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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)
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VAN DE REDACTIE,

Het is lang geleden dat de winter zo heeft toegeslagen op het voetbalgebeuren. 
Zelfs ons gloednieuwe kunstgras was niet bestand tegen zoveel sneeuw 
en ander winterbederf. Effe was het leuk, maar al snel na de Kerst wilden 
we gewoon enthousiast beginnen aan de vele activiteiten in het nieuwe 
jubileumjaar. Maar ze kregen ons natuurlijk ook niet echt klein. We hebben 
nog een hal en bovendien een trainingsveld dat sneeuwvrij gemaakt kan 
worden. Zo was het dan toch al bij de kick-off op de Beemd een gezellige 
drukte. En dat zal ongetwijfeld zo doorgaan bij al die andere activiteiten rond 
het gouden jubileumjaar. 
En, er werd de laatste weken eindelijk ook weer eens competitie gevoetbald. 
Onze vlaggendragers pakten direct na de winter de eerste seizoenszege en 
dat leek afgelopen zaterdag meteen ook nog een vervolg te krijgen. Met een 
uitstekende inzet overtroefde de equipe van Anton Broers zeer langdurig het 
hooggeklasseerde PPSC, maar de verdiende punten bleven in Schiedam 
liggen. Jammer, maar het moet toch echt ook vertrouwen geven voor de match 
van zaterdag op de Beemd tegen Reeuwijk. Want Siveo wil dit jubileumjaar 
echt niet degraderen, dat besef lijkt bij de jongens voldoende aanwezig. 
Wat vinden jullie zoal in dit Siveo Nieuws.
-  De ongelukkige nederlaag van Siveo-1 in Schiedam maar ook het pak slaag 

dat de reserves opliepen aan de kust bij Quick Boys, maar ook dat wordt 
natuurlijk weer rechtgetrokken.

-  Het fraaie kampioenschap van Siveo-D1, nog net voor de Kerst. 
-  De selectie die – natuurlijk met de coach – aan het schaatsen ging.
-  Een babbeltje met de leider van A1 Peter Rietveld.
-  Een massaal aanwezig Siveo bij het verenigingenspel.
Maar bovenal staat vrijwel alles in het teken van de jubileumactiviteiten. 
Bijdragen over echt geslaagde activiteiten die al hebben plaatsgevonden, 
zoals de kick-off, het klaverjassen, het ijsfeest in Noorden en de film/bingo-
avond. 
En natuurlijk ook volop aandacht voor hetgeen de komende weken en 
maanden gaat plaatsvinden, zoals de spooktocht op 5 maart, de feestdag op 
20 maart, de reünie op 17 april, Oud-Feijenoord op 29 mei en het eindfeest 
op 26 juni. En wat te denken ook van de Siveo-voetbalplaatjesactie van Coöp 
Zegveld.
Het worden hoe dan ook leuke weken aan de Beemd.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven 

Volgende inleverdatum kopij:
24 april 2010
43e jaargang nr. 4, maart 2010
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VAN DE VOORZITTER

Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. Volgens mij is in Nederland de 
afgelopen maanden meer sneeuw gevallen dan in Vancouver. Dit zijn we 
toch niet gewend. En met alle gevolgen van dien want er kon niet gevoetbald 
worden. Zelfs op onze nieuwe kunstgrasmat mocht niet gespeeld worden. In 
2 maanden tijd heeft ons vlaggenschip slechts 2 maal het veld betreden voor 
reguliere competitiewedstrijden. Voor het eerst dit seizoen werd er gewonnen 
en wel bij Be Fair. En gisteren waren ze vastberaden deze lijn voort te zetten 
tegen PPSC. Op het zeer slechte veld in Schiedam werd keihard gewerkt en bij 
vlagen ook zeer verdienstelijk gevoetbald. Een slippertje van Eric Streng hielp 
PPSC (onverdiend) in het zadel. In de 2e helft werd PPSC onder druk gezet en 
diverse kansen volgden. Maar nadat deze kansen onbenut werden gelaten, 
een loepzuivere goal werd afgekeurd en alles op alles werd gezet, viel de goal 
aan de verkeerde kant. Deze 2-0 achterstand werd door Frank de Kruijf nog 
wel veranderd in 2-1 in de 90e minuut, maar het mocht niet meer baten. Goed 
gevoetbald en keihard gewerkt…maar zonder punten. Dat is zuur!

Ook al was het qua voetbal dan rustig de afgelopen 2 maanden, uitgestorven 
was het zeker niet op de Beemd. Een zeer succesvolle kick off van het 
jubileumjaar op 2 januari, gevolgd door diverse jubileumactiviteiten zorgden 
voor genoeg leven in de brouwerij. En er komt nog veel meer aan. De activiteiten 
zullen elkaar steeds sneller opvolgen. De grootste momenten in het verschiet 
zijn de feestdag op 20 maart, de reünie op 17 april, Oud-Feijenoord op 29 mei 
en het eindfeest op 26 juni. Maar tussendoor gebeurt er nog veel meer. Dat is 
bijvoorbeeld ook de prachtige Coöp-actie voor de voetbalplaatjes van Siveo. 
Een mooi stukje samenwerking, met een positieve uitstraling voor zowel de 
Coöp als Siveo. 

Tot slot nog een belangrijk punt om in de agenda te noteren. Vrijdag 18 juni 
vindt de medewerkersavond plaats. Noteer dit alvast!
 
Rikkert

SIVEO-1 VERLIEST ……
….. MAAR IS ECHT NOG NIET GEKLOPT !!

Onze vlaggendragers hebben zaterdag j.l. in Schiedam laten zien dat ze tot 
de laatste snik willen gaan om toch van die benarde positie op de ranglijst 
af te komen. Met een enorme wilskracht streed het team van de gedreven 
coach Anton Broers voor de punten. Dat die uiteindelijk uitbleven, was niet 
rechtvaardig, maar er lijkt zeker wel een positieve trend gezet voor de toekomst. 
Onze geel-blauwen zijn echt nog niet afgeschreven voor de 3e klasse.
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Misschien dat er alleen wat aan te merken bleef op de start, want die was toch 
een beetje voor het hooggeklasseerde PPSC. In die eerste fase moest goalie 
Eric Streng dan ook een keer met een uitstekende reactie naar de hoek om een 
goal te voorkomen. Jammer was het vooral voor Eric dat de Schiedammers 
vervolgens met zo’n flutgoal toch de 1-0 konden aantekenen. 
Gaandeweg kwam Siveo echter meer uit de schulp en tegen het einde van de 
eerste helft ontstonden er ook mogelijkheden. Zo schoot Marc van Amerongen 
vanuit een aardige positie net buiten het strafschopgebied helaas in de muur. 
Veel meer aandrang ontstond er echter na de thee. Met een sterk ingevallen 
Rikkert Versluis werd de bal veel nadrukkelijker in de voorste linie gehouden 
en werd ook echt druk gezet. Zowel Marc van Amerongen als Rikkert Versluis 
waren dichtbij de gelijkmaker, maar hun kopballen uit fraaie aanvallen werden 
de ene keer van de lijn gehaald en de andere keer net naast doel geplaatst. Ook 
afstandsschoten van Stef Kuijer, Chiel Willers en Bastiaan Brak leidden niet 
tot het succes omdat de Schiedammers beschikten over een voortreffelijke 
keeper.

De druk op het PPSC-doel is groot.

Eindelijk leek het raak toen Rikkert Versluis zich wist vrij te spelen en knap 
inschoot. Voor heel de geel-blauwe aanhang was het een raadsel toen de 
referee de treffer annuleerde. 
En, zoals zo vaak, ligt dan de counter op de loer. PPSC benutte in de 85e minuut 
de ruimte en speelde - een overigens prima verdedigend Siveo – toch uit en 
kwam zodoende op 2-0. Maar onze jongens bleven toch zeer strijdvaardig en 
kregen daarvoor ook alsnog enige beloning toen de PPSC-defensie in de fout 
ging. Frank de Kruijf benutte namelijk een misverstand tussen de keeper en 
een verdediger om de spanning terug te brengen (2-1). 
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Frank de Kruijf scoort na een foutje 

In de extra minuten zetten de geel-blauwen nog extra aan, kregen ook nog 
kansen op de remise, maar de dikverdiende gelijkmaker bleef uit.
Toch heeft Siveo duidelijk laten zien dat het nog lang niet de pijp aan Maarten 
geeft. Sterker: met deze inzet strijdend blijven we alle vertrouwen houden in 
de toekomst. 

Dick van den Hoeven

De technische leiding verlaat zichtbaar teleurgesteld het veld.

