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VAN DE REDACTIE

Natuurlijk is het hartstikke leuk als we weer eens op de schaatsen kunnen 
staan, maar de winterpauze op de voetbalvelden was nu toch wel akelig lang. 
Een dergelijke vorstperiode laat duidelijk z’n sporen na en dan kunnen de 
velden nog maar weinig hebben. 
Het betekende voor Siveo overigens niet dat alles helemaal stil lag op de 
Beemd. Dat hebben de wat meer betrokken leden ongetwijfeld wel gemerkt. 
Naast het gebruikelijke kappen van de bomen, is er dit keer een rokersruimte 
gevestigd, is de scheidsrechtersruimte gerenoveerd en is er nog een aantal 
andere werkzaamheden verricht. En dat allemaal door een zeer actief 
vrijwilligersteam, maar daarover kunt u in dit Siveo Nieuws veel meer lezen in 
een bijdrage van voorzitter Rikkert Versluis.
Ook zijn er heel belangwekkende ontwikkelingen rond het kunstgrasveld. Het 
lijkt zelfs een beetje in een stroomversnelling te raken. De meest betrokken 
man op de terrein, oud bestuurslid Paul Vonk, hanteerde voor ons clubblad 
(en namens het bestuur) de pen om jullie bij te praten. 
En dan komen we uiteindelijk natuurlijk ook weer terecht bij waar het in ons 
cluppie allemaal om begonnen is, het voetballen. Nou, dat gaat zeker met 
onze vlaggendragers best weer op koers. We zijn volledig in de race om de 
ereplaatsen. 
Daarvoor uiteraard ook aandacht in dit Siveo Nieuws.  
Verder vindt u onder meer:
-  Informatie over de nieuwe technische leiders voor volgend seizoen. Anton 

Broers gaat de Siveo-hoofdmacht onder handen nemen en onze eigen Hans 
van Tricht, succesvol bij de reserves, gaat de draad oppakken bij de oudste 
junioren. Wij wensen hen veel succes.

-  Een babbeltje met het kersverse bestuurslid Ronald Koster. 
-  De play backshow voor de jeugd en karaoke voor de senioren, allemaal op 

zaterdag 4 april. 
-  Het kampioenschap van de meisjes.
-  Het verenigingenspel en de jaarwisseling, beiden in de Milandhof.
Maar eerst wordt alles natuurlijk beheerst door de komende beslissende 
weken voor de teams. We hopen/rekenen stiekem op een prachtige geel-
blauwe apotheose. 

Namens de redactie
Dick van den Hoeven 

Volgende inleverdatum kopij:
10 april 2009
42e jaargang nr. 4, maart 2009
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VAN DE VOORZITTER

Februari alweer. De jaarwisseling ligt enkele weken achter ons, maar op 
voetbalgebied is het bijzonder rustig. De meeste weken is het weer té slecht 
geweest, waardoor de velden onbespeelbaar geraakten. Dit is volgens mij in 
jaren niet zo erg geweest. Afgelopen zaterdag (21 februari) hebben een aantal 
teams sinds lange tijd de groene mat kunnen betreden. Zo’n 2 maanden na 
de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop. Echter, het programma was 
beperkt, i.v.m. de voorjaarsvakantie. En nu maar hopen dat de lente snel zijn 
intrede doet en de resterende wedstrijden met mooi weer gespeeld mogen 
worden. 

Zelf ben ik de laatste tijd weinig bij Siveo geweest, doordat ik voor mijn 
werk veel in het buitenland heb gezeten. Echter, de Siveo-wereld heeft niet 
stilgestaan. Tijdens mijn afwezigheid is het nodige werk verzet voor de bouw 
van de overkapping t.b.v. de rokers en andere projecten. Tevens zijn gesprekken 
gevoerd met nieuwe trainers voor de selectie en de A- en B-junioren, met 
succes! Hierover later meer. 

Natuurlijk zitten we ook niet stil met betrekking tot het kunstgras. Na de 
goedkeuring van het beheerplan sportvelden afgelopen jaar november, hebben 
vanaf half januari een aantal gesprekken met de gemeente plaatsgevonden. In 
deze gesprekken is gesproken over de planning, fiscale zaken, de financiën 
etc. Nog vele zaken moeten uitgezocht worden, maar door veelvuldig 
overleg en korte lijnen hopen we snel meer duidelijkheid te krijgen. Paul Vonk 
vertegenwoordigt Siveo bij al deze gesprekken, zoals hij dit al vanaf het begin 
doet en zoals niemand anders dat kan. Met zijn ervaring, kunde en inzet ben ik 
ervan overtuigd dat wij het maximale voor Siveo kunnen realiseren.

Rikkert

SIVEO-1 BLIJFT MEESTRIJDEN …..
…. OM EREPLAATSEN !!

We kunnen er nier meer omheen, onze geel-blauwe vlaggendragers blijven 
in de beslissende weken meestrijden om de ereplaatsen. De wel erg lange 
winterstop heeft gelukkig geen echte grip kunnen krijgen op de jongens. 
Hoewel de eerste match tegen Linschoten nog wat aarzelend werd gestart, 
herpakte Siveo zich vooral in het duel tegen SVOW. En daarmee lijkt het in 
ieder geval vrijwel verzekerd van de nacompetitieduels. Maar ook hoofdcoach 
Ed de Jong wil eigenlijk voor ‘meer’ gaan. Na afloop tegen van de match in 
Oude Wetering gaf hij dat ruiterlijk toe: “Wij moeten echt mee gaan doen voor 
de rechtstreekse promotieplekken”. 
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Ongetwijfeld was dat ook ingegeven door de schade die zowel Floreant als 
Reeuwijk afgelopen weekeind heeft opgelopen. Maar we kunnen er ook niet 
onderuit dat onze jongens in deze fase toch wel heel gedreven en als echt 
team hun tegenstanders aanpakken. Dat was al zo in Linschoten, waar we 
beslist de bovenliggende partij waren. Cruciaal in die match was echter de 
– toch wel wat goedkoop gegeven – penalty die we in de allereerste minuut 
na de pauze tegen kregen. In plaats van een op dat moment al verdiende 
voorsprong, moesten we strijden tegen een achterstand. En die strijd werd ook 
geleverd, met bovendien de terechte gelijkmaker van Frank Broekhuizen, die 
sterk opkomend al meermalen gevaar stichtte. Maar in de slotfase wilde het 
toch maar niet lukken om de wit-rode muur nog eens te slechten. Hoewel een 
fanatiek meelevend Zegvelds publiek de jongens tot het uiterste aanspoorde, 
bleef de winnende goal toch uit. Eindstand 1-1.

Met het sterk meelevende publiek op de achtergrond probeert Mathijs Brak 
opnieuw een doorbraak te forceren.

Die doelpunten kwamen er wel in het uitduel tegen SVOW. En dat is maar 
goed ook, want dat team scoort er zelf ook lustig op los. Daarover kunnen we 
meepraten toen we in de – overigens slechte - heenwedstrijd op de Beemd 
in de slotfase de gevaarlijke aanvallers alsnog de kans gaven langs Siveo te 
komen.
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Dat zat er afgelopen zaterdag niet echt in. Maar toch slaakte ook afgelopen 
zaterdag de Zegveldse aanhang een zucht van verlichting toen de gedreven 
opererende Stef Kuijer in de 2e helft de genadestoot gaf. Met de twee goals 
van de gelukkig weer fit ogende Ronald de Jong – dan is hij zo belangrijk - 
was dat ruim voldoende om de ploeg uit Oude Wetering de nekslag te geven. 
Eindstand 1-3. 

En dan zijn we dus in een cruciale fase beland. Eerst de wedstrijden tegen 
TAVV en Woubrugge, waarna de match tegen Moerkapelle nog van belang 
blijft voor de 2e periodetitel. Met de steun van veel geel-blauwen kunnen we 
een paar leuke weken gaan beleven op de Beemd. 

Dick van den Hoeven

ANTON BROERS….
……… DE NIEUWE SIVEOTRAINER

Siveo heeft de 44-jarige Anton Broers uit Leimuiden voor het volgende 
seizoen als hoofdtrainer aangesteld. Anton heeft jarenlang bij de Kickers’69 
uit Leimuiden gevoetbald met tussendoor een uitstapje naar Roodenburg uit 
Leiden. 
Zijn trainerservaringen liggen als volgt.
Na eerst de jeugd van Kickers’69 te hebben getraind, werd hij al snel ge vraagd  
om  het 2e elftal aldaar te trainen, alvorens assistent-trainer bij de hoofd macht 
uit Leimuiden te worden. Na het behalen van zijn diploma’s TC-3 en TC-2 
maakte hij de sprong naar de zondag Hoofdklasser VVSB uit Noordwijkerhout, 
waar hij momenteel verantwoordelijk is voor de B-selectie, die reserve 1e en 
2e klasse speelt. 

De mensen die hem hebben 
gesproken zijn unaniem van 
mening dat hij een goede 
trainer voor Siveo ‘60 kan zijn. 
Wij hebben er alle vertrouwen 
in dat we met deze trainer een 
goede en sportieve tijd zullen 
beleven.

Namens de TC
Hans Bregman

Anton Broers en Bram Angenent tekenen de nieuwe trainersovereenkomst.
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FLINKE ONTWIKKELINGEN KUNSTGRASVELD 

Zoals jullie wellicht in de kantine reeds hebben opgevangen, zijn er de 
laatste weken flinke ontwikkelingen te bespeuren, ofwel: De realisatie van 
een kunstgrasveld op de Beemd komt steeds dichterbij en dat is natuurlijk 
fantastisch nieuws.

