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Scheidsrechterzaken:
André Voorend, Prunuslaan 5, 3474 HA Zegveld
Tel. (0348) 69 15 37

Ledenadministratie:
Wim Kastelein, Middenweg 57, 3474 KC Zegveld
Tel. (0348) 69 18 91, wjktez@hetnet.nl
Aanmelden nieuwe leden, afmelden alleen vóór 15 mei, 
adreswijzigingen,
wijziging bank of gironummer, telefoonnummer, e-mailadres

Jeugd:
Margriet Vermeij, Broeksloot 63, 3474 HS Zegveld
Tel. (0348) 69 19 31 vermeij006@kpnmail.nl

Redactiecommissie:
Eric van den Hoeven
Nieuwstraat 12b
3474 JM Zegveld
Tel.(0348) 69 14 43
ericvandenhoeven@xs4all.nl

Margriet Vermeij
Broeksloot 63
3474 HS Zegveld
Tel. (0348) 69 19 31
p.vermeij@wanadoo.nl

Peter Vemeij
Broeksloot 63
3474 HS Zegveld 
Tel. (0348) 69 19 31
petertje_vermey@hotmail.com

Eindredactie:
Dick van den Hoeven
Clausstraat 13
3474 JZ Zegveld
Tel.(0348) 69 18 85
dickvdhoeven@kpnplanet.nl

Wedstrijdsecretariaat

Senioren:
Eric van den Hoeven
ericvandenhoeven@xs4all.nl

Jeugd:
Edwin Hoogerbrugge
Primulastraat 26
3442 XN Woerden
Tel.(0348) 42 29 27
ehoogerbrugge@hbcr.nl

Voorzitter:
Rikkert Versluis
Wijngaard 16
3446 WB Woerden
Tel. 06-46726785
rikkert_en_martine@casema.nl

Secretaris:
Paulien Ton
Gebr. Grimmkade 17
3446 BZ Woerden
Tel. 06-30344184
tonnetje26@hotmail.com

Penningmeester:
Bram Angenent
Molenweg 20
3474 KZ Zegveld
Tel.(0348) 69 15 18
bramangenent@zonnet.nl

Activiteiten:
Jeroen Groen in ’t Wout
Nieuwstraat 14b
3474 JM Zegveld
Tel. (0348) 45 30 70
jeroengroen@kpnplanet.nl

TC:
Hans Bregman
Het Erf 13
3474 NA Zegveld
Tel. (0348) 69 10 41
hans.monique24@hetnet.nl

PR/Advertenties:
Ronald Koster
Broeksloot 22
3474 HP Zegveld
Tel. (0348) 69 21 52
koster.ronald@gmail.com

Contributie per kwartaal Contr. Kleding Verv. Totaal
Senioren (18 jaar en ouder) C 37,55 C 2,50 C - C 40,05
A junioren C 25,95 C 2,50 C 5,00 C 33,45
B-C junioren/D-E pupillen C 18,30 C 2,50 C 5,00 C 25,80
F pupillen C 15,00 C 2,50 C 5,00 C 22,50
Alleen trainende leden C 20,55 C - C - C 20,55
Rustende leden C 14,00 C - C - C 14,00
3e jeugdlid in één gezin GRATIS
Opzegging kan alleen per einde seizoen (voor 15 mei)

S I V E O  N I E U W S
Orgaan van de Sportvereniging ’Sport Is Vreugde En Ontspanning 1960’
Sportpark ’De Beemd’ • Milandweg 31 • 3474 KK Zegveld • Tel. (0348) 69 17 15 

Internet: www.Siveo.nl
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VAN DE REDACTIE

Het eerste gewin mag dan kattengespin zijn, de fraaie reeks waarmee Siveo-1 
is gestart doet het toch wel erg goed. En dan is het vooral ook lekker dat we 
op momenten dat het nog niet zo soepel gaat, we wel tot het uiterste weten te 
gaan. Want wat moesten onze vlaggendragers afgelopen zaterdag bij Rohda 
ongelooflijk diep gaan om de punten mee naar de Beemd te nemen. Ze werden 
als het ware voor de poorten van de hel weggesleept. Volop karakter dus en dat 
zullen we deze competitie in de 4e klas ongetwijfeld meer moeten tonen om in 
de race te blijven voor de door ons zo fel begeerde promotieplaatsen. 
Jammer dat de reserves afgelopen zaterdag moesten buigen en daarmee even 
een stapje terug moesten doen. Dezelfde wisselende resultaten vormen uiter-
aard ook het beeld van de andere teams. Sommige teams zijn zodanig overtui-
gend gestart dat ze nu al hoge verwachtingen wekken. Voorbeelden zijn de A1, 
D1, E1 en F2. Maar andere teams hebben mogelijk al zwaardere tegenstanders 
gehad en kunnen dus altijd nog een rol van betekenis gaan spelen. 
In dit Siveo Nieuws verder aandacht voor het volgende:
- De presentatie van het jubileumboek, waarbij veel belangstelling.
- De Technische Commissie met een vertrouwenwekkend beeld, maar zij geeft 

toch ook belangrijke signalen af om in de gaten te houden.
- De gezellige klaverjasavonden.
- De Dames met vooral ook jeugdige aanwas bij de meisjes.
- Een kick-off voor het pupillenkader.
- Eenzelfde kick-off bij de puppy’s, maar dan in de vorm van een trouwpartij 

van één van de leiders. 
Daarnaast graag aandacht voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag-
avond 12 november en de eerste feestavond van het seizoen op zaterdag 30 
oktober, met als thema “After Jubileum party”, Er kan weer een fijn geel-blauw 
sfeertje ontstaan.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

Volgende inleverdatum kopij:
17 december 2010
44e jaargang nr. 2, oktober 2010
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VAN DE VOORZITTER

Oktober alweer, wat gaat de tijd toch hard. Het seizoen is weer in volle gang. 
Natuurlijk lopen de resultaten uiteen, maar het is niet onopgemerkt gebleven 
dat ons vlaggenschip op een mooie plek op de ranglijst staat. De eerste plaats 
namelijk. Maar deze plek moeten ze (vooralsnog) wel delen met Zwammerdam, 
die evenveel punten heeft weten te bemachtigen. Gisteren was een belangrijke 
dag. De uitwedstrijd bij Rohda, voorafgaand aan de wedstrijd de nr 3 op de 
ranglijst, was een zespunten wedstrijd… Verlies je deze pot, komt Rohda langs-
zij en loopt Zwammerdam hoogwaarschijnlijk uit. Maar win je deze, sla je samen 
met Zwammerdam een gat van 6 punten. Dit laatste gebeurde. Geen mooie 
wedstrijd, maar op karakter de overwinning eruit gesleept. Belangrijke punten!

In deze editie blikken we ook nog even terug op de presentatie van het jubileum-
boek op zaterdag 18 september. Velen hebben het boek al thuis liggen en zullen 
er ongetwijfeld al diverse verhalen uit de geel-blauwe historie gelezen hebben. 

Verder wil ik vanaf deze plek alle leden informeren dat op vrijdag 12 november 
de Algemene Ledenvergadering plaatsvindt. Om 20.00 uur zullen we starten, 
maar vanaf 19.30 uur is de kantine open om alvast de stukken door te lezen on-
der het genot van een bakje koffie of thee. Verderop in deze editie staat alvast 
de agenda.

Voordat het zover is, hebben we nog een feest in het verschiet en wel op za-
terdag 30 oktober. De activiteitencommissie is alweer druk bezig om dit feest, 
met als thema “After Jubileum party”, te organiseren. Ook dit belooft weer een 
geweldig feest te worden. Zet 30 oktober dus in je agenda en kom gezellig naar 
de Beemd.