SIVEO-2 GRILLIG 

Siveo 2 doet met 26 punten uit 15 wedstrijden lekker mee in de res 3e klasse 
B. Van de 15 wedstrijden zijn er nog maar 3 verloren gegaan, maar de 5 
gelijke spelen zijn er toch net een paar teveel. De resultaten zijn door diverse 
omstandigheden nogal grillig, maar vaak kunnen we het juiste resultaat over 
de streep brengen.
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Inmiddels hebben we maar liefst 34 spelers gebruikt in 15 wedstrijden, waarbij 
direct duidelijk is waar het knelpunt ligt.  
De tweede periode hebben we op een haar na misgelopen, maar de derde 
periode zijn we slecht gestart met een zwaar verlies tegen Quick Boys 4, de 
winnaar van de tweede periode. Dus rest ons voor dit seizoen nog een plaats 
bij de eerste 3 willen wij ons nog plaatsen voor de nacompetitie. De gehele top 
3 komt nog op bezoek bij de Beemd dus hebben we alles in eigen hand om 
nacompetitie af te dwingen. 

Eric

KICK-OFF MET SNERT …..
…  SMAAKT NAAR MEER ..!!

Zaterdag 2 januari was de kick-off voor het jubileumjaar. En dat wilden wij 
als voetbalvereniging natuurlijk ook voetballend doen. We zouden ons ook 
niet door de strengste winter sinds laatste jaren laten weerhouden, want we 
hebben immers een kunstgrasveld en dat zou altijd bruikbaar zijn. 
Nee dus, maar dan nog niet getreurd. We hebben immers ook nog een andere 
uitvalsbasis, de hal. Daar starten in de ochtenduren dan ook de Siveojeugd. 
Enthousiast als altijd, en nog geen “dikke benen” van de oud- en nieuwviering. 

De jeugd ging vol spirit aan de slag in de hal. 

Bij de jongsten maakten de Hete Vuurpijlen hun naam volledig waar want zij 
wonnen natuurlijk van de Stuntelige Smurfen. Bij de oudste jeugd wonnen 
de Oliebollen voor de Borrelnoten. Maar het eten na afloop zag er natuurlijk 
anders uit; gewoon veel, héééél vééél frieten. 
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De organisatie maakt het Natuurlijk friet voor de jeugd.
veld sneeuwvrij voor de
middaguren.

Op het snerttoernooi in de middaguren kwamen zovelen af, dat we deels echt 
moesten uitwijken naar buiten. En dus als organisatie maar effe het “oude 
trainingsveld” sneeuwvrij maken. 

Het bleef een glibberige boel, met enthousiast publiek.

Nam echter niet weg dat de Siberische omstandigheden buiten ook voor 
gevaarlijke acties zorgden. Gelukkig bleven we allemaal een beetje heel.  
En wie zegevierden dan? Dat waren de Trillende Tribunebouwers.
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De winst was voor de Trillende Tribunebouwers.

En belangrijker: toen was het tijd voor de ……. snert en de broodjes worst. 
Dit alles geregeld door Chris van Moorselaar (Hoko) en Koos Jansen. Heren, 
bedankt hiervoor! En het droeg bij aan een sfeervol slot. 
De geluiden horende, denk ik dat het snerttoernooi ook buiten het jubileumjaar 
mag treden. Gewoon dus maar handhaven. 

Dick van den Hoeven 

ZATERDAG 20 MAART ….
….. FEEST OP DE BEEMD !! 

Na de succesvolle kick-off volgden een bingo- & filmavond voor de jeugd (15 
januari) en het ijsfeest bij café ‘t Leeuwtje in Noorden (17 februari); bijdragen 
daarover vindt u elders in het jeugdgedeelte van Siveo Nieuws. En tussendoor 
werd er natuurlijk ook nog fanatiek geklaverjast. 

En nu staan de volgende activiteiten alweer voor de deur. Allereerst is daar de 
spooktocht op vrijdag 5 maart, voor de C, B, A en M. Dat wordt griezelen in 
Zegveld. 
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Zaterdag 20 maart is voor SIVEO een zaterdag zonder voetbal. I.p.v. een 
normaal competitieschema gaan we er één grote feestdag van maken. ’s Mid-
dags wordt de Beemd omgetoverd tot een speelveld vol sport en spel voor 
jong en oud. Er is voor ieder wat wils, zoals bijvoorbeeld een luchtkussen, een 
patatrace, rokkenvoetbal en levend tafelvoetbal. Kortom, vele activiteiten voor 
iedereen (ook niet-leden zijn welkom). En na deze gezellige middag sluiten we af 
met het “GEEL-BLAUWE FEEST”; een oud en vertrouwd gezellig SIVEO-feest. 

Voor deze dag heeft de Jubileumcommissie hulp van Marileen de Leeuw, 
Patrick de Jong & Cynthia Verhage. Marileen moet voor school vrijwilligerswerk 
verrichten en doet dit door bij SIVEO bij verschillende activiteiten haar steentje 
bij te dragen. Patrick & Cynthia volgen allebei een opleiding aan het CIOS 
en moeten voor een schoolopdracht een sport- en speldag organiseren. Dit 
betekent het voorbereiden, plannen en organiseren van de hele dag. Wij zijn 
superblij deze 3 kanjers aan boord te hebben. Veel succes en ook veel plezier!

Rikkert

GROTE REUNIE OP 17 APRIL

De jubileumcommissie draait op dit moment op volle toeren om de reünie 
van zaterdag de 17e april 2010 voor te bereiden. Grootste klus daarbij is het 
achterhalen van de adressen van oud-leden. Graag hebben we daarbij een 
eventueel bekend emailadres van betrokkene. Dat maakt de communicatie 
nog wat makkelijker/sneller, en – ook niet onbelangrijk – wat goedkoper. 

Terwijl Jan van Amerongen even tijd heeft gemaakt voor de (stiekeme) foto, 
bellen en schrijven Bram Angenent en Dick van den Hoeven gewoon door met 
oud-leden.  
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Op de site is daarom ook een lijst geplaatst van leden en oud-leden, waarvan 
wij nog niet de beschikking hebben over een emailadres. Graag roepen wij al 
onze leden op om daar even in te kijken en een eventueel bekend emailadres 
zo snel mogelijk door te geven naar: jan.siveo@gmail.com.
Op de reünie zullen ook nog een aantal teams op de mat verschijnen, mits het 
lijf het uiteraard nog een beetje toelaat. In ieder geval is het de bedoeling dat 
er van vele historische teams fraaie reüniefoto’s gemaakt worden. 
 
Dick van den Hoeven

VOETBALPLAATJES VAN SIVEO ….
…….  SPAREN BIJ COÖP ZEGVELD ..!!

Coöp Zegveld ondersteunt een actie 
met voetbalplaatjes van SIVEO, en 
dat allemaal ook in het kader van 
ons gouden jubileum. Voor een 
bescheiden bedrag van € 2,- is bij 
Coöp een fraai Siveo-voetbalboek te 
koop. 

Dat boek kan vervolgens bij de 
aankoop van boodschappen gevuld 
worden met plaatjes van onze 
voetballers. En dan gaat het niet 
alleen om de grote jongens van 
Siveo-1, maar om echt alle geel-
blauwen, inclusief de dames/meisjes 
en de allerjongsten tot zelfs de 
puppy’s. Daarvoor zijn ze allemaal al 
op de foto gezet, zowel met het team 
als individueel.

Een prachtige actie van de Zegveldse 
supermarkt van Piet Bremmer, die 

begin april 2010 start en pakweg 6 weken duurt. Bij elke € 10,- boodschappen 
wordt een zakje met 5 voetbalplaatjes verstrekt. Bij speciale actieproducten 
zijn extra voetbalplaatjes mogelijk.  
Dat wordt dus echt kopen en sparen bij Coöp Zegveld om al die geel-blauwe 
voetballers te bemachtigen. 

Namens de jubileumcommissie,
Bernie Beiboer
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EFFE EEN BABBELTJE MET …..
…. PETER RIETVELD ..!!
    
Ons geel-blauwe cluppie heeft een start gemaakt 
met de festiviteiten voor haar 50-jarig jubileum, 
een club waarop we toch zeker allemaal wel 
ietwat trots op zijn. Zo’n klein dorpscluppie 
dat toch maar mooi een tribune heeft staan, 
enige jaren geleden schitterende kleedkamers 
gebouwd heeft en dit jaar zelfs kan spelen op een 
prachtig kunstgrasveld. Dit was alleen mogelijk 
omdat velen zich hiervoor ingezet hebben en een 
van die velen is: Peter Rietveld.