Dit jaar moeten kunstgrasvelden bij sc Harmelen, vv Kamerik en Siveo ’60 worden 
aangelegd. Hiervoor is een projectgroep ingesteld, waar ondergetekende 
namens Siveo in mag zitten. In de afgelopen twee maanden vindt er regelmatig 
overleg plaats met de gemeente en bureau R.I.E.T. (die namens de gemeente 
het technische deel en de aanbesteding voor zijn rekening neemt). 

Het overleg kan in twee hoofdonderdelen worden gesplitst:
a. Technisch (programma van eisen, bestek, planning);
b. Financiën.

Technisch deel
Vorige week hebben wij een concept Programma van Eisen (PvE) met de 
gemeente besproken. In zijn algemeenheid kunnen wij stellen dat wij met 
het PvE goed kunnen leven. De ontwikkelingen rondom kunstgrasvelden 
gaan telkens weer een stapje verder en wij krijgen de beste mat die er op dit 
moment is te krijgen. Ook rondom het veld komt het er allemaal pico bello uit 
te zien, degelijk en mooi materiaal waar goed over is nagedacht. Over enkele 
punten moeten wij ons op korte termijn nog buigen en dat betreft onder andere 
de ballenvangers achter de pupillendoeltjes. Wij krijgen niet alleen grote 
ballenvangers achter de (grote) doelen, maar ook achter de pupillendoeltjes. 
Dit is vooral bedoeld om de bal zoveel mogelijk in het veld te houden. Als de bal 
veelvuldig moet worden gehaald, dan wordt er meer vuil (vanuit bosjes, gras) 
op het kunstgrasveld gelopen. Aan de andere kant staat op een van de plekken 
waar een ballenvanger moet komen juist het meeste publiek. Goed om daar 
nog eens over na te denken. Ook hebben wij nog wat huiswerk opgekregen 
met betrekking tot de stroomvoorziening. Er komt natuurlijk ook verlichting 
langs het veld en dan moet de stroomvoorziening natuurlijk voldoende zijn. 

Financiën 
Hierover is in de afgelopen maanden nog flink ‘gebokst’. Zoals wij jullie de vorige 
keer lieten weten, moeten wij maximaal 30% van de investering voor onze 
rekening nemen. Natuurlijk kunnen wij geen € 135.000 op tafel leggen, dat snapt 
iedereen. Subsidies die worden binnengehaald en aanbestedingsvoordelen 
mogen wij hiervan af trekken. 
Onlangs heeft de projectgroep (waarin overigens ook de gemeente zit) met 
een fiscalist gesproken over de mogelijkheden om de btw af te mogen trekken. 
Dit scheelt al snel zo’n 15% en dan wordt het voor ons natuurlijk veel eerder 
betaalbaar. Afgelopen week heeft de fiscalist zijn rapport bij de gemeente 
gepresenteerd en de eerste geluiden (let op, het zijn nog de eerste geluiden!) 
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zijn positief. Aankomende week (1e week van maart) hopen wij te horen of de 
fiscale constructie de goedkeuring van de gemeente kan wegdragen en wat 
wij hiervoor moeten doen. 

Tweede veld of hoofdveld?
Ja, dit was natuurlijk een lastige vraag. Wij hebben met wat Siveo mensen, 
waaronder de Technische Commissie en de Jeugdcommissie, over deze vraag 
gebrainstormd en de voor- en nadelen van beide keuzes naast elkaar gezet. 

In hoofdlijnen ging het over de vragen:
a. Wat is speltechnisch het beste?
b. Wat betekent het financieel?

Daarnaast is ook meegewogen dat – als het kunstgrasveld op het tweede veld 
zou worden gerealiseerd – dit voor de Beemd als totaal sportcomplex een 
betere uitstraling zou geven, immers er komt dan een mooie afrastering, er 
komt een pad rondom het veld en een pad naar het tweede veld. 

Financieel maakt het niet zoveel uit. Het tweede veld is kleiner en dit betekent 
dus minder uitgaven. Echter, als wij voor het tweede veld kiezen, dan moet het 
eerste veld flink gerenoveerd worden en hiermee wordt het voordeel van een 
kleinere investering dus weer tenietgedaan. Bovendien zou dan een renovatie 
van het eerste veld minder prioriteit krijgen en dus nog wel eens (heel) lange tijd 
kunnen vergen; daarmee zou het representatieve karakter van het hoofdveld 
toch wel in het geding komen. 

Iedereen die aan de brainstormdiscussie deelnam, was het er wel over eens 
dat speltechnisch gezien het eerste veld zou moeten worden voorzien van 
kunstgras. Het is namelijk de bedoeling (en dat was destijds ook de aanleiding) 
dat op het kunstgrasveld wordt getraind en – zo zeiden de voetbaldeskundigen 
– als je traint op kunstgras, dan moet je ook spelen op kunstgras! 
Voetbal is emotie en dat geldt ook voor het spelen op ‘echt’ gras. Er zijn 
voetballers die – vanwege de beleving – liever op ‘echt’ gras spelen. Je moet 
het gras kunnen ruiken, zo hoor je wel eens zeggen. Ook zijn er spelers die 
‘bang zijn’ voor de effecten van kunstgras (brand- en schaafwonden). De 
kunstgrasvelden zijn echter in de tijd zoveel beter geworden en uitontwikkeld, 
dat deze bezwaren steeds minder gaan spelen. Wij denken ook dat het voor 
een deel wat ‘koud water vrees’ zal zijn en dat wij er na een tijdje aan gewend 
zullen zijn. 

Planning
Verwacht wordt dat, als de fiscale constructie wordt toegestaan, de aanleg 
van de kunstgrasvelden op korte termijn kan worden aanbesteed. Als alles dan 
loopt zoals het moet lopen, dan spelen wij het volgende seizoen wellicht al op 
het nieuwe kunstgrasveld! 
De volgende keer hopen wij jullie te kunnen mededelen dat er echt ‘groen licht’ 
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is en het veld definitief wordt aangelegd. Wij zullen dan ook wat meer vertellen 
over de technische details en de planning. Mocht met name het financiële 
deel hiertoe aanleiding geven, dan zullen wij zonodig een bijzondere Algemene 
Leden Vergadering beleggen. 

Wij houden jullie op de hoogte!

Namens het bestuur 
Paul Vonk

EFFE EEN BABBELTJE ….
……… MET RONALD KOSTER

In dit allereerste Siveo Nieuws van 2009 wil 
ik “een boekje opendoen” over ons 3e nieuwe 
bestuurslid Ronald Koster.
Ronald Koster, geboren op 9 februari 1970 
in Bodegraven. In Bodegraven geboren 
en getogen zoals hij zelf vertelde. In 1996 
verhuisde hij naar ons dorpje en ging wonen in 
de Broeksloot samen met zijn vrouw Bianca. 
Zij hebben 2 zoons, Wessel en Jasper die 
allebei voetballen bij ons geelblauwe cluppie 
en een dochter, Maaike die meer ziet in 
Streetdance dan achter een bal aan rennen. 

Ronald is werkzaam bij Fortis, hij is daar informatie architect. Dit houdt 
in dat hij moet beschrijven wat een functie inhoudt, wat de desbetreffende 
werknemer moet doen en waarmee hij/zij iets moet doen. Dit alles toetst hij 
aan de voorgeschreven wet- en regelgeving.
Voordat hij hier ging werken was hij chauffeur bij Mavimex, hiermee maakte hij 
voor ’t eerst kennis met ons cluppie want hij moest regelmatig een bestelling 
afleveren op de Beemd. Hij weet nog dat het wel flink aanpoten was om op 
tijd het alarm uit te schakelen als je de deur geopend had want even te laat en 
het ding begon te loeien. (gelukkig maar want anders zouden wij er weinig aan 
gehad hebben). 
Na het chauffeuren werd hij achtereenvolgens magazijnbediende, vertegen-
woor diger en lid van de inkoopcommissie bij dit bedrijf wat in de jaren wel 
was overgenomen door Gastronoom. Niet alleen het voetbalspelletje heeft z’n 
aandacht maar hij is ook fervent wielrenner.

Als jong jochie voetbalde hij bij v.v. Bodegraven, hij koos voor deze vereniging 
omdat al de jongens bij hem in de klas daar gingen voetballen. Men zegt wel 
eens: “de wereld is klein”, en ook nu blijkt dat weer want hij speelde samen met 

90415-SIV-Siveo Nieuws maart.indd   8 3/6/09   9:39 AM



9

Arie Vonk, de broer van “onze” Paul in een team.Tot en met de C was hij keeper 
en daarna betrad hij als middenvelder de groene mat en het liefst speelde hij 
op links. Met z’n B team presteerde hij het om het kampioenschap te behalen. 
Als we in een klein dorp moesten spelen, zoiets als Zegveld, hadden we vaak 
wel bekijks. In Bodegraven woonden in die jaren al mensen van buitenlandse 
komaf, zij waren vaak werkzaam in de kaaspakhuizen en hun zoontjes gingen 
net als wij Nederlanders voetballen en omdat Bodegraven een “openbare” 
vereniging was, kwamen ze dan meestal bij deze club terecht. Dat was toch 
wel effe heel apart voor die voetballertjes uit die gehuchten. Tot de A speelde 
Ronald veldvoetbal en hierna ging hij z’n geluk beproeven bij het zaalvoetbal. 
Hij ging spelen in het team van JNS ‘de sporthoeve’ in Bodegraven.
Er werd 2x in de week gespeeld, op woensdag en op zaterdagavond. Het was 
heel leuk om te doen maar door tijdgebrek moest hij besluiten om hiermee te 
stoppen, ik moest ‘s morgens om 4 uur beginnen en vaak werd het toch wel 
laat.

