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VAN DE REDACTIE,

De laatste weken van het seizoen zorgen meestal voor de meeste sfeer. De 
competitie nadert zijn ontknoping en vaak gaan de duels ook nog samen met een 
heerlijk lentezonnetje. Bij Siveo waren die leuke ingrediënten de afgelopen periode 
volop aanwezig en wat is er dan nog mooier als de ontknoping succesvol wordt 
afgerond. De vlaggendragers stoomden van de 5e klasse rechtstreeks door naar de 
3e klasse. Bij Rohda in Bodegraven werd opnieuw historie geschreven. Tegen het 
Leidschendamse SEV – zeker een tegenstander van niveau – hebben de jongens 
van hoofdcoach Ed de Jong de mouwen nog eens echt opgestroopt. En dat was 
nodig, daardoor kon soms ook een beetje geluk worden afgedwongen; het geluk 
dat ons in de competitie nogal eens in de steek had gelaten. Siveo pakte dus via 
de nacompetitie alsnog het derdeklasserschap en dat werd op de Beemd terecht 
groots gevierd. 
Ook de reserves deden die laatste weken nadrukkelijk van zich spreken. Het team 
van coach Hans van Tricht flikte het opnieuw om de nacompetitie voor een plek 
in de 2e klasse te bereiken. En daarin sloeg het bepaald geen gek figuur. Pas via 
strafschoppen moest het zich gewonnen geven. 
En dan was er verder vooral glorie voor ons Siveo D1, het team van de leiders 
Peter de Jong en Ron Baas. Zij bereikten de finale van de KNVB-beker en speelden 
op die gedenkwaardige Hemelvaartsdag voor een grote schare Zegveldse en niet-
Zegveldse supporters de wedstrijd van hun leven. Jammer dat de verdiende beker 
aan hun neus voorbij ging, maar zij hebben Siveo wel in de schijnwerpers geplaatst. 
De beloning kregen de jongens de week daarop alsnog via een formidabel 
kampioenschap. Met daaraan verbonden de rondrit door Zegveld. 
Over deze voetbalsuccessen uiteraard meer in dit Siveo Nieuws. 
Verder onder meer nog aandacht voor:
-  het kunstgrasveld, waarvoor de voorbereidingen aan de Beemd zichtbaar worden;
- het jaarlijkse Stratenvoetbal dat toch gewoon doorging;
- het slaapfeest voor de jeugd;
-  de toernooicommissie die ook in de nieuwe samenstelling voor een mooie 

seizoensafronding wist te zorgen;
- de puppy’s die dit keer echt gras roken;
-  een babbeltje met Kees en Ellen de Jong, jawel de familie die zo nauw bij Siveo 

betrokken is. 

Graag hadden we ook nog aandacht geschonken aan de activiteiten op vrijdag 
12 juni (de pupillen van de week en de vrijwilligersavond) en zaterdag 13 juni (de 
verenigingsmarkt). Ruimtegebrek noopt ons echter om dat door te schuiven naar de 
eerste editie van volgend seizoen. 

Allemaal een fijne vakantie.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

Volgende inleverdatum kopij:
14 augustus 2009
42e jaargang nr. 6, juni 2009
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VAN DE VOORZITTER 

Het seizoen 2008-2009 zit erop, na de Stratenvoetbal en de medewerkersavond. 
Dit betekent dat er even niet gevoetbald zal worden op de Beemd (m.u.v. 
diegenen die in de hal wekelijks nog even een balletje blijven trappen). Dit valt 
ook niet mee, aangezien op het hoofdveld geen gras meer staat en het 40 cm 
lager ligt dan voorheen. Dit alles heeft natuurlijk te maken met de aanleg van 
het kunstgrasveld. Hierover later meer.

Echter, het zomerreces geldt niet voor iedereen. Vele vrijwilligers zijn alweer 
bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Teamindelingen, regelen 
van leiders en trainers, oefenwedstrijden, aanleg van het kunstgrasveld, 
voorbereidingen voor het 50-jarig jubileum en nog veel meer zaken. Kortom, 
zowel voor als achter de schermen wordt er druk gewerkt om in augustus/
september weer in de startblokken te staan om er een geweldig seizoen van 
te maken. 

Tegelijk met het verwijderen van het hoofdveld zijn ook de speeltoestellen van 
hun plek gehaald. Een aantal van deze toestellen hebben hun beste tijd gehad 
en zijn echt aan vervanging toe. Nu we zo’n mooi hoofdveld krijgen, willen we 
graag van de gelegenheid gebruik maken om ook voor de aller-, allerkleinste 
supporters en leden van Siveo een mooie speelgelegenheid te creëren. Het 
voorstel van het bestuur is om deze toestellen te bekostigen vanuit de pot 
van Trouw-Aan-Geel-Blauw. Wij gaan er vanuit dat iedereen instemt met dit 
voorstel, maar natuurlijk staan wij open voor andere suggesties.

Tot slot heb ik nog een korte mededeling vanuit bestuurlijke hoek. Al na 1 
seizoen als secretaris van Siveo heeft Lennie aangegeven te moeten stoppen 
i.v.m. de studie MER (Management, Economie & Recht), die zij vanaf 1 
september gaat volgen. Alle andere bestuursleden hebben nog uren op haar 
ingepraat om haar proberen over te halen, maar het mocht niet baten. Helaas, 
helaas, helaas. We zullen haar missen !!
Gelukkig heeft Lennie een waardige opvolgster gevonden, ook uit de 
damestak, nl. Paulien Ton. Vanaf komend seizoen zal Paulien het bestuur 
komen versterken. Fijn dat dit zo snel is opgelost en natuurlijk zijn we blij met 
onze nieuwe aanwinst. 

Allemaal een héle fijne zomervakantie toegewenst en tot augustus/september 
op De Beemd !!

Rikkert
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SIVEO-1 NAAR DE 3e KLASSE ……….
…. WAT EEN HEERLIJKE ONTKNOPING !!

Onze vlaggendragers hebben het fantastisch geflikt. Op het voor ons zo 
succesvolle Rohda-complex hebben we voor het tweede achtereenvolgende 
seizoen een beslissende finale om promotie succesvol afgesloten. Het ging 
veel moeizamer dan vorig jaar, maar het was ook veel moeilijker. Sterker: de 
realisten binnen Siveo hadden het niet verwacht, maar natuurlijk wel gehoopt. 
SEV was een zeer gerenommeerde tegenstander en misstond bepaald niet in 
de 3e klasse. Niet voor niets sloot het team uit Leidschendam de competitie af 
met een positief doelsaldo.

In de beginfase leken de realisten ook volledig gelijk te krijgen. We werden 
afgetroefd door een tegenstander die bovendien ook nog eens beschikte over 
levensgevaarlijke aanvallers. Daar kwam nog eens bij dat Siveo al snel een 
grote aderlating moest ondergaan omdat de altijd zo betrouwbare verdediger 
Bennie Muller geblesseerd naar de kant moest.
En dat allemaal na een zeer hectische start, waarin SEV weliswaar etaleerde, 
maar waarbij ook Siveo via Cees Kuyer scoorde. Net als aan de andere kant 
werd echter ook zijn goal afgekeurd. Maar het gaf de toch al grote spanning 
een extra impuls. Het geel-blauwe legioen, deels met de grote bus afgereisd 
uit Zegveld, bolde van de spanning. En dat leek in de eerste 45 minuten toch 
ook wat verlammend te werken op onze jongens. 

Het lukte hoofdcoach Ed de Jong om zijn jongens na de rust toch op een 
wat andere wijze het strijdperk in te krijgen. Vanuit de verdediging werd meer 
ingeschoven en op het middenveld kregen we meer grip op de tegenstander. 
Dat nam niet weg dat SEV in eerste aanleg de beste mogelijkheden bleef 
houden, maar in Eric Streng had Siveo een volstrekt onneembare vesting. Hij 
ranselde alles uit zijn doel en dat gaf de rest van het team gaandeweg meer 
vertrouwen. Steeds meer werd het initiatief gezocht en dat wierp warempel 
zijn vruchten af. Een duwfout in het penaltygebied van SEV leidde tot een 
penalty en Ronald de Jong schoot onberispelijk raak. Grote vreugde in het 
Siveo-kamp. Zou het dan toch kunnen gaan lukken….?

Het vormde uiteraard voor SEV het signaal om er nog eens fors in te gaan. 
Er kwam zeker ook druk, maar in het geel-blauwe kamp groeide toch het 
vertrouwen in een goede afloop. De Siveo-verdediging stond inmiddels als een 
huis en SEV kon nauwelijks meer echte kansen creëren. Het wanhoopsoffensief 
van SEV leidde in de slotfase ook de definitieve beslissing in. Terwijl de SEV-
keeper zich wilde mengen in hun aanvallende intenties brak Siveo uit. Daardoor 
kwam Cees Kuijer net over de middenlijn vrij voor een verlaten doel. Vanaf 
die grote afstand mikte hij meteen. En nog voordat de beslissende bal de lijn 
passeerde stormden de eerste geel-blauwe supporters al af op hun favorieten 
(2-0).
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Het vormde de inleiding tot een groots geel-blauw feest. Wat is er mooier om 
op een dergelijke wijze de finale in je voordeel te beslissen. Vreugde in het 
Siveo-kamp, zowel op het Rohda-terrein als in de Siveo-bussen. En natuurlijk 
zeker ook op de snel door Peter Brak geregelde feestkar (bedankt). Siveo ging 
weer door ons dorp. En dat zou heel Zegveld weten. 