Petrus Johannes Maria Rietveld is geboren op 15 november 1958 in het 
buurtje Tappersheul, dat is vlak bij Oudewater. Lang woonde hij daar niet want 
het huisje werd te klein voor het gezin Rietveld . Peter was net een maandje 
oud toen hij verhuisde naar Papekop en werd daar de bijna buurman van de 
ons aller-bekende Ton Steenbergen. Dus Ton ken ik al van jongs af aan vertelt 
Peter.
Peters voetbalcarrière begon dan ook niet bij Siveo maar bij Unio in Oudewater. 
Hij voetbalde daar van de F tot en met de C, toen had hij het wel gezien. Dat 
iedere week trainen zag hij niet zo zitten, een beetje sleutelen en slopen van 
vrachtwagens niet ver van zijn ouderlijk huis vond hij veel interessanter. Ja, 
en als je niet traint, sta je er ook niet in op zaterdag dus toen was de animo 
helemaal snel weg. Gemist hebben ze me vast niet, zegt hij lachend, want ik 
was niet echt een topper volgens m’n trainer. M’n positie in het veld was: half 
want zo zei de leider: daar kan je de minste schade veroorzaken. Dat zegt dus 
genoeg he!
Wat wel echt leuk was in die tijd: met het hele team in het huurbusje van 
Autobedrijf Sille naar een wedstrijd. Er werd niet op een mannetje meer of 
minder gekeken en zo gingen we op pad met meestal wel 13 a 14 man in èèn 
bus! Daar hoef je nu niet meer aan te beginnen, het zou echt niet meer kunnen 
(en mogen).

In december  1979 kwam Peter richting Zegveld, hij ging werken bij Bolton, 
onze hoofdsponsor (in december 2009 vierde hij z’n 30 jarig jubileum). Peter 
is in 1986 chef-werkplaats /materieeldienst geworden. Hij kocht een premie 
A woning in de Prunuslaan waar hij nu nog steeds woont. De woningnood 
was best groot in die tijd en je was gewoon blij als je een huisje kon krijgen en 
toevallig was dat hier in Zegveld. In november 1982 trouwde hij met Mariëtte 
van Miltenburg en vanaf die datum woonde hij (en zij) op Prunuslaan 13. Met 
z’n tweetjes begonnen maar nu met z’n viertjes: ze hebben een zoon: Marcel 
geen onbekende bij ons cluppie en een dochter: Annemarie.



13

Het ligt nu voor de hand hoe hij bij Siveo terecht kwam: zoonlief ging voetballen 
en pa werd leider. Samen met Ron Kuijer gingen ze op pad met de F2. Een 
goed begin is het halve werk zegt men altijd, maar die vlieger ging niet op. 
De allereerste wedstrijd moest gespeeld worden in Moordrecht, uit, om half 
9 moesten ze er zijn, maar het weer was slecht geweest en het was zeer 
twijfelachtig of er gebald kon worden maar men ging op pad. Samen met mij, 
ondergetekende (dat wist ik ff niet meer), vertelde Peter. In die periode was het 
gebruikelijk dat nieuwe leiders met de eerste thuis- en uit wedstrijd begeleid 
werden door iemand van de jeugdcommissie, dit om nieuwe leiders een 
beetje wegwijs te maken (geen slechte zaak, een puntje om over na te denken 
jeugdcommissie!). Kwamen we daar na veel gezoek aan in Moordrecht, wat 
denk je: gaat de wedstrijd niet door!
Geen binnenkomer voor mij, want ik had natuurlijk niet mogen vertrekken voor 
dat we telefonisch contact hadden gehad met de club in kwestie.
Maar gelukkig was t’ end van seizoen goed: de F2 werd kampioen en weer 
mocht de jeugdcommissie mee, deze keer om de bloemen te overhandigen!
De spelers van dit team waren: Kay de Leeuw, Rick van der Wind, Bart Vergeer, 
Emanuel Spanjerberg, Stephan Voorend, Martijn Verlaan, Mark Heemskerk en 
Marcel Rietveld.

Van de F tot en met de A is Peter leider van Marcels team, 1 jaar is hij er 
tussenuit geweest omdat hij thuis het een en ander te verbouwen had.
Dat maakt het dat hij dit jaar ook jubilaris is: 10 jaar jeugdleider bij Siveo!!
Helaas maar 1x kampioen geworden, vorig jaar is het ons echt ontnomen, we 
moesten tegen Olympia uit, als Olympia zou winnen dan zouden zij kampioen 
zijn, dat wist de scheids waarschijnlijk ook. Dus je begrijpt wat er gebeurde….
Ik ben echt een eerlijke verliezer, vertelt Peter, de beste mag winnen maar niet 
op zo’n manier!
De uitjes van zijn team waren heel gezellig, 2x zijn we wezen poldersporten, 
vertelt hij, 1x in De Kwakel en 1x in Nieuwkoop, vorig jaar zijn we naar de wok 
geweest in Harmelen, ook dat was heel erg gezellig!
Wel valt het Peter op dat de laatste jaren de mentaliteit bij sommige 
jeugd(spelers) verandert: de gemakkelijkheid heeft z’n intrede gedaan, je moet 
van alles en nog wat achter hun kont aansjouwen, men is te laat en als je soms 
eens vraagt of zij de tas eens willen meenemen wordt er soms zo gezegd van: 
je ben toch niet voor niks leider…Gelukkig gaat het dit jaar wel beter als vorig 
seizoen, een pluspunt dus!
Dit seizoen is hij leider van de A1 samen met de trainer Hans van Tricht en 
Leo Pouw als vlagger. De communicatie tussen ons drieën is erg goed, Hans 
houdt bij wie er 1 of  2x trainen en aan de hand daarvan wordt de opstelling 
van de wedstrijd gemaakt. Dit was met Jan en Sjaak vorig jaar ook geen 
probleem hoor zegt Peter. Als leider vindt hij discipline zoals bv. op tijd komen 
en op tijd afmelden erg belangrijk en zoveel moeite is dat toch niet.

Peter is niet alleen leider maar ook klusjesman bij ons cluppie, hij regelt 
dikwijls de materialen die Bram nodig heeft als deze een klusje moet doen 
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of regelt een aanhanger als Bram deze nodig heeft. Ook voor tips hoe iets te 
doen of waar de materialen te kopen kan Bram altijd bij hem aankloppen. Ik zit 
natuurlijk wel op het goeie plekkie,  he zegt Peter, m’n werkgever Bolton heeft 
er geen problemen mee als ik wat kan betekenen voor Siveo.
Het verbaast hem trouwens dat er zoveel vrijwilligers zijn die veel tijd en 
energie in Siveo investeren, namen wil ik niet noemen zegt hij want iedereen 
doet het op zijn of haar eigen manier, ieder z’n eigen bezigheid maar allemaal 
even belangrijk!
Dat er bij Siveo gevoetbald wordt voor de eer en niet voor het geld vindt hij 
een goede zaak, betalen van spelers kan de doodsteek voor je vereniging 
zijn! Spelers van buitenaf aantrekken en je eigen jeugd geen kans meer laten 
maken voor het eerste team is een slechte zaak.
Hij houdt van spelers met veel inzet en strijd, voetbal hoeft niet altijd mooi te 
zijn en aangezien Siveo hier niet echt de club voor is moeten wij het toch van 
deze twee factoren hebben! 

Peter steekt ook veel tijd in zijn zoon Marcel, Marcel is KNVB scheidsrechter 
en moet ook buiten Zegveld fluiten. Hij rijdt hem dan naar deze wedstrijden toe, 
Marcel wil graag doorgaan in het fluiten en dat moet je dan wel ondersteunen, 
als je overal op je fietsie naar toe moet dan is de lol er gauw af. Wel verwacht 
hij dan van de a.s. topscheids dat hij niet als een “gympie” thuiskomt als hij de 
dag daarop moet fluiten.
Nu we het toch over fluiten kregen, het kan Peter niet snel genoeg ingesteld 
worden dat er bij belangrijke wedstrijden toegestaan wordt om een 3e of 4e 
official te raadplegen, er staat te veel op het spel en een camera registreert 
dingen zoals ze zijn, je kan niet verwachten van een referee dat hij/zij alles ziet.
Laat de camera dan een hulpje zijn, zeker als het om overtredingen gaat die 
soms best een gele kaart verdiend hadden maar niet gegeven zijn!

Voetballen is een hobby van hem maar niet de enige, Peter gaat graag met 
z’n boot “de Roerdomp” op stap, hij heeft een 7,5 M lang plezierjacht en daar 
maakt hij ‘s zomers mooie vaartochten mee. Het type boot waarmee hij vaart 
is een: “Waterland”. Begin 1980 ging de fabriek failliet maar om met andere 
“Waterland”eigenaren contact te houden lanceerde hij een eigen website: 
www.waterlandclub.nl en zo is er via de mail goed contact met andere 
booteigenaren. De site is nog niet zolang in de lucht maar heeft toch al zo’n 
30 leden! Een andere hobby is computeren dus dat is dan twee vliegen in èèn 
klap: lekker achter je computer mailen met je “waterlandvrienden”.
Maar achter het scherm heb je niet de gemoedelijke en gezellige sfeer die je 
bij Siveo vindt, dus Siveo wil hij nog niet missen! 

