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VAN DE REDACTIE

Alweer een Siveo Nieuws zullen jullie denken misschien. Maar er is in deze tijd 
alle reden toe. De competitie nadert zijn ontknoping en ook voor onze geel-
blauwen zijn het spannende weken. 
Paaszaterdag was het een heerlijke ambiance aan de Beemd, enerverende 
duels in een heerlijk lentezonnetje. De resultaten vielen helaas een beetje tegen. 
Eerst liet het reserveteam van Hans van Tricht zich onverwachts aftroeven door 
een 10-tal Kamerikkers (die liggen ons echt niet, dat weten ook de A-junioren). 
Vervolgens moest de hoofdmacht genoegen nemen met een bloedeloze 0-0 
tegen de grote concurrent Reeuwijk. In de slotfase waren de rood-blauwen 
rijp, maar de beslissende nastoot wisten we niet uit te delen.
En dan lijkt de weg naar de 3e klasse slechts via de nacompetitie te bewandelen. 
Gewoon maar op die manier proberen, met als het effe kan weer diezelfde 
massale steun van ons hele cluppie. Die nacompetitie ligt overigens ook nog 
steeds in het bereik van de reserves. Ofwel: ongetwijfeld nog een paar leuke 
zaterdagen.
In dit Siveo Nieuws ook veel nieuws uit de jeugd. De A-junioren wisten 
maar weinig plezier te beleven aan het weerzien van Harry de Jong op de 
Beemd. Maar er waren ook heel leuke activiteiten, zoals de playbackshow 
en de karaoke. En wat te denken van het voetballende optreden van onze 
allerjongsten, het vriendenteam van F3. 
Daarnaast in deze editie ook nieuws van het bestuurlijke front. De kunstgras-
velden komen er echt aan en sneller dan menigeen denkt. Ook wordt 
onvermijdelijke aandacht gevraagd voor de kantineregels die niet altijd 
eenvoudig zijn uit te voeren, maar wel om enig begrip vragen. Dat geldt nu 
eenmaal voor alle normen en waarden in onze samenleving en daar zullen we 
binnen Siveo toch geen problemen mee hebben. 

Laten we al diegenen die zich met zoveel enthousiasme inzetten voor ons 
geel-blauwe cluppie de steun geven die ze echt ruimschoots verdienen. 
Dan kunnen we, hoezeer de emoties de komende weken ook wel eens kunnen 
oplopen (dat hoort een beetje bij het spelletje), 
allemaal veel plezier houden in onze hobby. 
Het is immers maar ….. voetbal.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven 

Volgende inleverdatum kopij:
12 juni 2009
42e jaargang nr. 5, april 2009
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VAN DE VOORZITTER 

Het einde van het seizoen nadert en nog maar enkele wedstrijden te spelen. 
Nou ja, dit geldt voor de meeste teams, de dames bijvoorbeeld hebben nog 
wat meer voor de boeg. Het seizoen is nogal vreemd verlopen. Veel meer 
afgelastingen dan andere jaren, of is dat alleen in mijn beleving?! In ieder 
geval lopen we tegen het einde van de competitie, het moment dat de prijzen 
worden verdeeld. En? Gaan er nog prijzen gepakt worden door Siveo? Directe 
promotie of nacompetitie? De kansen zijn er zeker. Hoewel gisteren voor Siveo 
niet een geweldige dag was (1e 0-0, 2e 1-2 verloren en 3e 0-1 verloren), zijn de 
kansen nog niet verkeken. Het ziet ernaar uit dat het nog een spannend slot 
van de competitie gaat worden.

Jullie hebben mij een tijdje niet op De Beemd gezien. Sinds 20 maart mogen 
Martine en ik ons Dhr. & Mevr. Versluis noemen. Een geweldige dag was het, 
met perfect weer. Beter konden we het niet wensen. Vlak daarna zijn we op 
huwelijksreis gegaan naar Mauritius. Even heerlijk genieten van de zon, lekker 
eten & drinken en alle luxe dat het eiland te bieden heeft. HEERLIJK !!

En nu weer terug in het vertrouwde Nederland. Het land van het wisselvallige 
weer, het land met al het water, het land van overleg en discussie, het land 
waar van alles mogelijk is. Wat is het heerlijk om weer thuis te zijn. Thuis o.a. 
bij Siveo, waar naast voetbal ook nog andere zaken geregeld moeten worden. 
Wederom heeft Paul Vonk tijdens mijn vakantie verder gewerkt aan het hele 
kunstgrasproject voor Siveo. En jawel, het is hem gelukt. Verderop in deze 
editie staat het laatste nieuws met betrekking tot het kunstgras. 

Tot slot wil ik iedereen nog even wijzen op een stukje in dit Siveo Nieuws over 
de kantine. Ik wil iedereen verzoeken dit te lezen en hiernaar te handelen. We 
zijn met z’n allen verantwoordelijk dat het gezellig is en blijft in de kantine!

Rikkert Versluis
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SIVEO-1 LIJKT VEROORDEELD …..
……. TOT NACOMPETITIE
………. MAAR OOK DAN KAN PROMOTIE ..!!

Massale belangstelling op de Beemd bij het treffen tegen Reeuwijk

We waren allemaal echt wat optimistischer gestemd maar het blijkt er 
uiteindelijk toch niet helemaal in te zitten. De rechtstreekse promotieplaats 
lijkt voor de hoofdmacht van coach Ed de Jong vrijwel uitgesloten. Natuurlijk 
moeten we daarbij allereerst zelf in de spiegel kijken, maar het is ook wel 
duidelijk dat wij na de winterstop in een 2-tal cruciale duels (bij Linschoten 
en Oudewater) op beslissende momenten twijfelachtige penalty’s om de oren 
kregen. Bij Oudewater was dat bovendien ook nog eens in de 58e minuut van 
de 2e helft. 

Feit blijft dat onze vlaggendragers het duel tegen de geelbuiken (ontleend aan 
de vergeelde hennep voor de buik van de bekende touwslager) veel eerder 
op slot hadden kunnen gooien en eigenlijk ook hadden moeten gooien. Na de 
snelle openingsgoal van Stef Kuijer deelde Siveo de lakens uit. Niet dat het 
dit keer met oogstrelend voetbal gebeurde, maar de inzet was prima. En dan 
moet je het geluk eigenlijk afdwingen. Daartoe werden ook volop pogingen 
ondernomen en zeker ook scoringskansen gecreëerd. De beslissing bleef 
echter te lang uit en net als bij de spelers sloeg bij de massaal meegereisde 
Siveo-aanhang de angst in de laatste fase toe. 
De wit-zwarten gooiden er nog een wanhoopsoffensief uit en kregen daarvoor 
van de arbiter nog een ellenlange verlenging aangeboden. Het deed me 
terugdenken aan een beslissende match in de negentiger jaren bij Perkouw. 
Ook toen werden we meer dan 10 minuten in blessuretijd nog verrast. Nu 
gebeurde dat notabene in de 13e minuut met bovendien een – voor zowel 
de geelbuiken als geel-blauwen - hoogst twijfelachtige strafschop. Destijds in 
Berkenwoude kregen we zelfs daarna nog extra tijd voorgeschoteld en wisten 
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we ook zelf nog weer te scoren. Ook nu kregen we van de arbiter nog die 
mogelijkheid, maar kon dat niet meer worden benut. Wij dropen met een – voor 
ons toch matig bedeeld - gelijkspel af richting Zegveld.

En dus was de opdracht tegen concurrent Reeuwijk overduidelijk. Slechts 
een overwinning zou nog enig uitzicht bieden op rechtstreekse promotie. 
Bij de Siveo-aanhang bleef het vertrouwen onvoorwaardelijk aanwezig. In 
een heerlijke ambiance en een fijn voorjaarszonnetje was de Beemd aardig 
volgelopen. 
De Reeuwijkers lieten er echter geen twijfel over bestaan. Zij wilden natuurlijk 
niet meewerken en hadden zeker in het tweede deel van de eerste 45 minuten 
feitelijk de overhand, met ook reële kansen. 
Coach Ed de Jong bracht in de rust echter veranderingen aan en direct na rust 
leek de geel-blauwe brigade dan toch te kunnen toeslaan. Met duidelijk beter 
veldspel werden de rood-blauwen teruggedrongen en het Zegveldse publiek 
voelde mogelijkheden. Maar de goal bleef uit, terwijl het de Reeuwijkers in de 
slotfase toch echt zwart voor de ogen werd. Dat gold overigens niet voor de 
referee; die floot een heel puike pot.

Niet te lang treuren. We hebben alles nog in eigen hand. Dat bekende gezegde 
geldt immers ook gewoon voor de nacompetitie. 

Dick van den Hoeven

Gespannen maar meelevende blikken, ook bij de vaste Siveokern buiten 
Zegveld, zoals de gebroeders Wijman en oud-speler Jaap van den Berg. 
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SIVEO 2 STUNT TEGEN TITELKANDIDAAT 
NOORDWIJK 5

Na de winterstop speelt Siveo 2 wel zeer wisselvallig, maar nog steeds wordt er 
meegestreden om de prijzen in 3B. Na weken van zeer wisselvallig spel met als 
gevolg duur puntverlies, stond eind maart de gedoodverfde titelfavoriet Noordwijk 
5 op de Beemd. Dit is een wedstrijd waarin Siveo niets te verliezen heeft omdat 
we bij voorbaat kansloos werden geacht. Noordwijk had tot dat moment pas 5 
verliespunten allen tegen Ter Leede 3 opgelopen.
Na een weifelend begin waarin John z’n doel goed schoon hield schudde Siveo 
de schroom van zich af. Er werd naar harte lust gecounterd en de vleugelspelers 
Mark, Mike en Mathijs waren een continue plaag voor de dertigers/veertigers van 
Noordwijk. Noordwijk maakte het spel maar in de omschakeling kreeg Siveo de ene 
na de andere kans, doelpunten konden niet meer uitblijven en na ca 20 minuten 
stond de 1-0 op het scorebord. Iedereen keek elkaar vol ongeloof aan, zou er een 
stunt mogelijk zijn. Voor we deze vraag konden beantwoorden lag de 2-0 al tegen 
de touwen en 10 minuten voor de rust de 3-0. Vlak voor rust leek Noordwijk zich 
te herstellen en druk op de Siveo defensie leverde een van de eerste kansen op 
die er ook gelijk inging. Gelukkig voor Siveo besliste het arbitrale trio anders en 
werd er gedecideerd een vrije trap aan Siveo toegekend wegens buitenspel. Menig 
Noordwijker ging even door het lint waardoor de scheidsrechter direct maar floot 
voor de rust. 
In de rust heerste er een sfeer van ongeloof en onrust. Ongeloof omdat we er 
toch wel riant voorstonden, onrust omdat we een getergd Noordwijk verwachten 
in de tweede helft en deze jongens kunnen echt goed voetballen. Toch waren het 
de Siveo-spitsen die na enkele messcherpe counters weer alleen voor de keeper 
stonden en weer was een van deze counters raak 4-0.
Noordwijk werd radeloos en zocht met man en macht de aanval, alles boven 
de 1.80 meter werd naar voren gestuurd. Al snel volgde de 4-1 en het geloof bij 
Noordwijk kwam terug. Een spervuur van hoge voorzetten volgde op de Siveo goal 
en de vesting begon haarscheurtjes te vertonen, na enkele hachelijke momenten 
werd dan ook de 4-2 een feit. Deed Siveo dan niets meer? Jawel, maar onze 
voorwaartsen kregen de bal vanaf de doellijn er zelfs niet meer in en menig kans 
werd verprutst. De druk werd opgevoerd door Noordwijk en na nog meer kunst en 
vliegwerk werd in de 75e minuut de 4-3 tegen de touwen gewerkt. Alarmfase 3 was 
aangebroken en de term vrouwen en kinderen eerst werd langzaam maar zeker 
meer van toepassing. Over en weer waren er kansen om te scoren maar het laatste 
kwartier werd het doel schoongehouden en was de 4-3 overwinning een feit. Een 
op snelheid en karakter behaalde overwinning. 
Deze glansrijke overwinning kreeg tegen Victoria 2 een mooi vervolg, maar tegen 
Kamerik 2 moest Siveo 2 weer door het stof. Deze wisselvalligheid kan duur zijn 
aan het eind van het seizoen, maar het halen van de nacompetitie heeft Siveo 
2 nog steeds in eigen hand. Met nog 3 wedstrijden te gaan bezet Siveo 2 nog 
steeds de 3e plaats welke recht geeft op de nacompetitie, maar de voorsprong is 
minimaal.