Rikkert

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
VRIJDAGAVOND 12 NOVEMBER 2010 OM 20.00 UUR

AGENDA
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergadering 13 november 2009
 4. Financieel jaarverslag seizoen 2009-2010 en begroting 2010-2011
 5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming lid.
 6. Voorstel contributie verhoging
 7. Bestuursverkiezing
 8. Projectvoorstel: opknappen kantine
 9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting
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SIVEO-1 …..
………. HELEMAAL OP KOERS ..!!

Hoewel onze vlaggendragers in de eerste zeven duels best ook wel mindere 
momenten hebben gekend, zijn de jongens van hoofdcoach Anton Broers toch 
duidelijk op koers voor een herovering van het derdeklasserschap. En gaan-
deweg lijkt er ook duidelijk een progressie zichtbaar in het spel van onze geel-
blauwen. Maar het is gewoon nog wat wisselvallig. Wat een verschil bijvoorbeeld 
afgelopen zaterdag in Bodegraven tegen Rohda. In de eerste fase hadden de 
geel-blauwen de wedstrijd volledig in handen. Maar in het eerste deel van de 2e 
helft overheerste Rohda heel nadrukkelijk en moest goalie Eric Streng verschil-
lende keren zijn niet geringe talenten tonen om Siveo aan de goede kant van de 
score te houden. De 1-0 overwinning werd wel met heel veel inzet weggesleept 
en dat gaf de geel-blauwe brigade natuurlijk ook een heerlijk gevoel. 

Siveo startte dus heel overtuigend. Met degelijk voetbal van achteruit werden 
via een balvast middenveld regelmatig mooie combinaties opgezet. En dat leek 
ook al snel beloond te worden toen Peter Vermeij uit een fraaie aanval de defen-
sie te snel af was. De tik die Peter uit evenwicht bracht vond de referee echter 
te weinig om een strafschop toe te kennen. 
Halverwege de 1e helft was het echter wel raak. Vanuit een matige voortzet-
ting van de Rohda-goalie veroverde Marc van Amerongen de bal op het mid-
denveld. Zijn passing op de diepgaande Stef Kuijer was haarscherp en Stef 
maakte heel beheerst af (0-1). Siveo bleef in die fase overheersen en creëerde 
ook daarna mogelijkheden, hoewel in de laatste fase van de eerste helft Rohda 
al wat meer aan de weg ging timmeren. 

Ook bij de vrije trappen hield Eric Streng zijn doel schoon.
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Na de pauze dus vooral in de eerste fase een volstrekt ander spelbeeld. Rohda 
trok het initiatief volledig naar zich toe. In eerste aanleg hield de Siveo-defensie 
echter uitstekend stand. Hoewel de druk groot werd kwam de thuisclub niet 
veel verder dan enkele fraaie afstandschoten en vrije trappen. Daarbij kon goa-
lie Eric Streng heerlijk warmdraaien. Dat bleek goed te lukken, want kort daarop 
moest hij toch ook een doorgebroken Rohda-aanvaller alleen voor zich dulden 
en plukte hij de bal met een spectaculaire redding van diens voeten. 

Op de bank en de goed bezette tribune was de spanning om te snijden.

Het uitblijven van de Rohda-goal werkte door bij de thuisclub. Zij raakten wat 
geïrriteerd en moesten een 3-tal gele kaarten incasseren en Siveo kreeg weer 
grip op de wedstrijd. In de laatste fase kwamen er ook weer mogelijkheden voor 
de geel-blauwen. Zo strandde Peter Vermeij na het fraai uitspelen van enkele 
verdedigers pas op het laatste moment op de Bodegraafse goalie. En ook Stef 
Kuijer was nog dichtbij een tweede goal toen zijn vrije trap de deklat scheerde. 

Het gaf al met al wat extra “jeu” aan de zwaar bevochten 1-0 zege voor onze 
geel-blauwen. Na de gewonnen beslissingswedstrijden tegen Bergambacht en 
SEV waren er op het Rohda-terrein opnieuw vreugdetaferelen voor Siveo. En 
wederom was eigenlijk goalie Eric Streng het middelpunt en de gevierde man. 
De geschiedenis herhaalde zich dus. 

Dick van den Hoeven
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SIVEO-2 DENKT ………….
………. AAN LANGE TERMIJN …!!

De mannen van OVM zijn inmiddels een mooie mix geworden van jong en oud. 
Niet alleen op het veld heeft de oude garde het beste voor met de jonkies. Maar 
menigeen is ook bezig de toekomst van Siveo veilig te stellen. Zo lopen er in-
middels 5 papa’s in het elftal rond en papa nummer 6 kunnen we hopelijk over 
een paar weken ook begroeten. Als tweede zijnde proberen we hier maar een 
traditie aan te plakken en zo lopen er binnenkort enkele Siveo telgen rond in 
mooie sweaters of jurkjes en met een bal. De eerste jurkjes zijn al op de Beemd 
gesignaleerd. 
Tot zover buiten het veld, binnen het veld presteren we nog wat wisselvallig. Na 
5 wedstrijden hadden we goede papieren om de eerste periode te veroveren. 
Echter na 2 verloren wedstrijden op rij zijn we afgedaald naar de middenmoot. 
Zeker geen schande, maar wel heel erg jammer. We wisselen nog teveel goede 
momenten af met mindere. Zo kunnen we een helft tegen Sportlust volledig 
 domineren en de tweede helft uiteindelijk maar moeizaam doorkomen. Qua leef-
tijd is het prima verdeeld en daarom kunnen we dit seizoen best nog wel wat ver-
wachten. Een kwestie van elkaar scherp houden in combinatie met een goede 
sfeer en we worden vanzelf minder wisselvallig, daar heb ik alle vertrouwen in.

Eric van den Hoeven

NIEUWS VANUIT ………
……………. DE TECHNISCHE COMMISSIE !!

Het voetbalseizoen is ondertussen al weer ruim 2 maanden aan de gang en we 
kunnen gerust stellen dat ook de Technische zaken bij Siveo ’60  prima verlo-
pen. Zeker als je kijkt naar andere verenigingen uit de omgeving, waar verschil-
lende teams zich definitief uit de competie teruggetrokken hebben.

Wij willen natuurlijk niet dat dit ooit bij Siveo zal gebeuren, dus daarom toch 
even een aandachtspuntje voor Siveo.
Met name bij de Senioren, moet men bij Siveo beseffen dat je bij een teamsport 
niet te makkelijk kan afzeggen, omdat je dan je teamgenoten in de steek laat 
en dat er helaas wedstrijden uitgesteld moeten worden. Voor de spelers die wel 
graag willen voetballen, is dit niet leuk. Een wedstrijd uitstellen mag slechts 2 x 
per seizoen per team en alléén bij de teams spelend in de B-categorie (dus heel 
Siveo, behalve het 1e en het 2e), dus hierbij nogmaals een vriendelijk verzoek 
van Siveo om je afzeggingen tot een minimum te beperken. Als er niet voor 
dinsdagmiddag 12.00 uur, voorafgaand aan de betreffende zaterdag, uitstel is 
aangevraagd en Siveo kan in het ergste geval géén elftal op de been krijgen, 
heeft dat een boete voor Siveo tot gevolg !!
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Nu verder met het goede nieuws.
Door dispensatie van een aantal A-spelers zijn er een stuk minder A-spelers 
naar de Senioren gekomen, als in 1e instantie werd verwacht. Wat wel mooi is 
en waar de TC zich ook voor heeft ingezet, is dat alle overgekomen A-spelers 
nu op verschillende niveaus bij de Senioren voetballen !! 