Margriet Vermeij
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WEER VOLOP SIVEO …..
…. BIJ VERENIGINGENSPEL !!

Zaterdag 23 januari 2010 kon 
een aantal leden van Siveo hun 
lol weer op tijdens de kennisquiz 
van de Culturele Stichting (het 
Verenigingenspel). De 8 zeer 
gemotiveerde teams gingen de 
strijd aan met de 64 overige teams. 
Ja wel… er was een record aantal 
deelnemers van in totaal 72 teams. 
Ook was het alweer de 30ste keer 
dat het spel gehouden werd. 
Het deelnemersveld was ook dit 
jaar weer sterk, maar met 8 teams 
moest er wel een prijsje inzitten.

Nadat iedereen zijn plekje gevonden had (en dat valt niet mee met zoveel 
tafels) gingen we van start. Vragen over ondergoed, eieren, dierenhuiden, 
componisten en zelfs voetbal passeerden de revue. Als je echt niets van een 
onderwerp wist (en dat gebeurde nog al eens) dan kon je een joker inzetten. 
Je kreeg dan de volle 10 punten toegewezen. Het bleek dit jaar een moeilijke 
editie te zijn, omdat er veel minder punten behaald werden dan het voorgaande 
jaar.

Ook hadden wij een nieuw Siveo team samengesteld onder leiding van Joost 
Ton. In plaats van 6 deelnemers kwamen zij al met 7 en voordat het spel 
begon stond de tafel al vol met bierglazen. Dit beloofde dus wat!! Na 36 vragen 
pakten zij dan ook bijna een prijs met de 59ste plek. 

Na ruim 2,5 uur vragen beantwoord te hebben konden we de antwoorden 
bekijken. “Oh ja.. en zie je nu wel!!” waren veel gehoorde opmerkingen.
Nadat iedereen de antwoorden bekeken had was het tijd voor de uitslag. Altijd 
weer een spannend moment. Hieronder staan de 8 teams en hun ranking.

Team      Plaats
Siveo 1 Jeugdcommissie   24 
Siveo 5 Activiteiten Commissie   25
Siveo 2 De Van der Hoeventjes   44 
Siveo 3 Rikkert en Co    49 
Siveo 4 Aart-Jan en Co    51
Siveo 7 Dames 1    57
Siveo 6 Joost Ton en Co   59
Siveo 8 Dames 2    66

Eén van de Siveoteams aan het 
“worstelen”.
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Onder het genot van een biertje werd de geslaagde avond afgesloten. Helaas 
zonder de fel begeerde prijzen, maar wel met een voldaan gevoel. Volgens 
jaar zullen we weer van de partij zijn.

Jeroen Groen in ’t Wout

WINTERSTOP BIJ SIVEO …..
….MAAR ECHT NIET VOOR IEDEREEN !!

Het zal wel bij heel veel mensen opgevallen zijn dat het rond het 1e veld een 
heel stukje kaler geworden is….er zijn nogal wat bomen gekapt! De gemeente 
heeft bepaald dat er teveel blad op het kunstgrasveld valt en dit is niet goed 
voor het veld. Veel afgevallen blad kan op den duur gaan rotten (heb ik me laten 
vertellen door de desbetreffende “deskundigen” , oftewel de houtkappers). 
Dus moest men aan de slag en arbeid loont dus ook voor ons cluppie: alles 
wat we zelf omhalen, kort zagen en opruimen telt als eigenwerkzaamheden 
voor de gemeente. Dus dat brengt toch zeker wat op, tenminste daar ga ‘k 
maar vanuit!
Cees, Jaap, Maarten, Leo en Jan de Kruijf hadden deze taak op zich genomen 
en verzamelden iedere dag zo rond half 9 à 9 uur in de kantine (de tijd lag 
eraan wie er koffie kwam zetten: Bram, Leo of Jan) om eerst het kapplan even 
te bespreken en er daarna flink tegenaan te gaan. Want zo gemakkelijk was 
het niet altijd, sommige bomen hadden de neiging om de verkeerde kant uit te 
vallen of zouden over de weg heenkomen dus moest er eerst grondig bekeken 
worden hoe te werk te gaan. Rond de klok van 11 werd er voor de 2e keer 
koffiegedronken en at Maarten vast wat sneetjes brood op want voor hem telt: 
eerst je brood op eten en dan pas snoepen! De 2e kapweek was het best wel 
koud dus zorgde Leo voor erwtensoep met brood en spek! En op oudejaarsdag 
was het zelfs wel heel druk met koffieleuters… dat kwam vast omdat Jan v. A en 
z’n bijna buurvrouw Gonda v.d. Wind oliebollen en appelflappen bakten voor de 
harde werkers! Ik denk zo dat ze op de lucht afkwamen. Het bakken gebeurde 
zoals men op het veld behoort te spelen: in teamverband… Jan zorgde voor 
het beslag en bakte de oliebollen (of waren het rumbollen), Bram en Margriet 
schilden de appels, Gonda bakte ze af en de houters aten ze op! En gezellig dat 
het was zo op de laatste ochtend van 2009! Ook dat hoort thuis in onze kantine: 
de alom bekende gezelligheid van ons geel-blauwe cluppie!

Een andere ploeg “harde”werkers ging niet op oudejaarsdag aan de slag maar 
enige uren later: Nieuwjaarsochtend. Koos, Bram, Frank, Hanneke, Loek en 
Peter waren om even over half 1 aanwezig in de Milandhof om samen met 
hun medewerkers de Zegveldse bevolking van drankjes te voorzien in ons 
dorpshuis. Dit is zo’n beetje een traditie, Siveo organiseert samen met de 
Milandhof het Nieuwjaarsfeest.
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Het was dit jaar net als voorgaande jaren druk en erg gezellig, het begon best 
“vroeg”en tot in de kleine uurtjes ging het feessie door. Om 5 uur werd de zaak 
“schoongeveegd” letterlijk en figuurlijk en om 7 uur konden onze medewerkers 
hun ‘kooi’ opzoeken…. Bedankt Hanneke en mannen voor jullie inzet want ook 
dat levert altijd wel weer een mooie bijdrage op voor ons cluppie!

Margriet Vermeij

MET EEN KLUITJE HET RIET IN ….

Op één van de bevroren zaterdagen begin januari wordt door hoofdtrainer 
Anton Broers het plan opgevat om te gaan schaatsen in plaats van trainen. 
Bastiaan Brak (werk) en kopman Jordy Muller (ziekte) moeten verstek laten 
gaan. Jordy meldt zich af met de woorden: “voel me zo beroerd als een 
afgekeurde bloemkool”. Met negen man wordt afgereisd naar Noorden om 
bij café ‘Het Leeuwtje’ op de Nieuwkoopse Plassen te stappen. Geboren en 
getogen Meijenaar Erik Streng grijpt door afwezigheid van Jordy zijn kans en 
neemt het voortouw. Erik jaagt het gezelschap de plassen over. Ondanks de 
praatjes vooraf moet Erik halverwege, tussen de rietlanden, toegeven dat hij 
de weg niet meer weet. Lekker dan…. met een kluitje het riet ingestuurd door 
onze keeper. Gelukkig vist Marc van Amerongen met enige regelmaat op de 
plassen en weet ook Matthijs Brak wél waar we zijn en komen we uiteindelijk 
weer op de Noordeinder Plas terecht. Door de dooi is de sneeuwlaag weg en 
verschijnt er op sommige stukken fantastisch ijs. 

Hoewel het af en toe 
wachten is op Anton, wordt 
er lekker doorgeschaatst. 
Het laatste stuk, met het 
beeld van een dampend 
glas glühwein voor ogen, 
zijn Mathijs Brak, Frank de 
Kruijf, Martien Meijer en 
Mark Wiegeraad niet meer 
te houden. Zij bereiken 
in sprint het eindpunt. 
Waarschijnlijk zullen Ariën 
Beukers en Marc van 
Ame rongen nog enige tijd 
plezier beleven aan deze 

schaatstocht, want eenmaal in ‘Het Leeuwtje’ zijn de blaren goed zichtbaar. 
Na de gezellige tocht smaakt de uitsmijter heerlijk en met de dooi in het 
vooruitzicht kunnen we ons gaan voorbereiden op de competitiehervatting.

Edwin de Kruijf
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GEFELICITEERD
Onze gelukwensen gaan naar:
- Gijs en Chantal Breedijk bij wie op 28 januari een dochter werd geboren. Het 
zusje van Brain heet Stacey.
- Jeroen en Mirjam Groen in ‘t Wout, die op 10 februari ook al een dochter 
kregen. Het zusje van Noah noemen ze Maysa. 

