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VAN DE REDACTIE

De vakanties zitten er zo’n beetje op en we kunnen er hopelijk weer fris 
tegenaan. Na het zo hectische seizoensslot met alle drukte, maar natuurlijk ook 
de geweldige sfeer rond het jubileum, kwam deze adempauze niet ongelegen. 
Ook voor onze vlaggendragers, want die moesten toch echt effe de dreun van 
de degradatie verwerken. Maar wie ze de afgelopen weken enthousiast aan 
de start heeft zien verschijnen, moet de overtuiging hebben dat het gelukt is.  
De trainingen lopen echt vol en het elan spat eraf. 
Ook het interview dat ik deze week had met hoofdcoach Anton Broers straalt 
optimisme uit. Hij wil er met de jongens helemaal voor gaan om zo snel 
mogelijk het derdeklasserschap te heroveren. Zijn doelstelling laat niets aan 
duidelijkheid te wensen over. En de eerste graadmeter viel ook niet slecht uit. 
Met een nog verre van volledig team werd Altior in de eerste bekerwedstrijd 
met 5-2 overrompeld. Ook de reserves onder leiding van Eric van den Hoeven 
zijn gestart en moesten in hun eerste match tegen het sterke Katwijk nog het 
onderspit delven. 
Veel van de andere teams zijn inmiddels met oefenduels begonnen en hebben 
er dus de eerste seizoensschreden opzitten, met ongetwijfeld wat stramme 
spieren. Maar dat komt allemaal best weer op gang. 
Toch was het lang niet voor iedereen vakantie vieren. Op de Beemd zijn door 
een actief groepje weer de nodige klusjes geklaard. Zoals het keurige straatje 
dat is aangelegd voor de fietsrekken. Over de verschillende activiteiten leest u 
meer in dit Siveo Nieuws. 
Verder in deze editie natuurlijk heel veel informatie over de competitie-indelingen 
en met name informatie over de tegenstanders van Siveo 1. In het jeugddeel 
vindt u ook de samenstellingen van de jeugdteams. 
Verder blikt voorzitter Rikkert uitgebreid terug op de jubileumactiviteiten, in het 
bijzonder de historische slotavond. Hij benadrukt vooral de steun die zoveel 
vrijwilligers hebben geleverd om de festiviteiten in goede banen te leiden.  
Leuk om op terug te kijken. Het jubileum zal zaterdagmiddag 18 september zijn 
afronding krijgen in de presentatie van het jubileumboek, waarover in dit blad 
ook meer informatie.
Maar verder gaan we vooral de blik richten op het nieuwe seizoen. 
Heel veel voetbalplezier, vooral ook in een sportieve ambiance. 

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

Volgende inleverdatum kopij:
15 oktober 2010
44e jaargang nr. 1, augustus 2010
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VAN DE VOORZITTER 

Na twee weken zomerreces stond Anton alweer te trappelen om met de selectie 
aan de slag te gaan. Enthousiast als altijd! De voorbereidingen voor komend 
seizoen zijn gestart op dinsdag 2 augustus. Het is gebruikelijk om halverwege 
de zomervakantie te beginnen met trainen, ook al blijft het vreemd dat na  
1 of 2 weken trainen een aantal jongens nog op vakantie gaan. Zij hervatten 
de trainingen uiteraard direct na hun vakantie weer en hebben dan baat  
bij de opgebouwde conditie van voor hun vakantie. Eerst nog wat oefen-  
en bekerwedstrijden en dan op 4 september gaat de competitie van start.  
De 1e wedstrijd is thuis tegen Oudewater 1.

In deze editie van het Siveo Nieuws blikken we ook nog even terug op de 
afgelopen maanden, de activiteiten ter ere van het 50-jarig jubileum. Nadrukkelijk 
op het jubileumfeest. MAAR daarmee zijn we er nog niet. Waar iedereen met 
smart op zit te wachten, het jubileumboek. Ook hierover meer in deze editie.