Vervolgens werd op de Beemd een ware erehaag gevormd voor de spelers 
om te laten blijken hoezeer hun inspanningen door de rest van het cluppie 
gewaardeerd worden. 
Spelers en voltallige begeleiding, nogmaals proficiat. Een puike prestatie om 
binnen 2 jaar de 5e klasse in te ruilen voor de 3e klasse. Siveo staat dankzij jullie 
weer volledig op de kaart.

Dick van den Hoeven 

Het succesvolle team na 
afloop in de bloemetjes

De aankomst op de 
Beemd in een ware 
erehaag
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SUPPORTERS ….
……  BEDANKT !!

Het seizoen zit er op voor Siveo 1. Na een competitie die met ups en downs 
werd afgewisseld. Maar waarin wederom nacompetitie werd behaald en zelfs 
promotie naar de derde klasse werd afgedwongen. Tijdens al deze wedstrijden 
is gebleken dat er meestal meer Siveo supporters aanwezig zijn dan van de 
tegenstanders. Voor een voetballer is er niets mooiers dan keihard te worden 
aangemoedigd. Dit geeft toch dat beetje extra wat er op dat moment nodig is. 
Absoluut hoogtepunt was zeker de finalewedstrijd tegen SEV. Wat de 
supporters toen hebben laten zien leek wel op een finale Champions League. 
Vooral de opkomst met de fakkels was een van de vele kippenvel momenten  
voor iedereen van Siveo op en om het veld.
Bij deze, dank aan iedereen die Siveo 1 in het afgelopen seizoen heeft gesteund.
We hopen volgend jaar wederom op al jullie steun te kunnen rekenen en 
hopelijk kunnen we dat belonen met goede prestaties in de derde klasse!
Prettige vakantie iedereen en tot volgend seizoen!

Namens de selectie Siveo 1 

Voor de selectie waren de fakkels momenten van kippenvel. 

INDELING SIVEO-1 3e KLASSE B 
Siveo is voor het nieuwe seizoen 2009-2010 ingedeeld in de 3e klasse B. 
Be Fair  Floreant Schiebroek 
Berkel  Kamerik Siveo ‘60 
BSC ‘68  Leonidas WDS 
CVC Reeuwijk  PPSC Zestienhoven

We komen uiteraard in de eerste editie van het nieuwe seizoen uitgebreid terug 
op de indeling met de vele bekende gezichten. 
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VOORLOPIG PROGRAMMA 
AUGUSTUS/SEPTEMBER 2009

We vermelden hierbij alvast enkele belangrijke data voor augustus en sep tem-
ber 2009. Uiteraard krijgen de spelers ook zelf bericht. Dat geldt ook voor de 
start van de juniorentrainingen. 

Donderdag 30 juli 2009   Start training selectie. Aanvang 19.30 uur
Zaterdag 1 augustus 2009 Trainingsdag selectie. Aanvang 10.30 uur.
Zaterdag 8 augustus 2009  Oefenwedstrijd Siveo 1 – Altius 1,  

Aanvang 14.30 uur.
Dinsdag 11 augustus 2009   Oefenwedstrijd Siveo 1  

(tegenstander nog onbekend)
Zaterdag 15 augustus 2009   Oefenwedstrijd SCH 1- Siveo 1.  

Aanvang 14.30 uur.
     Oefenwedstrijd SCH 2 – Siveo 2.  

Aanvang 12.30 uur.
Dinsdag 18 augustus 2009 Bekerwedstrijd Siveo 1.
Zaterdag 22 augustus 2009   Oefenwedstrijd Kockengen 1 – Siveo 1. 

Aanvang 14.30 uur.
    Bekerwedstrijd Siveo 2.
Dinsdag 25 augustus 2009   Bekerwedstrijd Siveo 1.
Zaterdag 29 augustus 2009  Bekerwedstrijden Siveo 1 en Siveo 2.
Zaterdag 5 september 2009  Start competitie Siveo 1 en Siveo 2.
    Bekerwedstrijden overige Siveoteams.

Verder heeft de nieuwe trainer Anton Broers een kennismakingsbijeenkomst 
gehad met de spelers van Siveo 1, 2 en 3. Met een fraaie presentatiegids 
en een enthousiast praatje heeft hij zijn ambities bij het geel-blauwe cluppie 
kenbaar gemaakt. Vervolgens zal hij op dinsdag 25 augustus 2009 de A- en 
B-selectie bekend gaan maken. In de eerste editie van Siveo Nieuws van het 
nieuwe seizoen (augustus 2009) zullen we een nadere kennismaking hebben 
met Anton Broers.

Dick van den Hoeven
 

KUNSTGRAS 

Voor wie het over het hoofd heeft gezien (wat mij vrijwel onmogelijk lijkt), de 
aanleg van het kunstgrasveld bij Siveo is gestart. Alhoewel, feitelijk is er nog 
niks aangelegd, maar is er tot op heden alleen veel verdwenen. Doelen weg, 
omheining weg en ook het gras en een flinke hoeveelheid grond is weg. Een 
behoorlijk grote klus, kunnen we wel stellen. Naast de aannemer en andere 
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ingehuurde krachten door de gemeente, hebben wij onze eigen ‘crew’ op 
locatie. Zij houden in de gaten of alles volgens planning verloopt, kijken met 
een kritisch oog of alles klopt en zien hoofdschuddend hoe ‘die jongelui’ over 
het terrein ‘racen’. Zij verzetten veel werk en steken dagelijks op De Beemd de 
handen flink uit de mouwen. In één woord GEWELDIG !!

Nu vraagt iedereen zich natuurlijk af wanneer het veld dan ook daadwerkelijk 
af is. Tsja, dit blijft lastig vast te stellen, maar we gaan er vanuit dat het veld 
half augustus gereed is. Mits alles volgens planning verloopt uiteraard. Op dit 
moment lopen we ietsje voor op planning… 
Bij een dergelijk groot project, hoort ook een passende opening. Hoe we de 
opening van het kunstgrasveld zullen gaan vieren, houden we nog even 
binnenskamers. Wel kan ik jullie hierbij mededelen dat de opening zal plaatsvinden 
op ZATERDAG 29 AUGUSTUS !!! Zet deze dag dus vast in je agenda. 

Rikkert

Er was al snel geen grasspriet meer te bekennen.

SCHOEISEL

Sommige voetballers kunnen niet wachten op het nieuwe seizoen en 
schaffen al vóór de zomervakantie nieuwe ‘kicks’ aan. Al vooruitlopend 
op volgend seizoen, wanneer we allemaal zullen trainen en spelen op het 
nieuwe kunstgrasveld, wil ik jullie iets meegeven ter overweging. Kunstgras 
heeft andere eigenschappen dan natuurgras. Als het droog weer is, kan het 
kunstgras nog net wat stroever zijn dan echt gras, wat het snel omdraaien 
bemoeilijkt. Wie gevoelig is voor blessures aan enkel en/of knie kan hier last 
van krijgen. Met gravelschoenen kun je dit voorkomen, aangezien je geen 
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noppen hebt die voor extra weerstand zorgen. Nu is het kunstgras dat bij ons 
wordt aangelegd van zeer goede kwaliteit en mag je er zowel met gravel- als 
met normale voetbalschoenen op spelen. Dit is geen enkel probleem.
Kortom, ik probeer niet gravelschoenen te promoten, maar wil iedereen er wel 
op wijzen goed na te denken over de aanschaf van nieuwe schoenen. Iedereen 
is natuurlijk vrij om te bepalen welk schoeisel het best bij hem of haar past. 

Rikkert 

BRAM MAAKT FRAAI BORD !

Bram Angenent heeft tussen 
de bedrijven door ook nog 
voor een fraai geel-blauw 
bord gezorgd. De Siveo-
jongens en meiden kunnen 
daarop hun trapkunsten 
botvieren. En de jeugd kan 
er ook heerlijk zijn gang 
gaan tijdens de pauzes bij 
de diverse toernooien. En 
natuurlijk kleurt het ook 
echt op de Beemd.

EFFE EEN BABBELTJE MET ………
………… KEES EN ELLEN DE JONG !!