Jaren heeft hij het spelletje links laten liggen totdat zijn eigen kleine man 
Wessel bij ons cluppie ging ballen en hierdoor was Ronald gelijk weer razend 
enthousiast en besloot om leider en trainer te worden van het team van zijn 
zoon. Siveo is een club waarbij je je snel thuisvoelt, al loop ik er echt nog geen 
jaren het voelt wel zo volgens Ronald.
Van het een komt het ander en toen enige tijd geleden Ronald gepolst werd of 
een bestuursfunctie iets voor hem zou zijn hoefden we niet lang op antwoord 
te wachten en zo is hij vanaf november lid van ons bestuur. Hij heeft de PR 
zaken overgenomen van Joost van der Horst, in de aard past deze functie niet 
echt bij hem, ik ben meer iemand van op de achtergrond maar als PR man 
moet je toch juist naar buiten treden om Siveo een gezicht te geven. Een PR 
man moet namelijk het gezicht van de club hebben en dat is wel een beetje 
moeilijk als je nog niet zolang meeloopt, vertelt Ronald en bij deze doet hij dan 
ook een oproep aan alle Siveoleden om de club te vertegenwoordigen ook 
wat sponsorwerk betreft. Het aandragen en onderhouden van contacten is 
erg belangrijk. Sein me maar in als je iets hoort van je eigen bedrijf of andere 
personen als zij interesse hebben om iets voor Siveo te betekenen want van 
tips moet je het toch wel een beetje hebben als beginnend PR bestuurslid. 
PR is ook niet iets van alleen de PR commissie maar van iedereen die ons 
cluppie een warm hart toedraagt. Samen met de mensen die in de huidige 
PR commissie zitten hoopt hij de draad snel te pakken te hebben en ook 
helpt Joost hem gelukkig goed door de beginfase heen. Ook is niet alleen 
sponsoring belangrijk als uitstraling van een club, zaken als hoe je naar buiten 
treedt als club en het gedrag van de leden dragen bij aan de goodwill van je 
vereniging.
De website moet ook nodig een up-date krijgen, Ronald is hier al over bezig 
met Martijn van der Vaart. Martijn is web-beheerder van onze site, heb je als 
lid leuke tips of een verslag over je team mail het naar de site en Martijn zorgt 
dat het erop komt.
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Of Ronald nog meer dingen beter zou willen, zeker op z’n verlanglijstje staat dat 
de ontvangst van tegenstanders een ander jasje zou moeten hebben. Nu doen 
de leiders het maar hij zou graag zien dat er elke zaterdag een “ontvangstteam” 
zou zijn. Dus heb je interesse hiervoor, meldt het bij de jeugdcommissie want 
die wil zich hier volgend seizoen nogmaals over buigen.
Verder zou hij graag zien dat er meer structuur in de trainingen van jeugdteams 
zou komen, een lijn brengen in oefeningen die bij bepaalde leeftijden horen vindt 
hij erg belangrijk. Gelukkig besteedt de Technische Commissie hier ook al veel 
aandacht aan maar misschien zou er wat meer overleg moeten zijn tussen hen en 
de trainers. Ook overleg tussen leiders en trainers van een team is erg belangrijk. 
Een keertje meer tussentijds overleg tussen TC en trainers is zeker geen luxe.
Maar de TC werkt hard aan dit soort zaken dus heeft hij er alle vertrouwen in 
dat ook dit opgepakt wordt bij ons cluppie.

Ronald gaat er in ieder geval voor wat PR zaken betreft en hoopt dat alle leden 
hun steentje bij zullen dragen!

Margriet Vermeij

VOLOP WERKZAAMHEDEN OP DE BEEMD 

Rokersruimte
De overkapping buiten, die de rokers een droge plek biedt nu in de kantine niet 
meer gerookt mag worden, is zo goed als klaar. Afgelopen week werden het 
profiel en de glazen platen geplaatst. Maar voor het zover was, is er veel werk 
verzet. Het straatwerk werd verwijderd door Cees Methorst om zo ruimte te 
maken voor het heiwerk en het storten van een betonnen vloer. Cees en Bram 
hebben de ´lijnen ´ uitgezet en Gerard Voorend en Jaap Muller hebben het 
heiwerk en grondwerk voor hun rekening genomen. Bij het grondwerk heeft 
ook een medewerker van John Bunnik geholpen. Vervolgens was het de beurt 
aan Ab (Beiboer), Jaap en Stef (Kuijer) om de handen uit de mouwen te steken 
en hun expertise te tonen; stellen en storten van de fundering, plaatsen van de 
bekisting en de wapening. Voor het ontkisten van de fundering kregen de heren 
wederom hulp vanuit de hoek van John Bunnik. De wapening is gesponsord 
door Ron Muis en het beton werd geleverd door van der Dool. 
Door de vorst kon de vloer helaas niet gestort worden. Hier hebben we 3 weken 
op moeten wachten. MAAR, op 20 januari hebben Rinus Hoogerbrugge, Koos 
Jansen, Cees Methorst en Leo Pouw alsnog de vloer kunnen storten. En wat is 
het een mooi strak vloertje geworden. Na de betonnen vloer was het wachten 
op de veranda… Op 17 februari was het zover, de materialen, afkomstig van 
Euroline rolluiken en zonweringen te Nieuwerbrug, werden op de Beemd 
afgeleverd. Wilco van den Berg (Euroline) bezorgde ons de onderdelen voor 
de veranda voor een ‘Siveo-vriendelijk tarief’. Het montageteam bestond uit 
Rinus, Leo, Cees, Jaap, Bram en Koos.
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Bij al deze activiteiten hebben we alle mogelijke hulp gehad van BOLTON, in de 
naam van Peter Rietveld. De meeste recent verrichte arbeid is het metselwerk 
door Cees Methorst. Het enige dat nog rest is het (afmaken van het) straatwerk. 
Dit geschiedt onder leiding van Gijs Breedijk. En dan is een nieuw succesvol 
bouwproject op De Beemd weer een feit. 

Veel werk ging er vooral zitten in de aanbouw van de rokersruimte.

Bomen kappen
In de periode van vlak voor Oud&Nieuw tot de 2e week van januari heeft het 
nodige kapwerk plaatsgevonden. Maarten de Bruin, Cees Methorst, Peter 
Kastein, Leo Pouw, Jan de Kruijf, Rinus Wijman en ‘de Mullers’ (Jaap, Jordy & 
Ben) hebben deze klus geklaard. Heren, petje af voor deze grote klus.

Kleedruimte scheidsrechter
In een maand tijd, van half 
januari tot half februari, heeft 
ook de kleedruimte van de 
scheidsrechters een facelift 
gekregen. En dat was nodig 
ook. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering werd dit punt 
ter sprake gebracht. De ruimte 
had de nodige gebreken, zoals 
bijvoorbeeld losse tegeltjes 
e.d. En daar kunnen we onze 
scheidsrechters, zowel eigen 
als te gast, toch niet laten 
omkleden?! Daarom hebben 
Rinus, Leo, Bram en Cees deze ruimte een mooie opknapbeurt gegeven. Marvin 
Wisseloo heeft zelfs een nieuwe tegelvloer geplaatst. Vakmanschap, het moet 
gezegd worden!

Ook het scheidsrechterslokaal werd onder handen genomen, met daarnaast 
het schitterende nieuwe mededelingenbord van Rob van Hoogdalem.
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Overige werkzaamheden
Voor wie het nog niet gezien heeft, we beschikken sinds kort over een nieuw 
mededelingenbord voor kleedkamers en velden. Rinus Hoogerbrugge verdient 
alle credit voor de vervaardiging van dit schitterende bord, dat overigens 
gesponsord is door Rob van Hoogdalem.
Verder zijn er een tweetal kasten gemaakt; één in de berging van Jaap en één 
in de CV ruimte (door Bram, Jan van Amerongen, Leo, Jaap & Cees).

Hierbij wil ik graag nog even de namen noemen van de mensen en/of bedrijven 
die de kosten voor Siveo zo laag mogelijk hebben gehouden.
Ten eerste onze eigen vrijwilligers  
Heibedrijf Voorend    heiwerk  
Grondbedrijf John Bunnik    grondwerk  
Vrechtersbdrijf Ron Muis    wapening (gesponsord)
Fa A van der Dool    beton (voor een Siveo-prijs) 
Euroline Nieuwerbrug    veranda (geleverd tegen Siveo-prijs) en advies  
Rob van Hoogdalem    mededelingenbord (gesponsord)
En onze hoofdsponsor Bolton heeft ook zijn steentje bij gedragen.

Tot slot wil ik iedereen die zich op één of andere manier heeft ingezet om deze 
projecten te realiseren, heel HÉÉL hartelijk bedanken!!! Zonder jullie was dit 
alles echt niet mogelijk geweest!!

Rikkert

VOOR JONG EN OUD….
GLIMMER & GLAMOUR BIJ SIVEO !

Op 4 april organiseren we weer een leuk Siveofeest. Om 18.30 uur beginnen 
we met een playback show voor onze jeugdleden. Deze playbackshow zal tot 
ongeveer 20.30 uur duren. Na een korte pauze gaan we daarna verder met een 
spetterende Amstel disco & karaoke show. 
Om 02.00 gaat de muziek weer uit en beginnen we met opruimen. We hopen 
natuurlijk weer op een grote opkomst en iedereen is van harte welkom.
Opgeven voor de playbackshow kan door middel van aanmeldformulieren 
die achter de bar bij Siveo klaar liggen. De ingevulde formulieren kunnen bij 
Margriet Vermeij of Monique Kasius worden ingeleverd.
 