In dit SiveoNieuws staan ook een aantal belangrijke data vermeld. Stratenvoetbal 
en medewerkersavond onder andere. Noteer deze vast in jullie agenda’s.  
En voor de klaverjassers onder ons, alle klaverjasavonden staan er ook onder. 

Ik wens iedereen een sportief, gezellig en succesvol seizoen toe. 

Rikkert Versluis
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DE TEGENSTANDERS VAN SIVEO-1

Zoals gebruikelijk brengen wij bij aanvang van het nieuwe seizoen de 
tegenstanders van Siveo-1 voor het voetlicht. We treffen slechts één voor 
ons onbekende vereniging aan, namelijk het Rotterdamse SDV. Verder zijn er 
gewoon heel veel streekderby’s. De indeling is als volgt. 

Aarlanderveen 1
DCV 1
Hermandad 1
Linschoten 1
Oudewater 1
Perkouw 1
Rijnstreek 1
Rohda ‘76 1
SDV 1
SPV ‘81 1
Schiebroek 1
Siveo ‘60 1
Sportief 1
Zwammerdam 1

Aarlanderveen

Sportcomplex Polderpark, 
Aarlanderveenseweg 1, 2445 AR AARLANDERVEEN (Tel. 0172-573150)
Shirt: groen-wit, broek: wit, kousen: wit. 
Opgericht: 1966. 
Siveo heeft in het verleden vele heroïsche duels gespeeld tegen de 
Aarlanderveners. De oudere geel-blauwen herinneren zich de matches tegen 
bijvoorbeeld de tragisch omgekomen Jos Wijfje en de topscorers Jan Vink (met 
een 4-tal andere Vinken) en Ronald de Rooy. En laatstelijk streden we enkele 
seizoenen geleden succesvol tegen de groen-witten in de nacompetitie. 
Aarlanderveen zit de laatste jaren echter in een dip. Het beschikt over vier 
seniorenteams, waarvan de reserves spelen in de 5e klasse. De A-junioren 
acteren in de 3e klasse. De dames hebben een uniek samenwerkingsverband 
met Zwammerdam, om op deze wijze toch een damesteam op de been te 
krijgen.
De groen-witten verloren in het Univé toernooi alle wedstrijden, ook de 
troostfinale tegen Sportief met 2-1.
De rol van de jongens van Gosé Pijpers blijft normaal gesproken beperkt tot het 
rechterrijtje. 
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DCV
Sportpark Waalplantsoen, 
Waalplantsoen 3, 2921 AT KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (Tel. 0180-512397)
Shirt: rood, broek: zwart, kousen: rood-zwart. 
Opgericht: 1919.
De zaterdagtak van DCV (het zondagteam komt uit in de 2e klasse) lijkt de laatste 
jaren steeds meer aan de weg te timmeren. Afgelopen seizoen reikten zij naar 
de nacompetitie en werden daar uiteindelijk geëlimineerd door Hazerzwoudse 
Boys. Het team kent voor komend seizoen weer heel wat mutaties. Een viertal 
gewaardeerde krachten (w.o. de goalie) zijn lager gaan voetballen. Maar er 
zijn ook spelers overgekomen van CVV Zwervers, Dilettant en de zondagtak. 
De rood-zwarten beschikken over acht seniorenteams, waarvan de reserves 
uitkomen in de 4e klasse. Van de drie A-juniorenteams speelt de A1 1e klasse. Wij 
gaan er vanuit dat het team van trainer Gert Alblas mee gaat doen om de prijzen. 