Eric van den Hoeven
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SIVEO 3 IS VAN ONS ALLEMAAL

De lijdensweg van Siveo 3 loopt ten einde. Vanaf november zijn de resultaten 
bedroevend slecht geweest door diverse bekende omstandigheden, maar 
deze neerwaartse spiraal hebben we langzaam aan kunnen ombuigen. 
De laatste 4 wedstrijden gingen weliswaar verloren maar de marges waren 
minimaal, waarbij we 3 wedstrijden eigenlijk wel recht op meer hadden gezien 
het vertoonde spel en doelkansen. Niet dat we nu opeens legio kansen krijgen, 
maar verdedigen doen we als team nu ook weer iets beter. Vaak gaat het al 
fout in de eerste minuten van de wedstrijd of na rust en dan loop je weer achter 
de feiten aan, maar aan inzet ontbreekt het bij de meesten niet. Met nog 3 
wedstrijden te gaan hebben we al lang geen illusies meer en is de degradatie 
een feit, maar het zou o zo lekker zijn om nog 1x punten te pakken. 
Maar door nu al beter te spelen sluiten we het seizoen toch positief af, waarin 
we als figurant hebben meegedaan maar voor Siveo als opleidingscentrum 
hebben gediend. Menig voetballer uit de B1 en de A1 hebben hun eerste 
wedstrijden bij de senioren inmiddels gemaakt in de 3e klasse !!! En geen 
van allen is door het ijs gezakt, sterker nog allemaal zijn ze van toegevoegde 
waarde geweest. 

Op 25 april spelen we onze laatste (thuis)wedstrijd tegen Schoonhoven 2 en 
dan is het bekeken, maar toch wil ik nog steeds niet van een verloren seizoen 
spreken. Ook altijd verliezen en de wind tegen hebben op allerlei manieren 
geeft een sterke verbondenheid, binnen de groep is de saamhorigheid groot 
en de bereidheid om te helpen is dit seizoen ook uitstekend geweest. 
Kortom het 3e is van ons allemaal en daar heb ik weinig wanklanken over 
gehoord. 

Eric van den Hoeven

DE SIVEO KANTINE ………
LEUKER KUNNEN WIJ HET NIET MAKEN,
WEL GEZELLIGER …!!

Ja, beste Siveo mensen, het ‘leven’ wordt er soms niet leuker op. Werd het 
vorig jaar van hogerhand verboden in de kantine te roken, nu verordonneert 
het bestuur van de KVNB dat het tijdens de wedstrijden verboden is met 
glaswerk op het terras te komen. Tijdens wedstrijden mogen alcoholische 
dranken (maar ook frisdranken) alleen op het terras worden gedronken als 
deze in kunststof/plastic bekers zitten. Frisdranken en koffie mogen zowel 
op het terras als rondom het veld enkel in kunststof/plastic bekers genuttigd 
worden.
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Het wordt ons dus niet gemakkelijker gemaakt. En dat rookverbod hè, dat 
blijft toch een onderwerp waar nog steeds veel over wordt ‘gebakkeleid’. Wij 
zien ook best wel dat de rokers en niet rokers zich verspreiden over ‘binnen 
en buiten’ en dat het er hierdoor niet gezelliger wordt. Overigens vond menig 
niet-roker het wellicht helemaal niet zo’n ramp dat er werd gerookt (ook 
dankzij onze afzuiginstallatie). Maar beste mensen, wij kunnen het natuurlijk 
niet maken om de regels aan onze (voetbal) laars te lappen. Dat werkt niet en 
het is een slecht voorbeeld naar onze jeugd. Wat de wet verbiedt, mag niet. 
Helaas, maar daar moeten wij het mee doen. Wij hebben buiten een mooie 
gelegenheid gecreëerd en daar moeten wij het gewoon mee doen. Dus geen 
stiekem gerook in de kantine (sigaret onder de tafel houden is echt flauw!) of 
in het halletje, waar iedereen doorheen moet. Roken doen wij NIET binnen, 
daar mag het gewoon niet!! Laat uw bestuur niet als politieagent optreden en 
gebruik gewoon zelf jullie gezonde verstand.

En dan de sluitingstijden. Ook altijd een dankbaar onderwerp van gesprek, 
zeker onder het genot van het zoveelste biertje. Ook daar zijn gewoon regels 
voor. Je mag maar een beperkte tijd na de laatste wedstrijd open zijn. Wij 
hebben in het bestuur afgesproken en duidelijk met de leden gecommuniceerd 
dat de kantine om acht uur leeg moet zijn. Dit betekent om zeven uur/half 
acht het laatste rondje (en dan bestellen wij dus niet twintig bier om de tijd te 
rekken). 
Bestuursleden zijn net mensen (raar hè) en vinden het ook niet altijd leuk om – 
net als het gezellig is – op te moeten treden. 

Ga dus niet zitten klagen tegen de barmedewerkers. Die krijgen gewoon van 
ons (vanwege de wettelijke regels) opdracht dat de kantine om acht uur leeg 
moet zijn en kunnen daar ook niets aan doen. Het is dan vervelend om hen de 
‘kop gek te zeuren’ en boos tegen hen te worden. Als jullie problemen met de 
regels hebben, kom dan naar de ledenvergadering en laat je daar horen. 

Mét elkaar zijn wij ervoor verantwoordelijk dat het gezellig is en gezellig blijft! 
Wij zijn trots op wat onze vrijwilligers met elkaar allemaal doen om onze 
vereniging drijvende te houden en twijfelen er niet aan dat jullie dit als trouwe 
‘geel-blauwen’ ook waarderen. 
Val die vrijwilliger (barmedewerker, bestuurslid of wie dan ook) dan ook niet 
lastig en als dan het ‘liedje van Hazes’ klinkt, drink dan rustig je borrel op en 
ga dan rustig naar huis of elders. Hou het gezellig, voor jezelf, maar zeker voor 
onze vrijwilligers! Bedankt! 

Het bestuur 
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AANLEG KUNSTGRASVELD DEFINITIEF …!!!!

Eindelijk, eindelijk is dan de bekende kogel door de kerk. De gemeenteraad 
heeft het definitieve besluit genomen dat Siveo een heus kunstgrasveld krijgt!

Na bijna drie jaar voorbereiding, sleuren, trekken en sjorren is het dan eindelijk 
zover. Eind 2006 luidden wij de noodklok over de slechte toestand van het 
trainingsveld. Brieven werden geschreven, wethouder één kwam langs, 
wethouder twee kwam niet opdagen, wethouder drie kwam poolshoogte 
nemen en gelukkig nam ook een aantal politieke partijen de moeite om de 
Beemd te bezoeken om te kijken wat er eigenlijk aan de hand was. 

Het was alle partijen wel duidelijk dat het zo niet langer kon, hèhè, dachten 
wij, onze noodkreet wordt gehoord. Vervolgens werden andere verenigingen 
in het Woerdense ‘wakker’ en vonden (veelal terecht natuurlijk) dat zij ook een 
kunstgrasveld moesten krijgen. Het resultaat was vertraging, vertraging en 
nog eens vertraging. Wij zagen ‘onze geest al zweven’, zou het dan nooit van 
de grond komen?

Er werd een zogenaamd beheerplan (meerjarig onderhoudsplan sportvelden) 
opgesteld, dat niet alleen rekening hield met de onderhoudstoestand, maar ook 
met de behoefte aan speelvelden. Uiteraard zat uw bestuur, onder bezielende 
leiding van voorzitter Rikkert Versluis, er bovenop! 

Vorig jaar werden er menige commissie- en raadsvergaderingen aan besteed. 
Gelukkig werd al snel besloten dat Siveo, vv Kamerik en SCH ’44 in ieder geval 
een kunstgrasveld moesten krijgen, maar daar was de kous nog niet mee 
afgedaan, want hoe moest dat allemaal worden betaald? De politieke partijen 
werden door ons bestookt met brieven en ideeën. Vorig jaar november nam 
de gemeenteraad dan uiteindelijk een besluit. De kunstgrasvelden mochten 
er komen… alleen, de verenigingen moesten 30% zelf betalen! Eventuele 
voordelen van subsidies en eigen werkzaamheden mochten hiervan worden 
afgetrokken. Voor Siveo betekende dit maximaal € 140.000,--! De voorstellen 
van de drie verenigingen, die inmiddels de handen ineen hadden geslagen, 
werden niet gehonoreerd. 

Na even ‘de kop te hebben geschud’ toch maar weer verder, van opgeven 
wisten wij natuurlijk niet. Samen met de collega verenigingen uit Harmelen en 
Kamerik volgde er intensief overleg. Berekeningen werden gemaakt, fiscalisten 
werden uitgenodigd, en eerlijk is eerlijk, de gemeentelijke organisatie werkte 
daarin prima mee!

De fiscaal vriendelijke oplossing , die wij eerder al hadden voorgesteld, werd 
uiteindelijk door de gemeente ook geaccepteerd. De gemeente neemt nu de 
volledige kosten voor haar rekening (ongeveer € 475.000,--) en door middel van 
de fiscale oplossing kost het onze vereniging ook een stuk minder. Grofweg 
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komt het er op neer dat wij per jaar een wat hogere extra vergoeding moeten 
betalen en daar krijgen wij een fantastisch kunstgrasveld voor met afrastering, 
looppaden, mooie verdraaibare pupillendoelen met ballenvangers, etc. etc. 