Als afsluiter van het seizoen was m’n idee een 
babbeltje te maken met Kees de Jong maar 
in huize de Jong is niet een persoon die zich 
verdienstelijk maak(te) voor ons cluppie, het zijn 
er wel bijna een hand vol! 
Kees de Jong, geboren in de Meije op 11 mei 
1959. Niet op het plekje waar hij nu woont 
maar op de boerderij van de Fam. de Jong, nu 
bewoond door broer Theo.
Kees is al 20 jaar getrouwd met Ellen en ze zijn 
de trotse ouders van 3 zoons: Dennis, Patrick 
en Wesley.
Ellen is geboren in Hazerswoude-dorp op 18 
oktober 1964.
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Altijd maar die vraag hè…hoe kom je toch zo bij Siveo verzeild, want zeker als je 
aan die kant van de Meije woont ga je net zo gemakkelijk naar Bodegraven om 
te voetballen. Kees vertelt dat de meeste Meijenaren die op school gingen in 
Bodegraven, “ballen” in Bodegraven en degene die de Meijeschool bezochten 
kwamen bij Siveo terecht. Als je namelijk niet in Bodegraven op school zat/zit 
kom je er moeilijk tussen bij de Bodo’s.
Mede door z’n neefjes Jos en Sjaak de Jong kwam Kees bij onze geel-blauwen 
terecht, hij was toen 8 à 9 jaar oud. Het zal zo’n beetje de leeftijd van de D 
geweest zijn want er werd gevoetbald op een heel veld. Maar vertelt hij verder, 
ook de jongere teams voetbalden in die tijd op heel veld, een half veldje kende 
men toen niet. Reinier van Vliet en Piet van Velzen waren z;n eerste trainers. 
Het leuke is dat  Reinier onze jongens ook als 1e training gaf toen ze gingen 
voetballen in de F. Een latere trainer van mij was Maarten Marcus.
Samen met o.a. Anton Kippersluis, Jaco Rateland,Jos de Jong, Martien 
Verhage, Wim van Velzen en Wim Brak zat ik een team. Anton was niet te 
pruimen als we niet met de punten naar huis gingen maar deden we dat wel 
dan kende z’n gezelligheid geen grenzen! Het kampioenschap werd net niet 
behaald, we hebben er wel voor gestreden maar we verloren bij deze tegen 
Oudewater.
Kees speelde rechtsback, een plek die hem prima beviel: je kan het spelletje 
goed overzien, je hebt namelijk het spelletjes voor je.
Op z’n 13e a 14e stopte hij met voetballen want er waren nog veel meer 
dingen die Kees z’n interesses hadden en ook moest er geholpen worden 
op de boerderij. Op z’n 20e zocht Kees z’n “sloffen” weer op en nam z’n 
“voetbal”draad weer op. Hij speelde met oa. 3 Muijtjes, Gerard Voorend, Wim 
Kuijpers en Gert Burggraaf.
Tijdens een wedstrijd met het 3e tegen Schoonhoven brak Kees echter z’n 
been en dit was het einde van z’n voetbalcarrière (dacht hij).

Kees heeft ook nog een poosje in Linschoten gewoond en in die periode besloot 
hij z’n geluk te gaan beproeven in een zaalvoetbalteam, hij startte in het team 
van “Blokhuis” die meedeed in de KNVB competitie, daarna speelde hij ook 
nog een poosje in de Woerdense zaalvoetbalcompetitie en in Zegveld deed hij 
mee voor het bedrijf ”Vlasman”. In de 15 jaar dat hij in de zaal voetbalde is het 
hem niet gelukt om een kampioenstitel te behalen maar alle gezelligheid rond 
dit gebeuren maakt dit ruimschoots goed.

Toch keerde Kees op de Beemd terug en in eerste instantie niet om zelf te 
gaan ballen maar zoon Dennis werd lid van ons geel-blauw cluppie en moeder 
Ellen werd leider van Dennis z’n team. Ellen volgde een KNVB cursus om leider 
van een jeugdteam te zijn, Kees is er ooit aan begonnen maar hij heeft het nog 
niet afgemaakt….Ellen is leider geweest zowel bij Dennis als bij Patrick, ze 
stopte hiermee toen de jongens op ”groot” veld gingen spelen.
Kampioen werd ze met de E waarin Dennis speelde, haar medeleider was Nick 
van de Plank, met Patrick deed ze dat nog eens dunnetjes over toen bijgestaan 
door leidster Anita van Veldhuizen. Ellen is z’n steun en toeverlaat, als zij er  
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niet achter zou staan had ik nu echt geen 11 jaar al leider/trainer geweest.  
Of hij in deze periode ook nog eens een kampioenschap heeft behaald weet 
Kees eigenlijk niet precies maar z’n zoons nog wel: met het E team van 
Wesley zelfs 2x in een seizoen! Er werd 1x gelijk gespeeld en de rest van de 
wedstrijden werd gewonnen net zo als alle toernooien. Z’n medeleiders waren 
Martien Verhage en Cor Kuijf.
In de C werd het kampioenschap behaald na een zeer moeizaam seizoen. In dit 
team zat z’n zoon Patrick. Z’n medeleider was Arjo Posdijk. Vorig jaar en ook 
dit jaar was hij leider eerst van de D1, het team waarin Wesley speelde, samen 
met Alex de Kruijf en Marcel Kemp. Met dit team werd de “top” behaald: zij 
werden kampioen! Afgelopen seizoen had Kees samen met Marcel Kemp de 
leiding over de C1.
Ieder jaar is het de traditie om te barbecueën met het team waarvan hij 
leider/trainer is. Eerst wordt er een andere activiteit gedaan, naar het strand, 
boerensurvival of kanoën. De jongens die dit gedaan hebben weten het zich 
vast nog wel te herinneren. Uren hebben ze in die boot gezeten, de TOMTOM 
was nog niet uitgevonden en Kees was de richting effe kwijt en zo hebben zij 
de hele Meije en een stuk van de Nieuwkoopse plassen gezien! En elk jaar is 
er wel iemand in het team die een nat pak haalt bij huize de Jong!

Kees heeft ( gelukkig) nog steeds veel plezier in het leiden en trainen van onze 
jeugd. Natuurlijk zijn er dingen die “minder” zijn maar je houdt je vast aan alle 
welwillende mannen en als je in een wedstrijd terugziet wat je ze tijdens de 
trainingen geleerd hebt houdt dit het interessante om door te gaan.
De leuke dingen van leiding/training: met de jongens omgaan en zeker als ze 
het spelletje een beetje oppikken en kampioen worden natuurlijk!
Het “in het leven roepen” van een technische commissie juicht hij toe, er is 
een goede weg ingeslagen. Er lopen goede voetballers rond bij Siveo en je 
moet het beste uit deze jongens halen en dat is wat de technische commissie 
probeert te doen door ze in bepaalde teams in te delen. Dat geldt zowel voor 
de junioren als de senioren. Zeker nu we gaan spelen in de 3e klasse is het 
belangrijk dat er goed gewerkt wordt aan/met onze jeugd.
Het stratenvoetbal vindt hij een goede zaak, je ziet best vaak dat hierdoor er 
Zegvelders aangetrokken worden om lid te worden van ons cluppie.
Kom je niet voor de voetbal dan toch wel voor de gezelligheid na de wedstrijd!

Of Kees nog wensen heeft… jazeker, graag zou hij zien dat er weer een 
ontvangstcommissie zou komen. Dus mensen heb je interesse om zaterdags 
s’morgens eens in de paar weken de tegenstanders te ontvangen, laat het 
weten bij iemand van de jeugdcommissie….
Verder zou het mooi zijn als ouders hun kind blijven (onder)steunen in de sport, 
soms is het zelfs moeilijk om een rijder te krijgen bij een uitwedstrijd en dat zou 
toch niet zo moeten zijn. En ouders, kom eens kijken bij een wedstrijd, niet alleen 
als ze E’tje of F’je zijn maar ook de mannen van de teams hoger als de C vinden 
het leuk als er toeschouwers zijn! Als iedereen zíjn of haar steentje bijdraagt, op 
wat voor manier dan ook, is het motiverend voor ons gehele geel-blauwe cluppie!
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Kees en Ellen zijn nooit te beroerd om iets te doen voor Siveo, met de bouw 
van de tribune, kleedkamers en de voorbereidingen van het kunstgras: ze zijn 
van de partij!
O, ja en dan nog even terugkomen op de voetbalactiviteiten van Kees: enkele 
jaren terug heeft hij toch weer z’n schoenen afgestoft en deed hij weer 
regelmatig mee met ons 5e en niet onverdienstelijk: Het team behaalde het 
kampioenschap in Gouda!! 

Margriet Vermeij

STRATENVOETBAL, ONDANKS BEPERKINGEN,…
………….…. TOCH WEER GROOT SUCCES !!!