Alle teams hebben 2 of meer uitstekende leiders en trainen 2 x in de week (be-
halve de allerkleinsten, de F2) onder leiding van enthousiaste trainers. Vanuit 
school moet men soms een maatschappelijk stage volgen en we hebben nu 
ook een aantal jongens, waarvoor wij het “stagebedrijf” zijn. Sinds vorig jaar is 
Siveo als “stagebedrijf” gecertificeerd door Calibris, zodat wij ook een stage-
plek kunnen aanbieden voor het voor voortgezet onderwijs, zoals bij ROC Sport 
& bewegen. Marcel Rietveld en Mike van der Steen zijn hier voorbeelden van.

Eind augustus is Siveo gastheer geweest voor een informatie-avond van de 
KNVB. Deze informatie-avond ging deze keer over het scouten van jeugdspe-
lers, Jeugd Plan Nederland (JPN) en de Regionale Voetbal Trainingen (RVT). 
Misschien nog wel belangrijker was het voor iedereen om je collega’s van an-
dere verenigingen te spreken en om informatie met elkaar uit te wisselen. 
Voor de RVT’s komen dit jaar spelers van het geboortejaar 2000 in aanmerking 
en Siveo heeft 3 E-spelers hiervoor opgegeven, Max Langerak, Lucas Vermeij 
en Jesse Baas. Deze trainingen werden met nog 120 talenten uit de regio ge-
volgd en hieruit zal een selektie gemaakt worden. Ik ben zelf een keer bij de 
training geweest en onze Siveo-jongens deden het prima !

Max Langerak Lucas Vermeij Jesse Baas

Eind september zijn we door de KNVB uitgenodigd voor de zgn. “aftrapbijeen-
komst” van de KNVB. Deze informatieavond voor E en F trainers/leiders is er op 
gericht hoe je als trainer/leider de kinderen stimuleert, enthousiasmeert om met 
plezier beter te leren voetballen. In deze Siveo Nieuws zal Eric van den Hoeven 
meer over deze nuttige avond vertellen.
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Tenslotte wil ik nog vermelden dat Siveo op 8 december 2010 om 19.00 uur 
een wedstrijd van Jeugdplan Nederland toegewezen heeft gekregen. Dit zal 
een wedstrijd zijn van de beste D-pupillen van 2 regio’s uit West II. Noteer deze 
datum dus alvast in uw agenda, want ik denk dat het zeker leuk is om te zien, 
waar deze 11/12- jarigen al toe in staat zijn.

Uit het bovenstaande blijkt dat we de samenwerking met de KNVB proberen te 
intensiveren en met de enthousiaste KNVB-regiocoach (René van Baren) heb ik 
er alle vertrouwen in dat dit zal lukken.

Mochten jullie ideeën, vragen en/of opmerkingen hebben, die bestemd zijn voor 
de Technische Commissie, laat het mij dan svp weten.

Met vriendelijke groet,
Hans Bregman
Namens Siveo ’60 – TC

ORGANISATIE SLAAT TOE …….
……. BIJ KLAVERJASSEN 

Het klaverjasseizoen is ook bij Siveo weer van start gegaan. En de belangstel-
ling begint dan met de maand weer toe te nemen. Maar wat bovendien leuk is, 
de prijswinnaars komen steeds weer uit andere hoeken. Waar de start nog een 
prooi was voor het beroemde duo Dolf Muller Sr en Jr, was het in oktober de 
beurt aan de organisatoren in eigen persoon, Frank van der Vaart en Aart Jan 
Ton.

Uitslag 17 september 2010
1. Dolf Muller Sr en Jr    5935 punten
2. Ilse van Looveren en Suus de Borst  5304 punten
3. Hans van Tricht en Annemieke van Dam 5089 punten
4. Cor Breedijk en Marco Verburg  4995 punten
5. Anton Broers en Eric van den Hoeven  4959 punten
P. Petra Woerde en Gerda Machgeels   3698 punten

Uitslag 15 oktober 2010
1. Aart Jan Ton en Frank van der Vaart  5590 punten
2. Kees Heikoop en en Corné Kuijer  5149 punten
3. Marianne Overtoon en Paulien Ton   5130 punten
4. Koos Jansen en Bram Angenent  4906 punten
5. Ronald de Jong en Cor Breedijk  4760 punten
P. Rina van Leeuwen en Piet Muis  3832 punten
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De volgende klaverjasavonden zijn:
19 november 2010
17 december 2010 bout kaarten
21 januari 2011
18 februari 2011
18 maart 2011
22 april 2010 Paaskaarten en tevens de laatste avond.

Dick van den Hoeven

Aart Jan en Frank waren natuurlijk echt goed bezig.

Ook bij de verloting enthousiaste winnaars. 
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OOK VOOR JUBILEUM….
…. EEN AFTER PARTY

Zaterdag 30 oktober is het weer zover. Tijd 
voor een feestje. Bij alle grote / mooie fees-
ten bestaat er een After Party. Deze keer 
dus ook bij Siveo. Om terug te kijken op 
het jubileum of om gewoon te feesten. 
Het wordt ongetwijfeld weer enorm gezellig, 
dus zorg dat je er bij bent!

De Activiteitencommissie

LEDENMUTATIES
BIJ:  Ivo Kruit, Rian Roeghol en Mark Bruijn.
AF:  Gertjan vd Geer en Robert Spruit,

GEFELICITEERD
Volop uitbreidingen zijn er binnen de Siveo-familie. Onze gelukwensen gaan 
dan ook naar:
- Joost en Erianne Hoogerbrugge die op 20 september 2010 werden verblijd 

met een dochter. Het zusje van Jelmer heet Guusje.
- Miquel en Els van Dam. Bij hen werd – eveneens op 20 september 2010 – een 

zoon geboren. Het broertje van Ian heet Owen.
- Arnold en Daniëlle Beiboer die op 4 oktober 2010 vader en moeder werden 

van een dochter, die zij Amy noemen.
- Kees en Nicole Kuijer die op 7 oktober 2010 pappa en mamma werden van 

ook al een dochter, genaamd Lotte.

Heel veel geluk en gezondheid toege-
wenst vanuit heel Siveo. En schroom er 
niet voor om het kleine wonder bij de 
geel-blauwen te showen.

Ruim een week oud en dan al 
Siveo-supporter. 
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SIVEO-JUBILEUMBOEK “50 JAAR GEEL & BLAUW”…
….. EEN GROOT SUCCES !!

Zaterdag 18 september was het eindelijk zover… de presentatie van het jubi-
leumboek “50 JAAR GEEL & BLAUW”. Een paar maanden later dan gepland, 
het bleek namelijk meer werk dan we hadden bedacht. Maar vooral kozen we 
er ook voor om het boek tot in de puntjes te verzorgen, kwaliteit gaat immers 
voor snelheid. Het resultaat is een dik hardcoverboek vol kleurrijke verhalen en 
prachtige foto’s. 

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de kantoordirecteur Veenweidege-
bied van de Rabobank, dhr. Kwakkenbos. Het jubileumboek is namelijk moge-
lijk gemaakt middels een zeer welkome bijdrage uit het Rabo Dichtbijfonds van 
Rabobank Rijn en Veenstromen. Maar voordat het zover was, werden eerst een 
aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet. 

Kantoordirecteur 
Kwakkenbos heeft 
zojuist het boek en 
de bloemen in ont-
vangst genomen.

Om te beginnen werden woorden van lof uitgesproken over Annemieke van 
Dam en Margriet Vermeij die van de inhoud respectievelijk de onderwerpen 
Dames en Jeugd voor hun rekening hebben genomen. Hierna kregen de kwa-
liteiten en vele uren arbeid van Pim Nap hun welverdiende waardering. Want 
als het gaat om het laten ‘smoelen’ van een jubileumboek, bezorgt Pim je het 
allerbeste. Puur vakmanschap! Maar bij het roemen van Dick van den Hoeven 
ging het hek pas echt van de dam. Bij het opsommen van de vele uren, dagen, 
weken…nee, maanden die Dick in dit boek heeft gestopt, barstte een wellui-
dend applaus los. 
Na het bedanken van deze kanjers, was het ‘moment suprême’ aangebroken… 
de overhandiging van het eerste jubileumboek. 
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Natuurlijk mocht het officiële deel niet te lang meer duren, want velen konden 
niet langer wachten om het vooraf bestelde exemplaar in handen te krijgen. Ge-
lukkig waren we goed voorbereid en door het plaatsen van dranghekken en het 
regelen van strenge beveiliging, konden we de toestroom van geel-blauwen in 
goede banen leiden. Op wat eenvoudig geduw en getrek aan de tafel na verliep 
het uitdelen van de boeken zonder problemen. 