En natuurlijk zijn wij daar ongelooflijk blij mee! Het maakt de Beemd nog mooier 
en straks beschikken wij over een prachtige accommodatie, waar wij heel 
veel kanten mee uitkunnen. Wij kunnen altijd spelen, krijgen ruim voldoende 
trainingsruimte, zodat elk team normaal kan trainen, kunnen avondwedstrijden 
organiseren, etc. etc. 

Na de trainingshal, de tribune, de uitbreiding van de kleedkamers is dit de 
slagroom op de taart! Uiteraard bedanken wij Rikkert en zijn mensen van harte 
voor hun vasthoudendheid en doorzettingsvermogen. Siveo zet wéér een stap 
voorwaarts!

En oh, ja… Ik zou het bijna vergeten. Wanneer wordt dat kunstgrasveld eigen-
lijk aangelegd? Nou, da’s eerder dan jullie denken! Begin mei worden de 
kunstgrasvelden aanbesteed, waarna snel met de aanleg zal worden begonnen. 
Als alles volgens planning verloopt, dan zullen wij medio september/oktober al 
op ons nieuwe kunstgrasveld kunnen spelen. En uiteraard zal deze ‘parel van 
de Beemd’ op een passende wijze worden geopend, maar daarover later meer. 

Paul Vonk

EFFE EEN BABBELTJE MET …..
……….. PETER VERMEIJ..!!

Een ‘thuiswedstrijd’, deze keer was ik in gesprek 
met Peter Vermeij, ons nieuwe redactielid voor 
Siveo Nieuws en daar hoefde ik de deur niet voor 
uit.

Pieter Cornelis Vermeij, geboren op 26 oktober 1989 
in Woerden. Peter komt al vanaf zijn 5e a 6e jaar bij 
Siveo. Zijn 1e wedstrijd speelde hij tegen Reeuwijk 
uit en er werd dik verloren vertelt hij maar ja wat 
wil je ook, ik had geen oog voor de bal nog want 
ik had het die wedstrijd alleen maar druk om m’n 
nieuwe voetbalschoenen te laten zien; dus speelde 
ons team eigenlijk gewoon met een man minder. 

Je kan het natuurlijk ook zien als afleidingsmanoeuvre maar daar trapte de 
tegenstanders toch niet in. Ik voetbalde 3 jaar in de F, als leiders heb ik gehad: 
Annelies Kok, de vader van Jeroen Ewout, Gino Versluis en m’n moeder.
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Met Gino als leider werden we kampioen in de F. Het team bestond toen o.a. 
uit Bastiaan, Elbert, Jarieno, Ellet, Lisanne, Dirkjan en Rutger. Ik vond het echt 
prachtig om iedere week naar het “stadion” van Siveo te gaan.
Ook in de E werd ik nog een keertje kampioen maar het kampioenschap met 
de B is toch wel de allermooiste die ik behaald heb. M’n leiders waren toen 
Dick Fierens en Arnold van Dijk en we werden getraind door Harry de Jong. 
Het was een zonnige dag en we waren er klaar voor. Een onwijs spannende 
wedstrijd waarin het winnende doelpunt, de 1-0, pas in een van de laatste 
minuten viel. En laat ik toch dat doelpunt maken, nou dat geeft echt een lekker 
gevoel kan ik vertellen als al je medespelers van vreugde bovenop je springen. 
Nog geen 1 minuut later kon ik nog net de bal bij ons eigen doel van de doellijn 
halen. Als afsluiting van de festiviteiten met het team gaan paintballen, ja want 
dat moet ik Dick toch wel ff nageven die is een kei in het verzinnen van gave 
uitjes!

Met de C hebben we de KNVB beker gewonnen. Ik speelde niet echt in dit 
team, ik zat nog in de D maar als ze krap in de spelers zaten mocht ik dikwijls 
mee. Dus toen deze finale gespeeld werd mocht ik ook mee “op de bank” dan 
wel. Maar zoals altijd ging ik niet voor niets mee want ik kreeg altijd wel de 
kans om nog even de wei in te gaan.
Helaas eindigde de wedstrijd in 0-0 dus moesten er penalty’s genomen worden. 
Er waren er 11 voor nodig om de beker in de wacht te slepen maar “we hadden 
hem”! Ik was en ben trouwens nog niet zo fors van postuur en de man van de 
KNVB die ons een shirtje overhandigde zei dat hij toen hij mij achter de bal zag 
staan: o, als dat kleintje hem nou maar niet mist dat zou toch wel erg sneu zijn 
maar gelukkig ik kreeg hem in de touwen! 
Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit in welk team ik moest spelen als ik maar 
kon spelen.

Het allerleukste wat hij meegemaakt heeft in de tijd dat hij nu voetbalt vindt hij 
moeilijk om te zeggen, eigenlijk twee dingen;
Een bezoekje aan de talentendag bij Ajax en dan als 1 van de 1500 deelnemers 
uitgekozen worden om nog eens een keertje te komen trainen met 70 anderen 
en het overhandigen van een shirt aan mijn favoriete speler bij Siveo, Gijs 
Breedijk, toen hij zijn afscheidswedstrijd bij het 1e speelde. Het was een 
Siveoshirt met 155 achterop en dat stond voor het aantal doelpunten die Gijs 
gemaakt had in het 1e. Al vanaf de F-jes is Gijs m’n favoriet. Toen ik pupil van 
de week was kwam hij me zelf ophalen en gingen we ‘koffiedrinken’ bij HOKO 
want dat deed hij iedere week voor dat hij ging ‘ballen’ en de week erop nam 
hij me mee naar de Mac. Nou ik vond dat echt prachtig, met je favoriet naar de 
Mac mooier kon het toch niet!
Nu heb ik een paar wedstrijden meegedaan met het 4e en daar speelt hij ook 
in, tof hoor als je dan jaren later in hetzelfde team meedoet.

Nu ben ik samen met Hans Bregman leider van de F1, echt leuk om te 
doen hiervoor heb ik ze twee jaar getraind. Ook floot hij wel eens een 
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pupillenwedstrijdje maar bij fluiten ligt niet echt z’n hart, hij gaat liever voor het 
spelletje zelf. 
De komst van het kunstgrasveld juicht hij toe da’s toch wel een echte 
verbetering want nu is het veld erg ongelijk en over het trainingsveld na een 
buitje regen kunnen we het beter niet hebben.
Naast voetballen maakt hij graag een ritje op z’n motorfiets, een Harley, want 
met “Japansfabrieksafval” zoals hij het zelf noemt, heeft hij niks. (M’n pa denkt 
hier helaas anders over).
Tot slot vertelt hij dat hij de ontwikkeling van de “oranje” kaart waar 
scheidsrechter Collina mee bezig is toejuicht, sommige overtredingen zijn 
net geen rood maar wel dubbel geel en bij zo’n oranjekaart moet de speler 5 
minuten het veld verlaten. Kijk dat doet toch net effe zeerder als een gele dan 
mag je zo weer verder.

Margriet

ENTHOUSIASME EN SFEER ….
…. BIJ MINI PLAYBACKSHOW & KARAOKE ..!!

Zaterdag 4 april was het dan zover: De Mini Playbackshow & Karaoke 
avond bij Siveo. Na enig lobbyen vanuit de Jeugdcommissie konden wij het 
deelnemersaantal op 12 zetten. Om 18.30 uur gingen de eerste kandidaten 
van start. Professioneel aangekondigd en de avond aan elkaar gepraat door 
onze eigen “Henny Huisman” Joost Hoogerbrugge.

De ene act was nog origineler dan de andere. Dit was niet onopgemerkt 
gebleven bij onze vakkundige jury. Veel lovende woorden werden dan ook 
door Cynthia, Wendy en de paashaas uitgesproken. Ook de ouders van de 
deelnemende kinderen hadden het prima naar hun zin (een aantal kwam zelfs 
nog terug voor de Karaoke). Nadat alle deelnemers hun kunsten hadden 
vertoond en de jury zich had teruggetrokken was het tijd voor de prijsuitreiking.
Er waren prijzen voor de nummers 1, 2 en 3. Ook alle andere deelnemers 
kregen een lekker doosje met chocolade paashaasjes van de paashaas. Roald 
Hoogerbrugge sleepte de 1ste prijs in de wacht met een act van Ernst & Bobbie. 
De Twisted Sisters werden 2de en de Gebroeders Vernet werden 3de. 
Nadat Roald nogmaals zijn act had uitgevoerd was het tijd voor het afsluitlied. 
Alle kinderen kwamen op het podium en liepen samen met de jury (en Henny) 
de polonaise. 

In recordtempo zorgde de activiteitencommissie ervoor dat de kantine 
omgebouwd werd voor de Karaoke avond. De Amstel Karaoke-show kon zich 
installeren zodat we de eerste mensen zo rond 22.00 uur met muziek konden 
verwelkomen. Een aantal mensen waagde een dansje en de kantine stroomde 
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zoals gebruikelijk weer helemaal vol. Het duurde niet lang voordat de eerste 
karaokenummers volmondig werden gezongen (mede door enthousiaste 
inbreng van de heren van de Karaokeshow).

De hele avond kon iedereen zich vermaken door te zingen, drinken, praten 
of mee te zingen. De heren van de karaoke hadden zelfs een prijs voor de 
beste act. Dit waren Mathijs Brak en Bart van der Geer. Zij hadden de vocale 
wedstrijd gewonnen en kregen een live cd mee met het door hun gezongen 
nummer. Cees Kuijer werd ook nog bij naam genoemd. Niet door zijn vocale 
inzet, maar vooral voor zijn danskunsten. Zo zie je maar dat ook verborgen 
talenten naar boven komen tijdens de feestavonden bij Siveo.

Voordat we het wisten was het einde van het feest alweer in zicht. Om 2.00 uur 
konden we weer de bezems en trekkers hanteren om alles aan kant te krijgen. 
Naast de gebruikelijke mensen kregen we nu ook ondersteuning van Lucas 
Kreuger (een goede toilettenpoetser). 
We kijken in ieder geval terug op een mooie avond 
voor zowel jong en oud.
Iedereen bedankt voor de belangstelling en we 
rekenen er op dat jullie er de volgende keer weer 
bij zijn.

De Jeugd- en de Activiteitencommissie 

Het optreden van Roald Hoogerbrugge sprak het meeste aan. 
De Twisted Sisters pakten de 2e prijs.
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Op de 3e plaatse 
eindigde de 
broertjes Vernet.

De organisatie 
is uitgelaten nu 

het zo leuk is 
verlopen.

Presentator Joost Hoogerbrugge moest regelmatig de jury raadplegen.
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‘GLAMOUR & GLITTER’ – FEEST …….
……. EEN WEERGALOOS SUCCES… !!