Het werd de week voorafgaande aan het stratenvoetbal min of meer bekend. De 
aannemer zou juist een paar dagen voor het afsluitingsfestijn op het hoofdveld 
aan de slag gaan met de voorbereidingen voor het kunstgras. Vermoedelijk 
zou dat veld dus niet beschikbaar zijn. Twee dagen voor de bewuste 6e juni 
werd het volstrekt duidelijk en was er al geen grasspriet meer te bekennen. 
Kortom: het zou bij het stratenvoetbal beslist inschikken moeten worden. 
Maar dat blijkt in de praktijk helemaal geen probleem. De teams waren wat 
groter maar iedereen kreeg toch de kans om juist op dit bijzondere evenement 
zijn talenten weer te tonen. En dat laten we dan vooral ook graag over aan al 
diegenen die het voetballen maar voor die ene keer per jaar reserveren. Dames 
en heren die niet wekelijks in het geel-blauw rondlopen, maar het sfeertje op 
het seizoensslot van Siveo niet willen missen. En soms komen dan ook de 
verborgen talenten dan nog naar boven. Een voorbeeld vormde het toch 
bijzonder samengestelde team van de Hoofdweg 2. Dit team manifesteerde 
zich verrassend als Zegveldse straat van het jaar en nam daarmee de titel over 
van het Hoofdwegteam van vorig jaar. Bij de nieuwe winnaar was geen enkele 
speler te bekennen van het team van vorig jaar en dat maakt het altijd maar 
weer zo bijzonder en leuk. 
Maar ook de duels bij de Zegveldse jeugd waren groots. En vooral ook bij de 
voor het eerst gehouden strijd om de penaltybokaal.

MEIJE EN LIJSTERBESLAAN HEBBEN ……
…………… DE STERKSTE JEUGD !!

Zo´n 150 jongens en meisjes zetten in de ochtenduren weer hun beste (voetbal)
beentje voor. Bij de allerjongsten leek het team van het Erf onder leiding van 
Arjan Ton de favoriet omdat het in een sterke poule geen punt liet liggen. In 
de halve finale had het toch grote moeite met de Clausstraat onder leiding 
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van Bernie Beiboer. Via een 3-2 zege bereikte het Erf toch de finale.Daarin 
ontmoette het de Meije 2 onder leiding van Allerd Kramer. Dat team was haar 
poule matig gestart (nederlaag tegen de Clausstraat) maar groeide sterk in het 
toernooi. Via een overtuigende 5-0 zege op Meije 1 onder leiding van Peter 
Baartman kwam dus de finale tussen het Erf en Meije 2 tot stand en dat werd 
een ongelooflijk spannende aangelegenheid. Met 1-0 trok het talentvolle team 
van Allerd Kramer uiteindelijk aan het langste eind. 

Bij de oudere jeugd maakten de teams van de Lijsterbeslaan (onder leiding 
van Ron Baas) en de Molenweg (onder leiding van Carola Hageman) hun 
favorietenrol volledig waar. Zij schakelden achtereenvolgens Broeksloot 
(onder leiding van Jelle Blonk) en Beatrixstraat (onder leiding van Eric Smit) 
overtuigend uit. Zelfs de finale bleek voor de Lijsterbeslaan een zacht eitje. Met 
5-0 werd de Molenweg aan de kant gezet. 
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PENALTYBOKAAL VOOR ……….
……… ROB HOOGEVEEN EN WESLEY VOOREND !! 

Nieuw op het stratenvoet bal waren 
de penalty’s voor alle jeugd op de 
gerenommeerde Siveo kee pers Eric 
Streng en Joost Ton. De beide keepers 
kregen rond het middaguur in de 
voorrondes vele honderden penalty’s 
te verwerken. En waar de jeugd – 
ondanks de spanning - volop genoot 
waren de goalies bont en blauw.  
Tijdens de finales in de namiddag 
liep de spanning bij de jongens en 
meisjes hoog op. Uiteindelijk waren 
Rob Hoogeveen en Wesley Voorend 
de grote winnaars. Zij mogen voor 
een jaar de fraaie wisselbeker in huis 
nemen. 

HOOFDWEG OPNIEUW STRAAT VAN HET JAAR

Een volstrekt nieuw team van de Hoofdweg wist de vorig jaar veroverde 
wisselbeker weer een jaar vast te houden. En dat was op zich een uiterst 
knappe prestatie. In de poule hadden zij nog grote moeite en moesten zij 
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de Berkenlaan voor laten gaan. Zij kwalificeerden zich via penalty’s voor de 
kwartfinales, waarin het de - uit vele dames samengestelde - Alexanderstraat 
versloeg. De halve finales bolden van de spanning. Zowel het duel tussen de 
Prunuslaan en de Elzenlaan (1-1) als tussen de Berkenlaan en de Hoofdweg 
(0-0) eindigde onbeslist. Dus moesten penalty’s de finalisten aanwijzen en dat 
werden de Prunuslaan en de Hoofdweg. 
Onder grote belangstelling ontstond er een volstrekt gelijkwaardig duel, waarin 
niettemin de kansen vooral bij de Hoofdweg lagen. In de eerste helft knalde 
Sven de Boggende al een keer op de paal. Lang leek het erop dat opnieuw 
strafschoppen de beslissing zouden moeten brengen. Totdat uitgerekend 
Ivo Kruijt met een onberekenbare kopbal Martin Hoogerbrugge versloeg 
en daarmee de BOLTON-beker veilig stelde. De vreugde was groot en het 
championslied was voor de Hoofdweg nog lang hoorbaar.

Dick van den Hoeven 

UITSLAG GROTE VERLOTING 
Uiteraard hoort het bij stratenvoetbal, de uitslag van de “grote verloting”. Dit 
jaar hebben we voor de finale de winnaars bekend gemaakt. Notaris Jaquet 
heeft de trekking wederom belangeloos voor ons verricht, nogmaals dank!
Tevens willen wij hierbij Stoof Tweewielers bedanken voor het beschikbaar 
stellen van de fiets en Ad Brak catering voor het beschikbaar stellen van de 
prijs “Kok aan Huis”! 
Uit de trekking zijn de volgende winnaars gekomen:
 
 Lotnr Prijs Winnaar
1e prijs nr. 0333 Reis t.w.v. 450 euro M. Kok uit Woerden
2e prijs  nr. 1429 Fiets Rinus Hoogerbrugge
3e prijs  nr. 0549   Kok aan Huis Familie Botter (Weesp) 
4e prijs  nr. 1380 I Pod Annelies Kersten (Krimpen)
5e prijs nr. 1351  BBQ Annabel Hoogerbrugge
6e prijs nr. 2948 Tuin Solarlamp Renske Willers
 
Hierbij wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt bij de verkoop van de loten!
 
Namens de Activiteitencommissie, Joost Hoogerbrugge

GEFICITEERD
De geel-blauwe gelukwensen gaan uit naar:
Tom en Evelien Muller die vrijdag 22 mei elkaar het “ja” woord gaven.
Niels van der Voorn en Corina Biemond met de geboorte van hun zoon Dax 
op 24 mei.



16

SIVEO DAMES SCOREN VOLOP 

SIVEO DA moesten op 25 april 2009 uur tegen ROHDA DA1 op het hoofdveld. 
Scheidrechter was Leo Pouw. Het was mooi weer met een fris windje aan het 
begin van de wedstrijd.
Hoewel er over en weer kansen waren werd er de eerste helft niet gescoord. In 
de tweede helft wist ROHDA het eerste doelpunt te scoren. 
Terwijl het ondertussen was gaan regenen en harder was gaan waaien wist 
Ellet toch een doelpunt te maken. Hoewel er daarna voor beide partijen veel 
kansen waren wist geen van beide partijen daarna nog te scoren. De eindstand 
werd dus 1-1. 

Op zaterdagmiddag 9 mei 2009 moesten de dames op het hoofdveld spelen 
tegen Berkel DA3 uit Berkel en Rodenrijs. Scheidsrechter was Lukas Gans. 
Het was die dag mooi zonnig lenteweer.
Ellet maakte al snel het eerste doelpunt van de wedstrijd, snel gevolgd door 
nog een doelpunt.
Na de rust wist Lennie al heel snel het derde doelpunt voor SIVEO te maken.
Renske kreeg er even later ook één in. Gerineke wist daarna ook nog een 
doelpunt te maken.  Ellet kreeg er daarna op slinkse wijze er nog één in, zodat 
de eindstand 6 - 0 werd. 

Woensdagavond 27 mei 2009 volgde de wedstrijd tegen Zevenhoven DA2 op 
het hoofdveld.
Scheidsrechter was Jan de Kruijf. Het weer was die avond niet zo best. Het 
was vrij fris, bewolkt, regenachtig en er stond een harde wind. De wedstrijd 
begon iets verlaat om 19.40 uur.
Gerineke scoorde al snel het eerste doelpunt van SIVEO. Renske wist daarna 
voor SIVEO te scoren. Lennie maakte daarna het derde en Ellet het vierde 
doelpunt. Paulien wist daarna de vijfde bal voor SIVEO in het doel van 
Zevenhoven te schoppen.
Gelukkig voor Zevenhoven wisten de dames van Zevenhoven ook nog een 
doelpunt te scoren.
Na de rust kreeg Ellet er nog één in en kreeg Lennie er nog drie doelpunten in.
De eindscore werd dus 8 – 1.
Gefeliciteerd dames!

Dit was de laatste thuiswedstrijd van de dames van SIVEO op het hoofdveld 
met nog echt gras. In het nieuwe seizoen ligt namelijk op het hoofdveld 
kunstgras.
Overigens wisten de meiden van SIVEO M diezelfde avond tegelijkertijd te 
winnen van Zevenhoven M1 op het tweede veld met 5 – 0.
Gefeliciteerd meiden!