Drukte meteen bij het uitdelen van de boeken.

In de weken erna is Dick druk bezig geweest met de verdere verspreiding van 
het boek aan degenen die niet bij de presentatie aanwezig konden zijn. De boe-
ken zijn nog steeds verkrijgbaar. Heb je nog geen exemplaar op de plank staan, 
kun je er één bemachtigen door een berichtje te sturen met als onderwerp ‘ju-
bileumboek’ naar dickvdhoeven@kpnplanet.nl. Je kunt ook gewoon bij hem 
langs gaan. Voor slechts € 10,- (excl. eventuele verzendkosten) krijg je een eigen 
exemplaar. Meer informatie is ook te vinden op de Siveo-site (www.siveo.nl) met 
beelden uit het boek.

Rikkert Versluis
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WK-POOL GEWONNEN DOOR MATHIJS BRAK

Door een fantastische eindsprint is Mathijs Brak winnaar geworden van de WK-
pool van afgelopen zomer. Het was een hele rekenarij en pas kort geleden wer-
den de prijzen uitgereikt. 

1.  Mathijs Brak    945 punten
2.  Peter de Jong   930 punten
  Wendy van den Hoeven  930 punten
4.  Jeffrey Voorend   920 punten
5.  Dick van den Hoeven  895 punten

De prijswinnaars, waarbij Eric even de honneurs waarnam voor Wendy. 

SIVEO-DAMES …..
….. NIET ALLEEN ACTIEF MET VOETBALLEN !! 

Siveo-dames starten met stevige oefenwedstrijd
De dames van SIVEO DA1 moesten op woensdag 1 september 2010 om 20.30 
uur spelen tegen Benschop DA. Scheidsrechter was Marcel Rietveld. Het was 
een zonnige maar frisse avond. Wel was aan het eind van de wedstrijd de zon 
onder gegaan. 
De eerste helft verliep niet zo best. Benschop wist namelijk 5 doelpunten te 
scoren.
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Na de rust kreeg Benschop er nog twee in. Daarna lukte het Cyntha het eerste 
doelpunt voor SIVEO te maken. Daarna maakte Benschop nog een doelpunt. 
Gelukkig wist Ellet daarna nog een goal voor SIVEO te scoren. De eindstand 
werd dus 2 - 8.
Helaas verloren, dames!  Maar gelukkig is verliezen van een tweede klasser 
geen schande.
Het was juist wel een goede oefening en dus een goed begin van het seizoen.

Siveo-dames 2 winnen tegen RKAVV Da 2
De dames van SIVEO DA2  moesten op zaterdag 4 september 2010 om 10.35 
voetballen tegen RKAVV DA2. Scheidsrechter was Martin Hoogerbrugge. Het 
was mooi zonnig weer met een frisse oostenwind. Er was aardig wat publiek 
aanwezig.
De wedstrijd begon pas om 11 uur. De dames van RKAVV DA2 uit Leidschen-
dam waren namelijk aan de late kant. Daar de tegenpartij zo laat was werd 
besloten twee keer 35 minuten te spelen.
Alle dames deden hun best te scoren, maar het scoren lukte de eerste helft niet 
echt.
De eerste helft dus geen doelpunten.
Ellen wist na de rust met behulp van Diana de eerste goal van de wedstrijd te 
scoren. Tessa de Kruijf wist daarna het tweede doelpunt te maken via de bin-
nenkant van de paal. De wedstrijd eindigde dus met 2 – 0.
Gefeliciteerd dames!

De dames maken weer schoon!
Op donderdagavond 16 september 2010 doken een zevental dames op in de 
kantine. Het betrof dames uit DA1 en DA2 en één oud-voetbalster. Zij gingen 
de kantine een grote beurt geven. De ramen werden driftig door het zevental 
gezeemd.
Hartelijk dank, dames!

Siveo-meisjes winnen van Stompwijk
De meiden van SIVEO MB moesten op zaterdag 9 oktober 2010 om half 11 
op het hoofdveld voetballen tegen Stompwijk MB.  Stompwijk ligt tussen Zoe-
termeer en Zoeterwoude in de provincie Zuid-Holland. Het was die dag mooi 
zonnig weer met een schrale oostenwind. Scheidsrechter was Martin Hooger-
brugge. De wedstrijd begon uiteindelijk om 10.40.
Er werd in het begin van de wedstrijd niet veel gescoord.
Pas op het eind van de eerste helft maakte Christa het eerste doelpunt van de 
wedstrijd.
Na de rust maakte Rachel het tweede doelpunt voor SIVEO, wat het enige doel-
punt was van de tweede helft.
Gefeliciteerd, meiden!!!

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter dameselftallen
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MEISJES-B JUNIOREN…… 
…… ACTEREN ECHT OP NIVEAU !!

Onze meiden zijn na het behalen van het voorjaarskampioenschap ingedeeld 
in de eerste klas.
Geen team bij Siveo speelt overigens zo hoog !!
We zijn erg blij dat Madelon Wolmerstett als leidster bij ons team is gekomen, 
zij is volgens mij de enige Siveo speelster die ook 1e klas heeft gespeeld en bij 
de Siveo dames regelmatig wist te scoren. 
Voor de beker speelden de meiden erg goed, tegen hoofdklasser Sparta maar 
verloren net aan met 3–2. Hierna wisten ze tegen Floreant met 6–2 te winnen, 
waardoor ze nog kans hebben op de volgende ronde. 
Na een wat moeizame start in de competitie, wisten ze tegen de meiden van 
Stompwijk de eerste 3 punten binnen te slepen. Dit zijn gezien de vooruitgang 
van diverse meiden niet de laatste punten.

Rien Woerde
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WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEKEN

Zaterdag 23 oktober 
10.45 SIVEO C1 - ARC C3 (beker) 
12.30 SIVEO B - SPORTLUST B3 (beker) 
14.30 SIVEO 1 - TRANSVALIA ZW (beker) 
14.30 ONA A1 - SIVEO A1 (beker) 
14.30 ZWAMMERDAM 4 - SIVEO 4(beker) 
13.00 WOUBRUGGE DA1 - SIVEO DA2 
  
Zaterdag 30 oktober 
08.30 SIVEO D1 - KICKERS D2 
08.30 SIVEO F2 -ALTIOR F3 
09.15 SIVEO E2 - ALKMANIA F4 
09.30 SIVEO E3 - WOERDEN E6 
09.45 SIVEO C2 - ALKMANIA C4 
10.30 SIVEO B - VEP B2 
11.00 SIVEO DA2 - LINSCHOTEN DA1 
12.15 SIVEO 2 - DSO 3
12.45 SIVEO DA1 - ARC DA1
14.30 SIVEO 1 - SPV 1
14.45 SIVEO 4 - KATWIJK 10
14.30 ZWAMMERDAM 3 - SIVEO 3
12.30 ALPHIA 8 - SIVEO 5
15.00 LINSCHOTEN A1 - SIVEO A1
12.45 UNIO A2 - SIVEO A2
11.00 REEUWIJK C1 - SIVEO C1
10.15 WOERDEN E3 - SIVEO E1
10.15 NIEUWKOOP F5 - SIVEO F1
10.00 RCL MB1 - SIVEO MB
  