DAMES SLUITEN 2009 PRIMA AF…!!

De dames van SIVEO DA2 moesten op zaterdag 12 december 2009 om 10.45 
uur op het hoofdveld tegen Zwammerdam DA1. Een prominent lid van deze 
vereniging Rini van Harselaar, een bekende van de dames,  heeft vorig jaar een 
lintje gekregen voor zijn werk voor de voetbalvereniging en zijn woonplaats 
Zwammerdam.
De zon stond laag, daar de kortste dag van het jaar niet meer ver weg was, 
wat het kijken naar de wedstrijd erg lastig maakte. Er zat ook al vorst in de 
lucht. Scheidsrechter was Dick van den Hoeven.
Cynthia maakte al snel het eerste doelpunt van de wedstrijd voor SIVEO. 
Marijke maakte daarna het tweede doelpunt. Cynthia scoorde daarna nog een 
keer. Na de rust wist Cynthia nog twee keer te scoren. Marijke maakte daarna 
het zesde doelpunt van SIVEO. Cynthia bleef maar scoren en maakte daarna 
nog drie doelpunten. Marjolein maakte het tiende doelpunt van de wedstrijd. 
Tessa scoorde het elfde en laatste doelpunt. De eindstand werd dus 11-0.
Gefeliciteerd dames!
’s Middags wonnen de dames van SIVEO DA1 met 9-0. Uit wonnen de meiden 
van SIVEO MB met 0–3.
12 december 2009 was dus een prima afsluiting van het jaar 2009.

Daarna werd het volop winter…
Al snel na 12 december 2009 begon het te vriezen. Ook viel er soms veel 
sneeuw. Het gevolg was dat er amper gevoetbald kon worden. De dames en 
meiden trainden echter ondanks de kou en de gladheid wel stug door. Het 
dooide af en toe wel tussendoor. Dan kon er opeens een zaterdag gevoetbald 
worden. Maar dat was uit…
Alleen SIVEO MB moest een keer thuis. Maar toen kwam de tegenstander niet 
opdagen…
Het gevolg was dat de dames en meiden nu al twee maanden thuis niet 
gevoetbald hebben.
Maar er komen betere tijden voor de thuissupporters. Het wordt namelijk lente…
Ondertussen staan de dames van SIVEO DA1 weer bovenaan.
Vasthouden dames!

Jan Hendrik van Pruissen, Thuissupporter dameselftallen
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WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEKEN 

 zaterdag 6 maart
 8.30 SIVEO E1 - LINSCHOTEN E1
 8.30 SIVEO F3 - LINSCHOTEN F4
 9.00 SIVEO MB - SOCCER BOYS MB2
10.00 SIVEO B - ZOETERMEER B3
11.00 SIVEO DA2 - RKAVV BA2
12.15 SIVEO 2 - KOUDEKERK 2
13.00 SIVEO DA1  - BERKEL DA3
14.30 SIVEO 1 - REEUWIJK 1
15.00 SIVEO 5 - FLOREANT 6
15.00 BVCB 4 - SIVEO 3
12.45 SPORTLUST 8 - SIVEO 4
16.15 ARC A7 - SIVEO A2
14.30 WOERDEN C1 - SIVEO C1
11.30 CABAUW C2 - SIVEO C2
 8.45 SPORTLUST D3 - SIVEO D1
 9.00 WOERDEN E5 - SIVEO E2
10.15 NIEUWKOOP F5 - SIVEO F1
 8.45 SPORTLUST F11 - SIVEO F2
 
 zaterdag 13 maart 
 9.30 SIVEO C2 - LEKKERKERK C3
 9.30 SIVEO E2 - ROHDA E2
 9.30 SIVEO F1 - SPORTLUST F6
10.45 SIVEO B - NIEUWERKERK B4
12.30 SIVEO A2 - ARC A5
12.30 SIVEO 3 - BE FAIR 4
14.30 SIVEO MB - SVOW MB
14.30 SIVEO A1 - LINSCHOTEN A1
15.00 ZESTIENHOVEN 1 - SIVEO 1
12.30 LINSCHOTEN 2 - SIVEO 2
12.30 RIJNSTREEK 2 - SIVEO 4
14.30 SPORTIEF 4 - SIVEO 5
10.15 ARC D5 - SIVEO D1
 9.45 SPORTLUST E4 - SIVEO E1
 9.00 WOERDEN F7 - SIVEO F2
11.00 BODEGRAVEN F2 - SIVEO F3
12.45 cvv ZWERVERS DA2 - SIVEO DA1
16.15 RIJNSBURGSE BOYS DA1 - SIVEO DA2
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 zaterdag 27 maart
 8.30 SIVEO E1 - BODEGRAVEN E2
 9.00 SIVEO F1 - ARC F10
 9.00 SIVEO F2 - LINSCHOTEN F3
 9.30 SIVEO D1 - LINSCHOTEN D1
10.00 SIVEO DA2 - LINSCHOTEN DA1
10.45 SIVEO DA1 - SCHOONHOVEN DA1
12.00 SIVEO 2 - KATWIJK 6
12.45 SIVEO 4 - PERKOUW 2
14.30 SIVEO 1 - LEONIDAS 1
14.30 SIVEO 5 - SPIRIT 10
14.30 SOCCER BOYS 4 - SIVEO 3
14.30 GOUDA A1 - SIVEO A1
13.15 NIEUWERKERK A3 - SIVEO A2
15.00 GROENEWEG B2 - SIVEO B
13.15 ROHDA C1 - SIVEO C1
11.15 SPIRIT C5 - SIVEO C2
10.30 ESTO E4 - SIVEO E2
 9.45 BE FAIR F7 - SIVEO F3
 8.45 RIJNVOGELS MB2 - SIVEO MB
 

DE BEEMD BETER VOORBEREID MET AED 

In de vorige editie van het SiveoNieuws hebben we 
jullie al geïnformeerd over de aanschaf van een AED 
(gefinancierd door het Coöperatief Stimuleringsfonds 
van de Rabobank, sinds 1 jan 2010 het Rabo Dichtbij 
Fonds genaamd) en waar de AED zou komen te hangen. 

Dit alles was op dat 
moment nog niet klaar. 
Maar dit is nu allemaal in kannen en kruiken. 
Bram heeft een schitterende bak gemaakt 
waar de AED veilig in is opgeborgen en in de 
kantine hangen diverse verwijsbordjes. Onder 
deze verwijzing hangt een lijst met namen van 
degenen die een AED cursus gevolgd hebben. 

Hopelijk hebben we het nooit nodig, maar in 
ieder geval zijn we voorbereid.

Rikkert
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HANS GULDENER EN HANS KOOIJMAN …..
…. HALEN UIT BIJ KLAVERJASSSEN.!!
Het Siveo-klaverjassen draait als een tierelier. Zo waren er op de 22e januari 
meer dan 10 tafels. En meteen werd er ook maar flink uitgehaald, met name 
door het koppel Hans Guldener en Hans Kooijman met een score van 6146 
punten. Op 19 februari moest dat duo alleen Maarten en Lucy de Bruin voor 
zich dulden. De standen waren als volgt.

Eindstand 22 januari 2010
1. Hans Guldener en Hans Kooijman    6146 punten.
2. Dolf Muller Sr en Jr     5550 punten
3. Frank van der Vaart en Aart Jan Ton   5132 punten
4. Eric van den Hoeven en Joey van Amerongen  5072 punten
5. Cor Breedijk en Marco Verburg   4993 punten
P. Ria van Amerongen en Ineke Voorend  3822 punten

Eindstand 19 februari 2010
1. Lucy en Maarten de Bruin     5451 punten
2. Hans Guldener en Hans Kooijman   5094 punten
3. Cor Breedijk en Marco Verburg   5006 punten
4. Gerda Machgeels en Petra Woerde   4837 punten
5. Bernie Beiboer en Jeroen Groot Bruinderink  4733 punten
P. Anton Broers en Jan van Amerongen   3647 punten

De volgende klaverjasavonden zijn op 19 maart en 2 april 2009. Steeds weer 
met interessante extra prijzen in het kader van het 50-jarig jubileum. 

Dick van den Hoeven

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

Wat een lange witte winter !!!! Gevolg is wel dat er erg weinig gespeeld is en 
daarom op dat front ook niet echt veel te melden is. Gelukkig word er nog wel 
met veel passie getraind en vriendschappelijke partijen in de hal gespeeld 
tegen andere verenigingen. De sneeuw heeft nu echter plaats gemaakt voor 
regen zodat we toch een beetje blijven kwakkelen.
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Goed merkbaar is wel het feit dat Siveo dit jaar 50 jaren oud cq jong wordt. 
Dit heeft alles te maken met de vele activiteiten en het enthousiasme van de 
jeugd die deelnemen aan deze goed georganiseerde activiteiten. Veel lof voor 
degene die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. En er staat ons nog veel 
meer te wachten.  Het schaatsfeest in Noorden was ook een succes, mede 
door de hoeveelheid deelnemertjes. Een verslag elders in dit nummer.