Hermandad 
Sportcomplex Toepad, 
Kralingse Zoom 100, 3063 NC ROTTERDAM (Tel. 010-2748271).
Shirt: groen, broek: wit, kousen: groen. 
Opgericht: 1919.
Hermandad is het team van de Rotterdamse politie-agenten. Zij beschikken 
slechts over drie seniorenteams, waarvan de reserves spelen in de 5e klasse. 
Zij hebben geen vertegenwoordiging in de jeugd. 
De groen-witten verkeren al jarenlang in de onderste regionen van het zaterdag-
voetbal. In een eerste oefenduel moesten zij ook al met 7-0 het onderspit delven 
tegen 4e-klasser Rockanje. 
De politie-agenten zullen al blij zijn als zij niet de rode lantaarn krijgen toege-
speeld. 

Linschoten 
Sportpark Rapijnen, 
De Beide Vlooswijkenlaan 45, 3461 GB LINSCHOTEN (Tel. 0348-483855).
Shirt: wit-rood, broek: wit, kousen: rood. 
Opgericht: 1974.
Linschoten is voor ons uiteraard geen onbeschreven blad. Vele duels zijn op 
het scherpst van de snede uitgestreden en de resultaten waren erg wisselend. 
Soms waren er zelfs tijdens de match grote verschillen, waarbij een 3-0 
ruststand alsnog werd omgezet in 3-3. 
Afgelopen seizoen plaatste Linschoten zich nog voor de nacompetitie, maar 
schoot het daarin duidelijk tekort met twee nederlagen tegen Oosterheem uit 
Zoetermeer.
De wit-roden hebben vier seniorenteams, waarvan zowel het 2e als 3e in de 
4e klasse speelt. Net als Siveo hebben zij ook twee A-juniorenteams. Sterker: 
zowel de A1 als de A2 ontmoeten onze jeugdteams. Linschoten speelde de 
eerste bekerwedstrijd met 2-2 gelijk tegen Ammerstol.
Het team van trainer Dennis van Dijk is minimaal in staat om in de subtop mee 
te draaien..
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Oudewater 
Sportcomplex Markveld, 
Waardsedijk 209, 3421 NE OUDEWATER (Tel. 0348-561544).
Shirt: wit-rood, broek: zwart, kousen: rood-wit.  
Opgericht: 1932.
Aan Oudewater hield Siveo geen al te beste herinneringen over. Twee seizoenen 
geleden verspeelden wij daar ver in blessuretijd nog de rechtstreekse 
promotiekansen. Uiteindelijk kwam het toen in de nacompetitiewedstrijd nog 
goed. Dat kon Oude water zelf niet zeggen want de wit-roden haalden weliswaar 
ook de nacompetitie maar overleefden toen niet.
Afgelopen seizoen stelden de geel-buiken wat teleur. Voor het eerst sedert jaren 
bleef nacompetitievoetbal uit en was er zelfs geen plekje in het linkerrijtje. 
Oudewater heeft vier seniorenteams, waarvan de reserves in de 4e klasse 
uitkomen. Zij hebben één A-juniorenteam dat in de 2e klasse speelt. 
Oude water liep met een sterk verjongd team op het Kameriktoernooi tegen  
2 forse nederlagen aan (5-0 tegen Kamerik en 4-0 tegen Zwammerdam).  
De eerste bekerwedstrijd tegen NOC Kralingen werd wel overtuigend gewonnen 
met 5-1 Het zou ons verbazen als de wit-roden mee gaan strijden om de 
ereplaatsen, maar een verrassing is niet echt uit te sluiten.