Een stuiterende Ernst en Bobbie imitatie en headbangende rockartiesten waren 
deel van de playbackshow van de activiteitencommissie. In totaal waren er een 
stuk of tien optredens die elk door de jeugd van Siveo werden uitgevoerd. Ook de 
jeugdcommissie trad nog op als ABBA, waar vooral de keyboardspeler (niemand 
minder dan onze Tonnie) veel lof en eer ontving. 
De jeugdteams van de F tot en met de D kregen een uitnodiging om een 
playbackoptreden te verzorgen. De optredens waren erg verschillend, waardoor 
er op deze avond voor ieder wat wils was. Vooral het optreden van de E2 zullen 
velen niet vergeten. Verkleed als ‘Twisted Sister’, een heavy metal band uit Amerika, 
betraden zij het podium. Bij de vraag van presentator Joost Hoogebrugge: ‘Wat 
gaan jullie doen?’, was het antwoord: ‘Headbangen’. Dat werd dan ook al snel 
duidelijk, want toen de muziek startte ging het dak eraf door een tot in de puntjes 
verzorgde optreden. Ook de jury was lovend over dit staaltje playbackwerk. De 
jury beoordeelde alle optredens en bekroonde Roald Hoogebrugge tot absolute 
winnaar. Met een alles-kloppende show, waar hij verkleed ging als Bobbie van 
Ernst, Bobbie & de rest, liet hij de concurrentie in het stof bijten. 
Een geweldig voorprogramma voor een nog geweldigere karaoke-avond die rond 
10 uur van start ging. Iedereen kon zichzelf (of een ander) opgeven en dat werd 
benut. Binnen korte tijd stond er een wachtrij en daardoor kon uiteindelijk niet 
iedereen aan de beurt komen. Die werden dan weer tevreden gesteld met echte 
Amstel-spullen, er konden petten, keycords en zelfs shirts gescoord worden. 
De activiteitencommissie heeft zich weer eens overtroffen met deze avond en het 
is wachten op de volgende feestavond in de kantine van Siveo! 

Peter Vermeij

DAMES EN MEIDEN VAN SIVEO WEER IN AKTIE

EEN LANGE WINTERSTOP..!
De dames van SIVEO DA moesten na een heel lange winterstop van bijna drie 
maanden op zaterdag 28 februari 2009 om 12.45 uur op het hoofdveld spelen 
tegen BVCB DA uit Bergschenhoek.
Scheidsrechter was Leo Pouw, Het was die dag niet al te koud met een flauw 
zonnetje.
De wedstrijd begon gelijk al met een doelpunt van BVCB. Hoewel SIVEO 
daarna veel kansen kreeg wist SIVEO er helaas geen één in te krijgen.
Na de rust kreeg BVCB er nog één in. Uiteindelijk lukte het Priscilla een doelpunt 
te maken. Helaas was dit ondanks het vele balbezit het enige doelpunt voor 
SIVEO, zodat de eindstand 1 - 2 werd.
Jammer dames. Volgende keer beter!
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SIVEO M1 NET AAN TEN ONDER..!!!
Zaterdag 14 maart 2009 moesten de meiden van SIVEO MJ om 10.45 uur op 
het hoofdveld spelen tegen ONA MJ uit Gouda, bekend van de Goudse Kaas 
en de Goudse Glazen.
ONA betekent Ontspanning Na Arbeid.
Marcel Rietveld was scheidsrechter.
Ramone was deze wedstrijd als supporter aanwezig, wat ze best leuk vond.
Het was die dag lekker weer met een zonnetje.
Eerst wist ONA te scoren. Gelukkig wist Rachel twee tegendoelpunten te 
scoren. Helaas scoorde ONA daarna weer.
Na de rust maakte Sigrid het derde doelpunt voor SIVEO. Daarna kreeg ONA 
er nog twee in.
De eindstand werd dus 3 - 4.

SIVEO DAMES OEFENEN …..
….. ONDER TOEZICHT VAN DE OOIEVAAR !!
De dames van SIVEO DA moesten op zaterdag 21 maart 2009 al om 9 uur 
’s ochtends(!) op het tweede veld spelen tegen Jodan Boys DA3 uit Gouda. 
Scheidsrechter was Ton Steenbergen.
Het was een koude zonnige ochtend en het had ook nog gevroren.
Annemiek maakte al snel het eerste doelpunt. Lennie maakte enige tijd later 
het tweede doelpunt. Gerineke maakte snel daarna via een penalty het derde 
doelpunt voor SIVEO.
Een ooievaar kwam dit keer ondertussen ook even kijken Hij keek vanaf de 
lichtmast aan de zuidoostelijke zijde van het trainingsveld en had daar vandaan 
een prima uitzicht op het speelveld. Hij klepperde zelfs.
Na de rust – de ooievaar zat nog steeds op de mast – ging SIVEO onverdroten 
verder. Lennie wist nogmaals te scoren. Even later kreeg ze er nog één in.
De einduitslag werd dus 5–0, wat een prima uitslag was voor deze 
oefenwedstrijd.
Gefeliciteerd dames!
Het was trouwens deze wedstrijd de eerste thuiswedstrijd van Lennie na de 
geboorte van Tara. Deze wedstrijd was dus een prima start voor Lennie.

DAMES WINNEN AVONDWEDSTRIJD..!! 
De dames van SIVEO DA moesten op 6 april 2009 om 18.45 op het hoofdveld 
spelen tegen Soccer Boys DA2 uit Bleiswijk. Marcel Rietveld was scheidsrechter 
die wedstrijd.
Het was die avond lekker lenteweer, ook al werd het later op de avond wel wat 
frisjes.
Soccer Boys DA2 maakte aan het begin van de wedstrijd gelijk al het eerste 
doelpunt. Ellet maakte snel daarop het tegendoelpunt van SIVEO. Even later 
maakte Gerenike nog een doelpunt door middel van een vrije trap. De dames 
kwamen nu goed op dreef, daar Lennie nog een doelpunt maakte en Ellet ook 
nog één.
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Na de rust wist Soccer Boys DA2 nog een doelpunt te scoren, daar de dames 
van SIVEO niet op gang kwamen. Daarna werd het rustig met doelpunten. 
Halverwege de tweede helft begon het ook nog langzaam aan te schemeren. 
Desondanks werd er stug doorgevoetbald tot het fluitsignaal van einde 
wedstrijd.
De eindstand werd dus 4 – 2 voor SIVEO.
Gefeliciteerd dames!

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter dameselftal

SIVEOFLUITERS, OPGELET..!!
Even een aandachtspunt over het fluiten bij Siveo. Om misverstanden en 
irritatie te voorkomen, het komt wel eens voor dat een gedane toezegging om 
te fluiten niet door kan gaan. Het is prima dat je dan een vervanger opzoekt. 
Maar laat het mij dan ook even weten a.u.b. om misverstanden te voorkomen. 
Anders blijkt het voor te komen dat er 2 fluiters voor 1 wedstrijd naar Siveo 
komen en dat is heel vervelend. Mijn telefoonnr. 691776 .
                             
Rinus Hoogerbrugge

STRATENVOETBAL OP ZATERDAG 6 JUNI 

Het lijkt nog ver weg maar zaterdag 6 juni 2009 is het weer zover. Dan staat de 
seizoensafsluiting met het stratenvoetbal op de Beemd weer gepland. En dat 
staat altijd garant voor een gezellige happening en een grote belangstelling. 
Niet voor niets word ik vaak aan het begin van het seizoen al benaderd 
om de datum van de volgende editie bekend te maken. Bij velen blijkt het 
stratenvoetbal gewoon veel fijne herinneringen op te roepen. 
Inmiddels zijn voor de komende editie weer alle stratenvertegenwoordigers 
benaderd en de lijst is compleet. Dat is belangrijk want deze mensen zijn toch 
een belangrijke schakel in de totale organisatie. Het aantal deelnemers hangt 
vaak af van hun enthousiaste inbreng en die is meestal groot.
Er wordt op dit moment nog gekeken of we rond of vooral nà het stratenvoetbal 
nog weer wat leuks kunnen organiseren. In ieder geval zal er de gebruikelijke 
barbecue zijn en de trekking van de prijzen van de grote verloting. 
Jullie kunnen er op rekenen dat we er weer alles aan doen om ook van de 36e 
editie een fijne happening te maken. 

Houd in ieder geval 6 juni vrij en help mee om uw straat te laten meedoen. 
Dat is echt belangrijker dan winnen. Neem ook een vriend, vriendin of collega 
mee om het zestal vol te maken. Maar: zoek het niet in allemaal voetballers van 
buiten, want dat is zeker niet de bedoeling.
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Stel de straatvertegenwoordiger dus niet teleur. Binnenkort komen ze bij u 
langs en als ze u niet thuis hebben getroffen, kan je ook zelf nog contact 
opnemen. Voor leden buiten Zegveld kan je ook mailen naar Jeroen Didden 
(kristel_jeroen@hotmail.com) of jouw naam invullen op de lijst in de kantine. 
 
Alexanderstraat   : Jan Angenent (691190).  
Beatrixstraat    : Mike Verhage (691875).  
Berkenlaan      : Robin van Luinen (691677).  
Boschsloot  : Jan van Amerongen (691567). 
Broeksloot  : Jan van Amerongen (691567).
Clausstraat     : Jurn van den Hoeven (691885).   
Dorpsstraat     : Pascal Schwegler (692044).   
Dwarsweg  : Ineke Bunnik (691480).
Eikenlaan      : Jochem Pak (06-10302859).  
Elzen laan      : Talitha Vermeij (691498)  
Es doorn laan     : Rick Smeijers (691856). 
Het Erf   : Fergus van den Hoeven (692137)
Hoofd weg       : Lucas Kreuger (692426). 
Julianalaan     : Rien Woerde (691489).  
Kastanjelaan     : Leo Pouw (691819). 
Korensloot      : Astrid Brak (691207).   
Lijsterbeslaan    : Jannie Verhage (691985).  
Meije (jeugd)    : Ellen de Jong (0172-685490).  
Meije (overig)    : Erik Streng (06-46648544).  
Middenweg      : Joost Ton (691761).
Milandweg e.o.    : Leo Pouw (691819).   
Molenweg       : Ruud Hageman (560305).
Nieuwstraat     : Hans van Eijk (692090). 
Nijverheidsbuurt  : Lucas Kreuger (692426). 
Oude Meije  : Leo Pouw (691819)  
Populierenlaan    : Lennart van Dam (691201).   
Prunuslaan      : René Hoogerbrugge (691916).  
Rondweg       : Ineke Bunnik (691480). 
Woerden e.o     :  Jeroen Didden (414620). 