Ook zijn we weer drukdoende om de teams voor het volgende seizoen op papier 
te zetten, inclusief de leiders en de trainers. Daarbij zien we dat we nog wel wat 
extra voetballers kunnen gebruiken. De meeste teams hebben namelijk maar 12 
spelers en het zou daarom wel prettig zijn als we daar nog een (1) speler aan toe 
kunnen voegen. Dus heb je een buurjongen/meisje, (school)vriend/vriendin die 
graag bij Siveo wil gaan voetballen; haal hem/haar over !!

De voetbalgroeten, Ruud Hageman.

BINGO EN FILMAVOND ….
.... OP HERHALING ! 

Na het succes in december 2008 werd er opnieuw een film/bingoavond voor 
onze jeugd georganiseerd op de Beemd. Alle spelers van de C, D en F en 
de MJ kregen een uitnodiging om te komen. Altijd toch wel weer spannend 
hoeveel mannen en vrouwen hierop afkomen …en gelukkig kwamen de 
mannen in grote getalen, er waren er ruim 40 ! Helaas lieten onze dametjes 
het afweten, er was er maar eentje en da’s toch wel jammer. Maar goed, dat 
mocht de pret niet drukken, want je moet er zin in hebben. En heb je dat niet, 
dan blijf je weg: even goede vrienden, er komt vast wel weer een activiteit die 
je wel gezellig en leuk vindt!
Al ruim voor 19.30 uur kwamen er deelnemers binnen in de kantine en nadat 
onze super-bingomasters Bernie en Joost hun “positie” in genomen hadden 
kon het spel beginnen!
Er waren hele mooie prijzen te winnen:o.a. een MP 3 speler, een stereosetje, 
voetbalartikelen en badhanddoeken. De prijzen werden ter beschikking 
gesteld door: Pro-badge, Chartbox en de BP in Woerden.
Er werd fanatiek meegedaan, zo fanatiek dat sommigen toch per ongeluk een 
cijfertje te veel weggestreept hadden wat weer als resultaat had dat er een 
“valse”bingo gemeld werd.
En dat was dan weer goed voor een rondje rond het veld lopen! Hoe verder 
op de avond, hoe sneller een rondje gedaan was….Na een rondje of 4 bingo 
was het tijd voor een hapje en drankje om energie op te doen voor de film van 
Mr. Bean.
Als afsluiting werden er nog een paar rondjes bingo gespeeld; met als klap op 
de vuurpijl werd in de laatste ronde gespeeld voor de stereo!
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Bij het naar huis gaan kregen alle spelers nog een sjaal of pet.
Kortom we kunnen weer spreken van een succesvolle jeugdactiviteit; weer 
voor herhaling vatbaar.
Bernie en Joost, jullie uiteraard bedankt voor jullie bijdrage! 

Margriet Vermeij

VOLOP IJSPRET ….
….. VOOR DE SIVEO-PUPILLEN ..!

Het zal jullie niet ontgaan 
zijn, Siveo bestaat dit jaar 50 
jaar! Met diverse feestelijke 
activiteiten vieren wij dit samen 
met onze leden. Zo vetrokken 
we woensdagavond 17 februari 
met maar liefst 50 kinderen uit 
de D-, E- en F-teams richting 
de ijsbaan in Noorden voor een 
gezellige avond. En dat was 
het! De kinderen gingen los op 
de ijsbaan, het was een drukte 
van jewelste. 

Toch konden we ze even van 
de baan lokken voor een 
pauze met een gevulde koek 
en wat te drinken. Limonade,of 
voor diegenen die even wil de 
opwarmen; warme chocolade-
melk met slagroom! Alhoewel, 
dat opwarmen was niet echt 
nodig, want na een kwartier 
druk schaatsen gingen de 
meeste jassen al uit en werden 
mutsen en sjaals in de hoek 
gegooid. Om 20.00 uur vond 
iedereen zowaar zijn spullen 
weer terug en vertrokken we moe, maar voldaan weer richting Siveo. Een 
zeer geslaagde, gezellige avond, waarvoor iedereen dank die eraan heeft 
meegewerkt!

Namens de jeugd- en jubileumcommissie, 
Anne-Marie van Eijk
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SIVEO D1 ……
….. NAJAARSKAMPIOEN.!!

Ofwel wie een kuil graaft voor een ander…….

Zaterdag 5 december, je weet wel de week na de primeur van onze 1e 
ochtendwedstrijd met kunstlicht, stond de uitwedstrijd tegen Alphia D1 op het 
programma.
We waren met Alphia en Linschoten in een felle strijd om het kampioenschap 
gewikkeld dus het zou een spannende wedstrijd worden. Linschoten was 
uitgespeeld met 9 wedstrijden en had 18 punten. Wij hadden 2 wedstrijden 
minder gespeeld en 15 punten. Alphia had zelfs 3 wedstrijden minder gespeeld 
en ook 15 punten. Om kans op het kampioenschap te houden moest Alphia dus 
van ons winnen !
Voordat we richting Alphen reden gingen we voor de zekerheid toch eerst maar 
even bij de Beemd langs waar Bram zei dat hij zojuist met Alphia had gebeld 
en dat ze hem verteld hadden dat de wedstrijd was afgelast wat wij gezien het 
bovenstaande wel een beetje vreemd vonden.
Enigszins teleurgesteld besloten we dan maar te gaan trainen in de hal en 
Monique Vernet die de rijbeurt had kon naar weer naar huis gaan.
Om kwart over acht kwam Bram de hal binnengestormd. 
Alphia had gebeld waar wij bleven !! Ze wisten zich plotseling niets meer te 
herinneren van de eerdere mededeling dat de wedstrijd afgelast was !! 
We moesten komen en om uiterlijk 09.15 uur beginnen anders had Alphia 
reglementair gewonnen.
We hebben dus snel Monique Vernet weer gebeld en zijn in onze wedstrijdkleren 
naar Alphen gereden. We kwamen om 09.00 uur aan en de spelers van 
Alphia liepen al naar het naastgelegen kunstgrasveld. Na het invullen van het 
wedstrijdformulier kon de wedstrijd om precies 09.15 uur beginnen. List van 
Alphia mislukt dus !!

Direct vanaf de aftrap weten wij door Jeremy te scoren, 0-1 voor Siveo !!
Na enkele minuten is Jeremy weer doorgebroken en wordt hij van achteren 
binnen de 16 meter gevloerd. Een glaszuivere penalty dus maar niet voor de 
scheidsrechter van Alphia die het voorval doodleuk wegwuift !!
Gedurende de eerste helft lukt het Alphia nog steeds niet om een goede kans te 
creëren. De begeleiders met de blauwe jassen beginnen steeds zenuwachtiger 
langs de lijn te ijsberen en schreeuwen allemaal verschillende tips/opdrachten naar 
de spelers die er steeds minder van bakken. Niets aan de hand dus totdat er bij 
een volstrekt ongevaarlijke situatie een misverstand ontstaat tussen laatste man 
Pim en doelman Sam waarvan een aanvaller van Alphia profiteert, 1-1 bij rust dus.

In de 2e helft drukt Alphia wel op onze verdediging maar echte kansen krijgen ze 
niet. Aan de andere kant krijgen wij door de snelle uitbraken van Jeremy een groot 
aantal kansen vrij voor de keeper maar het lukt ons niet te scoren. Halverwege de 
2e helft is er weer een vreselijk misverstand in onze verdediging tussen Paul en 
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Sam waaruit via een scrimmage Alphia uiteindelijk de 2-1 scoort. Alphia blijft een 
optisch overwicht houden maar wordt niet echt gevaarlijk meer.
Gelukkig weten we uit één van de vele uitbraken van Jeremy wel te scoren, 2-2 
dus op 5 minuten voor het einde (we spelen 2 x 30 minuten) van de wedstrijd. 
Na 30 minuten staat het nog steeds 2-2 en je zou zeggen einde wedstrijd, maar 
niet volgens de scheidsrechter van Alphia. Hij laat doorspelen, doorspelen en 
doorspelen. Het wordt 32 minuten, 34 minuten, 36 minuten, 38 minuten totdat in de 
39e minuut Jonathan bij een uitbraak de 2-3 voor ons scoort !! Einde wedstrijd dus.
Stand na deze wedstrijd dus 1e Siveo D1 met 18 punten, gelijk met Linschoten 
maar Siveo heeft 1 wedstrijd minder gespeeld. Omdat de speelronde van 19 
december, waar we tegen het laaggeplaatste ARC D11 moesten spelen , volledig 
wordt afgelast blijft de stand ongewijzigd en zijn we zonder te spelen kampioen 
geworden!! Dit is natuurlijk uitbundig met limonade, chocomel en patat gevierd. 
Het is die dag nog lang onrustig geweest op de Beemd !!