Perkouw 
Sportpark Over De Wetering, 
Dreef 73, 2825 AN BERKENWOUDE, (Tel.182-362867).
Shirt: geel, broek: zwart, kousen: zwart-geel.
Opgericht: 1972.
Van Perkouw staan ons natuurlijk vooral ook de historische kampioenswedstrijden 
bij. Eerst waren daar in 1979 de wedstrijden om de titel in de 2e klasse afd 
Gouda en later in 2000 de wedstrijd in Berkenwoude die het team van John 
Zonderop de titel moest opleveren.
De geel-zwarten hebben zich – na een wat mindere periode - afgelopen seizoen 
aardig herpakt. Het reikte in ieder geval met een 4e plaats naar de nacompetitie, 
maar moest daarin het onderspit delven tegen DWO uit Zoetermeer. 
Perkouw beschikt over drie seniorenteams waarvan de reserves 4e klasse 
spelen. Zij hebben één A-juniorenteam dat in de 4e klasse speelt.
Perkouw speelde in het oefenduel tegen – het uit de 3e klasse gedegradeerde 
- DVO’32 uit Vlaardingen met 2-2 gelijk. Tegen 4e klasser ZBVH uit Zuid 
Beijerland – dat toch ook een periodetitel greep het afgelopen seizoen - pakte 
het overtuigend de winst met 4-1. De eerste bekerwedstrijd tegen NSV werd 
afgelast. 
Bij de ploeg uit Berkenwoude zijn weer enkele oude rotten teruggekeerd en wij 
verwachten dat zij zich dan ook zeker gaan mengen in de strijd om de bovenste 
plaatsen. 
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Rijnstreek
Rijnstreek-terrein, 
Weijpoort 24 A, 2415 BW NIEUWERBRUG AAN DEN RIJN, (Tel. 0348-688584).
Shirt: rood, broek: zwart, kousen: rood. 
Opgericht: 1948.
De wedstrijden van ons tegen Rijnstreek kenmerken zich veelal door een pittig 
sfeertje. En hoewel we vaak toch de overhand hadden, ging dat lang niet altijd 
zonder slag of stoot.
Van Rijnstreek is ook heel moeilijk te zeggen hoe ze er voor staan. Hoewel 
de ploeg de laatste jaren echt uit het dal probeerde te klimmen, lijkt de 
trainerswisseling halverwege het afgelopen seizoen de rood-zwarten nog geen 
positieve impuls te hebben gegeven. 
Rijnstreek beschikt komend seizoen nog maar over twee seniorenteams. Het 
reserveteam komt uit in de 7e klasse. De A-junioren van Rijnstreek spelen in de 
2e klasse.
Hoewel Rijnstreek in de beker niet gek startte met een remise tegen Aeolus 
denken wij dat Anne Smit met zijn jongens moeite zullen hebben om het 
linkerrijtje te halen.

Rohda ‘76
Sportpark Broekvelden, 
Broekveldselaan 2, 2411 NL BODEGRAVEN, (Tel. 0172-614959).
Shirt: blauw, broek: wit, kousen: blauw. 
Opgericht: 1976.
Rohda is natuurlijk een vereniging die veel meer potentie zou moeten hebben dan 
het de laatste seizoenen laat blijken. Afgelopen seizoen eindigde het notabene 
op een uiterst teleurstellende 9e plek in de laagste klasse. Een dieptepunt in het 
bestaan van de Bodegraafse club, die enkele jaren geleden nog een stabiele 
2e klasser was. Wij kunnen ons niet voorstellen dat daar geen ommekeer in zal 
komen. 
De blauw-witten beschikken over zeven seniorenteams, waarvan zowel het 
2e als 3e team speelt in de 3e klasse. Ook hebben zij twee A-juniorenteams, 
waarvan de A1 in de 2e klasse uitkomt (niet bij Siveo A1).
Rohda deed het in de oefenduels tegen de 3e klassers Alphia en Kouderkerk 
helemaal niet gek met beide keren een nipte uitnederlaag van 3-2. Ook in het 
eerste bekerduel tegen Hillegersberg – een hooggenoteerde 4e klasser – kwam 
het met 4-4 niet slecht voor de dag.
Wij houden er toch op dat de nieuwe trainer Koos Disseldorp erin slaagt om met 
Rohda mee te strijden om de bovenste plaatsen. 