Thema van de avond is Glitter & Glamour. Dus zoek je spetterendste 
kledingstukken uit en kom gezellig langs in de Siveo kantine.
 
Tot ziens,
De Activiteiten Commissie
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op vrijdag 31 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Hierna 
nemen wij de notulen op.

1. Opening
Aanwezig: 26 leden, Rikkert Versluis, Bram Angenent, Margriet Vermeij, Hans 
Bregman, Joost Hoogerbrugge, Frank Broekhuizen
Afwezig: Joost van der Horst (met kennisgeving)

2. Geen ingekomen stukken

3. Notulen van de vorige Algemene Leden Vergadering
Eric: Vorig jaar is er gesproken over inflatiecorrectie toepassen op advertenties 
e.d. Is daar nog iets mee gedaan? We hebben dit inderdaad besproken en we 
gaan dit binnenkort oppakken.
Hendrik Jan: Geeft aan dat zijn naam verkeerd staat. Het moet Jan Hendrik 
zijn.

4. Financieel jaarverslag seizoen 2005-2006 en begroting 2006-2007
•  Winstsaldo van jaarrekening 2007-2008 is mede gerealiseerd door de 

hogere opbrengst van de kantine, de activiteiten en de rente van de bank. 
Door een aantal incidentele baten (o.a. Ecotax, OZB) viel het resultaat nog 
een stuk hoger uit.

Vragen/opmerkingen Winst- en verliesrekening 2007-2008 en 
begroting 2008-2009
•  Dick van den Hoeven: In april liepen we nog behoorlijk achter qua kantine 

omzet, klopt dat?? 
➞  Dit is correct. Met name de nacompetitie en het buitengewoon goede 

Stratenvoetbal hebben gezorgd voor een enorme inhaalslag.
•  M.b.t. het loskomen van het kunstgras in de hal, hebben we daar geen 

garantie op?? 
➞  Paul Vonk: wij vinden ook dat dit onder garantie moet vallen. Ik heb contact 

gehad met Oranjewoud hierover. Onze mening wordt gedeeld, maar hier 
zal nog wel wat over gesteggeld gaan worden. Indien de reparaties onder 
de garantie vallen, zal de reservering van € 2.000,- terugvloeien naar de 
algemene reserve.

•  Wim Kastelein: de pot van TAGB bevat een flink bedrag. Tevens zijn een 
aantal opties geopperd (bijv beamer met scherm). Wordt hier iets mee 
gedaan?

➞  Als bestuur hebben we besloten om even te wachten, aangezien we deze 
gelden wellicht zouden kunnen gebruiken (of zelfs nodig hebben) t.b.v. een 
eventueel kunstgrasveld;

•  Dick van den Hoeven: Het zou echter wel goed zijn als hierover 
gecommuniceerd zou worden richting de leden van TAGB. 
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➞  Punt genoteerd, dit zullen we doen!
•  Dick van den Hoeven: zou het bedrag voor donateurs niet omhoog worden 

bijgesteld?? Kosten van het Siveo Nieuws zijn al hoger dan de inkomsten. 
➞  Voorstel overgenomen.
•  Opmerking: hulde aan de activiteitencommissie en iedereen die hieraan 

een bijdrage heeft geleverd voor de schitterende resultaten;
•  Opmerking: dank aan Folkert van der Bij en Paul Vonk voor de financiële 

administratie en het opstellen van de set cijfers;
•  Winst- en verliesrekening en Balans 2007-2008 = >Accoord bevonden
•  begroting 2008-2009 => Accoord bevonden

5.   Verslag kascontrolecommissie en benoeming leden
De kascontrolecommissie heeft zijn goedkeuring gegeven voor de financiele 
administratie.
Aftredend: Jasper de Vink (periodiek) en Jeroen Groen in ‘t Wout (toetreding 
tot bestuur). Als nieuwe commissieleden zijn benoemd: Paulien Ton en Sander 
van ‘t Hoff.

6.   Voorstel contributieverhoging
Om de stijging van de kosten te kunnen afdekken, stelt het DB een 
contributieverhoging voor van 2%. Daarnaast stelt het DB voor om de 
stijgende vervoerskosten voor de jeugd gedeeltelijk af te dekken met een extra 
verhoging van € 1, - per kwartaal. De vergoeding per kilometer wordt verhoogd 
van € 0,15 naar € 0,16.
Dit voorstel is unaniem goedgekeurd door de leden.

7.   Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend zijn Joost van der Horst, Joost Hoogerbrugge, Frank 
Broekhuizen en Rikkert Versluis. Joost, Joost en Frank treden af. Rikkert stelt 
zich als enige herkiesbaar. 
Joost Hoogerbrugge blijft nog wel actief binnen de AC. 

Afgelopen jaar is Hans Bregman al toegetreden tot het bestuur met de functie 
hoofd van de Technische Commissie. Om de vrijgevallen functies weer bezet te 
krijgen, zijn we op zoek gegaan naar nieuwe kandidaten. Als voorzitter van de 
Activiteiten Commissie hebben we Jeroen Groen in ‘t Wout bereid gevonden 
om Joost Hoogerbrugge op te volgen. Al een aantal jaren beschikken wij 
over een mooie damestak. Lennie Bunnik neemt als afgevaardigde van de 
dames plaats in het bestuur en zij stelt zich kandidaat als secretaris. 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 
Lennie gekozen als secretaris. Rikkert Versluis is onder de aanwezige leden en 
het bestuur door middel van applaus herkozen als voorzitter van Siveo ’60. 

8.   Update kunstgrasveld / beheerplan sportaccommodaties
Tijdens de ALV van vorig jaar kwam het onderhoud aan de velden ter sprake.  
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Op dat moment waren de gesprekken met de gemeente nog in een begin-
stadium en konden we enkel mededelen dat de gemeente het streven had 
het beheerplan sportaccommodaties te heractualiseren. Deze heractualisatie 
heeft ook daadwerkelijk plaatsgevonden en april kregen we een eerste 
conceptrapport onder ogen. Dit concept bevatte echter een groot aantal 
omissies, welke we in een constructief gesprek met de gemeente hebben 
kunnen corrigeren.
Op dit moment ligt het 2e conceptplan klaar en is het eigenlijk wachten totdat 
het definitieve plan wordt goedgekeurd. 

9.   Nieuwe rookbeleid
Sinds 1 juli dit jaar is in Nederland een nieuwe wet van kracht inzake het niet-
rokenbeleid in horecagelegenheden. Aangezien de kantine van Siveo ook tot 
deze categorie behoort, moeten wij ons ook aan deze regels houden.
Binnen Siveo is het aantal rokers aanzienlijk. We zijn het er allemaal over eens 
dat we als vereniging iets moeten doen om de rokers tegemoet te komen. 
Echter, er zijn vele mogelijkheden die elk hun voor- en nadelen hebben. 
Daarnaast zijn er ook uiteenlopende kosten mee gemoeid.
Tijdens de ledenvergadering zijn de verschillende opties besproken, waarbij 
iedereen zijn/haar mening heeft kunnen geven. 
1. overkapping van terras vóór in hout
2. overkapping van terras vóór in metaal
3. (kleinere) overkapping achter, incl extra deur
4. in-huis afschermen van ruimte achterin kantine
Na bespreking van de eisen aan de verschillende opties, blijkt optie 4 niet 
mogelijk. De andere drie opties blijven wel gehandhaafd. 
De leden stemmen ermee in dat het bestuur verder gaat uitzoeken wat de beste 
oplossing is en zonder opnieuw goedkeuring te vragen deze oplossing mag 
uitvoeren (tot het hoogst genoemde bedrag van de besproken voorstellen). 

10.  Jubileumcommissie
In 2010 bestaat Siveo 50 jaar. Dit moet natuurlijk gevierd worden. Het idee van 
het bestuur is om gedurende dit seizoen allerlei activiteiten te organiseren, 
gerelateerd aan dit jubileum.
Er is een (niet-definitieve) lijst met namen gemaakt die we graag in de jubileum-
commissie zouden willen hebben. 

11.  Mededelingen
Geen mededelingen!!

12.  Rondvraag
Paul Vonk – Ik wil jullie verzoeken nogmaals te overwegen een extra deur aan 
de achterzijde van de kantine te plaatsen. Zeker n.a.v. de zojuist gevoerde 
discussie over de voorziening voor de rokers.
Jaap Muller – De doelen moeten omhoog geplaatst worden. Kunnen jullie hier 
regels/afspraken over maken??
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Ton Steenbergen – De jeugddoelen zijn nogal gammel en de netten zijn niet 
zo best. Kunnen we hier wat aan doen? (ophangsysteem en rechtmaken 
staanders)
Eric van den Hoeven – KNVB heeft nieuwe hygiënecode ingevoerd ter vervanging 
van horecacode. Is dit bij jullie bekend?? En wat zijn de consequenties??
Gerard Voorend
1.  JC: dispensatieverzoeken – Wij zitten echt heel krap. Kunnen we dit beter 

regelen???
2.  In het net bij veld 2 zitten gaten. 
AED wordt aan gewerkt. Staat ook bij KNVB op het lijstje.
Rinus Hoogerbrugge – Kleedkamer scheidsrechter mag na 27 jaar wel eens 
een opfrisbeurt krijgen. Wellicht iets voor TAGB.