Zaterdag 6 november
09.30 SIVEO F1 - ROHDA F2
09.30 SIVEO E1 - ARC E6
10.45 SIVEO C1 - WOUBRUGGE C1
10.45 SIVEO MB - VEP MB1
12.30 SIVEO 3 - QUICK BOYS 8
12.30 SIVEO A2 - ARC A5
14.30 SIVEO 5 - SPORTIEF 3
14.30 SIVEO A1 - ALPHEN A1
15.00 SDV 1 - SIVEO 1
12.00 ROHDA 2 - SIVEO 2
11.15 AARL’VEEN 2 - SIVEO  4
13.00 WOERDEN B2 - SIVEO B
09.30 ZEVENHOVEN C2 - SIVEO C2
10.45 MEERBURG D6 - SIVEO D
09.45 SJZ E5 - SIVEO E2
10.45 VEP F6 - SIVEO F2
13.30 ARC E16 - SIVEO E3
11.00 BERKEL DA2 - SIVEO DA1
15.00 ROHDA DA2 - SIVEO DA2 
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BERICHTEN VAN DE JEUGDCOMMISSIE

Samenstelling:
Coördinator algemeen : Margriet Vermeij  (0348-691931)
Technische zaken : Ton Steenbergen  (0348-691859)
Secretaris  : Monique Kasius  (0348-691041)
Lid   : Edwin de Kruijf   (0348-785462)
Wedstrijdsecretaris : Edwin Hoogerbrugge  (0348-422927)
Jeugdlotto  : Leo Pouw

Als eerste wil ik jullie allemaal laten weten dat we toch nog twee “keien” van 
kerels gevonden hebben die onze A2 willen begeleiden op zaterdag! Echt ge-
weldig Jan Angenent en Leo Pouw dat jullie de draad voor dit team opgepakt 
hebben. Leo had al wel aangeven dat hij wilde vlaggen bij de A1 maar toen hij 
zag dat er geen begeleiding was voor de A2 stapte hij over naar dit team. En 
Jan, die besloten had te stoppen na ruim 25 jaar leider te zijn geweest, was toch 
weer bereid om nog een seizoentje verder te gaan! Perfect.
En natuurlijk zijn we even blij met al die anderen die zich elke week inzetten voor 
onze vereniging!

De nieuwe groep meisjes die enthousiast van start zijn gegaan.
Achter vlnr: Lieke Timmerman, Esmé van Dam, Madelon Wolmerstett. 
Voor vlnr: Maaike Koster, Felicity Geers, Sanne van Westerop en 
Blanca Bloemendaal. 
Op de foto ontbreken nog: Meike Lehman, Wendy Vergeer en Iris van der Knaap. 
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Zijn er dit seizoen niet zoveel jongens die zich meer hebben aangemeld, 
wel een bijna compleet meisjesteam. Deze groep van 9 meiden wordt op 
woensdagmiddag getraind door Madelon Wolmerstett (zie foto) en dit zijn er 
voldoende om na de kerst mee te gaan doen aan de voorjaarsreeks mits er 
natuurlijk leiders/sters voor dit team worden gevonden.  
Edwin, Arien, Frank en Wiljo zijn elke zaterdag weer druk met onze allerjong-
sten: de ‘puppy’s”, het zijn er maar liefst 22.Het is dus net een mierenhoop in de 
hal van 9.00 tot 10.00 uur maar wel reuze gezellig.

Enkele E en F leiders hebben vrijdagavond 24 september een cursus gevolgd. 
Hierin kreeg men vooral tips voor het trainen van E en F pupillen.(elders in dit 
blad kunt u een verslag hierover lezen)
Verder heb ik nog wat belangrijke data te vermelden:
Vrijdagavond 26 november hoopt Sinterklaas met z’n Pieten een bezoekje aan 
de Beemd te brengen, een uitnodiging hiervan volgt voor de Puppy’s en de 
spelertjes van de F.
Vrijdagavond 28 januari is de film/bingoavond voor de E en D en het nieuw op-
gestarte meisjesteam, ook hierover krijgen zij tzt meer informatie.
Het slaapfeest voor de E en F staat gepland op vrijdag 27 mei, meer informatie 
volgt.

Dan rest mij iedereen een prettige voortzetting van het voetbalseizoen toe te 
wensen!
En zijn er vragen of opmerkingen dan kunnen jullie mij altijd benaderen.

Margriet Vermeij
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KNVB GEEFT …..
……. KICK-OFF VOOR PUPILLENKADER

Op vrijdag 24 september heeft de KNVB een kick-off gehouden voor pupillen-
kader met als thema “Training geven aan F-pupillen”.
Namens Siveo waren de leiders van de F1, F2 en E3 en trainer Peter Vermey naar 
Bernardus getogen. In een stampvolle kantine werd eerst een inleiding  gegeven 
in pupillentraining. Vervolgens werden er door Bernardus 2 trainingsvormen af-
gewerkt waarbij iedereen de trainingsvormen moest evalueren. Al snel kwamen 
op de tribune de discussies los en in een open sfeer werd al bedacht wat we 
wel of juist niet zouden moeten doen. Opvallend in de trainingsvormen waren de 
overtal situaties. Bij 4 tegen 3 wordt het makkelijker om over te spelen waardoor 
dit goed geoefend kan worden. Hou het veld lang of breed om de breedte pass 
of diepte pass te stimuleren. Hou iedereen bezig en bij de les.
Na de praktijktrainingen werd in de kantine de trainingen geëvalueerd.

Hierbij kwamen enkele centrale vragen terug om trainingen te optimaliseren:
- Wat wil ik verbeteren bij de training?
- Welke eisen stel ik aan de training?
- Welke voetbalvormen kies ik?
- Welke structuur hanteer ik?
- Hoe ga ik het organiseren?
- Hoe zet ik de voetbalvormen in en op gang? 
- Wat kan ik doen als het anders loopt dan ik verwacht?

Na een video kwam de begeleiding meer aan bod en vooral wat de verantwoor-
delijkheden van de begeleiding zijn. Ook hierbij weer enkele topics:
- Winst en verlies relativeren
- Blijf enthousiast en stimuleer
- Beperk het aantal opdrachten, laat veel zelf ontdekken
- Creëer een veilige ‘ontwikkel’omgeving
- Fouten maken mag
- Zorg dat individuen zich binnen een team kunnen ontwikkelen

De conclusie van de avond was:
Met plezier voetballen en (steeds beter) leren en laten voetballen.

De cursusleiders van de KNVB konden enthousiasmeren waardoor iedereen 
positief geladen naar buiten ging. Voor de Siveo deelnemers lag de winst naast 
de kick-off ook in de onderlinge sfeer. In de kantine en terug in de auto  werden er 
veel ervaringen uitgewisseld en de trainingen nogmaals geanalyseerd.  Kortom 
een geslaagde avond. 

Eric van den Hoeven



20

PUPIL VAN DE WEEK

YANIEK HEEMSKERK 

Pupil van de week: Yaniek Heemskerk, 
is geboren in Zegveld op Korensloot 1, 3 juli 1999. 

Wedstrijd: Siveo’60 – Oudewater. 

Datum: Zaterdag 4 september 2010.

Eindstand: 5-1.

Balsponsor: IJsselstreek Makelaardij.

Welk team speel jezelf: Yaniek speelt in de D1, Joost van der Horst en Ton van 
Westerop zijn de leiders van dit elftal. Mike van der Steen is hun trainer.
Op welke positie speel je: Linksbuiten, vindt Yaniek een mooie positie. 

Welke positie vind je het leukst: Yaniek zal liever rechtsbuiten spelen, want hij is 
rechtsbenig. Dan kan die hem wat makkelijker voorgeven. 

Favoriete club: Ajax.

Favoriete speler: Wesley Sneijder, want die maakt mooie doelpunten. Dat heb-
ben we op het WK ook wel kunnen zien! 