(kristel_jeroen@hotmail.com)

Dick van den Hoeven
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WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEKEN

 ZATERDAG 18 APRIL  
09.30 SIVEO F3 - ALPH BOYS F14  
09.30 SIVEO F1 - ALPH BOYS F5  
09.30 SIVEO E1 - WOERDEN E4  
10.45 SIVEO D2 - KICKERS D3  
10.45 SIVEO C - ARC C8  
12.30 SIVEO MJ - ALKMANIA MJ  
12.30 SIVEO B1 - FLOREANT B2  
14.30 SIVEO A - ZWAMMERDAM A  
12.45 ROHDA 2 - SIVEO 3  
12.45 SPIRIT 4 - SIVEO 4  
14.00 WOUBRUGGE 5 - SIVEO 5  
11.30 GROENEWEG B2 - SIVEO B2  
13.00 SVS DA1 - SIVEO DA  
08.30 ARC D4 - SIVEO D1  
09.30 AARL’VEEN E1 - SIVEO E2  
08.45 SPORTLUST F10 - SIVEO F2 
15.00 NIC BOYS M1 - SIVEO M1 

 MAANDAG 20 APRIL 
19.15 SIVEO M1 - CABAUW M1 
18.45 SCHOONHOVEN B2 - SIVEO B1 
 

DINSDAG 21 APRIL 
19.00 SPORTLUST DA - SIVEO DA 
 

WOENSDAG 22 APRIL 
19.00 SIVEO C1 - ZEVENHOVEN C2 
 

ZATERDAG 25 APRIL 
09.30 SIVEO F2 - NIEUWKOOP F6 
10.45 SIVEO B2 - REEUWIJK B2 
10.45 SIVEO 4 - ALPHIA 4 
12.30 SIVEO DA1 - ROHDA DA 
12.30 SIVEO 5 - BE FAIR 7 
14.30 SIVEO 3 - SCHOONHOVEN 2 
14.30 SIVEO A - VEP A2
14.30 ROHDA 1 - SIVEO 1
14.30 QUICK BOYS 6 - SIVEO 2
12.45 OLYMPIA B2 - SIVEO B1
09.30 REEUWIJK C3 - SIVEO C
11.30 FLOREANT F7 - SIVEO F3
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ZATERDAG 2 MEI
08.30 SIVEO E1 - BE FAIR E4
08.30 SIVEO F1 - ZWAMMERDAM F1
08.30 SIVEO F3 - ZWAMMERDAM F3
09.30 SIVEO D2 - HAZ BOYS D2
09.30 SIVEO D1 - BVCB D4
10.45 SIVEO C1 - VEP C3
10.45 SIVEO B2 - GROENEWEG B2
12.30 SIVEO B1 - cvv ZWERVERS B2
12.30 SIVEO 2 - ALPHIA 3
14.30 SIVEO 1 - BERGAMBACHT 1
14.15 SIVEO M1 - CABAUW M1
16.15 SIVEO MJ - LINSCHOTEN MJ
14.30 FLOREANT 3 - SIVEO 4
14.30 SOCCER BOYS 7 - SIVEO 5
12.45 SCHOONHOVEN DA1 - SIVEO DA1
08.30 ZEVENHOVEN E2 - SIVEO E2
09.00 LINSCHOTEN F3 - SIVEO F2

 WOENSDAG 6 MEI
19.00 SIVEO C - GOUDA C3
 

ZATERDAG 9 MEI
08.30 SIVEO E1 - DONK E3
09.00 SIVEO D1 - ROHDA D2
09.30 SIVEO F3 - FLOREANT F7
09.30 SIVEO F1 - KAMERIK F1
10.45 SIVEO B2 - SPORTLUST B3
10.45 SIVEO D2 - ARC D6 
12.30 SIVEO DA - BERKEL DA3 
12.30 SIVEO 5 - AARL’VEEN 4 
14.30 SIVEO 4 - SPORTLUST 5 
15.00 LINSCHOTEN A1 - SIVEO A 
11.00 BE FAIR B2 - SIVEO B1 
08.30 ALPH BOSY E10 - SIVEO E2 
11.00 NSV F5 - SIVEO F2 
13.00 ZEVENHOVEN M1 - SIVEO M1 

 MAANDAG 11 MEI 
19.00 SIVEO B1 - RVC B1 
 

WOENSDAG 13 MEI 
19.00 ZEVENHOVEN C2 - SIVEO C 
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Door de vele afgelastingen zijn een aantal wedstrijden door de knvb vastgesteld 
op toernooidagen. Ook door evt nacompetitiewedstrijden kan er nog het e.e.a. 
veranderen. Waarschijnlijk gaat geprobeerd worden competitiewedstrijden te 
verzetten. Hou het programmabord in de kantine, knvb.nl en siveo.nl in de 
gaten.
   
 ZATERDAG 16 MEI  
09.00 SIVEO F2, F3, E2 TOERNOOI THUIS  
13.00 SIVEO D1 TOERNOOI THUIS  
10.45 SIVEO B2 - SOCCER BOYS B3  
10.45 SIVEO M1 - ZEVENHOVEN M1  
12.30 SIVEO DA1 - ZEVENHOVEN DA2  
12.30 SIVEO 5 - SPORTLUST 12  
14.30 SIVEO 4 - TAVV 3  
13.15 DCV B2 - SIVEO B1  
08.30 DONK E3 - SIVEO E1  
 SIVEO M1 TOERNOOI BIJ HAASTRECHT  
 SIVEO MJ TOERNOOI BIJ HAASTRECHT  
 SIVEO C TOERNOOI BIJ KOCKENGEN
 SIVEO F1 TOERNOOI BIJ LINSCHOTEN

 WOENSDAG 20 MEI
19.30 SIVEO C - ALPH BOYS C7
19.00 ALPHIA A - SIVEO A
 

ZATERDAG 23 MEI
9.00  SIVEO D2, E1, F1 TOERNOOI THUIS
12.30 SIVEO B1 - BE FAIR B2
13.00 SIVEO MJ EN M1 TOERNOOI THUIS
12.45 ZEVENHOVEN M1 - SIVEO M1
 SIVEO F2 TOERNOOI BIJ KOCKENGEN
 SIVEO F3 TOERNOOI BIJ DWO
 

ZATERDAG 30 MEI
10.45 SIVEO M1 - ZEVENHOVEN M1
12.00 AARLANDERVEEN 4 - SIVEO 5
 SIVEO E1 EN E2 TOERNOOI BIJ DWO
 SIVEO C EN D2 TOERNOOI BIJ BERGAMBACHT
 

ZATERDAG 6 JUNI
 STRATENVOETBAL
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CEES METHORST EN ARIE VAN LEEUWEN NEMEN 
STOKJE OVER… VAN ERIC VAN DEN HOEVEN EN 
JAN VAN AMERONGEN…!!

Ook de laatste weken is er op de Beemd weer enthousiast gekaart. Vooral 
op Goede Vrijdag was de belangstelling goed en zijn er vele eieren aan de 
paasmaaltijd toegevoegd. Nadat het duo Eric van den Hoeven en Jan van 
Amerongen in maart nog de sterksten bleek, was de hoofdprijs in april voor 
Arie van Leeuwen en Cees Methorst met een venijnig hoge score. De uitslagen 
waren als volgt. 

Eindstand 20 maart 2009 
1. Eric van den Hoeven en Jan van Amerongen  5223 punten
2. Maarten en Lucy de Bruin    4802 punten
3. Jaap Muller en Sander van ‘t Hof   4770 punten
4. Cees Methorst en Arie van Leeuwen   4724 punten
5. Corné Kuyer en Kees Heikoop    4714 punten
P. Paulien Ton en Marianna Overtoon   4001 punten

Eindstand 10 april 2009 
1. Cees Methorst en Arie van Leeuwen   5454 punten
2. Anton van Kippesluis en Dick van den Hoeven 5286 punten
3. Koos Jansen en Bram Angenent   5152 punten
4. Jan van Amerongen en Eric van den Hoeven  5016 punten
5. Ab van Dommelen en Dirk de Jong    4923 punten
P. Paulien Ton en Riena van Leeuwen   4093 punten

In het nieuwe seizoen wordt er vermoedelijk weer gestart op vrijdag 18 
september 2009.

Dick van den Hoeven 

Cees Methorst en Arie van Leeuwen met overtuiging de hoogste score.
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VOOR DIRK JAN VAN AMERONGEN …..
……. IS FLUITEN NIET ZO BELANGRIJK MEER 

Bron: Uit de Arbiter, Vakblad voor 
scheidsrechters

Eén van die jonge “honden” van Siveo ‘60, is 
Dirk Jan van Amerongen. Op 12 augustus a.s. 
wordt ie pas 20 jaar, maar heeft al de nodige 
ervaring achter de rug. Hij fluit n.l. reeds voor 
het vierde seizoen. Zoals wel vaker, begint 
zoiets voor “de grap”, omdat er tijdens een 
pupillenwedstrijd geen leidsman aanwezig is. 
Hij vond dat zó leuk om te doen, dat al rap het 
plezier om zelf te voetballen, verdween. Hij 
vond van zichzelf al, dat hij geen hoogvlieger 

zou worden als voetballer. Dus verlegde hij zijn aandacht: een goede 
scheidsrechter worden….dàt leek ‘m wel wat! Zijn kans om hoog te kunnen 
arbitreren achtte hij ook meteen groter. Toch laat het leven zich niet leiden en 
gaan de dingen soms niet geheel en al naar wens. Maar laten we niet op de 
zaken vooruitlopen. 

Tekst en foto: Hans Visser.

De oude rotten bij de club, zagen meteen, dat ze iets goeds hadden ontdekt. 
En gingen dan ook direct over tot nauwgezette begeleiding. Ervaren als de 
verenigingsmensen zijn, koesterden zij Dirk Jan’s talenten en trokken de 
portemonnee om hem de Basis Opleiding Scheidsrechter van de KNVB te 
laten volgen. “Dat kon ik ook combineren met mijn schoolopleiding”, vertelt hij. 
“Ik leer ook soepel, dus de cursus ging mij gemakkelijk af. Het Bondsdiploma 
had ik snel verworven. Theoretisch ging het van een leien dakje. Ter afsluiting 
van de BOS- cursus was er een examen”wedstrijd” Floreant B1 tegen Floreant 
B2. Samen met andere examinanten, 2 x 10 minuten fluiten en 2x 10 minuten 
vlaggen. Waarin je prestaties worden beoordeeld. Maar deze wedstrijd is 
door omstandigheden niet doorgegaan. Voor mij tenminste niet”, zegt hij met 
nadruk. “Ook de stagewedstrijd met begeleiding, als belangrijk onderdeel van 
de cursus, is voorlopig uitgesteld.”

De praktijk
Na de BOS, volgden er officiële wedstrijden bij de junioren. Om makkelijk te 
beginnen, zoals hij het zelf uitdrukt. In twee van deze wedstrijden kreeg hij 
begeleiding van de KNVB mee, met ook een goede rapportage. Hij heeft als 
scheids alle pupillen doorlopen, daarna de C, de B en de A junioren. Het ging 
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allemaal goed. En passant floot hij “voor de grap” ook nog seniorenwedstrijden 
van Siveo, t/m het 4e elftal. “Maar ik kwam toen tot de ontdekking, dat ik het 
fluiten van jeugdwedstrijden eigenlijk leuker vind. Een probleem, voor zover je 
daar over kunt spreken, zijn wel eens de grensrechters. Vaak elftalbegeleiders 
of reserves van een team, of andere clubmensen, die het er bijdoen. Ze nemen 
het soms niet al te nauw met de spelregels. Vooral buitenspel is nog wel eens 
voor discussie vatbaar. Daar dien je dus een beetje soepel mee om te gaan. 
Senioren van 20 tot 70 jaar gedragen zich soms als kleine kinderen. Ze geven 
overal commentaar op en gaan een discussie aan over niks. Daar sta je dan 
als 18, 19 jarige scheidsrechter je af te vragen waar die gasten toch mee bezig 
zijn. Ik heb geleerd dan snel weg te lopen en het spel te laten hervatten. Nee, 
ik vind de jeugd fluiten nu nog steeds veel leuker!”