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter dameselftal
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LEDENMUTATIES

Opgezegd:
Chiara Gijzen, Rosita Treur, Rik van der Linden, Roel de Hoop, Marco Verhoef, 
Dave Posdijk, Alex de Kruijf, Jelle Ebbelink, Denise Plijter, Ilka Runge, Marit 
Runge, Sandra van Wijngaarden, Imar Verdouw, Aron Verdouw, Antonello 
Carta, Arend Kemp, Peter Vermeij, Ieke Noyon.

Aangemeld:
Jeroen van der Belt, Dicky Bruin, Madelon Wolmerstett, Wouter Bruijn, Jeroen 
Frasa, Jeremy Hanegraaf, Ricardo Würsten, Lex Hoogeveen, Floris Verburg.

WIM KASTELEIN WINNAAR SIVEOPOOL
Begin mei konden de prijzen worden 
uitgereikt van de Siveopool, seizoen 
2008/2009. Oud-voorzitter Wim Kas-
te lein pakte de hoogste plek, op mini-
male afstand gevolgd door Arie van 
der Stelt. Wij vermelden hieronder 
de prijswinnaars onder de in totaal 
67 deelnemers. Ongetwijfeld zullen 
Jan van Amerongen en Eric van den 
Hoeven ook voor de nieuwe competitie 
weer een pool in elkaar zetten. 
    
1 Wim Kastelein 380
2 Arie van der Stelt 375
3 Mathijs Brak 360
 Miguel van Dam 360
5 Ronald de Jong 345
 Marc van Amerongen 345 Wim Kastelein neemt de eerste prijs in 
67 Gerda Kuijer 105  ontvangst

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
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Het laatste Siveo Nieuws van dit seizoen. Wij als jeugdbestuur zijn uiterst 
tevreden over het afgelopen seizoen. Weinig tot geen incidenten; veel activi-
teiten zoals het slaapfeest, de bingo en Sinterklaas; goede resultaten zoals 
het kampioenschap en de bekerfinale van de D1 en veel vrolijke gezichten en 
spelvreugde. Uiteraard zijn wij ook erg blij dat men nu drukdoende is met de 
aanleg van het kunstgrasveld.  Een van de grote pluspunten zal het trainen zijn. 
Wij krijgen namelijk veel meer ruimte voor alle teams.

De nieuwe teamindelingen voor het komende seizoen zijn nagenoeg klaar. Ook 
de leiders en trainers zijn bekend. Middels de leiders- en trainersavond zijn alle 
namen van de spelers bekend gemaakt. De definitieve versie zal in het 1e Siveo 
Nieuws van het nieuwe seizoen komen te staan.
Wat mij wel zorgen baart is het feit dat wij voor de C2 nog steeds geen vaste 
leiders hebben. Het is echter uitermate belangrijk dat we wel iemand vinden 
want zonder leiders kunnen wij een jeugdteam echt het veld niet insturen.  Dus 
hierbij een oproep voor iemand die op de zaterdagen nog wel tijd over heeft 
en zin heeft om een team te begeleiden je aan te melden bij het jeugdbestuur. 
Lukt dit niet dan zullen de ouders van de C2 een brief krijgen met daarin de 
verplichting om het leiderschap van hun kinderen zelf te regelen. Dit laatste 
willen wij natuurlijk het liefst voorkomen. 

In het nieuwe seizoen zullen wij de nadruk gaan leggen op het gedrag van de 
spelers. Denk hierbij aan pesten, schelden en slaan. Wij hebben een soort 
protocol gemaakt met daarin regels en sancties over deze onderwerpen. 
De voornoemde weinige incidenten hebben allen namelijk te maken met dit 
onderwerp. Begin van het seizoen zullen wij dit protocol uitreiken.

Tenslotte wil ik iedereen een prettige vakantie toewensen, rust lekker uit, denk 
even niet aan voetballen dan kunnen we lekker fris starten aan het seizoen 
2009-2010.

De voetbalgroeten
Ruud Hageman.

DE HISTORISCHE BEKERFINALE VAN SIVEO D1 …..
..... EEN PERFECTE PRESTATIE MET ONDANKS 
HET VERLIES, TERECHT VEEL LOF !!

Op Hemelvaartdag 21 mei was het zover. Om 12.15 uur vertrokken we bij 
SIVEO met een grote groep naar F.C. Rijnvogels, waar de finaledag van West 2 
plaatsvond. Na een uurtje rijden kwamen we in Katwijk aan, waar het flink druk 
was. We werden opgevangen door iemand van Rijnvogels, die ons de rest van 
de dag prima begeleidde.



19

We gingen meteen maar omkleden en daarna richting het veld om de warming-
up te doen. We probeerden alles zo gewoon mogelijk te doen, maar bij bijna 
iedereen was er toch wel extra spanning. En dat mag natuurlijk ook bij zo’n 
speciale wedstrijd, want een bekerfinale spelen heel veel voetballers nooit. Na 
de opwarming gingen we nog even naar de kleedkamer om wat afspraken te 
maken. Hierna gingen we met een vertraging van ca 10 minuten met beide 
teams met de SIVEO vlag voorop naar het speelveld, waar inmiddels alle 
ouders en vele supporters langs de lijn stonden met diverse spandoeken. Ook 
van VELO waren er flink wat toeschouwers, dus lekker druk.

Eindelijk trapten we af en wij namen meteen tegen de wind in het initiatief en 
probeerden bij hun doel te komen. Zij waren niet zomaar 2e geworden in de 3e 
klasse, wat te zien was aan de mooie combinaties die ze soms hadden. Maar 
wij zaten er goed bovenop, zodat we telkens weer de bal konden afpakken. 
Wij hadden via Yourit over links een paar keer een goeie voorzet, wat gevaar 
opleverde voor hun doel. Opeens lag de bal voor de voeten van Jan, die helaas 
miste. Even later was er een goede voorzet vanaf onze rechterzijde, die Yourit 
na een duw in de rug net miste. Ook schoten we een corner tegen de paal en 
had hun goed meevoetballende keeper een aantal ballen net iets eerder als 
onze spitsen. Keeper Daniel redde aan onze kant een keer goed, maar kreeg 
verder weinig te doen, omdat we achterin goed stonden te verdedigen. Zo 
gingen we met 0-0 rusten met het gevoel dat we de tweede helft met wind mee 
een goede kans maakten op de overwinning.

Na de limonade begonnen we weer gretig aan de tweede helft. We konden echter 
niet meer de aanvallen opzetten zoals de eerste helft, doordat onze spitsen te 
weinig goed aangespeelde ballen kregen en ook goed verdedigd werden. Zo 
speelde het spel zich voornamelijk tussen beide strafschopgebieden af met 
weinig werk voor beide keepers.
Na ca 10 minuten werd de bal links bij ons in het strafschopgebied door de ene 
SIVEO speler tegen de andere geschoten, waarna de bal alsnog naar voren 
werd geschoten en over de zijlijn ging. De grensrechter (neutraal) bleef echter 
met de vlag omhoog staan. Na overleg met de scheidsrechter ging de bal tot 
verbazing van beide teams en - zoals we hoorden - ook van alle toeschouwers 
bij ons op de penaltie-stip wegens door deze grensrechter geconstateerd 
hands. VELO liet zich dit kado niet ontnemen en we kwamen 0-1 achter. Er 
waren een aantal jongens bij ons duidelijk even van slag, maar we probeerden 
toch weer aan te zetten op jacht naar de gelijkmaker. We kregen nog wat vrije 
trappen mee, maar de afstand tot de goal was vaak, ondanks de wind mee, 
toch te ver en hun keeper pakte alle ballen of de juiste richting ontbrak. Wij 
probeerden met lange ballen de spitsen te bereiken en zij schoten de ballen 
zover mogelijk weg met uitverdedigen. Echt goed gevoetbald werd er niet 
meer en ook de laatste 8 minuten met Jasper doorschuivend van laatste man 
naar het middenveld ontbrak het aan kracht ( en misschien geloof in nog een 
gelijkmaker) om nog tot een laatste serie aanvallen te komen.
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Na het laatste fluitsignaal waren er de juichkreten van VELO en de teleurstelling 
bij ons. Na een betere eerste helft en een gelijkwaardige tweede helft op zo’n 
wijze de finale verliezen is echt jammer. Na een aantal troostende woorden en 
schouderklopjes gingen we richting plein bij de kantine waar de prijsuitreiking 
plaats ging vinden. Na het ontvangen van een mooie bos bloemen van SIVEO 
(bedankt) en een tijdje wachten werd het hele team op het podium geroepen. 
De jongens kregen daar de complimenten dat het voor zo’n kleine vereniging 
wel heel knap was om de finale te halen. Ook kregen ze allemaal de zilveren 
medaille en een bal en voor het team een mooie grote beker. Gelukkig was bij 
de meesten de lach weer terug op het gezicht en genoten ze volop van het 
applaus en de toejuichingen.
Hierna gingen we douchen en waren er voor iedereen nog bonnen om een 
hapje en een drankje te halen.
Ondanks het verlies was het een prachtige ervaring om mee te maken en we 
zullen ons dit zeker nog vaak herinneren.
Alle supporters bedankt voor jullie steun en ook alle ouders bedankt. 