13.  Sluiting

SIVEO-JUBILEUM 

Volgend seizoen is het voor Siveo een mijlpaal. Dan viert ons cluppie immers 
het 50-jarig bestaan. En een gouden jubileum mag natuurlijk niet onopgemerkt 
voorbijgaan. Het bestuur heeft inmiddels een jubileumcommissie ingesteld 
en die heeft al een 2-tal bijeenkomsten achter de rug. Daarbij zijn de meest 
uiteeenlopende ideeën over tafel gegaan, voor zowel jeugd, dames als overige 
senioren. Zo zijn er al contacten met betaalde clubs en wordt er ook gedacht 
aan een speciale jubileumuitgave. In een volgend Siveo Nieuws komen we 
ongetwijfeld met wat meer concrete informatie.
Wij vermelden hierna wel alvast de samenstelling van de jubileumcommissie.
Jeroen Groen in ‘t Wout
Bernie Beiboer
Lucas Kreuger
Annemarie van Eijk
Annemieke van Dam
Aad Bunnik
Jan Vergeer
Aart-Jan Ton
Jasper de Vink
Dick van den Hoeven
Rikkert Versluis (sponsor)

Spreek de leden gerust aan met bijvoorbeeld ideeën over bijzondere activiteiten.

Dick van den Hoeven
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SIVEO 1 AL MEER DAN …..
……..1000 COMPETITIEWEDSTRIJDEN

Toen ik de afgelopen week de Siveo statistieken weer eens bijwerkte bleek dat 
ik een paar maanden geleden een belangrijke wedstrijd over het hoofd gezien 
heb.
Op 11 oktober was de uitwedstrijd tegen TAVV de duizendste competitiewedstrijd 
sinds de oprichting in 1960. Deze wedstrijd eindigde in een 2-0 nederlaag. 
Deze uitslag was daarvoor al 56 keer voorgekomen; de eerste 2-0 nederlaag 
was in het seizoen 63-64 uit tegen het Utrechtse PUEM

Hoe waren de resultaten van deze 1000 wedstrijden? 329 gewonnen, 249 
gelijk en 422 verloren, de doelcijfers waren 1564 voor en 1848 tegen. Thuis 
werd duidelijk beter gepresteerd dan uit: 184 tegenover 145 overwinningen.
Van al die 1000 wedstrijden verloor Siveo nooit met dubbele cijfers, wel werd 
2x met 9-0 verloren (in 60-61 uit tegen Vitesse uit Breukelen en in 98-99 uit 
tegen SSS uit Klaaswaal) en een keer met 1-9 (in 97-98 thuis tegen WDS) 
en 2-9 (in 61-62 thuis tegen het Utrechtse Hercules). Rinus Hoogerbrugge 
deed toen trouwens mee, de 2 doelpunten werden toen gemaakt door Piet 
Jansen. Na die 1-9 tegen WDS werd dat seizoen 97-98 trouwens nauwelijks 
meer verloren en handhaafde Siveo 1 zich in de 3e klas in de legendarische 
uitwedstrijd tegen het Rotterdamse Groen-Wit.

Wel werd 2 keer met dubbele cijfers gewonnen: In 66-67 met 10-1 thuis tegen 
Brederodes uit Vianen. Cees Methorst scoorde toen 4x en Koos Jansen 1x. 
Ook Dick en Martin van den Hoeven deden toen mee.
Met 10-0 werd in 67-68 thuis gewonnen van Kockengen. Cees Methorst 
maakte er toen ook 4.
Wat waren de meest voorkomende uitslagen: 1-1 kwam verreweg het meest 
voor (110x) en vervolgens 1-0 (77x), 1-2 (64x), 0-1(64x), 0-0 (58x), 0-2 (57x), 
2-1 (56x), en 2-2 (52x).

Opvallend dit seizoen zijn een 2-tal grote uitslagen: 2x werd met 6-0 
gewonnen, terwijl dit in het verleden nog maar 3x eerder gebeurde (in 65-66 
thuis tegen Kockengen, in 71-72 thuis tegen Moerkapelle en in 07-08 thuis 
tegen Rijnstreek). 
Andere statistische hoogtepunten dit seizoen. Stef en Cees Kuyer speelden 
beide hun 100ste wedstrijd. Stef op 25 oktober thuis tegen Woubrugge en Cees 
op 14 februari tegen Linschoten.
Ze scoorden tot nu toe resp. 44 en 36 doelpunten.

Wim Kastelein
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SIVEO 3 …….,
……. JAWEL, ONGESLAGEN !!

De voetbalstart van 2009 was niet echt om over naar huis te schrijven. Toch 
was er volgens enkele spelers van het derde een heugelijk feit te noteren, “In 
januari zijn we ongeslagen gebleven”. In een tijd van zwaar weer moet humor 
je er toch doorheen slaan. Murf gebeukt door de vele nederlagen begint de 
sleet er langzamerhand in te geraken. De trainingsopkomsten worden lager en 
dat komt een elftal nooit ten goede. 

Zaterdag 7 februari mochten we eindelijk onze kunsten vertonen tegen Be 
Fair 3 uit. De heenwedstrijd hadden we met 2-1 gewonnen, dus dat biedt 
perspectief. Met een aangepast elftal met veel invallers uit de gehele Siveo 
senioren gelederen konden we het helaas niet bolwerken. Be Fair had ook 
een ander elftal dan de vorige keer, dus het was onduidelijk wat we konden 
verwachten. Fysiek was Be Fair sterker geworden, maar wij kregen met name 
via Rikkert de kansen die we helaas niet verzilverden.  De rekening kregen 
we de 2e helft gepresenteerd, door vlijmscherpe counters konden we met 3-0 
verlies huiswaarts keren. 

Pas 28 februari kregen we de kans om ons te revancheren tegen Alphia 2. 
Zoals wekelijks gebruikelijk was de opstelling weer drastisch gewijzigd. De 
wedstrijd zou nog even op zich laten wachten omdat de scheidsrechter niet op 
kwam dagen. Daar we geen zin hadden om naar huis te gaan zijn we vrij snel 
akkoord gegaan met een Alphia scheidsrechter. Met maar liefst 3 B-junioren 
in de basiself werd de strijd aangebonden. De eerste  20 minuten werden 
door Siveo gedomineerd, maar de eerste de beste corner konden we niet 
wegwerken. Na enig duwwerk tegen onze keeper volgde een scrimmage die 
volgens de scheidsrechter over de lijn was gegaan.  Nog geen 2 minuten later 
was het 2e gevaarlijke moment van Alphia ook raak. Iedereen was zich nog aan 
het opwinden over de scheidsrechter waardoor we vergaten om kort te dekken 
met alle gevolgen van dien. Toen we ons eindelijk weer leken te herpakken 
kreeg Alphia bij hun 3e gevaarlijke moment de goal op een presenteerblaadje. 
Een zeer goedkope penalty was de nekslag welke we niet meer te boven zijn 
gekomen. De rest van de wedstrijd was de moeite van het vermelden niet meer 
waard, behoudens één lichtpunt. In de 81e minuut redde Pascal Schwegler de 
eer (6-1) met een verwoestende uithaal van 20 meter welke als een streep in de 
kruising verdween. Rest zeker te zeggen dat de 4 B-junioren Pascal, Marcel, 
Patrick en Stephan allen een zeer goede prestatie hebben neergezet. Zowel 
voetballend als fysiek hebben ze zich uitstekend staande weten te houden in 
de 3e klasse van de senioren, jongens grote klasse en nogmaals bedankt. 

Helaas was februari niet onze maand en hopelijk kan ik de volgende keer met 
trots vertellen dat we punten hebben gehaald. 

Eric
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ENTHOUSIASME VOOR …………
…………. SIVEO KLAVERJASAVONDEN

Het is volstrekt duidelijk. De klaverjasavonden die sinds een paar jaar weer 
bij Siveo worden gehouden, slaan echt aan. De belangstelling is goed en met 
een bezetting van zo’n 10 tafels zijn het gezellige avonden op de Beemd. De 
laatste avonden pakte Maarten de Bruin twee keer de hoogste prijs, de eerste 
maal samen met Siep Muller en daarna samen met Lucy. Ook Kees Machgeels 
en Gijs Breedijk deden van zich spreken door in februari de hoogste score te 
behalen. 

De uitslagen waren als volgt. 

Uitslag 19 december 2008  
1  Maarten de Bruin en Siep Muller   5697 punten
2. Dolf Muller sr en Dolf Muller jr    5685 punten
3. Cees Methorst en Arie van Leeuwen   5481 punten
4. Dick van den Hoeven en Anton van Kippersluis 5119 punten
5. Jan van Amerongen en Erik van den Hoeven  4864 punten
P. Ben Muller en Tom Muller     3490 punten

   
Uitslag 23 januari 2009
1. Lucy en Maarten de Bruin    5356 punten
2. Corne Kuijer en Kees Heykoop   5214 punten
3. Dolf Muller sr. en Dolf Muller jr.   5175 punten
4. Ad Ton en Erik van den Hoeven   5053 punten
5. Cees Methorst en Arie van Leeuwen   5042 punten
P. Bram Angenent en Hans van Tricht   3951 punten

Uitslag 20 februari 2009.
1. Kees Machgeels en Gijs Breedijk    5102 punten
2. Arend Muller en Cor Muller    5048 punten 
3. Koos Jansen en Bram Angenent   5000 punten
4. Dolf Muller sr. en Dolf Muller jr.   4946 punten
5. Petra Woerde en Gerda Machgeels   4873 punten
P. Adrie en Henri Bonewald     3695 punten

De laatste klaverjasavonden zijn op de vrijdagavonden 20 maart en 10 april 
(paasklaverjassen). 

Dick van den Hoeven   
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Maarten de Bruin won twee keer achtereen de hoofdprijs. Maar ook Cees 
Machgeels triomfeerde een keer.

GERT-JAN ROS ……….
…. WINTERKAMPIOEN SIVEO-POOL

Prijswinnaar Gert-Jan Ros die op zijn werk werd verrast.