SDV 
Sportcomplex Toepad, 
Kralingse Zoom 100, 3063 NC ROTTERDAM, (Tel. 010-2429000).
Shirt: blauw, broek: zwart, kousen: zwart.
Opgericht: 1947.
SDV is de enige club waartegen Siveo niet eerder in actie kwam. De Rotterdam-
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mers hebben een vrij grote vereniging, met niet minder dan twaalf seniorenteams. 
De reserves zijn echter in de 5e klasse blijven hangen. 
Ook overigens timmerden de blauw-zwarten – die niet over jeugd beschikken 
- nooit echt hoog aan de weg. Vorig seizoen eindigden zij op een 10e plek. 
In de eerste bekerwedstrijd speelde SDV met 2-2 gelijk tegen het evenmin 
overtuigende Vlaardingse CWO-zondag. 
De rol van het team van trainer Kenneth Nelstein lijkt zich te beperken tot het 
rechterrijtje.
 
SPV ‘81
SPV ‘81-terrein, 
Noordzijdseweg 97 A, 3415 RA POLSBROEK, (Tel. 0182-309604).
Shirt: groen-wit, broek: wit, kousen: groen-wit. 
Opgericht: 1981.
SPV opereert de laatste jaren erg wisselend. Nadat het team in het seizoen 
2008-2009 nog een rechtstreekse promotieplek afdwong (die uiteindelijk niet 
veel meer voorstelde omdat de 5e klasse verdween), eindigden de groen-witten 
afgelopen seizoen op een troosteloze 11e plek. SPV lijkt telkenjare overigens 
sterk afhankelijk van haar topscorer Jan Doeland. 
SPV heeft drie seniorenteams, waarvan de reserves in de 5e klasse opereren. 
Het A-juniorenteam komt uit in de 3e klasse.
SPV kwam aardig voor de dag in het Lopikerwaard toernooi, met een 
overwinning van 1-0 op Cabauw, een 3-3 draw tegen de Benschop-reserves en 
een 0-1 nederlaag tegen Lopik. De bekerwedstrijd tegen Haastrecht eindigde 
in een 2-2 draw. 
Wij menen dat de jongens van trainer Erwin van der Ham al een aardige prestatie 
leveren als zij zich in het linkerrijtje weten te nestelen. 

Schiebroek
Schiebroek-terrein, 
Hazelaarweg 40, 3053 PM ROTTERDAM (Tel. 010-4222497).
Shirt: groen wit groen horizontaal, broek: groen, kousen: groen. 
Opgericht: 1910.
Schiebroek is de enige tegenstander die we ook afgelopen seizoen ook al 
tegenkwamen. De club werd door de KNVB uit de competitie genomen wegens 
de misdragingen in het duel tegen WDS en de registratie die daar al aan vooraf 
was gegaan. Daarom kwamen we op de Beemd ook niet meer in actie tegen de 
groen-witten (in Rotterdam werd het een draw). 
De Rotterdammers beschikken over zes seniorenteams, waarvan zowel het  
2e als het 3e in de 3e klasse uitkomt. Een A-juniorenteam hebben zij niet meer 
op de been kunnen krijgen. 
Schiebroek leed in de eerste oefenwedstrijd een 1-3 nederlaag tegen Neptunus. 
De eerste bekerwedstrijd tegen Lekkerkerk eindigde in een 2-2 remise. 
Ongetwijfeld hebben de Rotterdammers grote revanchegevoelens. De van 
Leonidas overgekomen trainer Philip Berchouw zal er alles aan doen om snel 
het verloren terrein te herwinnen. 
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Sportief
Sportpark Govert van Tilburg, 
Floraweg 1, 2432 CD NOORDEN (Tel. 0172-408411).
Shirt: wit/horizontale groene strepen, broek: wit, kousen: wit/horizontale groene 
strepen. 
Opgericht: 1960.
Sportief vierde net als Siveo in de afgelopen periode het vijftigjarig bestaan. 
De eerste wedstrijden tegen dit team dateren dan ook inderdaad van 50 jaar 
geleden. Hoewel we daar misschien niet graag aan herinnerd worden waren de 
wit-groenen ons in de jaren zeventig en tachtig vrijwel steeds de baas. Het team 
draaide met name op de gebroeders Wens. Daarna had Siveo in het algemeen 
de overhand en de laatste seizoenen timmert Sportief niet echt aan de weg, zij 
het dat we de laatste competitiewedstrijd op de Beemd nog om de oren werden 
gecounterd; opletten dus. 
Sportief heeft nog altijd vier seniorenteams, waarvan de reserves in de 5e klasse 
spelen. Zij hebben ook komend seizoen geen A-junioren.
De ploeg uit Woerdense Verlaat won in het Univé toernooi de troostfinale met 
2-1 van Aarlanderveen, nadat het eerder gelijk speelde tegen Altior en NSV. 
Tegen SVOW speelde het met 2-2 gelijk. Voor de beker verloor Sportief maar 
ternauwernood van Olympia (1-2), een knappe prestatie.
Het team van de nieuwe trainer John de Vries heeft enkele versterkingen kunnen 
begroeten, waaronder de van CSW teruggekeerde Raymond Wens, die tevens 
César de Kuijer meenam (hij scoorde in de voorbereiding al enkele keren). Het 
zal ons niet verbazen wanneer Sportief zich in het linkerrijtje gaat ophouden, 
met misschien wel mogelijkheden tot meer.