Peter de Jong

SIVEO D1 PAKT WEL HET KAMPIOENSCHAP 

Het kampioensteam van Siveo D1.
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Na de ongelukkig verloren bekerfinale stond voor de D1 op 30 mei de kam-
pioenswedstrijd tegen BVCB op het programma. Er moest gewonnen worden 
en SIVEO pakte het ook meteen fanatiek aan. Al na enkele minuten was het 
Koen die 1-0 inkopte, met natuurlijk luid gejuich en getoeter op de Beemd. 
Een tweede goal leek snel te vallen, maar de goalie was in topvorm. Hij was 
echter kansloos bij een perfect afstandsschot van Jasper en een doelpoging 
van opnieuw Koen (3-0). 
Na de rust werd er meteen weer scherp gestart. En met resultaat, binnen 
enkele minuten zorgden Yourit en Max voor een overtuigende 5-0 voorsprong.  
Hoewel met schoonheidsfoutjes BVCB kon terugkomen tot 5-2, ontstond er 
niet meer echt gevaar. Sterker: via een eigen doelpunt en tenslotte nog een 
keer Jasper werd de kampioenswedstrijd met een fraaie 7-2 afgesloten.

Een verdiend kampioenschap na een mooi seizoen. Met als beloning de 
bloemen en een rondje door het dorp op de platte kar. Met enthousiaste 
aanmoe digingen en applaus van vele kennissen en andere Zegvelders. 

Dick van den Hoeven

En dan op de feestkar door het dorp. 

SLAAPFEEST PUPILLEN …….
……. WEERGALOOS SUCCES !!
 
Als alternatief voor het jaarlijkse voetbaluitje met het voetbalteam kregen de 
pupillen nu een uitnodiging door de deur voor een slaapfeestje bij Siveo. Het zou 
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plaatsvinden op vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei. Iedereen was van tevoren al 
laaiend enthousiast over deze avond, de verwachtingen waren daardoor hoog. 
Door een geweldige organisatie en een fantastische pupillengroep verliep de 
avond zoals verwacht. 

Bij aankomst werden de slaapzakken en alle andere bagage in de kleedkamer 
gedumpt. Eerst moest er gegeten worden, want voldoende energie zal later 
nodig zijn. Een tekort aan pannenkoeken was er in ieder geval niet. Ouders van 
de pupillen hadden hun best gedaan een partij pannenkoeken te maken. Er was 
daardoor niet alleen genoeg voor de pupillen en de begeleiders, maar ook voor de 
vaste zaterdagochtend groep die altijd een bakkie koffie komt drinken. Het vooraf 
gestelde ‘beter te veel dan te weinig’ was niet tegen dovemansoren gezegd. 

Eerst maar pannenkoeken voordat we echt aan de slag gaan.

Na het eten was het tijd voor de eerste activiteit. De groep werd opgesplitst 
in kleinere groepen met elk een leider. Deze groepen moesten elk een aantal 
spellen doen, waaronder een brancardrace, een race met megaballen, 
kruiwagenrace, penaltyschieten op Joost Ton en natuurlijk een paar potjes 
voetballen. Ook was er een quiz waar veel punten te behalen waren. Patrick 
en Cynthia hadden het draaiboek verzorgd voor deze rondes en alles verliep 
volgens plan. Voor het opzetten van de spellen hadden veel mensen zich 
aangemeld om te helpen. Een extra helpende hand is natuurlijk altijd mooi 
meegenomen, waardoor Cees Methorst zich geroepen voelde even die grote 
ballen op te pompen. Veel helpende handen maakten licht werk, zodat in no-
time alles klaar stond. 

Na deze spellen werden de pupillen aan het werk gezet (… ja, ook dat hoort 
erbij). De slaapzakken en tassen moesten in de hal neergezet worden en daarna 
moest er hout gesprokkeld worden. Dit was om een kampvuur te maken, 
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midden op het trainingsveld. De kinderen haalden alles wat te vinden was 
mee, waardoor Siveo direct van het overtollige hout verlost was. Vuur maken 
was daarna ook geen probleem voor Edwin de Kruijf en Ton Steenbergen. We 
hebben het hierbij dan ook niet over de grootte van het vuur. Na wat benzine 
over de takken te hebben gegooid en het aan te steken was het vuurtje nog niet 
groot genoeg om een marshmallow te doen smelten. ‘Toni’ was daarentegen 
de moeilijkste niet en kwam al gauw met een oplossing: ‘We mieteren er 
gewoon wat extra benzine overheen’. Een paar minuten en een steekvlam later 
brandden de takken alsof het in geen maanden geregend had. De jongens 
lieten zich ook niet kennen en zorgden nog voor wat liedjes rond het kampvuur. 
Onder andere het volkslied is langsgekomen, een ware klassieker. 

De duisternis trok over de velden van Siveo en het was tijd voor het avondspel. 
Nieuwe groepjes werden gevormd en opdracht was een lijst met dierennamen 
af te lopen. De dieren zaten verstopt rond het trainingsveld en het tweede 
veld. De groepjes moesten op het geluid afgaan om het juiste dier te vinden. 
De ‘dieren’ kregen elk 8 kaartjes mee met letters erop, die ze moesten uitdelen 
wanneer ze gevonden waren. De dieren hadden veel geduld, maar de laatste 
twee letters kwamen maar niet op. Nadat ‘de leeuw’ eens op de middenstip 
ging staan om gevonden te worden werd er een conclusie getrokken: er waren 
maar 6 groepjes… 

Bij de brancardrace moest ook “Tonnie” slachtoffer zijn.

In de kantine aangekomen gingen de pupillen per team naar de hal om te 
slapen. De meesten waren er al helemaal doorheen en daarom was er ook 
geen tegenspraak. Toch waren de jongens van de D-elftallen nog niet van 
plan te gaan slapen. Ze hadden immers allemaal een voorraad energy-drink 
meegenomen en die was er nog niet door heen. Er werd besloten met nog een 
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karaoke-avond de dag af te sluiten. Om de beurten konden de popsterren in 
de dop hun muzikale talenten laten horen. Het werd me vrij snel duidelijk dat er 
geen kandidaten voor de songfestivals tussen zaten, maar het was erg gezellig 
zullen we maar zeggen. 

Toen was toch het moment aangebroken dat de mannen van de D ook naar 
bed moesten, ook al waren ze stuk voor stuk niet van plan te gaan slapen. 
Na wat tegenstribbelen was de kantine dan toch ontruimd. De hal mocht 
niet verlaten worden, alleen als men naar de wc moest. Het gevolg hiervan 
was dat er om de 5 minuten wel weer een groepje ‘erg nodig’ moest plassen. 
Ook de leiding zocht de bedden maar op. Lang slapen zat er helaas niet in. 
Om 5 uur moesten degenen die wakker waren gebleven naar buiten om te 
voetballen, het begin van de ochtend. Langzamerhand werd iedereen wakker 
en kon er ontbeten worden. Na een stevig ontbijtje, wat nodig was om de 
verbruikte energie weer te verkrijgen, konden de ouders de spullen van hun 
kinderen ophalen, de mannen zelf moesten nog voetballen. Ook moesten er 
nog toernooien gevoetbald worden die dag. 

Het feest zat er op, iedereen (de pupillen, maar zeker ook de leiders) verliet ‘De 
Beemd’ met wallen van 2 meter onder de ogen, maar er kan toch gesproken 
worden van een onvergetelijke nacht. Of het voor herhaling vatbaar is laten 
we over aan de organisatie, die in ieder geval voor dit jaar een dikke pluim 
verdient. 

Peter Vermeij

Eén van de onderdelen was de kruiwagenrace
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TOERNOOICOMMISSIE KIJKT TEVREDEN TERUG 

Dit jaar mochten we voor het eerst de Siveo jeugd toernooien organiseren. 
Met stapels aantekeningen van Hilda (Hilda BEDANKT!!) zijn we enthousiast 
begonnen en hadden we onze toernooitjes zo vol geboekt….. maar naarmate 
de toernooien dichterbij kwamen begon het steeds spannender te worden. De 
KNVB bleef maar inhaal-wedstrijden inboeken op onze toernooidagen. Even 
leek het er op dat sommige toernooien gecancelled moesten worden, maar 
gelukkig konden er een heleboel wedstrijden verplaatst worden (BEDANKT 
IEDEREEN VOOR DE MEDEWERKING) en kon alles gewoon door gaan.
De twee toernooidagen zelf zijn leuke dagen geworden, waar we het weer mee 
hadden en veel gezellige sporters ontmoet hebben. Er werd lekker gevoetbald, 
een sinaasappeltje gegeten / gegooid (BEDANKT SINAASAPPELMAN) en de 
bekers werden onder luid gejuich in ontvangst genomen.
Kortom een tevreden toernooicommissie en we hopen dat het volgend jaar net 
zo goed gaat.