Favoriet bij Siveo’60: Mike van der Steen, hij is de trainer van de D1. Mike was 
helaas voor Yaniek geschorst voor het treffen met Oudewater. 

Man of the match: Marc van Amerongen. Hij was veel aan de bal en viel daar-
door goed op. Maakte ook nog een doelpunt uit een mooie één-twee. 

Leukste moment van de middag: De aftrap nemen en scoren.

Leukste moment van de wedstrijd: De 1-0. Nadat er na 2 minuten al gescoord 
was, wist Yaniek dat dit wel een mooi middagje ging worden. 

Hobby’s: Voetballen, computeren en buitenspelen. Vooral huttenbouwen doet 
hij graag met z’n vrienden. 

Favoriete eten: Patat en taco’s vindt Yaniek erg lekker, maar hij houdt absoluut 
niet van andijvie. 

Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Dit jaar nog in de D. Nadat er al twee keer op 
het doel geschoten was kwam de bal uiteindelijk bij Yaniek, die de rebound 
 feilloos afmaakte. 

Scoren als pupil: Ja, uit de rebound ook! 
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PUPIL VAN DE WEEK

ROBERT KAMINSKI 

Pupil van de week: Robert Kaminski, 
is geboren in Czeladz, in Polen, op 24 november 1999. 

Wedstrijd: Siveo’60 – Rijnstreek.

Datum: Zaterdag 18 september 2010.

Eindstand: 5-0.

Balsponsor: Van Hanswijk Marktkramen.

Welk team speel jezelf: Robert voetbalt in de D1, 
waar Joost van der Horst en Ton van Westerop de leiders van zijn. Mike van der 
Steen is de trainer.

Op welke positie speel je: Mid-mid en links-mid, vindt Robert een leuke positie. 

Welke positie vind je het leukst: Robert zal het liefst mid-mid blijven spelen. Dan 
kan je verdedigen, veel rennen en soms scoren! 

Favoriete club: Ondanks dat Robert vaak in een Feyenoord-shirt bij Siveo rond-
loopt, was het antwoord op deze vraag FC Utrecht! Ja... want Feyenoord was 
de laatste tijd toch wel erg slecht bezig...

Favoriete speler:  Arjen Robben. Die is erg snel en scoort ook vaak. 

Favoriet bij Siveo’60: Peter Vermeij. Is vorig jaar de trainer geweest van Robert. 
Man of the match: Peter Vermeij. Die maakte veel acties en pikte nog een doel-
puntje mee.  

Leukste moment van de middag: De wedstrijd kijken. Helemaal mooi dat er lek-
ker veel gescoord werd. 

Leukste moment van de wedstrijd: Dat er de hele wedstrijd veel acties gemaakt 
werden. 

Hobby’s: Voetbal.. voetbal.. en voetbalwedstrijden kijken in bed. Daar kan 
 Robert veel van leren. 

Favoriete eten: Spaghetti is het favoriete eten van Robert, maar van alle groene 
dingen blijft Robert liever af. 

Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Dit seizoen tegen Sportlust. Na twee man uit 
te kappen haalde Robert uit en de bal vloog de kruising in. En geloof me, als 
Robert schiet moet je er niet voor gaan staan. 

Scoren als pupil: Ja! Robert zette de keeper mooi op het verkeerde been! 

Verder wilde Robert nog kwijt dat het voetbal veel leuker is in Nederland dan in 
Polen. De oefeningen op de training zijn veel leuker en er wordt meer op doel 
geknald op de trainingen! 
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PUPIL VAN DE WEEK

CASPER VAN WESTEROP 

Pupil van de week: Casper van Westerop, 
is geboren in Zegveld op 8 oktober 1999. 

Wedstrijd: Siveo’60 – VV Linschoten. 

Datum: Zaterdag 9 oktober 2010.

Eindstand: 3-0. 

Balsponsor: Go Sport. 

Welk team speel jezelf: Casper voetbalt in het D1 elftal. Zijn trainers zijn Joost 
van der Horst en Ton van Westerop, zijn vader. Mike van der Steen is hun trainer 
op zowel dinsdag als donderdag.

Op welke positie speel je: Rechtsback. Dat is echt Caspers positie.  

Welke positie vind je het leukst: Casper zal graag rechtsback blijven staan. 
Vooral het aanvallend opkomen is dan erg leuk. 

Favoriete club: Ajax. Dit vindt Casper een mooie club en ook het logo vindt hij 
erg grappig, omdat het op een rare kabouter lijkt. 

Favoriete speler: Klaas-Jan Huntelaar. Die is gewoon goed! 

Favoriet bij Siveo’60: Mike van der Steen. 
Man of the match: Die had Casper niet! Hij vond iedereen gewoon even goed! 

Leukste moment van de middag: Casper vond het leuk dat hij bij wel een van de 
langste wedstrijden de pupil van de week was. De scheidsrechter viel  namelijk 
uit met een blessure en na een lange tijd kon het spel pas weer worden voort-
gezet. 

Leukste moment van de wedstrijd: De aftrap nemen en scoren als pupil.

Hobby’s: Voetballen, vissen, LEGO en buitenspelen. 

Favoriete eten: Lasagne vindt Casper het lekkerst, maar spruitjes gaan er niet in! 

Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Vorig seizoen schoot Casper van zo’n 24 (!) 
meter keihard in de kruising! 

Scoren als pupil: Ja, de keeper de verkeerde kant op gelokt en afmaken. 

Verder vindt Casper voetbal het leukste wat er is, maar er is toch wel iets waar 
hij een hekel aan heeft. Hij wordt vaak onderuit getrapt en dat doet soms erg 
pijn. Ja... dat hoort natuurlijk ook niet bij het voetbal thuis! 

Peter Vermeij
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DE ECHTE KENNISMAKING …
……. MET SIVEO-F2

Vorige keer kwamen ze al in Siveo Nieuws op de foto in beeld, de jongste Siveo 
spelers. Ze zijn inmiddels goed gestart aan hun eerste voetbalseizoen en doen 
leuk bovenin hun competitie mee. Het puppyvoetbal werpt duidelijk z’n vruch-
ten af. De bal wordt al fanatiek afgepakt en met goed samenspel is Siveo F2 
regelmatig gevaarlijk voor het doel van de tegenstander. De sfeer is goed, want 
zelfs bij een achterstand tegen veel grotere tegenstanders komen ze in polo-
naise de kleedkamer weer uit en zijn ze weer bereid er voluit tegenaan te gaan. 
Hieronder worden de spelers aan u voorgesteld. 
• Lex Hoogeveen is “het kanon”. Lex kan zowel met links als met rechts gewel-

dig (hard) schieten. Ook kan hij met mooie rushes de tegenstander voorbij 
razen om te eindigen met een daverend schot of een fraaie voorzet. 

• Bart Lagerweij is “de rappe”. Bart is overal te vinden en kan vliegensvlug 
meeverdedigen en aanvallen. Als echte linkspoot weet hij de bal altijd op 
spectaculaire wijze voor z’n linker te krijgen. Zijn specialiteit is hard en laag 
over de grond en in de hoek.

• Otto Immerzeel is “de strijder”. Otto kom je niet zomaar voorbij die gooit zijn 
hele ziel en zaligheid in de strijd. Otto gaat dan ook met iedereen de fysieke 
strijd aan en die wint hij dan ook vaak. Otto kan ook heel goed juichen als hij 
scoort (Ruud Geels, met twee armen in de lucht)

• Niels Muit is “de veroveraar”. Niels is een sta in de weg voor iedere tegen-
stander, een echte balveroveraar. Daar komt niemand zomaar voorbij want 
hij heeft een hekel aan verliezen. Als hij de bal te pakken heeft gekregen ziet 
hij al heel goed medespelers vrij staan. 