Het is niet meer dan een tussenprijs, maar toch. 
De winterkampioen bij de Siveo-pool is gewonnen door Gert-Jan Ros. Hij kreeg 
de prijs uitgereikt bij zijn werkgever Gerritsen. En de prijs werd overhandigd 
door degene die hem ongetwijfeld heeft aangestoken met het Siveo-virus, 
collega David Loenen. 
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Inmiddels heeft Gert-Jan Ros overigens de leiding over moeten geven aan 
Kees Heikoop. De top-5 ziet er na de zege op SVOW als volgt uit:
Kees Heikoop   220  
Gert-Jan Ros   190  
Miguel van Dam  190  
Mathijs Brak   180  
Gerard Voorend  175

Dick van den Hoeven

LEDENMUTATIES
Opgezegd: 
Sebastiaan de Hoop, Tonnie Hensen en Carola Mayenburg.
Nieuw: 
Robert Spruit, Lars van de Brink (F)
Aantal leden: 355

GEFELICITEERD
-  Henk Jan Langendonk en Inge van Andel, bij hen kwam op 3 februari 2009 

een zoon ter wereld. Zij noemen hem Levi Daniël. 
-  Jeroen en Christel Didden, die op 1 maart 2009 de trotse ouders werden van 

zoon Siem.
-  Voorzitter Rikkert Versluis en Martine Kraaieveld die op 20 maart 2009 gaan 

trouwen.

ZIEKENBOEG
Nog altijd zitten er aardig wat geel-blauwen in de ziekenboeg. Dat geldt 
bijvoorbeeld nog voor echte voetbalblessures zoals bij Marco Bunnik en Jos 
Bunnik. Gelukkig is Ramone Vianen herstellende thuis en dat geldt na een 
ingreep ook voor Carla Verhage.
Recent is Dirk Jan van Amerongen aan de ziekenboeg toegevoegd. Hij zal de 
nodige onderzoeken moeten ondergaan. 
Sterkte allemaal, namens het hele geel-blauwe cluppie. 

HERHALINGSCURSUS REANIMATIE BIJ SIVEO
De aanmeldingen voor de herhalingscursus reanimatie zijn tot op heden heel 
beperkt. Sterker: slechts één persoon. Als er op zeer korte termijn niet meer 
aanmeldingen binnenkomen, zal het helaas afgeblazen moeten worden. 
Nieuwe aanmeldingen voor deze herhalingscursus dus zo spoedig mogelijk 
bij Koos.
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VORST OF NIET …..
………. DAMES TRAINEN DOOR!!

SIVEO DA zouden op 10 januari 2009 hun eerste thuiswedstrijd van 2009 
spelen tegen SVS DA1 uit Capelle aan den IJssel. Deze wedstrijd ging niet 
door vanwege de vorst. Die dag vroor het nog zodanig dat er goed geschaatst 
kon worden. Het zonnetje scheen overigens wel buiten en omdat er veel rijp 
aan de bomen hing was het prachtig buiten.
Toch zijn twee dames gaan trainen die dag.
Goed zo, Gerineke en Lenny.
De weken daarop kon er nog steeds niet gevoetbald worden, omdat het te 
weinig dooide of omdat het te hard geregend had of allebei. Echter de dames 
en de meiden trainden wel door.
Dit was heel verstandig omdat er in januari en februari zoveel is afgelast er 
nu in misschien in maart en april een extra zwaar programma komt met veel 
inhaalwedstrijden.
Stug doorzetten, dames en meiden.

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter dameselftal

JAARWISSELING IN DE MILANDHOF ….
……. UITERAARD WEER MET SIVEO!

Ook dit jaar moest het gevierd worden dat we weer het nieuwe jaar ingingen, 
en ook dit jaar was er weer een groot feest in de Milandhof wat mede mogelijk 
werd gemaakt door Siveo. Een team van afgevaardigden kreeg de taak iedereen 
van de nodige drankjes te voorzien en de hele zooi weer op te ruimen na afloop. 
Tijdens het feest werden de tapposities ingenomen door Paul Vonk, Peter 
Vermeij sr en Loek Baars. Een team van de Milandhof met Frank van der Vaart 
werd ingezet om de dringende massa te bedienen met geestverruimende drank 
en andere vloeistoffen, terwijl Bram Angenent en Koos Janssen de boel op 
orde hielden. De laatste twee waren zogezegd de mensen die iedereen onder 
de duim hielden, logisch dat dit goed uitpakte, met Koos en Bram wil je geen 
ruzie. Dan verlaat je kruipend de Milandhof, wat dan geen gevolg is van de in de 
benen gezonken alcoholische versnaperingen. Toen de hele reutemeteut de zaal 
(met behulp van anderen) begon te verlaten, was het slechts een kwestie van 
opruimen. De vrijwilligers kregen nog hulp, Margriet Vermeij en haar zoon Peter 
waren nog enigszins ‘in voldoende staat’ om mee te helpen de zaal schoon te 
maken. Dit verliep uitstekend en de frituurhapjes die uitgereikt werden waren dan 
ook ten allerminste verdiend. Paul Vonk moest helaas vroegtijdig (10 minuten…)  
afhaken en liep daardoor een deel van de frituurhapjes mis. Dit merkte hij 
eigenlijk niet meer, want zijn ogen zaten al zo goed als dicht. 
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Ook dit nieuwjaarsfeest deed weer een goede duit in de zak voor de Siveo, 
de Milandhof liet onze club een graantje meepikken van de opbrengsten. 
Geweldig nieuws uiteraard weer, zeker nadat laatst bekend is geworden dat de 
gemeente van Woerden te gierig is om voldoende voor onze velden te zorgen 
en Siveo hoogst waarschijnlijk voor een deel zelf in de buidel moet tasten. 
Ongelooflijk maar waar, wetende dat de velden van de gemeente Woerden 
zelf zijn! 
Een fantastisch feest waar ook onze razende reporter bij was. Helaas kan ik 
niet verder ingaan op details, omdat die door de geestverruimende drank van 
die avond niet lang in de herinneringen zijn opgeslagen. 

Verder zijn alle vrijwilligers die zich deze avond hebben ingezet van harte 
bedankt namens alle leden van Siveo. We hopen volgend jaar weer van de 
partij te zijn! 

Peter Vermeij jr. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEKEN

ZATERDAG 7 MAART 
08.30 SIVEO E1 - NIEUWERKERK E6 
08.30 SIVEO F1 - RVC F1 
08.30 SIVEO F3 - WOERDEN F7 
09.45 SIVEO MJ - VEP MJ1 
09.30 SIVEO D2 - ALPHEN D1 
10.45 SIVEO C - SPORTIEF C 
11.30 SIVEO B2 - ZWAMMERDAM B1 
12.15 SIVEO 2 - TAVV 2 
13.30 SIVEO B1 - GOUDA B1 
14.30 SIVEO 1 - TAVV 1 
15.30 SIVEO 3 - BERKEL 2 
16.00 RIJNVOGELS 4 - SIVEO 4 
12.15 TAVV 5 - SIVEO 5 
12.45 VEP A2 - SIVEO A 
10.00 WOERDEN D2 - SIVEO D1 
09.00 SPORTIEF E1 - SIVEO E2
10.20 NIEUWKOOP F6 - SIVEO F2
15.00 SPORTLUST DA1 - SIVEO DA
15.00 CABAUW M1 - SIVEO M
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ZATERDAG 14 MAART 
09.30 SIVEO F3 - RVC F2
09.30 SIVEO F1 - WOERDEN F2
09.30 SIVEO E1 - WADDINXVEEN E2
10.45 SIVEO D1 - JODAN BOYS D3
10.45 SIVEO MJ - ONA MJ1
12.30 SIVEO M - ZOETERMEER M2
12.30 SIVEO 5 - KOUDEKERK 5
14.30 SIVEO 4 - DSO 7
14.30 SIVEO A - ALPHIA A1
14.30 WOUBRUGGE 1 - SIVEO 1
14.00 KATWIJK 5 - SIVEO 2
14.30 BVCB 3 - SIVEO 3
15.00 SVS B2 - SIVEO B1
11.00 REEUWIJK B2 - SIVEO B2
11.40 NIEUWKOOP C3 - SIVEO C
13.15 MEERBURG D6 - SIVEO D2
11.40 NIEUWKOOP E5 - SIVEO E2
09.00 VEP F4 - SIVEO F2
 
ZATERDAG 21 MAART 
09.30 SIVEO E2 - ZEVENHOVEN E2
09.30 SIVEO F2 - LINSCHOTEN F3
10.45 SIVEO C - NSV C1
10.45 SIVEO B2 - OLYMPIA B4
12.15 SIVEO 2 - NOORDWIJK 5
12.30 SIVEO B1 - JODAN BOYS B3
14.30 SIVEO A - ARC A3
14.30 SIVEO 1 - MOERKAPELLE 1
16.15 SIVEO 3 - JODAN BOYS 4
15.00 BVCB 4 - SIVEO 4
14.30 ZWAMMERDAM 4 - SIVEO 5
09.45 BVCB D4 - SIVEO D1
10.30 HAZ BOYS D2 - SIVEO D2
09.45 BE FAIR E4 - SIVEO E1
10.00 ZWAMMERDAM F1 - SIVEO F1
12.00 ZWAMMERDAM F3 - SIVEO F3
10.30 LINSCHOTEN MJ - SIVEO MJ
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ZATERDAG 28 MAART 
09.00 SIVEO C - ALPH BOYS C7
09.30 SIVEO F2 - NSV F5
09.30 SIVEO E2 - ALPH BOYS E 10
10.45 SIVEO M1 - ZEVENHOVEN M1
10.30 SIVEO B2 - SOCCER BOYS B3
12.15 SIVEO 2 - SPORTLUST 4
12.30 SIVEO B1 - RVC B1
14.30 SIVEO 3 - LINSCHOTEN 2
14.30 SIVEO 1 - REEUWIJK 1
16.15 JODAN BOYS 5 - SIVEO 4
14.30 REEUWIJK 5 - SIVEO 5
10.00 ROHDA D2 - SIVEO D1
08.30 ARC D6 - SIVEO D2
08.30 DONK E3 - SIVEO E1
09.45 KAMERIK F1 - SIVEO F1
10.00 FLOREANT F7 - SIVEO F3
14.00 AMMERSTOL DA1 - SIVEO DA
09.00 FLOREANT MJ - SIVEO MJ
12.00 ALPHIA A1 - SIVEO A

WEER VEEL GEPLOETER …….
…. BIJ HET VERENIGINGENSPEL 2009…!!!