We stellen de kampioenen voor:

Sam Nieuwenhoff
Sam is onze keeper. Hij heeft razendsnelle reflexen en komt vliegensvlug zijn doel 
uit waardoor het voor een aanvaller zeer moeilijk wordt om te scoren. Zelf heeft hij 
dit seizoen ook gescoord toen hij een keer in de spits moest spelen !

Christiaan Dekker
Christiaan is onze razendsnelle rechtsback. Hij is klein maar dapper. Tegenstanders 
moeten hem 2x passeren voordat ze van hem af zijn. Zijn specialiteit is het 
opkomen over rechts tot aan de achterlijn van de tegenpartij gevolgd door een 
voorzet of een schot op doel.

Stan Markman.
Stan is onze laatste man en een echte bulldozer. Mocht er een aanvaller door 
onze verdediging weten te komen dan stuit hij op Stan die hem snel de hoop op 
een doelpunt ontneemt. Stan heeft een vreselijke pegel in de benen.

Joost Blok
Joost is onze linksachter. Hij weet vrijwel altijd het juiste moment te bepalen 
waarop hij moet ingrijpen om de tegenstander de bal af te pakken.

Pim van Oostrum
Pim speelt voor het 2e jaar in de D en is onze aanvoerder. Hij speelt meestal als 
voorstopper en is een echte stofzuiger. Pim heeft altijd 110% inzet, buffelen en 
bikkelen is zijn lust en zijn leven. Zijn tegenstanders worden er vaak moedeloos 
van als ze denken te kunnen schieten en hij ze door een bloktackle of een sliding 
de kans ontneemt. Ook als laatste man regeert hij als een vorst in zijn eigen 
strafschopgebied.

Wessel Koster
Wessel heeft na wat omzwervingen door het elftal zijn plaats links op het 
middenveld gevonden, waar het elke week beter gaat. Hij heeft dit seizoen ook 
een fantastisch doelpunt gemaakt.
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Jeroen van der Belt
Dit jaar is Jeroen zijn eerste voetbalseizoen. Hij speelt meestal op links maar 
soms ook op rechts. Hij is niet zo groot maar is net als zijn teamgenoten, voor 
niemand bang. Hij blijft onvermoeibaar draven en storen om de tegenstander van 
de wijs te brengen.

Bart Stolwijk
Bart speelt op mid-mid en is daar de verbinding tussen de aanval en de 
verdediging. Hij ziet het spel erg goed en helpt daar waar het nodig is. Dat kan 
dus in de verdediging zijn maar ook in de aanval. Bart heeft dit seizoen gescoord 
met een prachtige kopbal.

Corno de Leeuw
Corno speelt meestal rechts-mid of rechtsvoor. Hij heeft een flink schot en laat 
zich niet door de tegenstander intimideren. 
In de kleedkamer is Corno een echte gangmaker.

Paul Vergeer
Paul speelt meestal rechts-mid. Hoewel hij niet de snelste van het team is weet 
hij zich vaak zodanig op te stellen dat hij de duels met zijn tegenstanders weet 
te winnen.
Paul is ook een zeer betrouwbare keeper.

Joeri Pels
Joeri speelt vaak rechtsbuiten of rechts-mid. Hij is een echte lichtvoetige 
balvirtuoos vol met schijnbewegingen. Soms maakt hij zoveel schijnbewegingen 
dat hij er zelf ook niet meer uitkomt. In de kleedkamer is hij ook een echte 
gangmaker. 
Joeri is op oudjaarsdag in zijn oog geraakt door een vuurpijl. We hopen dat er 
geen blijvende schade zal zijn en dat hij weer snel op de velden te bewonderen 
zal zijn.

Tim Vernet
Tim is onze linkerspits. Tim is razendsnel en pikt daar regelmatig zijn doelpuntjes 
mee. Hij kan ook goed op het middenveld spelen en helpt als het nodig is ook de 
verdediging.

Jeremy Hanegraaf
Jeremy is onze spits. Hij is razendsnel, erg handig en heeft een vlammend 
schot. Veel verdedigers weten zich geen raad met hem. Hij heeft dit jaar al meer 
doelpunten gemaakt dan Suarez en Ruiz bij elkaar. 

Jonathan Oudshoorn
Jonathan is een echte rechtsbuiten. Hij is snel, heeft een mooie schijnbeweging 
en maakt vaak beslissende treffers.
Na de winterstop gaan we proberen ook in de 5e klas voor het kampioenschap te 
spelen maar het plezier blijft natuurlijk voorop staan.

Gertjan en Piet
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PUPIL VAN DE WEEK

Pupil van de week: 
Christiaan Dekker, 
geboren op 18 juli 1998 in Zegveld. 
Hij woont in de Broeksloot op nr. 20

Wedstrijd: Siveo’60 – WDS.
Datum: Zaterdag 5 december 2009.
Eindstand: 0-1.
Balsponsor: Willem van Kempen.

Welk team speel jezelf: Christiaan voetbalt in de D1, zij werden in december 
(welverdiend) winterkampioen! Zijn leiders zijn: Piet van Oostrum en Gertjan 
Pels. Getraind wordt er door Dick van den Hoeven en Cees en Wesley de 
Jong.

Op welke positie speel je: Rechtsachter.
Welke positie vind je het leukst: Rechtsachter, een prima plek, vorig seizoen 
stond hij in de aanval nu gaat hij soms nog wel eens langs de lijn mee naar 
voren .

Favoriete club: Feijenoord.

Favoriete speler: Tomasson.

Favoriet bij Siveo’60: Matthijs Brak, gewoon een goeie speler.

Man of the match: Matthijs Brak, hij speelde het beste in deze wedstrijd.
Leukste moment van de middag: Het scoren van mezelf. Siveo had namelijk 
niks gescoord.

Leukste moment van de wedstrijd: Dat Siveo zo Lucky was, ze hadden wel 
met 10-0 kunnen verliezen!

Hobby’s: Computeren , TV kijken en natuurlijk voetballen.

Favoriete eten: Patat, poffertjes, pannenkoeken tosti’s en chips! De aardappel-
soep die z’n moeder net gemaakt had was het niet echt vond Christiaan!

Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Ik dolde de keeper uit en toen scoorde ik!
Scoren als pupil: Ja!!
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  1STE 3de klas  GS PT V  T  

  WDS 15  31   37 - 22  
  LEONIDAS 15  30   41 - 21  
  PPSC 12  28   27 - 13  
  REEUWIJK 15  24   36 - 26  
  BSC 13   23*  27 - 17  
  BERKEL 13   21*  34 - 23  
  FLOREANT 13  17   21 - 27  
  ZESTIENHOVEN 13  16   23 - 35  
  BE FAIR 13  15   16 - 24  
  SCHIEBROEK 13  13   18 - 30  
  KAMERIK 14  10   15 - 33  
 *SIVEO 15    6   15 - 39  
   
  
  2de  3de klas  GS PT V  T  

  KOUDEKERK 2 14  37   42 - 9  
  ALPHIA 2 15  33   32 - 12  
  KATWIJK 6 13  28   54 - 25  
 *SIVEO 2 15  26   39 - 29  
  QUICK BOYS 4 16  26   41 - 38  
  KAMERIK 2 15  24   26 - 31  
  ARC 4 16  20   32 - 34  
  ZWAMMERDAM 2 15  18   32 - 33  
  BSC 2 15  17   27 - 35  
  TAVV 2 15  12   25 - 40  
  LINSCHOTEN 2 15   7   23 - 51  
  SPORTLUST 4 14   5   13 - 49  
  
  
  3de  4de klas  GS PT V  T  

  REEUWIJK 2 12  26   44 - 19  
  SPORTLUST 5 12  24   43 - 27  
  ROHDA 3 10  20   47 - 27  
  BE FAIR 4 10  20   31 - 24  
  BE FAIR 5 11  20   45 - 25  
  ARC 5 11  13   31 - 35  
  LINSCHOTEN 3 12   13*  47 - 44  
  JODAN BOYS 5 10  12   30 - 29  
  FLOREANT 3 10  11   20 - 25  
 *SIVEO 3 11  10   19 - 34  
  BVCB 4 11   9   15 - 45  
  SOCCER BOYS 4 10   3   13 - 51  