• Simone Balvert is “de stralende helpster”. Simone loopt overal in het veld met 
een grote glimlach op haar mond. Ook zorgt ze dat haar medespelers weer 
snel de veters vasthebben en rap opstaan na een blessure. Voetballend wil 
ze dan ook overal meedoen terwijl ze thuis stiekem oefent op penalty’s (en 
hoe, want de laatste 4 zitten er al in). 

• Damian Sangers is “de soldaat”. Onze grote stoere verdediger waar menig 
tegenstander het liefst met een grote boog omheen loopt. Damian kan heel 
erg genieten als hij een mooie pass heeft gegeven. Net als z’n voorbeeld Alje 
Schut weet hij uit corners te scoren.

• Stan van den Hoeven is “de krijger”. Stan weet zich altijd op slinkse wijze vrij te 
lopen. Hij is met bal net zo snel als zonder bal en kan zo z’n tegenstander vaak 
voor blijven om vervolgens de keeper kansloos te laten of de doelpalen te testen. 

• Damian Plomp is “de tovenaar”. Damian houdt ervan om zijn techniek te eta-
leren en heeft menig tegenstander uitgespeeld. Al kappend en draaiend weet 
hij zich vrij te spelen om verder ten strijde te trekken of een medespeler in 
stelling te brengen. 

De verrichtingen van de F2 zijn te volgen op de website onder Teams-wedstrijd-
verslagen-F2.

Eric van den Hoeven
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PUPPY’S STARTEN MET FEEST

De aftrap voor de eerste puppytraining van het nieuwe seizoen was op zaterdag 
11 september. Twee dagen daarvoor trad echter trainer Arien in het huwelijks-
bootje. De puppy’s van de laatste seizoenshelft waren uitgenodigd om Arien 
en Nicoline te komen feliciteren op de receptie en aan deze uitnodiging gaf een 
groot deel van de uitgenodigde puppy’s gehoor.
Met mooie witte bogen en gekleed met gele Siveo-shirts werd het bruidspaar 
bij de Milandhof opgewacht. Eenmaal binnen stond er een geweldige stapel 
roomsoesjes te wachten die de puppy’s zich goed lieten smaken.

Bijgekomen van het feest stond op zaterdag de 11e dus de eerste training op 
het programma.
Met maar liefst 9 nieuwe aanmeldingen was het gezellig druk. Vol enthousiasme 
werden de oefeningen gedaan, waarna na een half uur de limonade in de hal 
werd gebracht.
De training werd afgesloten met een partijvorm. Als al deze beloftevolle talenten 
komende jaren de weg naar ‘de Beemd’ blijven vinden, staat er veel moois te 
wachten.

De trainers
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  1ste 4B GS PT V  T  

 *SIVEO             7  19   21 - 1
  ZWAMMERDAM        7  19   19 - 4  
  PERKOUW           7  14   18 - 11  
  ROHDA             7  13   19 - 10  
  SPORTIEF          7  12   20 - 15  
  RIJNSTREEK        6  11   12 - 13  
  DCV               7  10   13 - 12  
  OUDEWATER         6   7    9 - 15  
  SCHIEBROEK        6   6   15 - 19  
  HERMANDAD         7   6   12 - 19  
  SDV               7   6   11 - 19  
  LINSCHOTEN        6   5    9 - 14  
  SPV               6   3    9 - 19  
  AARLANDERVEEN     6   0    4 - 20  
                                 
                                 
  2de  3B GS PT V  T  

  SOCCER BOYS 2     7  16   23 - 5  
  DWO 2             7  16   20 - 14  
  ARC 4             7  15   17 - 13  
  DSO 3             7  12   23 - 12  
 *SIVEO 2           7  11   12 - 11  
  QUICK BOYS 5      7  10   18 - 12  
  TAVV 2            7  10   17 - 15  
  ALPHIA 2          7  10    9 - 16  
  ZWAMMERDAM 2      7   8   12 - 11  
  ROHDA 2           7   7    5 - 14  
  WDS 2             7   3   14 - 29  
  SPORTLUST 4       7   3    8 - 26  
                                 
                                 
  3de  4C GS PT V  T  

  BE FAIR 5         5  10   14 - 7  
  ALPHIA 4          5   9   13 - 9  
  OEGSTGEEST 2      3   7   16 - 10  
  SPORTLUST 5       3   7   12 - 7  
  HAZERSW BOYS 2    3   7    8 - 3  
  QUICK BOYS 8      2   6   11 - 3  
  ZWAMMERDAM 3      4   6    5 - 7  
  QUICK BOYS 9      1   3    3 - 2  
 *SIVEO 3           3   0    2 - 8  
  ARC 6             4   0    8 - 21  
  WOUBRUGGE 2       5   0    5 - 20  

  4de  5C GS PT V  T  

  WDS 3             4  12   14 - 4  
  ROHDA 4           4  12   16 - 7  
  SPORTIEF 2        4  12   12 - 3  
  ARC 7             4   7   18 - 6  
  SPORTLUST 6       5   7   12 - 15  
 *SIVEO 4           3   6   13 - 6  
  AARLANDERVEEN 2   4   6   17 - 19  
  QUICK BOYS 11     5   6   12 - 13  
  KATWIJK 10        5   2    9 - 16  
  NOORDWIJK 9       5   2   12 - 22  
  ARC 18            4   1    8 - 16  
  MOERKAPELLE 3     5   1    3 - 19  
     

                            
                                 
  5de  8D GS PT V  T  

  RIJNSB BOYS 16    5  12   27 - 9  
  TAVV 8            5  10   18 - 7  
  SPORTIEF 3        4   9   16 - 6  
  WDS 5             5   9    9 - 13  
  ALPHIA 8          4   7   12 - 7  
  LINSCHOTEN 4      4   6    8 - 11  
 *SIVEO 5           5   6   10 - 12  
  VVSB 8            3   3    5 - 5  
  ZEVENHOVEN 6      3   3    6 - 8  
  SPORTLUST 15      3   3    4 - 11  
  ZWAMMERDAM 5      4   3    7 - 21  
  AARLANDERVEEN 4   3   0    3 - 15  
                                 
                                 
  A1  2de klas GS PT V  T  

 *SIVEO A1          3   9   15 - 3  
  KICKERS A1        5   9   15 - 9  
  WOERDEN A1        2   6   12 - 4  
  NIC BOYS A1       3   4    5 - 7  
  ZEVENHOVEN A1     3   4    4 - 6  
  LINSCHOTEN A1     5   4    7 - 11  
  ALPHEN A1         2   3    8 - 5  
  ALTIOR A1         2   3    6 - 5  
  NIEUWKOOP A1      2   3    4 - 4  
  ALPH BOYS A3      5   1    8 - 30  

STANDEN SIVEOTEAMS PER 
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  A2  4de klas GS PT V  T  

  WOERDEN A2        4  12   35 - 17  
  UNIO A2           4  12   16 - 5  
  NIC BOYS A2       4  10   13 - 4  
  LINSCHOTEN A2     4   6   12 - 14  
  SCHOONHOVEN A2    4   6   15 - 20  
  ARC A5            5   6   18 - 12  
  TAVV A2           4   5    6 - 7  
 *SIVEO A2          4   4   11 - 8  
  NIEUWKOOP A2      1   0    1 - 2  
  ROHDA A2          4   0    8 - 24  
  WDS A2            4   0    5 - 27  
                                 

                                 
  B   4de klas GS PT V  T  

  WOERDEN B2        4  12   14 - 1  
  ARC B4            4  10   24 - 4  
 *SIVEO B1          4   8   14 - 10  
  LINSCHOTEN B1     4   6   13 - 18  
  VEP B2            5   6   14 - 25  
  ALPH BOYS B4      3   4    9 - 5  
  SPORTLUST B3      1   3   11 - 1  
  KAMERIK B1        3   3    9 - 13  
  NIEUWKOOP B2      3   3    3 - 7  
  VOORSCHOTEN B5    0   0    0 - 0  
  ZEVENHOVEN B1     3   0    4 - 18  
  ZWAMMERDAM B1     4   0    5 - 18  
                                 