Carrière onderbroken
Sinds kort is er een kink in de kabel gekomen aangaande zijn carrière als 
scheidsrechter. “Ik werd op een bepaald moment zo snel moe”, vertelt hij. “Na 
een uurtje was de fut er bij me uit. Mijn lichamelijke conditie holde achteruit en ik 
had moeite mij te concentreren. Ik wil niet als een bierbuikscheidsrechter vanuit 
de middencirkel fluiten. (Dat kwam dan uit de mond van een bijna 20-jarige, 
die lang en mager te noemen is! Redactie de Arbiter), dus een gang naar de 
dokter was een logische”. Ziekenhuisonderzoek leverde als resultaat op, dat hij 
voorlopig om de 14 dagen, 12 keer een chemokuur zal dienen te ondergaan.

Hij is er zelf nuchter onder gebleven en praat er zonder schroom over. “Ik moet 
vechten tegen mijn ziekte. Daar gaat al mijn energie in zitten, dus voorlopig fluit 
ik geen wedstrijden meer. Daarbij komt dat ik nog op school zit. Ik volg een HBO 
opleiding en zit in het 2e semester. Met de doktersverklaring mag ik een aantal 
lessen verzuimen, maar ik wil beslist slagen. Bij de KNVB ben ik voorlopig geen 
verplichtingen meer aangegaan. Ik wil uiteraard eerst lichamelijk weer goed 
worden en 100% genezen, voordat ik weer wedstrijden ga fluiten. Maar tijdens 
de therapie zal ik het beslist wel eens doen. Ik kan het toch niet laten”. Als de 
artsen hem daar toestemming voor geven, zal hij weer snel in training gaan. “Ik 
vind het al jaren leuk om te fluiten, dus ik wil daar mee doorgaan. Het is m’n lust 
en m’n leven. Dan wil ik mij snel ontwikkelen en omhoog klimmen”, zo eindigt hij 
zijn relaas en tot besluit: “Mijn ambitie om hoog te fluiten, is ongebroken!”

Noot van de Redactie:
Dit stukje over Dirk Jan hebben we overgenomen uit “de Arbiter, Vakblad 
voor scheidsrechters”. 
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GEFELICITEERD

Onze geel-blauwe gelukwensen gaan naar allereerst een 2-tal stellen dat één 
dezer dagen elkaar het “ja-woord” gaat geven:
-  Annemarie Hek en Vincent Schwegler doen dat op zaterdag 18 april 2009 in 

het Grand Kasteel te Woerden.
-  Leon en Nancy Hoogerbrugge komen daarvoor bijeen op 8 mei 2009 in Slot 

Zeist.
Verder gaan onze felicitaties naar Patrick & Marjolein Uittenbogaard bij wie op 
19 maart 2009 een dochter werd geboren die zij Lieke noemen. 

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

Met het gevoel net een stukje geschreven te hebben voor het vorige 
Siveo Nieuws zit ik reeds weer achter de computer. De tijd gaat echt snel. 
De jeugdafdeling van Siveo zit echter niet stil. Zo hebben we pas een 
schitterende playbackshow achter de rug, waarover meer in deze editie, 
en zijn we druk bezig met de teamindelingen voor het volgend seizoen. 
Eind mei bespreken wij deze indeling met de leiders en trainers waarna een 
definitieve versie volgt met daaropvolgend de klassebepaling richting de 
KNVB. Hopelijk is de KNVB genegen om ons voorstel over te nemen zodat 
we geen teams krijgen die veel te hoog worden ingedeeld, zoals dit jaar het 
geval was bij de E2.

Bij het verschijnen van dit Siveo Nieuws is de penaltybokaal ook weer gestart. 
Vrijdag 17 april zijn bij voetbalvereniging Alphia de voorrondes geweest met 
direct daaropvolgend de halve finales. Hopelijk zijn er ook een paar spelers 
van Siveo doorgedrongen tot de finale. Deze finale zal worden gehouden op 
21 mei bij de vereniging Rijnvogels in Katwijk.

Ook zijn de brieven voor de ouders van de D-, E- en F-pupillen de deur uit voor 
het slaapfeest van 15 op 16 mei. Hopelijk word het lekker druk. Zeker is het 
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dat het leuk en gezellig gaat worden. ‘s- Avonds lekker eten, spelletjes doen, 
gevolgd met een (korte ?!?) nachtrust. Na een lekker ontbijt gaat het ene team 
voetballen en het andere voetbal kijken of ...... slapen.

Nog veel succes met de resterende wedstrijden en wellicht kunnen we nog 
een kampioen vermelden in het volgende Siveo Nieuws.

De voetbalgroeten.
Ruud Hageman.

SLAAPFEEST BIJ SIVEO

Op vrijdag 15 mei a.s. zal er voor de F, E en D teams een gezellige avond/
slaapfeest worden georganiseerd. Dit slaapfeest is als vervanging voor het 
jaarlijkse teamuitje. Rond 18.00 uur wordt iedereen verwacht in de kantine, 
waar we gezellig met z’n allen gaan eten. Daarna gaan we, voor wie wil blijven 
slapen, de slaapspullen klaar maken want we gaan met z’n allen in de hal 
slapen! Nou ja, slapen?? 
Vervolgens is het de bedoeling om in teams (voetbal)spelletjes te gaan doen, 
dit zal rond 21.15 afgelopen zijn. Wanneer er kinderen zijn die wel willen 
komen, maar liever niet blijven slapen dan kunnen zij rond deze tijd worden 
opgehaald. Wat er verder op het programma staat, blijft een verrassing! De 
zaterdagochtend beginnen we natuurlijk weer sportief, en na een overheerlijk 
ontbijt kunnen onze (uitgeslapen) pupillen tussen 08.15 en 08.30 uur weer 
worden opgehaald. 

De uitnodigingen voor het slaapfeest zijn inmiddels al uitgedeeld. Graag het 
antwoordstrookje inleveren voor vrijdag 24 april a.s. bij Margriet Vermeij, 
Broeksloot 63 of Monique Kasius, het Erf 13. 

HARRY DE JONG TERUG OP ‘DE BEEMD’ ……. 
……. EN HELAAS MET SUCCES !!

Na een zenuwslopende 3-4 overwinning op 6 december tegen het Kamerik 
van Harry, waren de spanningen hoog in de gelederen van Siveo A1, dat het 
op 4 april weer op moest nemen tegen een nieuwe titelkandidaat. Kamerik 
wist met weinig wedstrijden toch veel punten te halen en bij het winnen van 
alle inhaalwedstrijden zouden zij slechts een paar punten verwijderd zijn van 
de nummer 1 ‘ARC’. Met de huidige ontwikkelingen van de twee rivalen wisten 
de spelers van Siveo A1 dat het een erg lastige pot ging worden. Dave Posdijk 
en Rick van der Linden waren er niet bij. Dave zit in het verre Portugal voor zijn 
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studie en ‘rustheid-zelve’ Rick heeft een tijdje terug een ongelukkig accidentje 
gehad met zijn scooter. Daar kwam nog eens bij dat Lennard last had van zijn 
knie en daardoor niet kon spelen. Een gehavend team, wat werd aangevuld 
met spelers uit de B1, moest het Kamerik van Harry de Jong verslaan. Een 
opdracht die dus erg lastig ging worden. 

De warming-up zag er goed uit, maar het miste de sfeer die een klassieker 
hoort te hebben: de muziek mocht niet aan! Het begon dus allemaal al niet 
zoals het hoorde… Ook Leo had geen droge opmerking gemaakt en het ritme 
was dus ver te zoeken. 
We traden aan in een 4-4-2 opstelling, die op het middenveld zeker zijn vruchten 
afwierp. Ook voorin werden er wel wat kansjes gecreëerd, maar op de inzet 
van Dirk-Jan stond de keeper in de weg en in de rebound kreeg Peter de bal 
niet in het doel, omdat hij in de grond trapte (leve het vlakke kunstgrasveld wat 
in de zomer aangelegd moet gaan worden!). Sommige diepe ballen kwamen 
wel aan, maar eenmaal dicht bij het doel was er geen fantasie meer. Te weinig 
loopacties zorgden voor het ‘handbal’-voetbal rond het strafschopgebied van 
Kamerik. 
Ondertussen had Kamerik de meeste kansen gehad. Afstandschoten lieten 
Martin kansloos, maar het geluk was met ons. Eén keer werd de paal 
geraakt, één keer de lat en één keer werd de bal een decimeter naast het 
doel geschoven. Verdedigend deed Siveo wat het moest doen, maar tegen de 
creativiteit van Kamerik is het moeilijk verdedigen. We gingen de rust gelukkig 
in met de brilstand op het bord. Dit had echter heel anders kunnen lopen. 
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In de rust was het de beurt aan Ton en Arjo om het team moed in te brengen. 
Er moest vandaag gewonnen worden van ‘Die Rooie’, zoals Ton het pakkend 
wist te zeggen. 

In de tweede helft ging Siveo meer naar voren voetballen en kreeg het twee 
enorme kansen. Peter stormde vanaf rechts op na een steekballetje van Erik, 
waarna de laatste man kansloos was op een simpele passeeractie. 1-op-1 
op de keeper werd de bal echter tegen de voet van de uitstekend keepende 
doelman van Kamerik aangeschopt. Ook gerommel in de verdediging van 
Kamerik wist Peter niet af te straffen. Na een onderschepping koos hij de lange 
hoek, maar de keeper ook. Sven had de bal daarna voor het intikken, maar 
de bal rolde net voor hem langs, waarna de bal vanuit een moeilijke hoek 
geschoten moest worden. 
Ook Kamerik kwam er af en toe eens uit. Een vloeiende actie over rechts werd 
gekopt door een aanvaller, maar Martin stond op de goede plek. In de slotfase 
moesten een speler van Kamerik en Dennis het veld verlaten, omdat zij de 
duels niet correct aangingen. 10 tegen 10, een minpunt van deze spannende 
en sportieve wedstrijd. 
Helaas sloeg vijf minuten voor tijd het noodlot toe. Een vrije trap vloog over 
de verdedigers van Siveo en de aanvallers van Kamerik heen. Achterin stond 
een aanvaller van Kamerik vogelvrij en die werkte de bal tegen het net: 0-1. De 
laatste vijf minuten was het voetbal niet meer om over naar huis te schrijven 
en de scheidsrechter stuurde ook nog eens ‘breekijzer’ Sven van het veld af 
wegens het commentaar leveren op de leiding. De gevierde man was aan de 
kant van Kamerik natuurlijk Harry. Op De Beemd wist hij af te rekenen met 
Siveo, waar hij twee jaar geleden de laan uit werd getrapt. Een erg spannende 
wedstrijd waarin sportief werd gevoetbald van beide kanten eindigde hierdoor 
helaas in een mineur voor Siveo. Wel wilde de laatste man shirtje wisselen met 
Peter, maar vanwege het feit dat de shirts niet van hen zelf zijn, ging dat maar 
niet door. 
Lichtpuntje van deze middag: als het een Champions League wedstrijd was 
geweest in de knock-out fase, was Siveo de winnaar geweest. De heenwedstrijd 
werd met 3-4 gewonnen en uitdoelpunten tellen dubbel bij een gelijke stand. 
Aan Harry de taak een andere keer ècht de betere te zijn… 

