14
  DILETTANT A2      6   7   11 - 19
  SPV A1 5   6    8 - 24
  SPIRIT A2 7   6   12 - 20
  WADDINXVEEN A2    9   1    5 - 50
 

STANDEN PER ZATERDAG 12 DECEMBER 2009
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  A2   4de klas    GS PT V  T

  ARC A5M 7  21   33 - 6
  NIEUWERKERK A3    8  19   39 - 16
  ALPH BOYS A4      7  14   30 - 16
  ZOETERMEER A3     7  12   32 - 13
  ROHDA A2 7   9   23 - 21
  SEV A2 8   8   24 - 27
  DSO A4 7   6*  21 - 28
  DWO A2 7   5   18 - 37
 *SIVEO A2 6   4   16 - 25
  ARC A7 6   0    5 - 52

   

  B1   4de klas GS PT V  T

  SPORTIEF B1 7 19  34 - 13
  BVCB B3  9 16  29 - 23
 *SIVEO B1 5 15  30 - 1
  SOCCER BOYS B3   8 15  34 - 9
  ZEVENHOVEN B1    5 13  34 - 8
  ZOETERMEER B3    6 12  17 - 11
  OLYMPIA B3 6  9  15 - 13
  JODAN BOYS B4    6  7  11 - 21
  GROENEWEG B2     7  7  21 - 33
  LEKKERKERK B2    9  6  10 - 26
  NIEUWERKERK B4   8  4  12 - 40
  DONK B3 10  3  13 - 62

  C1   2de klas GS PT V  T

  NIEUWKOOP C1     10  28   52 - 7
  ARC C2 8  21   36 - 7
  ALPHEN C1 8  16   29 - 16
  ROHDA C1 10  15   27 - 34
  WOERDEN C1 8  13   15 - 12
  BSC C1 7  10   15 - 16
  NICOL BOYS C1     8   9   17 - 19
  KOUDEKERK C1      7   7   12 - 17
  REEUWIJK C1 8   7   15 - 23
 *SIVEO C1 9   6   11 - 55
  TAVV C1  7   0    8 - 31

  C2   6de klas GS PT V  T

  SPIRIT C5 8  19   59 - 21
  SCHOONHOVEN C4    8  15   30 - 20
  BERGAMBACHT C3    8  15   31 - 26
  LEKKERKERK C3     7  14   27 - 20
  CABAUW C2 8  13   33 - 18
  PERKOUW C1 8  12   21 - 24
  STOLWIJK C2 6   9   19 - 29
 *SIVEO C2 6   6   16 - 30
  UNIO C4  7   6   12 - 22
  DILETTANT C2      6   5   12 - 24
  HAASTRECHT C3     8   3   17 - 43
   
   
  D1   6de klas GS PT V  T

 *SIVEO D1 8  18   28 - 22
  LINSCHOTEN D1     9  18   29 - 21
  KAMERIK D1 9  18   23 - 16
  NICOL BOYS D2     8  16   33 - 16
  ALPHIA D1 7  15   38 - 14
  ALPH BOYS D7      8  11   31 - 22
  AARL’VEEN D1      9  11   23 - 28
  WOERDEN D3 9  10   29 - 31
  ARC D11M 8   3    5 - 24
  VEP D2 9   3    9 - 54
   

  E1   6de klas GS PT V  T

  NIEUWKOOP E3      9  27   61 - 8
 *SIVEO E1 9  21   55 - 18
  ARC E9 8  15   44 - 33
  ALTIOR E3 9  13   34 - 27
  ROHDA E3 5   9   30 - 10
  ALPHIA E2 8   9   21 - 33
  WDS E2 9   9   25 - 45
  SPORTLUST E6      8   7   31 - 46
  KAMERIK E2 7   6   13 - 51
  WOERDEN E4 8   3   25 - 68
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  E2    7de klas GS PT V  T