Zwammerdam
Zwammerdam-terrein, 
Spoorlaan 12, 2471 PA ZWAMMERDAM (Tel. 0172-613075)
Shirt: groen, broek: wit, kousen: groen-wit.
Opgericht: 1948.
Zwammerdam stelde het afgelopen seizoen wat teleur. Ook de trainerswisseling 
halverwege het seizoen (Pieter Jan Geerlof werd teruggehaald na het vertrek 
van Chris Jansen) leverde geen al te grote verbeteringen op. Een 8e plaats was 
het resultaat. 
De groen-witten hebben de beschikking over zes seniorenteams. De reserves 
zitten in de 3e klasse bij de Siveo-reserves. 
In de voorbereiding werd Zwammerdam 2e op het Kameriktoernooi, na een 4-0 
zege op Oudewater en een 4-2 nederlaag tegen Nita. Voor de beker werd al met 
1-0 gewonnen van Nicolaas Boys. 
Wij zijn benieuwd hoe de groen-witten gaan functioneren onder het nieuwe 
trainersduo Peter Kremer en Leendert van Kempen. Zij hebben enkele 
nieuwelingen tot hun beschikking. Zwammerdam zal een belangrijke outsider 
kunnen worden. 
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Het is duidelijk dat onze geel-blauwen vanaf de seizoensouverture tegen Oude-
water flink aan de bak zouden moeten om het verloren terrein snel te kunnen 
herwinnen. Toch gaan wij er vanuit dat de jongens van Anton Broers echt in 
de bovenste regionen kunnen meedraaien. En dat is ook wel de inzet van de 
trainer/coach zelf (zie hierna). Dan kunnen wij ook in deze klasse, met bijna 
louter derby’s, volop sfeer verwachten aan  de Beemd. Wij rekenen op onze 
Bolton-boys en geven ze natuurlijk ook weer onze onvoorwaardelijke steun.

Dick van den Hoeven

ANTON BROERS ………
…. WE GAAN VOOR DE 3e KLASSE !!

Midden in de voorbereiding van de nieuwe competitie sprak ik onze hoofdcoach 
Anton Broers over zijn eerste seizoen bij Siveo en natuurlijk zijn blik op het 
nieuwe seizoen. Anton maakt bij de eerste trainingen van onze Siveo-selectie 
alweer een uiterst frisse en zoals altijd enthousiaste indruk. Kennelijk heeft hij de 
degradatie verwerkt en een plek kunnen geven?
Jazeker, we hebben direct na de uitschakeling tegen MSV het seizoen 
geëvalueerd. Het was voor allemaal (en zeker ook voor mij) een grote domper, maar 
we hebben openhartig gepraat. Vooral hebben we gekeken waar het mogelijk 
fout is gegaan en waarom bijvoorbeeld de eerste seizoenshelft de resultaten 
zoveel minder waren dan daarna. Het was natuurlijk ook niet eenvoudig na zp’n 