Peter Vermeij

BEDANKJE DAVE POSDIJK 
Dave Posdijk (Siveo A-junioren) is voor zijn studie piloot in de commerciële 
luchtvaart vorige week afgereisd naar Portugal al waar hij voor zijn praktijklessen 
10 maanden zal moeten blijven. Daarna volgt nog een intensief traject van 
vervolgstudie. 
Daarom heeft hij met pijn in het hart afscheid moeten nemen van zijn voetbal-
maten, die hem wisten te verrassen met een prachtig mooi cadeau (digitale 
camera). Hij kreeg de kans niet om iedereen nog persoonlijk te bedanken, 
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maar wil dat graag nog langs deze weg doen. Buiten zijn teammaten heeft 
hij ontzettend veel te danken aan zijn trainers en coaches die hem door de 
jaren heen hebben begeleid. Ook de relaxte en gastvrije sfeer binnen Siveo 
- mogelijk gemaakt door alle vrijwilligers voor en achter de schermen - zijn 
niet onopgemerkt gebleven, waardoor hij altijd met veel plezier op de Beemd 
aanwezig was.
Hij heeft al aangegeven, dat als de kans zich voordoet hij in de toekomst graag 
nog weer eens een balletje mee zou willen trappen in 1 van de seniorenteams. 
Dus graag tot ziens. 

PUPIL VAN DE WEEK

BART STOLWIJK

Pupil van de week: Bart Stolwijk, geboren op 
10 maart 1998 in Woerden. Bart woont in de 
Korensloot op nummer 11.
Wedstrijd: Siveo’60 –Moerkapelle.
Datum: Zaterdag 21 maart 2009.
Eindstand: 5-1.
Balsponsor: Aannemersbedrijf Groenendijk.
Welk team speel jezelf: Bart voetbalt in de E1, z’n 
leiders zijn Ronald Koster en Ruud Klein. Er wordt 
training gegeven door Mike en Jan.
Welke positie speel jezelf :Spits.
Welke positie vind je het leukst: Ook spits, een mooie positie waarvan uit je 
goed kan scoren. Wat Bart ook met regelmaat doet.
Favoriete club: Siveo en Feijenoord.
Favoriete speler: Robin van Persie, die staat ook vaak spits en scoort veel. 
Het is gewoon een goede speler, vindt Bart..
Favoriet bij Siveo’60: Martien Meijer.
Man of the match: Martien Meijer, hij speelde erg goed!
Leukste moment van de middag: Dat er 5x gescoord werd en de warming-up.
Leukste moment van de wedstrijd: Het vele scoren en dat de tegenpartij 
“rood” kreeg, terecht volgens Bart. De ene was voor het tackelen van 
een doorgebroken speler en de tweede keer werd de scheidsrechter 
uitgescholden dus rood!
Hobby’s: Voetballen, TV kijken en buiten spelen.
Favoriete eten: Patat en boerenkool met worst.
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Ze waren allemaal even mooi!
Scoren als pupil: Ja!

Bart vond het heel leuk dat hij de “tosmunt” kreeg van de scheidsrechter!
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PUPIL VAN DE WEEK

PAUL VERGEER

Pupil van de week: Paul Vergeer, Paul is geboren 
in de Meije op 14 juli 1998 en woont op nr. 264. 
Omdat hun boerderij “over” het water de Meije 
staat woont hij eigenlijk in Nieuwkoop.
Welke wedstrijd: Siveo’60 - TAVV.
Datum: Zaterdag 7 maart 2009.
Balsponsor: We houden het maar op Bolton, onze 
hoofdsponsor.
Eindstand: 2-0
Welk zevental speel jezelf: Paul speelt in de E1 
met als leiders Ronald Koster en Ruud Klein. 
Ze worden getraind door “aardig” wat verschillende mensen vertelt Paul, 
namelijk Perry Voorend, Patrick de Jong, Maarten de Bruin, Gerard Verdouw, 
Mike van der Steen en Jan Vergeer en als er helemaal niemand kan, dan 
staat als reserve trainer Bob Markman op het veld om te “mannen” iets bij te 
leren van het voetbalspelletje.
Welke positie speel jezelf; Keeper of in de verdediging, Paul heeft wel het 
idee als hij er niet is dat het soms toch wat minder “loopt” achterin. Keepen 
vindt hij wel erg leuk.
Leukste positie om zelf te spelen: Dan zou hij kiezen voor een plaats ‘voorin’. 
Nu is hij geen doelpuntjes pakker en dat zou hij graag veranderd willen zien.
Favoriete club: Ajax, Siveo en als Nederland voetbalt is hij daar ook fan van.
Favoriete speler: Huntelaar, scoort veel en is erg goed. Staat ook in de basis 
van Real.
Favoriete speler Siveo: Eric Streng, is net zoals zichzelf keeper.
Man of the match: Bastiaan Brak, speelde goed en was lekker fel, ook al 
heeft hij niet gescoord hij was erg goed!
Leukste van de pupillenmiddag: Warming-up, overspelen en overschieten, 
dat doen ze met zijn eigen team bijna nooit.
Leukste moment van de wedstrijd: Het begin van de echte wedstrijd, de 
echte aftrap. Paul vond het maar wat spannend toen de wedstrijd ging 
beginnen!.
Hobby’s: Voetballen vindt hij het allerleukste maar dat kost hem nogal eens 
geld: er gaat nl. nog wel eens een ruitje in op de boerderij van vader Vergeer 
in de Meije. Schaatsen, ja heel veel sporten doet hij graag.
Favoriete eten: Frites en broccoli is z’n lievelingsgroente. Spruitjes daar heeft 
hij een hekel aan.
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Helaas heeft hij nog niet zoveel gescoord, het 
is er maar eentje, ‘k ben hem bijna vergeten vertelt Paul. Zo eentje met een 
omhaal en dan met een hakkie erin ?!
Scoren als pupil: Ja, maar wel in tweeën!
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Van tevoren dacht hij dat het nemen van z’n eigen aftrap het leukst zou zijn 
maar dat viel hem iets tegen. De warming-up was veel leuker!
En het is maar goed dat hij niet echt mee hoefde te doen aan de wedstrijd 
want aan de voorbespreking, de uitleg van de wedstrijd, kon hij geen touw 
vastknopen. Dat was echt niet te volgen volgens onze pupil!

SIVEO F3 ……..
…… EEN VRIENDENGROEP !!!

Siveo F3 is een elftal geheel bestaand uit vrienden uit groep 3 van de Jorai wat 
het samenspel en de gezelligdheid binnen dit jongste elftal enorm bevordert.

Vincent Blok
Vincent is een echte, enorm fanatieke aanvaller. Hij rent elke tegenstander 
voorbij en laat dan ook geen kans voorbij gaan om een bal van de tegenstander 
af te pakken, de tegenstander omver te lopen (Vincent lijkt niets in de weg te 
staan en loopt overal dwars doorheen) of op het doel te schieten. Vincent is 
veruit de snelste loper van het elftal wat zich binnen vijf minuten na aanvang 
dan ook toont door een rood bezweet hoofd. Volgens insiders heeft Vincent dit 
fanatisme van zijn vader Leen.
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Mathijs Muit
Mathijs kun je meestal op het middenveld of in de aanval vinden. Op beiden 
plaatsen speelt hij prima. Hij is een pittige speler die niet bang is om het tegen 
een flinke tegenstander op te nemen. Mathijs is erg doelgericht al is overspelen 
soms nog wel moeilijk. Keepen ligt hem niet zo en dat is vader Johan roerend 
met hem eens.

Jasper Koster
Jasper staat net als Duncan graag op doel en doet dit dan ook heel goed en 
met veel plezier. Het uitschoppen behoefde wat training, maar het was tijdens 
de laatste wedstrijd duidelijk dat Jasper hierin enorm was gegroeid! Naast het 
keepen blijkt Jasper ook een goede aanvaller te zijn met veel pit en erg op het 
doel van de tegenstander gericht.

Robert Verheul
Robert heeft zich getoond als een echte verdediger binnen dit negental jonge 
voetballertjes. Hij staat dan ook enorm goed op zijn plaats als laatste man 
en houdt menige bal tegen vanaf zijn plaats. Een stille, rustige speler met 
verrassende, onvermoede talenten. Hiernaast toont Robert zich duidelijk als 
de netste speler als het gaat om gedrag in de kleedkamer: Alle spullen worden 
keurig bij elkaar gehouden en alle kleding inclusief de handdoek gaan netjes 
opgevouwen weer de tas in. Complimenten!

Bas Balvert
Bas is het type “stille wateren diepe gronden”. Een rustige en onopvallende 
speler die weet wat hij moet doen als de bal in de buurt komt en deze dan ook 
met pit, en tot verrassing van de tegenstander, wegschopt. Bij Bas zie je sinds 
het begin van het seizoen een grote vooruitgang in zijn manier van spelen. Het 
straalt altijd van Bas af dat hij met veel plezier voetbalt.

Lukas Timmerman
Lukas is een uitstekende aanvaller en heeft dan ook al wat doelpunten 
gescoord. Deze man met pit kan goed “ballen”, lekker schieten en speelt goed 
over naar zijn medespelers. Tijdens de uitwedstrijd tegen RVC heeft hij zich 
onlangs ook van een andere kant laten zien. Als middenvelder heeft hij veel 
ballen van deze sterke tegenstander onderschept op een miraculeuze manier!
Zo georganiseerd als Lukas in het spel is, zo ongeorganiseerd is Lukas in de 
kleedkamer. De rondslingerende en overgebleven stukken behoren meestal 
aan hem toe en komen dan dankzij de leiders ook uiteindelijk weer in de juiste 
tas terecht!
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Joris van der Horst
Joris is een uitstekend aanvaller binnen het elftal die al enige doelpunten heeft 
gescoord, maar ook als middenvelder doet hij het goed. Hij kan echt balen als 
F3 verliest. Dankzij zijn vader Joost verdiept Joris zich goed in wat een goede 
opstelling zou moeten zijn en deelt dit dan ook met zijn voetbalvrienden.

Duncan Uittenbogaard
Duncan geeft er de voorkeur aan om op keep te staan wat hij met veel 
verve doet. Hij duikt zonder angst op de bal en schiet prima uit dankzij de 
keeperstraining van “opa Rinus”. Maar naast het keepen heeft Duncan zich 
ook goed als verdediger geprofileerd. Hij schroomt niet om op de bal af te 
gaan en tegen de tegenstander in te gaan.