De toernooicommissie

Siveo M1 viert derde prijs op aparte wijze en gaat gezamenlijk te water.
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PUPIL VAN DE WEEK

WESSEL KOSTER

Wessel is geboren in Woerden op 12 mei 1998 en 
woont op Broeksloot 22.
Welke wedstrijd: Siveo’60 - Quick Steps.
Datum:  Zaterdag 16 mei 2009.
Balsponsor:  Bolton BV.
Eindstand: 4-1.
Welk zevental speel jezelf: Wessel voetbalt in de E1 
met als leiders Ronald Koster, z’n vader en Ruud 
Klein. Getraind wordt er door Mike van der Steen, 
Maarten de Bruin, Jan Vergeer, Gerard Verdouw of 
Bob Markman.
Welke positie speel jezelf: Keeper, hij wisselt af met Paul. Als hij niet keept dan 
speelt hij als verdediger of als middenvelder.
Leukste positie om zelf te spelen: Keeper, als je het goed doet krijg je nogal 
eens een complimentje. Dat is leuk maar je kan ook flink uitgescholden worden 
als je een fout maakt. Maar dat moet je leren accepteren.
Favoriete club: Feijenoord.
Favoriete speler: Giovanni van Bronckhorst vindt hij een goede voetballer.
Favoriete speler Siveo: Eric Streng.
Man of the match: Eric Streng, die keepte echt goed!
Leukste van de pupillenmiddag: De wedstrijd.
Leukste moment van de wedstrijd: De “tos” gooien en ik mocht hem houden 
ook, vertelt Wessel. Het was een KNVB munt. 
Hobby’s:  Snorkelen en een vechtsport die een combinatie is van judo en 
karate.
Favoriete eten: Dat heeft hij niet, Wessel lust alles wel behalve Cup a Soup, 
da’s een stofje met wat water erbij dat vind ik absoluut niet lekker!
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: In de F, een wedstrijd met ‘kleine’ doeltjes. Hij 
stond op doel en de keeper van de tegenpartij kwam ver uit z’n doel en Wessel 
schoot de bal zo achter hem in het doeltje.
Scoren als pupil: Ja, het was een mooi doelpunt!
Het scoren van de tegenpartij vond Wessel het enige niet leuke van deze 
middag!
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PUPIL VAN DE WEEK

JOOST BLOK

Joost woont nog een paar weekjes in de Berkenlaan, 
vanaf half juni moet je naar W.Alexanderstraat 48 als 
je hem nodig hebt. Hij is geboren op 14 augustus 
1998 in Zegveld.
Wedstrijd: Siveo’60 – Reeuwijk.
Datum: Zaterdag 28 maart 2009.
Eindstand: 0-0.
Balsponsor: Bolton BV.
Welk team speel jezelf: In de E1, met als leiders 
Ronald en Ruud en een vijftal trainers die om de 
beurt training geven. Mike, Bob, Gerard, Maarten 
en Perry (Jan).
Welke positie speel jezelf: Links in de verdediging.
Welke positie vind je het leukst: Het plekje waar hij iedere wedstrijd speelt, je 
kunt er lekker ballen afpakken en wegschieten.
Favoriete club: PSV, omdat m’n vader vroeger werkte bij Philips.
Favoriete speler: Edwin van der Sar, hij maakt veel mooie reddingen en keept 
gewoon heel goed.
Favoriet bij Siveo’60: Kees Kuijer.
Man of the match: Kees Kuijer, hij liep hard in de spits en dolde iedereen uit! 
Leukste moment van de middag: Dat jezelf mee mocht voetballen, de aftrap 
mocht nemen en dat ik scoorde!
Leukste moment van de wedstrijd: Dat Siveo heel goed gespeeld heeft en hard 
gewerkt en het scoren van hemzelf.
Hobby’s: Schaatsen en DS-en.
Favoriete eten: Pizza’s en preischotel, lasagne en macaroni zijn niet z’n 
favorieten!
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Z’n 1e doelpunt, hij schoot vanaf de middellijn 
en de keeper zag de bal niet aankomen en zo belandde hij in het doel.
Scoren als pupil: Ja, in het hoekje .. laag.

Het mogen ‘spinnen” bij Koos in het hok/kamer bij Koos vond Joost heel leuk. 
Sommige spelers kregen daar ook verband om hun been van Koos.
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PUPIL VAN DE WEEK

STAN MARKMAN

Stan is geboren op 8 oktober 1998 in de Meije en woont 
nog steeds in de Meije.
Datum: Ja , dat was een moeilijke vraag: in ieder geval 
was het op zaterdag vertelt onze Stan! Volgens z’n vader 
was het 2 mei.
Wedstrijd: Siveo’60 – Bergambacht.
Eindstand:  1-3.
Balsponsor: Bolton BV.
Welk team speel jezelf: In de E1, z’n leiders zijn Ronald 
Koster en Ruud Klein, z’n trainer is meest Mike van der 
Steen maar die wordt geholpen door heel veel anderen.
Welke positie speel jezelf: Op het middenveld of achterin.
Leukste positie om zelf te spelen: Het liefst speelt Stan achterin dan hoef je niet 
zoveel te rennen en daar gaat het het best!
Favoriete club: PSV want daar is de hele familie voor!
Favoriete speler: Geen favoriet heeft Stan, hij is meer van het teamspel, hij is 
zelf ook een echte teamspeler.
Favoriete speler Siveo: Kees Kuijer.
Man of the match: Kees, die speelde het best van allemaal.
Leukste moment van de middag: De aftrap.
Leukste moment van de wedstrijd: Het doelpunt, het enige lichtpuntje van 
deze wedstrijd.
Hobby’s: Voetballen, hockey spelen op het schoolplein en vissen. Hij heeft pas 
nog een snoek gevangen en nu in de zomer vindt hij het ook leuk om met de 
boot te gaan varen.
Favoriet eten: Patat en geen lasagne, bruine bonen en spruiten.
Mooiste doelpunt zelf gemaakt:  Uit een vrije trap.
Scoren als pupil: Ja, natuurlijk!!

Margriet

PUPPY’S RUIKEN AAN ECHT GRAS OP DE BEEMD

Half maart is er weer gestart met een tweede serie puppy-voetbal. Omdat 
Frank de Kruijf niet meer in de gelegenheid is de trainingen te verzorgen, is de 
trainersstaf weer op sterkte gebracht met de komst van Wiljo Fierens. Naast 
deze nieuwe trainer zijn er nog meer nieuwelingen te verwelkomen, te weten 
Ricardo Wursten, Manou Ton, Jelle en Marijn van der Hoef en Jesper Beiboer. 
Zo ontstaat er een groep van 15 puppy’s.
Normaal gesproken vinden de trainingen achter gesloten deuren plaats, om te 
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voorkomen dat de grootste talenten direct worden weggeplukt van de Beemd.
Op zaterdag 16 mei moet er echter worden uitgeweken naar het tweede veld 
omdat er een jeugdtoernooi in de hal wordt gespeeld. Voetballen op écht gras, 
met échte doelen en écht veel publiek langs de lijn doet de puppy’s goed. Na 
wat oefeningen en de limonade wordt er een leuk wedstrijdje gevoetbald met 
strakke corners, spannende momenten voor het doel en knappe reddingen van 
de verschillende keepers. Na afloop trakteert Karlijn op lekkere zelfgebakken 
koekjes.
Op zaterdag 30 mei komt er dan alweer een einde een deze tweede serie. Alle 
puppy’s nemen hun welverdiende certificaat in ontvangst en gaan genieten 
van de vakantie.

Namens Arien en Wiljo wil ik alle puppy’s bedanken voor hun enthousiasme. 
Naast bovengenoemd 5-tal zijn dat nog Sanna Beiboer, Floris Verburg, Jeroen 
Frasa, Lex Hoogeveen, Bart Lagerweij, Karlijn van der Horst, Niels Muit, 
Damian Plomp, Stan van den Hoeven en Otto Immerzeel.
Een aantal van deze talenten is volgend seizoen te bewonderen bij de 
F-pupillen. De anderen hopen wij in september weer terug te zien met wellicht 
wat vriendjes of klasgenootjes.

Wanneer u dit stukje leest en u wilt uw kind ook laten kennismaken met het 
voetbalspelletje….. geef dat dan door bij Edwin de Kruijf (tel. 0348-785462 / 
06-25454699 of edwindekruijf@hotmail.com.