Zaterdag de 24e januari was het weer zover, het Zegveldse verenigingenspel. 
Op zo’n avond vragen velen zich regelmatig met enige wanhoop af waar ze in 
vredesnaam mee bezig zijn. Eigenlijk is dat al bij binnenkomst, wanneer je met 
enkele honderden deelnemers (waaronder enkele tientallen geel-blauwen) in 
een hal plaatsneemt. Ik moet dan altijd weer terugdenken aan de examentijd, 
en dat ligt toch alweer effe achter mij. 
Vervolgens wordt je geconfronteerd met enkele honderden vragen over de 
meest uiteen lopende onderwerpen. Zo mochten we ons dit keer bijvoorbeeld 
storten op schapenrassen, dropsoorten, noten, exotische vruchten, zwerfvuil, 
broodsoorten, enzovoorts. En dat is natuurlijk nog veel erger dan examenvragen, 
want dan heb je meestal toch de mogelijkheid om je op bepaalde onderwerpen 
voor te bereiden. 
Maar toch is het ook altijd weer heel erg leuk en gezellig, vooral ook na afloop 
met de vele reacties. 
En de geel-blauwen waren dus ook dit keer weer goed vertegenwoordigd. 
Liefst 7 Siveo-teams durfden de uitdaging aan en volgens mij is er niet één 
wanhopig weggelopen. Sterker: zoals gebruikelijk manifesteerden de meesten 
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zich weer als ware diehards (en dat lukt natuurlijk wel met een pintje erbij).  
En voor ons team was er dan natuurlijk ook nog de bevredigende uitkomst 
dat we met Siveo 2 (met Martin, Eric, Wendy, Fergus en Diana) de overige 
Siveoteams onder ons wisten te houden. Is het geploeter bij de andere geel-
blauwen dan nog erger geweest? Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Of 
hebben zij wat regelmatiger de joker ingezet…??

Eindstand:
1.   Kalsbeek   259,5 punten
2.   Vrolijke Borrelnootjes 258    punten
3.   Lionsclub   253    punten
4.   Vriendschap 1  252,5 punten
5.   Ooievaars   250    punten
16. Siveo 2   232    punten
25. Siveo 5   223,5 punten
47. Siveo 8   213    punten
49. Siveo 3   211    punten
56. Siveo 4   204    punten
57. Siveo 7   203,5 punten
59. Siveo 1   202    punten
61. Siveo 6   194    punten

Dick van den Hoeven

Eén van de andere Siveoteams is bezig met de soorten brood te herkennen.
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BERICHTEN VAN DE JEUGDCOMMISSIE

Samenstelling:
Coördinator algemeen : Ruud Hageman  (0348-560305)
Technische zaken : Ton Steenbergen  (0348-691859)
Secretaris  : Margriet Vermeij  (0348-691931)
Lid   : Dick Fierens   (0348-691925)
Lid   : Edwin de Kruijf  (0348-691734)
Lid   : Monique Bregman  (0348-691041)
Wedstrijdsecretaris : Edwin Hoogerbrugge  (0348-422927)
Jeugdlotto  : Leo Pouw

Eerst was het veld te hard en later te nat. Kortom in het jaar 2009 is er nog 
bitterweinig gevoetbald. Op praktisch voetbalgebied is er dus weinig te melden. 
Uiteraard staan wij zelf als jeugdbestuur niet stil en tijdens onze vergaderingen 
is het navolgende besproken:

Nieuwe jeugdtrainer
Zoals bij vele bekend gaat Ton Steenbergen na dit seizoen stoppen met 
de trainingen en begeleiding. We moesten dus op zoek naar een nieuwe 
jeugdtrainer voor de A en de B. De TC heeft daarop gesprekken gehad met 3 
kandidaten en er is daarop unaniem besloten om Hans van Tricht aan te stellen 
als nieuwe jeugdtrainer voor het seizoen 2009-2010. Wij als jeugdbestuur zijn 
hier erg blij mee. Hans succes met deze job. 

Puppyvoetbal
Na het succes van de eerste sessie gaan wij weer, met ingang van 21 maart, 
aan de gang met het puppyvoetbal.  Ouders die hun kinderen (4 en 5 jaar) willen 
aanmelden kunnen terecht bij Edwin de Kruijf, edwindekruijf@hotmail.com 
(06-25454699). Edwin gaat dat samen met Arien Beukers op de zaterdagen 
tussen 09.00 uur en 10.00 uur verzorgen. Inmiddels hebben zich al 10 enthou-
siaste puppy’s opgegeven en er kunnen er nog wel een aantal bij. Na de laatste 
training ontvangen ze een heus puppy-diploma.
Op de navolgende zaterdagen zijn de trainingen: 21 maart; 28 maart; 04 april; 
11 april; 18 april; 09 mei en 23 mei.

Teamindelingen seizoen 2009-2010
Wij zijn al drukdoende met de nieuwe teamindelingen. Om alles goed voor 
elkaar te krijgen is het essentieel dat spelers, leiders en trainers ruimschoots 
van te voren bij het jeugdbestuur aangeven dat zij ermee willen stoppen. 
Uiteraard zijn nieuwe spelers, leiders en trainers van harte welkom. Eind april, 
begin mei willen wij namelijk weer een leiders-trainersavond beleggen waarin 
wij belangrijke zaken kunnen bespreken en besluiten.

De rest van de bijzonderheden cq activiteiten aangaande de jeugd vinden jullie 
elders in dit Siveo Nieuws.

De voetbalgroetjes, Ruud Hageman. 
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HANS VAN TRICHT ……
….. DE NIEUWE JEUGDTRAINER 

Siveo heeft Hans van Tricht gecontracteerd voor komend seizoen als trainer 
van de A en B junioren en als coach van de A junioren. Na 2 jaar als trainer/
coach werkzaam te zijn geweest bij de B-selectie vond Hans het een uitdaging 
om bij de junioren als hoofdcoach aan de slag te gaan. De TC is zeer content 
met Hans die bij de senioren een goede indruk heeft gemaakt. Hans heeft 
hier laten zien dat hij naast een Siveo-man ook een enthousiaste aankomende 
trainer is met een duidelijke kijk op het voetbal. Wij willen Hans graag de kans 
geven zichzelf verder te ontwikkelen en hebben hier ook alle vertrouwen in. 

Namens de TC
Eric van den Hoeven

SIVEO M1 KAMPIOEN

De meiden met begeleiding in de picture.

Slechts 5 wedstrijden hadden de meiden nodig, om zich begin december al 
kampioen te mogen noemen. Wel een beetje weinig wedstrijden, maar wel 
alle wedstrijden gewonnen. De nummer 2 had slechts 2 punten minder, maar 
had daar wel 7 wedstrijden voor nodig. Dus zeker wel een terechte kampioen. 
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En dat moest natuurlijk gevierd worden met patat, Glühwein en Stasser. Het 
blijft natuurlijk wel een beetje jammer, dat we slechts een halve competitie 
speelden, maar aan de andere kant, kan je zo misschien wel 2 keer kampioen 
worden in 1 seizoen. 
Het feest zijn we inmiddels vergeten en hoe het voetballen ging ook bijna. 
Na bijna 3 maanden hebben we afgelopen zaterdag eindelijk onze eerste 
wedstrijd in de nieuwe competitie gespeeld. Uit een achterstand van 2 – 0 
tegen Nicolaas Boys toch weten terug te komen tot 2 – 2 getuigt er in ieder 
geval van, dat het aan de instelling nog niet mankeert. De conditie was aan 
het eind van de tweede helft bij bijna iedereen helemaal op, maar dat mocht 
de pret niet drukken. De eerste stap in onze tweede competitie van dit seizoen 
was dus best wel een goede. En nu maar hard werken aan de conditie meiden, 
want 2 keer in 1 seizoen lijkt ons eigenlijk best wel heel erg leuk.