Lars Vernet
Lars heeft zich als laatste bij Siveo F3 gevoegd en staat helaas dan ook nog 
niet op de foto. Lars is klein van stuk maar heeft veel pit. Hij wordt voornamelijk 
als middenvelder ingezet waar hij goed op zijn plaats lijkt te staan en de bal 
regelmatig richting de aanvallers van Siveo schopt. In het begin was het 
wellicht even wennen om samen te spelen, maar Lars gaat inmiddels met 
grote sprongen vooruit! Na de wedstrijd is Lars toe aan een energie-aanvulling 
en druk in de weer met zijn koek en drinken, vergeet hij dan ook menigmaal 
zijn tas uit de kleedkamer mee te nemen, maar gelukkig denken de leiders dan 
weer mee!

De leiders Joost van der Horst en Marcel Uittenbogaard proberen het boeltje 
van F3 goed in de hand te houden wat over het algemeen genomen goed lukt. 
De orde in de kleedkamer wordt goed door de beide mannen gehandhaafd en 
Joost let er op dat er geen speler de kleedkamer uitkomt zonder dat zijn shirtje 
netjes in de broek zit. Vaders en moeders die de veters niet goed gestrikt 
hebben krijgen ervan langs: “veters die tijdens de wedstrijd losgaan, zijn per 
definitie niet goed gestrikt”. Maar ze staan wel (bijna) elke zaterdagochtend 
vroeg enthousiast en gedreven bij Siveo om de mannen van F3 te begeleiden, 
aan te moedigen, aan- en uit te kleden, te stimuleren en naar de overwinning 
te leiden.
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 1ste 4e klB GS PT V  T
--------------------------------------------------
 FLOREANT 20  45  55 - 32
 REEUWIJK 20  44  49 - 26
 *SIVEO 20  40  52 - 21
 OUDEWATER 20  31  41 - 38
 TAVV 20  30  40 - 30
 ROHDA 20  28  47 - 44
 SVOW 20  23  45 - 56
 WOUBRUGGE 20  22  24 - 30
 MOERKAPELLE 20  22  32 - 39
 LINSCHOTEN 19  21  38 - 51
 BERGAMBACHT 19  17* 16 - 27
 PERKOUW  20  11  14 - 59
    
 2de 3e klB GS PT V  T
--------------------------------------------------
 NOORDWIJK 5 19  49  73 - 35
 TER LEEDE 3 20  43  48 - 24
 *SIVEO 2  19  30  44 - 35
 TAVV 2  20  29*  36 - 41
 VICTORIA 2 19  27  32 - 28
 BSC 2   18  26  35 - 31
 KAMERIK 2 19  26  35 - 49
 KATWIJK 5 20  26*  32 - 28
 LEIDEN 2 19  22  34 - 42
 SPORTLUST 4 18  18  44 - 58
 ALPHIA 3 20  13  30 - 57
 QUICK BOYS 6   19  12*  36 - 51
    
 3de 3e klC GS PT V  T
--------------------------------------------------
 SOCCER BOYS 3   20  52  65 - 27
 DSO 3   20  47  77 - 20
 SCHOONHOVEN 2   18  35  50 - 26
 BERKEL 2 20  34  53 - 33
 FLOREANT 2 19  28  43 - 38
 ALPHIA 2 20  27  36 - 48
 ROHDA 2  20  25  27 - 35
 BVCB 3  19  24  32 - 41
 BE FAIR 3 20  22  40 - 54
 LINSCHOTEN 2   19  19  31 - 53
 JODAN BOYS 4   20  19  34 - 52
 *SIVEO 3  19  1*  14 - 75

 4de 4e klC GS PT V  T
--------------------------------------------------
 ALPHIA 4 14  37  55 - 19
 RIJNVOGELS 4   16  32  48 - 27
 SPORTLUST 5 17  28  39 - 34
 SPIRIT 4 16  25  39 - 28
 BE FAIR 4 16  23  48 - 33
 ZWAMMERDAM 3   15  22  32 - 35
 *SIVEO 4  16  22  23 - 39
 JODAN BOYS 5   17  21  34 - 39
 BVCB 4  17  20  33 - 36
 FLOREANT 3 18  20  25 - 37
 TAVV 3  16  14  20 - 39
 DSO 7   16  7  21 - 51
    
 5de 8ste klF GS PT V  T
--------------------------------------------------
 TAVV 5  17  43  61 - 24
 KOUDEKERK 5 17  41  51 - 14
 BE FAIR 7 18  35  58 - 30
 REEUWIJK 5 18  34  59 - 46
 SPORTLUST 12   16  29  74 - 48
 WDS 6   18  27  48 - 53
 ZWAMMERDAM 4   17  20  27 - 32
 SOCCER BOYS 7   17  19  35 - 46
 ARC 16  15  14  31 - 45
 WOUBRUGGE 5 17  11  23 - 54
 *SIVEO 5  16  9  23 - 61
 AARL’VEEN 4 14  6  20 - 57
    
 A  3e klB GS PT V  T
--------------------------------------------------
 ARC A3 15  35  63 - 25
 ALPH BOYS A4   13  25  37 - 22
 ALPHIA A1 13  24  39 - 20
 *SIVEO A1 14  23  47 - 36
 KAMERIK A1 11  22  26 - 16
 FOREHOLTE A3   15  18  34 - 43
 VEP A2  13  15  25 - 44
 ZWAMMERDAM A1   14  11  21 - 40
 LINSCHOTEN A1   13  9  22 - 40
 QUICK BOYS A4   13  9  35 - 63

STANDEN PER ZATERDAG 11 APRIL 2009
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 B1  3e klC GS PT V  T
--------------------------------------------------
 RVC B1  15  37  59 - 15
 OLYMPIA B2 17  37*  55 - 20
 JODAN BOYS B3   16  35  49 - 20
 *SIVEO B1 14  30  48 - 24
 BVCB B2  18  24  31 - 37
 BE FAIR B2 14  20  26 - 31
 GOUDA B1 17  18  26 - 41
 FLOREANT B2 14  17  21 - 33
 DCV B2  14  14  20 - 38
 SVS B2  16  11  19 - 54
 cvvZWERVERS B2  17  11  13 - 32
 SCHOONHOVEN B2  14  10  22 - 44
    
 B2  4e klC GS PT V  T
--------------------------------------------------
 SOCCER BOYS B3  13  32  48 - 12
 ZWAMMERDAM B1   13  29  51 - 24
 ROHDA B2 14  24  29 - 21
 OLYMPIA B4 12  20  19 - 19
 SPORTLUST B3   12  18  38 - 35
 *SIVEO B2 11  15  14 - 22
 VEP B2  13  11  16 - 25
 GROENEWEG B2   11  10  17 - 25
 REEUWIJK B2 13  3  11 - 60
    
 C  6e klC GS PT V  T
--------------------------------------------------
 ALPH BOYS C7   14  39  104 - 14
 *SIVEO C1 14  32  96 - 22
 NSV C1  16  31  67 - 40
 NIEUWKOOP C3   16  29  46 - 26
 SPORTIEF C1 15  25  43 - 50
 REEUWIJK C3 14  24  54 - 40
 ARC C8  15  21  38 - 42
 GOUDA C3 10  14  19 - 26
 VEP C3  14  14  36 - 54
 WOERDEN C3 17  9  44 - 115
 ZEVENHOVEN C2   12  5  16 - 58
 NIC BOYS C3 15  5  13 - 89

 DAMES 4e klC  GS PT V  T
--------------------------------------------------
 SVS DA1  13  39  85 - 13
 ROHDA DA1 11  22  26 - 13
 *SIVEO DA1 12  21  23 - 25
 BERKEL DA3 12  20  21 - 30
 SCHOONHOVEN DA1 14  20  36 - 30
 AMMERSTOL DA1   12  19  34 - 18
 ZEVENHOVEN DA2  14  17  22 - 33
 BVCB DA1 14  11  11 - 38
 SPORTLUST DA1   13  10  20 - 37
 SOCCER BOYS DA2  13  6  15 - 56
    
 D1 vj 4e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
 *SIVEO D1  7  16  22 - 6
 ARC D4   7  13  21 - 13
 JODAN BOYS D3   5  11  13 - 6
 ROHDA D2  6  9   6 - 16
 WOERDEN D2 7  6  11 - 20
 BVCB D4  6  0   5 - 17
    
 D2 vj 6e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
 KICKERS D3 6  15  23 - 7
 HAZERSW BOYS D2  4  9   3 - 5
 ALPHEN D1 5  9  13 - 10
 MEERBURG D6 4  6   8 - 6
 ARC D6   6  6  10 - 14
 *SIVEO D2  7  3   8 - 23
    
 E1 vj 5e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
 NIEUWERKERK E6   7  13  28 - 24
 DONK E3  4  12  26 - 7
 BE FAIR E4 6  12  28 - 19
 WADDINXVEEN E2   7  10  25 - 29
 WOERDEN E4 8  5  26 - 38
 *SIVEO E1  6  2  17 - 33
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 E2 vj 8e klas  GS PT V  T
--------------------------------------------------
 SPORTIEF E1 7  18  39 - 7
 NIEUWKOOP E5 6  16  38 - 7
 ZEVENHOVEN E2   6  13  36 - 18
 *SIVEO E2  7  6  11 - 40
 AARL’VEEN E1 7  3  14 - 40
 ALPH BOYS E10   7  3   5 - 31
    
 F1 vj 5e klas  GS  PT V  T
--------------------------------------------------
 RVC F1   7  18  44 - 13
 *SIVEO F1  7  12  25 - 24
 ZWAMMERDAM F1   7  12  28 - 28
 WOERDEN F2 7  12  18 - 19
 KAMERIK F1 8  9  23 - 31
 ALPH BOYS F5 6  0   8 - 31
    
 F2 vj 10e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
 LINSCHOTEN F3   7  21  44 - 3
 VEP F4   7  15  21 - 7
 SPORTLUST F10   7  12  17 - 27
 NIEUWKOOP F6 6  9   6 - 12
 NSV F5   7  3  12 - 22
 *SIVEO F2  6  0   3 - 32

 F3 vj 10e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
 ALPH BOYS F14   7  14  32 - 24
 RVC F2   5  12  36 - 8
 FLOREANT F7 5  11  25 - 11
 ZWAMMERDAM F3   6  9  17 - 19
 *SIVEO F3  6  3   3 - 39
 WOERDEN F7 7  3  20 - 32
    
 M1 vj 1e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
 CABAUW M1 4  9   8 - 6
 NICOL BOYS M1   4  7  12 - 7
 *SIVEO M1  5  7  12 - 9
 ZEVENHOVEN M1   3  0   1 - 11
    

 MJ vj 1e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
 LINSCHOTEN MJ1   7  18  21 - 8
 ALKMANIA MJ2 8  10  13 - 18
 ONA MJ1  6  9  17 - 16
 VEP MJ1  6  9  12 - 11
 *SIVEO MJ1 8  9  28 - 26
 FLOREANT MJ1 7  7  10 - 22