Edwin de Kruijf

De puppy’s poseren met hun diploma’s voor en tussen het oefenbord.
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  1ste 4e klB GS PT V  T
--------------------------------------------------
  FLOREANT 22  49   60 - 35
  REEUWIJK 22  48   55 - 27
 *SIVEO    22  43   56 - 23
  TAVV     22  36   45 - 31
  OUDEWATER 22  34   45 - 42
  SVOW     22  29   50 - 59
  ROHDA    22  28   48 - 50
  WOUBRUGGE 22  25   29 - 33
  LINSCHOTEN       22  24   41 - 58
  BERGAMBACHT      22  23* 22 - 31
  MOERKAPELLE      22  22   35 - 44
  PERKOUW  22  11 14 - 67
     
  2de  3e klB GS PT V  T
--------------------------------------------------
  NOORDWIJK 5      22  53   78 - 40
  TER LEEDE 3      22  47   53 - 28
 *SIVEO 2  22  36   55 - 39
  TAVV 2   22  35*  42 - 45
  VICTORIA 2       22  34   41 - 31
  BSC 2 22  33   48 - 34
  KATWIJK 5 22  30*  36 - 30
  KAMERIK 2 22  29   38 - 55
  SPORTLUST 4      22  24   52 - 66
  LEIDEN 2 22  23   36 - 46
  ALPHIA 3 22  13   31 - 63
  QUICK BOYS 6     22  12*  38 - 71
    
  3de  3e klC GS PT V  T
--------------------------------------------------
  SOCCER BOYS 3    22  55   69 - 31
  DSO 3    22  53   85 - 21
  BERKEL 2 22  40   60 - 36
  SCHOONHOVEN 2    22  35   57 - 38
  FLOREANT 2       22  34   49 - 43
  ROHDA 2  22  31   36 - 37
  ALPHIA 2 22  30   41 - 53
  BVCB 3   22  28   36 - 44
  BE FAIR 3 22  25   46 - 59
  LINSCHOTEN 2     22  22   33 - 62
  JODAN BOYS 4     22  19   37 - 60
 *SIVEO 3  22   5*  20 - 85

  4de  4e klC GS PT V  T
--------------------------------------------------
  ALPHIA 4 21  58   91 - 30
  RIJNVOGELS 4     22  40   61 - 39
  BE FAIR 4 22  36   67 - 42
  SPORTLUST 5      21  35   49 - 39
  TAVV 3   22  29   38 - 51
  SPIRIT 4 21  28   44 - 45
  JODAN BOYS 5     21  27   43 - 49
  BVCB 4   22  27   45 - 47
  FLOREANT 3       22  27   33 - 43
  ZWAMMERDAM 3     22  26   44 - 59
 *SIVEO 4  22  26   34 - 56
  DSO 7    22   7   28 - 77
     
  5de  8ste klF GS PT V  T
--------------------------------------------------
  TAVV 5   22  58   85 - 27
  KOUDEKERK 5      22  56   84 - 16
  BE FAIR 7 22  48   80 - 33
  REEUWIJK 5       22  40   71 - 56
  SPORTLUST 12     22  33   95 - 64
  WDS 6    22  31   56 - 62
  SOCCER BOYS 7    22  31   50 - 57
  ZWAMMERDAM 4     22  23   37 - 51
  WOUBRUGGE 5      21  17   29 - 65
  ARC 16   20  16   37 - 81
 *SIVEO 5  22  12   31 - 87
  AARL’VEEN 4      21  11*  26 - 82
     
  A    3e klB GS PT V  T
--------------------------------------------------
  ARC A3   18  44  102 - 27
  ALPH BOYS A4     18  38   50 - 37
  KAMERIK A1       18  35   58 - 28
 *SIVEO A1 18  29   58 - 46
  ALPHIA A1 17  27   47 - 31
  FOREHOLTE A3     18  21   42 - 50
  LINSCHOTEN A1    18  18   34 - 57
  VEP A2   17  15   31 - 80
  QUICK BOYS A4    18  15   44 - 79
  ZWAMMERDAM A1    18  14   27 - 58
     

EINDSTANDEN SIVEOTEAMS SEIZOEN 2008-2009
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  B1   3e klC GS PT V  T
--------------------------------------------------
  OLYMPIA B2       22  52*  77 - 28
  RVC B1   22  51   87 - 24
 *SIVEO B1 22  49   72 - 33
  JODAN BOYS B3    22  45   68 - 35
  FLOREANT B2      22  32   58 - 53
  BE FAIR B2       22  29   37 - 47
  BVCB B2  21  26   35 - 44
  GOUDA B1 22  19   35 - 59
  DCV B2   22  19   30 - 67
  cvvZWERVERS B2   22  18   19 - 44
  SVS B2   21  16   27 - 63
  SCHOONHOVEN B2 22  14   35 - 83
     
  B2   4e klC GS PT V  T
--------------------------------------------------
  SOCCER BOYS B3   16  41   61 - 14
  ZWAMMERDAM B1    16  36   63 - 34
  ROHDA B2 16  27   33 - 25
  OLYMPIA B4       16  24   32 - 26
  SPORTLUST B3     16  24   47 - 43
  GROENEWEG B2     16  20   42 - 38
 *SIVEO B2 16  16   17 - 37
  VEP B2   16  14   18 - 37
  REEUWIJK B2      16   6   20 - 79
     
  C    6e klC GS PT V  T
--------------------------------------------------
  ALPH BOYS C7     22  57  152 - 29
 *SIVEO C1 22  53  164 - 31
  REEUWIJK C3      22  45   87 - 57
  NSV C1   22  44   84 - 54
  NIEUWKOOP C3     22  43   62 - 31
  SPORTIEF C1      22  32   61 - 81
  GOUDA C3 21  30   53 - 73
  ARC C8   21  27   53 - 62
  VEP C3   22  19   47 - 86
  ZEVENHOVEN C2    22  14   30 - 106
  WOERDEN C3       22   9   59 - 141
  NIC BOYS C3      22   6   18 - 119
     

  DAMES 4e klC GS PT V  T
--------------------------------------------------
  SVS DA1  18  52  111 - 21
 *SIVEO DA1 18  34   47 - 34
  AMMERSTOL DA1    17  31   57 - 33
  ROHDA DA1 16  28   40 - 27
  BERKEL DA3       18  25   34 - 50
  ZEVENHOVEN DA2   18  24   35 - 45
  SCHOONHOVEN DA1 18  23   39 - 41
  BVCB DA1 16  11   12 - 48
  SPORTLUST DA1    16  10   22 - 47
  SOCCER BOYS DA2  17   9   21 - 72

     
  D1 vj  4e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
 *SIVEO D1 10  25   34 -  9
  JODAN BOYS D3    10  24   31 -  9
  ARC D4   10  17   29 - 19
  WOERDEN D2       10  10   18 - 26
  ROHDA D2 10   9    7 - 31
  BVCB D4  10   1    9 - 34

     
  D2 vj  6e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
  ALPHEN D1 10  24   30 - 12
  KICKERS D3       10  21   36 - 17
  MEERBURG D6       9  15   17 - 14
  HAZERSW BOYS D2   9  10    8 - 23
 *SIVEO D2 10   9   15 - 31
  ARC D6   10   7   15 - 24
     
  E1 vj  5e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
  DONK E3   9  25   51 - 13
  BE FAIR E4       10  16   43 - 37
  WADDINXVEEN E2   10  14   33 - 37
  NIEUWERKERK E6   10  14   32 - 37
  WOERDEN E4       10  11   37 - 46
 *SIVEO E1  9   2   23 - 49
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  E2 vj  8e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
  NIEUWKOOP E5     10  26   54 - 10
  SPORTIEF E1      10  22   57 - 11
  ZEVENHOVEN E2    10  22   55 - 29
  AARL’VEEN E1     10   6   23 - 61
 *SIVEO E2 10   6  1 7 - 56
  ALPH BOYS E10    10   6    9 - 48
     
  F1 vj  5e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
  RVC F1   10  27   63 - 20
  ZWAMMERDAM F1    10  19   55 - 34
 *SIVEO F1 10  18   39 - 34
  WOERDEN F2       10  16   27 - 28
  KAMERIK F1       10   9   24 - 43
  ALPH BOYS F5     10   0   21 - 70
     
  F2 vj  10e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
  LINSCHOTEN F3    10  27   53 -  8
  VEP F4   10  24   37 -  9
  SPORTLUST F10     9  15   19 - 39
  NIEUWKOOP F6      9  10    8 - 20
 *SIVEO F2 10   7   12 - 39
  NSV F5   10   3   14 - 28
     

  F3 vj  10e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
  FLOREANT F7      10  23   43 - 14
  RVC F2    9  22   58 - 17
  ALPH BOYS F14    10  18   43 - 33
  ZWAMMERDAM F3    10  12   27 - 41
 *SIVEO F3 10   6    9 - 57
  WOERDEN F7 9   3   21 - 39
     
  M1 vj  1e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
  NICOL BOYS M1    12  24   39 - 15
  CABAUW M1 12  21   32 - 30
 *SIVEO M1 11  20   33 - 15
  ZEVENHOVEN M1    11   1    2 - 46

     
  MJ vj  1e klas GS PT V  T
--------------------------------------------------
  LINSCHOTEN MJ1   10  27   30 - 11
  VEP MJ1  10  16   21 - 15
  ONA MJ1  10  14   22 - 22
  ALKMANIA MJ2     10  13   18 - 25
 *SIVEO MJ1 10   9   33 - 33
  FLOREANT MJ1     10   8   13 - 31  