  VEP E3 7  21   51 - 10
  TOGB E7 8  19   67 - 28
  JODAN BOYS E7     8  18   57 - 29
 *SIVEO E2 8  15   43 - 22
  FLOREANT E6 9  14   37 - 39
  ARC E11 8   9   28 - 50
  SPORTLUST E7      8   7   17 - 43
  OLYMPIA E6 7   3   21 - 35
  ALPH BOYS E7      7   1    8 - 43
  ALPH BOYS E5      4   0    5 - 35
   
   
  F1   9de klas GS PT V  T

 *SIVEO F1 9  27   55 - 7
  NIEUWKOOP F5      8  19   28 - 4
  NSV F2 9  15   33 - 18
  AARL’VEEN F1      9  15   15 - 13
  WOERDEN F6 9  13   32 - 32
  NICOL BOYS F2     9  13   25 - 28
  WDS F2 8  10   18 - 19
  ARC F11 8   6    6 - 34
  SPORTLUST F8      9   6   24 - 40
  ALPH BOYS F12     6   0    5 - 46
   
   
  F2   10de klas GS PT V  T

  NIEUWKOOP F8     9 22  45 - 5
  LINSCHOTEN F3    8 21  66 - 7
  SPORTIEF F1 9 21  50 - 28
 *SIVEO F2 8 18  48 - 10
  WOERDEN F8 9 14  51 - 27
  ALPH BOYS F17    8  8  13 - 36
  ALPH BOYS F12    5  6  10 - 22
  VEP F5 7  4  16 - 66
  ZEVENHOVEN F2    8  3  13 - 42
  SPORTLUST F10    9  0  10 - 79
   
   
  F3   10de klas GS PT V  T

  SPORTLUST F11     8  24   42 - 3
  WOERDEN F9 8  24   45 - 9
  LINSCHOTEN F4     9  16   20 - 20
  VEP F6 9  13   30 - 27
 *SIVEO F3 9  13   16 - 13
  NICOL BOYS F3     9  13   26 - 31
  ALPH BOYS F18     8   9   17 - 19
  KAMERIK F3 8   5   12 - 32
  WDS F3 9   4    8 - 33
  ZWAMMERDAM F3     9   4  1 1 - 40

  DA1   4de klas GS PT V  T

  ROHDA DA1 9  27   53 - 7
 *SIVEO DA1 10  27   58 - 7
  SCHOONHOVEN DA1   7  13   21 - 13
  AMMERSTOL DA1     9  11   21 - 30
  SCHIPLUIDEN DA1   6  10   14 - 12
  REEUWIJK DA1     10  10   21 - 23
  SPORTLUST DA1     8   9   15 - 21
  ALTIOR DA1 8   9   12 - 19
  cvvZWERVERS DA2   6   8   17 - 23
  SVS DA2  9   8    9 - 41
  ZEVENHOVEN DA2    7   6    5 - 25
  BERKEL DA3 9   0   12 - 37
   
   
  DA2   5de klas GS PT V  T

  KAGIA DA1 11  29   41 - 5
 *SIVEO DA2 7  19   36 - 4
  AARL’VEEN DA1    10  19   59 - 25
  RKAVV DA2 6  15   28 - 11
  ZWAMMERDAM DA1    8  15   37 - 34
  RIJNSB BOYS DA1  10  12   37 - 46
  KOUDEKERK DA2     8  10   22 - 23
  DOCOS DA2 7   9   20 - 12
  SEV DA1 7   7    9 - 16
  LINSCHOTEN DA1    7   3   22 - 53
  NOORDWIJK DA1     8   3    4 - 42
  LEIDEN DA1 7   0    3 - 47
   
   
  MEI B   2de klas GS PT V  T 
  LINSCHOTEN MB1    6  13   31 - 7
  VEP MB1  6  12   20 - 8
  WADDINXVEEN MB1   7  12   14 - 16
 *SIVEO MB1 6  10   14 - 10
  OMMOORD MB1 3   6    8 - 4
  SOCCER BOYS MB2   8   6   11 - 32
  CKC MB1  4   4    6 - 12
  SCHOONHOVEN MB1  4   3    5 - 12
  ARC MB2  4   3    8 - 16
  HERMES DVS MB     0   0    0 - 0
  