succesvolle periode met twee promoties. 
Fijn dat er vooral zoveel respect was voor 
elkaars opvattingen, ook toen we tijdens 
het seizoen van systeem zijn veranderd 
en daarop later weer met volle overtuiging 
op terugkwamen. Het was die eerste 
periode een gewenningsproces, maar 
ik ben ervan overtuigd dat we van het 
afgelopen seizoen veel hebben geleerd 
en dat moeten we echt meenemen naar 
het komende seizoen.

Anton geeft tijdens de training aanwijzingen 
aan zijn secondanten Tommie en Aartjan.

Anton, gaat er eigenlijk veel veranderen het komende seizoen en hoe 
waren de eerste trainingen?
Er gaat niet al teveel veranderen. We zullen het 4-3-3 systeem blijven voortzetten 
en zeker aanvallend proberen te spelen. Dat lukte ons in de 3e klasse en dat moet 
in de 4e klasse zelfs nog belangrijker worden, omdat de mogelijkheden daar 
nog meer kunnen liggen. De eerste trainingen hadden we, zoals gebruikelijk, 



11

een nogal verschillende samenstelling in verband met de vakanties. Maar er 
waren altijd wel een 20 tot 30 jongens op de training en vandaag (donderdag 
19 augustus) zijn het er alweer dik over de 30. We willen verder wel strakker de 
hand gaan houden aan het 2 x trainen per week. Dat moeten de jongens er echt 
voor over gaan hebben om mee te draaien in de selectie.

Wat vindt Anton verder van het geel-blauwe cluppie?
Siveo heeft een heel sociale en meelevende kern. Ook de supportersgroep is 
positief kritisch. Ik daag de mensen vaak wel een beetje uit door me na de 
wedstrijd ook tussen de achterban te begeven. Ik ga graag de discussie aan 
met zowel spelers als supporters. En ik merk hier veel vertrouwen, ook van de 
technische begeleidingsgroep, waaronder Jos, Hans en Eric.
En wat me vooral opvalt en eigenlijk ook erg aanspreekt is de sfeer in de kantine. 
Ook als er verloren wordt (en dat gebeurde afgelopen seizoen helaas nogal 
eens) laat vrijwel niemand zijn stemming daardoor bederven. Men weet het 
snel een plek te geven en daar heb ik zelf ook geen moeite mee. Ik ben vrijwel 
meteen al bezig met de volgende wedstrijd. 

De groep loopt warm.

Wat is de doelstelling voor het komende seizoen?
We willen gaan voor promotie. En dat geldt trouwens ook voor de reserves onder 
leiding van Eric. Voor hen is het echter wel mede afhankelijk van het beroep dat 
soms gedaan moet worden op het leveren van spelers aan het standaardteam. 
Dat was helaas ook afgelopen seizoen het geval. Ik ben ervan overtuigd dat ons 
2e team anders in ieder geval de nacompetitie had gehaald. 
Verder sta ik een beetje blanco tegenover de ploegen in onze nieuwe afdeling. 
Eigenlijk kennen de meeste Siveo-mensen de andere verenigingen met zoveel 
derby’s veel beter dan ik. 

Uit alles blijkt verder dat Anton het bij Siveo perfect naar zijn heeft. Het voetbaldier 
bij uitstek – hij traint op de woensdagmiddag ook nog de hele F-jeugd van 
Kickers – steekt heel wat uurtjes in onze geel-blauwe club. Maar dat ervaart 
hij helemaal niet als een druk. Voetballen is alles voor hem, een grote hobby 
en eigenlijk ook een fijne afleiding bij het dagelijkse werk. En dat hij meteen 
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dan ook nog een beetje clubman is laat hij zien door zijn aanwezigheid op de 
klaverjasavonden en feestavonden. En ook dat wil hij komend seizoen wel zo 
houden. Anton, veel succes met de jongens op de weg terug naar de 3e klasse… 
Wij hebben er alle vertrouwen in en gaan weer uit van een mooi seizoen.