Dick Fierens

En proosten op …. misschien wel een volgende titel.
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  1ste  4e klB GS PT V  T
--------------------------------------------------
  FLOREANT       15  33 42 - 27
  REEUWIJK       15  31 35 - 22
 *SIVEO          15  29 42 - 18
  OUDEWATER      15  24 33 - 31
  ROHDA          15  21 37 - 31
  TAVV           15  21 26 - 23
  MOERKAPELLE    15  18 23 - 26
  WOUBRUGGE      15  18 21 - 25
  BERGAMBACHT    15  18 15 - 23
  LINSCHOTEN     15  17 28 - 40
  SVOW           15  16 35 - 43
  PERKOUW        15 8 10 - 38

  2de periode
  FLOREANT (1E p) 6  15 21 - 12 
  REEUWIJK        6  15 13 - 7
 *SIVEO           6  13 21 - 6
  LINSCHOTEN      6  11 14 - 10
  WOUBRUGGE       6  10 13 - 9
  OUDEWATER       6  10  8 - 11
  ROHDA           6 7 11 - 15
  Nog één wedstrijd hiervoor op 21/3: 
  siveo–moerkapelle en reeuwijk-tavv
                               
  2de  3e klB GS PT V  T
--------------------------------------------------
  NOORDWIJK 5    15  42 64 - 29
  TER LEEDE 3    15  36 40 - 19
 *SIVEO 2        14  24 33 - 22
  VICTORIA 2     15  24 28 - 21
  BSC 2          14  20 29 - 26
  KAMERIK 2      14  17 29 - 40
  KATWIJK 5 14 15* 24 - 24
  LEIDEN 2       14  15 26 - 35
  TAVV 2         14  15 24 - 34
  SPORTLUST 4    13  12 32 - 48
  QUICK BOYS 6   15  11 30 - 42
  ALPHIA 3       15  11 26 - 45

  2de periode 
  NOORDWIJK 5(1E p) 6  18 27 - 13 
  TER LEEDE 3     6  15 16 - 7
 *SIVEO 2         5  12 11 - 4
  VICTORIA 2      6  10 12 - 10
  BSC 2           5 7 13 - 10
  KAMERIK 2       5 7 15 - 15
  Nog 2 wedstrijden hiervoor op 21/3: 
  siveo 2–kamerik 2 en siveo 2–noordwijk 5

  3de  3e klC   GS PT V  T
--------------------------------------------------
  SOCCER BOYS 3  15  37 47 - 23
  DSO 3          15  34 50 - 15
  SCHOONHOVEN 2  14  31 41 - 19
  BERKEL 2       15  28 36 - 21
  BE FAIR 3      15  21 32 - 31
  BVCB 3         15  20 28 - 31
  FLOREANT 2     13  18 31 - 29
  ALPHIA 2       15  17 26 - 40
  JODAN BOYS 4   15  15 30 - 38
  ROHDA 2        15  15 16 - 30
  LINSCHOTEN 2   15  15 23 - 38
 *SIVEO 3        14 4 11 - 56

  4de  4e klC GS PT V  T
--------------------------------------------------
  ALPHIA 4       10  28 39 - 10
  RIJNVOGELS 4   11  22 32 - 21
  JODAN BOYS 5   11  18 25 - 20
  SPORTLUST 5    11  18 28 - 27
  ZWAMMERDAM 3   12  18 28 - 30
  BE FAIR 4      10  16 32 - 21
  SPIRIT 4       12  15 22 - 21
  BVCB 4         12  13 20 - 24
 *SIVEO 4        11  12 15 - 29
  FLOREANT 3     12  11 17 - 25
  TAVV 3         11  10 16 - 25
  DSO 7          11 4 16 - 37
                               
  5de  8ste klF GS PT V  T
--------------------------------------------------
  BE FAIR 7      12  28 44 - 19
  KOUDEKERK 5    11  26 31 - 10
  REEUWIJK 5     12  25 49 - 33
  TAVV 5          9  19 33 - 16
  WDS 6          12  18 34 - 34
  SOCCER BOYS 7  12  17 30 - 31
  SPORTLUST 12   11  16 48 - 39
  ZWAMMERDAM 4   12  13 17 - 23
  ARC 16         10  10 23 - 28
 *SIVEO 5        11 9 20 - 44
  WOUBRUGGE 5    13 8 15 - 41
  AARL’VEEN 4     7 0  6 - 32
                               

STANDEN SIVEOTEAMS PER 
ZATERDAG 28 FEBERUARI 2009 
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  A  3e klB   GS PT V  T
--------------------------------------------------
  ARC A3         10  25 53 - 20
  ALPH BOYS A4    8  20 29 - 12
  ALPHIA A1      10  18 32 - 18
 *SIVEO A1        9  17 38 - 27
  KAMERIK A1      7  13 18 - 13
  FOREHOLTE A3   11  12 27 - 34
  VEP A2          9 9 17 - 34
  ZWAMMERDAM A1  10 9 16 - 29
  QUICK BOYS A4  11 8 32 - 56
  LINSCHOTEN A1   9 3 12 - 31

  B1  3e klC   GS PT V  T
--------------------------------------------------
  OLYMPIA B2     13  31 44 - 18
  RVC B1         11  25 44 - 14
  JODAN BOYS B3  10  22 28 - 15
  BE FAIR B2     10  19 25 - 20
 *SIVEO B1       10  18 29 - 20
  BVCB B2        12  17 20 - 23
  FLOREANT B2    10  13 13 - 20
  SVS B2         12  10 13 - 35
  cvvZWERVERS B2 13  10 13 - 25
  GOUDA B1       11 9 15 - 27
  DCV B2         10 8 15 - 27
  SCHOONHOVEN B2 10 6 14 - 29

  B2  4e klC   GS PT V  T
--------------------------------------------------
  ROHDA B2       11  20 22 - 14
  SOCCER BOYS B3  7  19 28 - 3
  ZWAMMERDAM B1   7  16 33 - 14
 *SIVEO B2        8  12  9 - 17
  OLYMPIA B4      7  11 10 - 11
  VEP B2          8  10 12 - 14
  GROENEWEG B2    8 7 15 - 16
  SPORTLUST B3    7 6 10 - 24
  REEUWIJK B2     9 3 8 - 34

  C  6e klC   GS PT V  T
--------------------------------------------------
  NSV C1         12  28 53 - 25
  ALPH BOYS C7    9  24 71 - 11
  SPORTIEF C1    10  22 36 - 20
 *SIVEO C1       10  20 67 - 21
  NIEUWKOOP C3   11  20 35 - 16
  REEUWIJK C3     9  15 28 - 30
  ARC C8         11  15 22 - 29
  VEP C3         10  10 31 - 42
  GOUDA C3        6 8  9 - 10
  NIC BOYS C3    11 4 10 - 59
  WOERDEN C3     13 4 32 - 100
  ZEVENHOVEN C2   8 2 13 - 44

  DAMES  4e klC  GS PT V  T
--------------------------------------------------
  SVS DA1        10  30 75 - 10
  BERKEL DA3      9  16 16 - 22
  AMMERSTOL DA1   8  15 31 - 12
 *SIVEO DA1      10  15 17 - 23
  ROHDA DA1       8  13 17 - 13
  SCHOONHOVEN DA1 9  10 20 - 19
  BVCB DA1        9  10  8 - 23
  SPORTLUST DA1  10  10 20 - 33
  ZEVENHOVEN DA2  8 8  9 - 22
  SOCCER BOYS DA2 9 4 12 - 48

  D1 vj  4e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
 *SIVEO D1        1 3  5 - 0
  ROHDA D2        1 3  2 - 1
  JODAN BOYS D3   0 0  0 - 0
  BVCB D4         0 0  0 - 0
  WOERDEN D2      1 0  1 - 2
  ARC D4          1 0  0 - 5

  D2 vj  6e klas GS PT  V  T
--------------------------------------------------
  KICKERS D3      1 3  8 - 2
  HAZERSW BOYS D2 1 3  1 - 0
  MEERBURG D6     0 0  0 - 0
  ALPHEN D1       0 0  0 - 0
  ARC D6          1 0  0 - 1
 *SIVEO D2        1 0  2 - 8
                               
  E1 vj  5e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
  BE FAIR E4      1 3  6 - 2
 *SIVEO E1        2 2  6 - 6
  WOERDEN E4      2 2  5 - 5
  NIEUWERKERK E6  1 1  5 - 5
  WADDINXVEEN E2  2 1  6 - 10
  DONK E3         0 0  0 - 0

  E2 vj  8e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
  ZEVENHOVEN E2   1 3  3 - 1
 *SIVEO E2        1 3  2 - 1
  SPORTIEF E1     0 0  0 - 0
  NIEUWKOOP E5    0 0  0 - 0
  AARL’VEEN E1    1 0  1 - 2
  ALPH BOYS E10   1 0  1 - 3
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  F1 vj  5e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
  RVC F1          2 6 16 - 4
  WOERDEN F2      1 3  4 - 1
 *SIVEO F1        2 3  6 - 8
  ZWAMMERDAM F1   2 3  6 - 8
  ALPH BOYS F5    1 0  1 - 3
  KAMERIK F1      2 0  5 - 14

  F2 vj  10e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
  SPORTLUST F10   1 3  7 - 0
  LINSCHOTEN F3   1 3  6 - 0
  VEP F4          1 3  3 - 0
  NIEUWKOOP F6    1 0  0 - 3
  NSV F5          1 0  0 - 6
 *SIVEO F2        1 0  0 - 7

  F3 vj  10e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
  ALPH BOYS F14   1 3  7 - 0
  FLOREANT F7     1 3  4 - 1
  WOERDEN F7      2 3  8 - 4
  RVC F2          0 0  0 - 0
  ZWAMMERDAM F3   0 0  0 - 0
 *SIVEO F3        2 0  0 - 14

  M1 vj  1e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
  NICOL BOYS M1   2 4  8 - 3
 *SIVEO M1        1 1  2 - 2
  ZEVENHOVEN M1   0 0  0 - 0
  CABAUW M1       0 0  0 - 0
  ZOETERMEER  M2  1 0  1 - 6

  MJ vj  1e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
  ALKMANIA MJ2    3 9 11 - 7
  VEP MJ1         2 6  5 - 3
  LINSCHOTEN MJ1  2 3  6 - 4
 *SIVEO MJ1       3 3 16 - 9
  ONA MJ1         2 0  3 - 8
  FLOREANT MJ1    2 0  0 - 10
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