                                 
  C1  3de klas GS PT V  T  

  ARC C4            4  10   22 - 7  
  RVC C1            3   9   16 - 3  
  MEERBURG C2       3   9   13 - 5  
  VEP C1            3   9    9 - 2  
 *SIVEO C1          5   5    9 - 9  
  NIEUWKOOP C2      4   4    9 - 11  
  BERKEL C2         4   3   10 - 21  
  ROAC C1           5   3    8 - 15  
  ZOETERMEER C4     1   1    1 - 1  
  REEUWIJK C1       3   1    2 - 7  
  SPORTLUST C3      1   0    0 - 10  
  WOUBRUGGE C1      2   0    9 - 17  

  C2  6de klas GS PT V  T  

  NIEUWKOOP C4      3   9   20 - 5  
  NIC BOYS C2      3   9   12 - 3  
  KAMERIK C2        4   9   11 - 10  
  DSO C8            3   6   12 - 10  
  MEERBURG C6       4   5    8 - 8  
  ALKMANIA C4       3   4    8 - 9  
  ALPHIA C2         4   4   17 - 14  
  AARLANDERVEEN C   5   4   10 - 14  
  ZEVENHOVEN C2     1   3    7 - 1  
  ARC C10           3   2    3 - 5  
  ALPHEN C2         4   2   12 - 19  
 *SIVEO C2          5   1    8 - 30  
                                 
                                 
  D1  7de klas GS PT V  T  

  WOERDEN D4        6  15   26 - 14  
 *SIVEO D1          5  13   30 - 5  
  ALTIOR D2         4   7   15 - 11  
  KICKERS D2        4   6   11 - 6  
  FLOREANT D4       4   6   11 - 15  
  ZWAMMERDAM D2     2   4    5 - 3  
  TAVV D3           3   3    5 - 11  
  KAMERIK D2        3   3    7 - 15  
  MEERBURG D6       4   1    7 - 20  
  KOUDEKERK D2      2   0    2 - 8  
  NIEUWKOOP D4      3   0    5 - 16  
    
                             
                                 
  E1  5de klas GS PT V  T  

  ALTIOR E2         6  18   40 - 10  
 *SIVEO E1          4  12   35 - 4  
  WOERDEN E3        4   9   22 - 7  
  KICKERS E2        4   9   14 - 10  
  ARC E6            5   6   20 - 19  
  ALPHEN E2         4   4    7 - 25  
  SPORTLUST E5      5   4   14 - 20  
  ROHDA E3          1   3    9 - 3  
  ALPH BOYS E5      3   0    6 - 20  
  MEERBURG E5       4   0    3 - 17  
  RCL E9            4   0    5 - 40  
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  E2  8ste klas GS PT V  T  

  NSV E2            6  16   52 - 19  
  ARC E12           6  16   42 - 12  
  ALPH BOYS E10     6  15   38 - 28  
  ZEVENHOVEN E2     5   9   23 - 19  
  TAVV E4           5   9   21 - 19  
 *SIVEO E2          6   7   29 - 20  
  ALKMANIA E4       5   6   15 - 18  
  SJZ E5            5   5   13 - 15  
  ALPHEN E4         5   4   14 - 19  
  KAMERIK E3        5   3   22 - 36  
  SPORTLUST E9      5   3   14 - 34  
  NIEUWKOOP E7      5   0   11 - 55  
                                 
                                 
  E3  9de klas GS PT V  T  

  LINSCHOTEN E2     6  18   57 - 9  
  ZWAMMERDAM E2     5  15   58 - 10  
  MEERBURG E12      5  10   23 - 19  
  KAMERIK E4        5   9   25 - 25  
 *SIVEO E3          4   7   30 - 8  
  ALPH BOYS E13     6   7   17 - 25  
  ALKMANIA E7       4   6   17 - 23  
  ARC E16           5   6   17 - 17  
  BODEGRAVEN E2     4   4   10 - 37  
  WOERDEN E6        5   0   13 - 26  
  RIJNSTREEK E2     5   0    4 - 50  
                                

                                 
  F1  7de klas GS PT V  T  

  ARC F7            6  18   36 - 7  
  WOERDEN F4        5  15   20 - 7  
  ZWAMMERDAM F1     5  10   17 - 12  
 *SIVEO F1          6   9   24 - 12  
  SPORTLUST F5      4   7   12 - 7  
  ROHDA F2          3   6   17 - 7  
  TAVV F2           6   6    9 - 20  
  DOSR F3           5   5   11 - 15  
  KICKERS F2        5   4   16 - 34  
  NIEUWKOOP F5      6   4   18 - 28  
  ALPH BOYS F8      5   2    6 - 21  
  MEERBURG F6       6   2   11 - 27  
     

  F2  10de klas GS PT V  T  

 *SIVEO F2          5  15   27 - 4  
  NIC BOYS F3       6  15   28 - 12  
  VEP F6            6  12   25 - 12  
  ZWAMMERDAM F2     6  10   20 - 11  
  SPORTLUST F9      5   9   23 - 10  
  NSV F5            5   7   15 - 12  
  KAMERIK F2        4   6   16 - 13  
  WOERDEN F9        4   4   10 - 15  
  NIEUWKOOP F7      5   4    6 - 17  
  ALTIOR F3         5   3    7 - 29  
  ALPH BOYS F15     6   3    5 - 21  
  TAVV F4           3   0    1 - 27  
                                 
                                 
  DA1 3de klas GS PT V  T  

  TER LEEDE DA3     4  12   11 - 2  
  DIE HAGHE DA1     4  10   15 - 2  
  RKAVV DA1         5   9   11 - 4  
  ARC DA1           4   8   11 - 6  
  BERKEL DA2        5   7   11 - 9  
  JODAN BOYS DA2    5   7    7 - 11  
 *SIVEO DA1         3   6    9 - 6  
  KOUDEKERK DA1     4   6   10 - 12  
  VREDENBURCH DA1   4   6    5 - 10  
  SOCCER BOYS DA1   4   1    7 - 13  
  RIJNVOGELS DA2    4   0    7 - 13  
  NOOTDORP DA1      4   0    0 - 16  
                                 
                                 
  DA2 5de klas GS PT V  T  

  ALPHIA DA1        5  15   32 - 3  
  ZWAMMERDAM DA1    5  10   32 - 17  
  AMMERSTOL DA1     4   9   21 - 4  
 *SIVEO DA2         3   6   19 - 8  
  KAGIA DA2         3   6    8 - 5  
  ARC DA3           4   6    7 - 18  
  JODAN BOYS DA3    3   4   17 - 13  
  SPORTLUST DA2     4   4   13 - 24  
  ROHDA DA2         3   3    7 - 14  
  OUDEWATER DA1     4   3    9 - 24  
  LINSCHOTEN DA1    4   1    5 - 26  
  NIEUWERKERK DA1   4   0    2 - 16  
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  MB 1ste klas GS PT V  T  

  RCL MB1           4  12   20 - 4  
  SJC MB1           5  10   11 - 9  
  RIJNSB BOYS MB1   3   9    8 - 3  
  QUICK BOYS MB1    5   9   15 - 13  
  CABAUW MB1        3   6   17 - 10  
  LINSCHOTEN MB1    4   6   11 - 11  
  VEP MB1           3   4    7 - 9  
  STOMPWIJK MB1     5   4    7 - 15  
 *SIVEO MB1         5   3    9 - 19  
  BERNARDUS MB1     3   1    2 - 7  
  SVS MB1           4   0    6 - 13