  4de  5de klas  GS PT V  T  

 *SIVEO 4  9  23   49 - 15  
  KAMERIK 3  9  23   29 -  7  
  PERKOUW 2 11  21   31 - 23  
  GOUDA 4 10  20   37 - 16  
  DCV 2 12  16   19 - 21  
  SPORTLUST 8 11  15   20 - 26  
  NIEUWERKERK 1 12  15   17 - 26  
  ROHDA 4 10  11   33 - 28  
  SPIRIT 5 11  10   23 - 25  
  RIJNSTREEK 2 10    5   11 - 45  
  WDS 3 11    5   11 - 48  
  
  
 
  5de  8ste klas  GS PT V  T  

  REEUWIJK 8 13  37   76 - 11  
  FLOREANT 6 11   20*  37 - 24  
  ZWAMMERDAM 6  9  19   30 - 15  
  SPIRIT 10 11  19   33 - 25  
  SVS 4 10  18   21 - 15  
  SPORTIEF 4  9  16   25 - 38  
  ROHDA 7 11  15   33 - 17  
  SPORTLUST 13 11  13   23 - 50  
  SOCCER BOYS 6 10  11   28 - 31  
  ZEVENHOVEN 7 10   9   19 - 42  
  AARLANDERVEEN 4  10    5*  13 - 40  
 *SIVEO 5 13   1   16 - 46  

  DA1  4de klas  GS PT V  T  

 *SIVEO DA1 12  33   64 - 7  
  ROHDA DA1 10  28   55 - 9  
  SCHOONHOVEN DA1  10  17   26 - 18  
  SCHIPLUIDEN DA1  10  17   20 - 19  
  REEUWIJK DA1 12  14   25 - 25  
  ALTIOR DA1 10  13   21 - 22  
  AMMERSTOL DA1 12  12   23 - 40  
  SVS DA2 10  11   12 - 43  
  SPORTLUST DA1 10  10   17 - 24  
  cvvZWERVERS DA2   8   9   19 - 27  
  ZEVENHOVEN DA2   10   6  8 - 37  
  BERKEL DA3 10   3   18 - 37  
 

STANDEN SIVEOTEAMS PER 
ZATERDAG 27 FEBRUARI 2010
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  DA2  5de klas  GS PT V T  

  KAGIA DA1 11  29   41 -  5  
  AARL’VEEN DA1 12  25   75 - 27  
  RKAVV DA2 11  24   49 - 24  
 *SIVEO DA2  9  22   48 -  9  
  ZWAMMERDAM DA1   10  18   40 - 39  
  SEV DA1 12  16   23 - 29  
  DOCOS DA2  9  15   31 - 12  
  RIJNSB BOYS DA1  11  12   37 - 53  
  KOUDEKERK DA2  8  10   22 - 23  
  LINSCHOTEN DA1  9   6   29 - 59  
  NOORDWIJK DA1 11   3  5 - 68  
  LEIDEN DA1  9   0  3 - 55  

  
  A1 3de klas GS PT V  T  

  LINSCHOTEN A1 11  25   40 - 9  
  DILETTANT A2 11  20   29 - 20  
  SPORTLUST A2 10  19   27 - 16  
  DCV A2  8  17   21 - 9  
  RVC A1  9  15   25 - 19  
 *SIVEO A1  8  14   46 - 14  
  GOUDA A1 10   14*  30 - 29  
  PERKOUW A1 10  10   25 - 34  
  SPIRIT A2  8   6   12 - 25  
  SPV A1 8   6  8 - 31  
  WADDINXVEEN A2   11   1  8 - 65  
  
  
  A2 4de klas GS PT V  T  

  ARC A5 10  30   63 - 11  
  NIEUWERKERK A3  9  20   41 - 18  
  ZOETERMEER A3  9  18   54 - 14  
  ALPH BOYS A4  8  15   32 - 18  
 *SIVEO A2 10  14   31 - 33  
  SEV A2  9   9   26 - 29  
  ROHDA A2  9   9   25 - 34  
  DSO A4 11    9*  35 - 49  
  DWO A2  9   5   25 - 53  
  ARC A7  8   0 5 - 78  
 

  B1 4de klas GS PT V  T  

  SOCCER BOYS B3   12  27   57 - 23  
  SPORTIEF B1  9  25   41 - 17  
  BVCB B3 13  23   38 - 29  
 *SIVEO B1  8  22   40 -  3  
  ZEVENHOVEN B1  9  19   58 - 17  
  OLYMPIA B3 10  18   26 - 18  
  ZOETERMEER B3  9  15   25 - 22  
  JODAN BOYS B4  9   8   13 - 28  
  GROENEWEG B2 11   8   32 - 53  
  DONK B3 13   7   17 - 78  
  LEKKERKERK B2 12   6   13 - 39  
  NIEUWERKERK B4   11   5   18 - 51  
  
  
  C1 2de klas GS PT V  T  

  NIEUWKOOP C1 11  29   53 -  8  
  ARC C2 10  25   42 - 11  
  ALPHEN C1  9  19   32 - 17  
  ROHDA C1 11  18   29 - 34  
  NICOL BOYS C1 12  15   27 - 30  
  WOERDEN C1  9  14   16 - 13  
  BSC C1 10  13   19 - 22  
  KOUDEKERK C1 10  11   17 - 24  
  REEUWIJK C1 10  10   21 - 28  
 *SIVEO C1 10   6   13 - 58  
  TAVV C1  8   0 9 - 33  

  
  C2 6de klas GS PT V  T  

  SPIRIT C5  9  22   62 - 23  
  STOLWIJK C2 11  21   40 - 46  
  BERGAMBACHT C3   10  18   36 - 32  
  LEKKERKERK C3  9  17   31 - 24  
  DILETTANT C2 11  16   41 - 30  
  SCHOONHOVEN C4   10  15   33 - 25  
  CABAUW C2 10  13   34 - 24  
 *SIVEO C2  9  12   28 - 39  
  PERKOUW C1 10  12   27 - 32  
  HAASTRECHT C3 11   8   24 - 49  
  UNIO C4  9   6   13 - 36  
  ESTO C4  1   0 0 -  9  
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  D1 vj 5e klas GS PT V  T  

  SPORTLUST D3 2   6 7 - 0  
  ALPHIA D1 2   4 7 - 6  
  NIEUWKOOP D3 2   3 6 - 2  
  ARC D5 2   3 3 - 3  
  LINSCHOTEN D1 2   1 4 - 10  
 *SIVEO D1 2   0 1 - 7  
  
  
  E1 vj 5e klas GS PT V  T  

  ARC E7 2   6   12 - 5  
 *SIVEO E1 2   6   11 - 6  
  BODEGRAVEN E2 2   3  7 - 10  
  LINSCHOTEN E1 2   1  5 - 6  
  SPORTLUST E4 2   1  4 - 7  
  NIEUWKOOP E3 2   0  6 - 11  
  
  
  E2 vj 6e klas GS PT V  T  

  ROHDA E2 2   6   15 - 4  
  ESTO E4 2   6   14 - 4  
 *SIVEO E2 2   3   10 - 10  
  WOERDEN E5 2   3  8 - 10  
  KAMERIK E2 2   0  3 - 12  
  FLOREANT E4 2   0  3 - 13  
  
  
  F1 vj 8ste klas  GS PT V  T  

 *SIVEO F1 2   6   14 - 2  
  RIJNSTREEK F1 2   6  8 - 4  
  ARC F10 2   3  8 - 4  
  ZWAMMERDAM F2 2   3  5 - 6  
  NIEUWKOOP F5 2   0  2 - 7  
  SPORTLUST F6 2   0  0 - 14  

  F2 vj 9de klas GS PT V  T  

 *SIVEO F2 2   6   12 - 2  
  LINSCHOTEN F3 2   6   10 - 4  
  ARC F12  2   3 6 - 5  
  SPORTLUST F11 2   3 9 - 9  
  WOERDEN F7 2   0 3 - 7  
  NIEUWKOOP F10 2   0 3 - 16  
  
  
  F3 vj 10de klas GS PT V  T  

  BE FAIR F7 3   7   21 -  5  
  VEP F6 3   5   17 -  8  
 *SIVEO F3 3   5   10 -  2  
  LINSCHOTEN F4 2   3   13 - 12  
  BODEGRAVEN F2 2   1  1 -  5  
  ALPHEN F4 3   0 2 - 32  
  
  
  MB vj 2de klas GS PT V  T  

  RIJNVOGELS MB2 2   6   15 -  1  
 *SIVEO MB1 2   6   12 -  1  
  SVOW MB1 2   3  3 -  8  
  SVH MB1  0   0  0 -  0  
  OMMOORD MB1  2   0  2 -  8  
  SOCCER BOYS MB2    2   0  1 - 15  