Dick van den Hoeven

DE “OVM” BOYS, SIVEO 2 !

Siveo 2 start dit seizoen evenals voorgaande seizoenen in de reserve 3e klas B. 
Hierbij veel oude bekenden, maar ook enkele nieuwe gezichten. Vanuit de 2e klas 
komen Soccer Boys 2 en WDS 2. Daarnaast spelen we tegen DWO 2, dit is wel 
een promovendi, maar door de samenvoeging van de zaterdagafdeling en de 
zondagafdeling heeft DWO een selectie van maar liefst ruim 50 man gekregen. 
Rohda 2 en  DSO 3 komen uit de 3e klas C. Rohda 2 is altijd een leuke tegenstander. 
Van DSO 3 weten we dat dit een geroutineerde ploeg is met oud 1e elftal spelers 
welke de laatste jaren bovenin 3C meedraaide. Het belooft dus weer een spannende 
competitie te worden, waarin we hopelijk een rol van betekenis kunnen spelen. 
Het zal duidelijk zijn dat DWO 2, Soccer Boys 3 en Alphia 2 de gedoodverfde 
kampioenskandidaten zijn. Maar de bal is rond en we zullen voor onze kansen 
strijden. In het Siveo Nieuws zullen we regelmatig berichten, maar ook op website 
van Siveo kunnen de verrichtingen van de “OVM” Boys worden gevolgd.

Eric van den Hoeven

DE DAMES, EEN NIEUW SEIZOEN….
… EN ER METEEN ECHT TEGENAAN!!

Woensdag 18 augustus 2010 hadden de dames het plan opgevat om tegen 
Zevenhoven DA1 te gaan voetballen. De dames betroffen een selectie uit SIVEO 
DA1 en DA2. En het was een eerste oefenwedstrijd. Het was bewolkt, maar wel 
droog en er stond niet veel wind. Scheidsrechter was Dick van den Hoeven.
De wedstrijd begon goed voor SIVEO. Kim scoorde het eerste doelpunt. Daarna 
maakte Zevenhoven twee doelpunten. Vervolgens scoorde Cynthia voor SIVEO. 
Dus 2-2 bij de rust. Na de thee scoorde Zevenhoven twee keer. Daarna werd 
het langzaam donker, waardoor de lichten aan gingen. Vervolgens scoorde 
Zevenhoven nog twee keer. De eindstand werd dus 2 – 6. Jammer dames. 
Gelukkig was dit een oefenwedstrijd en dus een goede training aan het begin 
van het seizoen.

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter dameselftallen
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BEZIGE BIJEN OP DE BEEMD …..
………. DOEN VOORWERK NIEUWE SEIZOEN !!!

Eind juni denken velen net zoals ik: hè, hè het seizoen zit erop, lekker een poosje 
rust. Uitslapen op zaterdag, even geen vergaderingen en vul maar in. 
Maar voor sommige vrijwilligers telt dit zeker niet;
Er staan van allerlei karweitjes op het lijstje van ons Brammetje die toch echt wel 
af moeten zijn voor het weer eind juli/begin augustus is.
Zo reden Jan en Bram Angenent, Jaap, Joey en Peter sr. naar De Meern waar 
ze tegels op mochten halen voor noppes mits we deze zelf uit een tuin zouden 
halen en direct mee zouden nemen. Leendert Kruijt stelde zijn vrachtwagen 
beschikbaar om de tegels naar Zegveld te transporteren (bedankt nog Leen!) 
en dat was reuze handig want de mannen laadden de stenen op een pallet en 
Jan reed ze met een palletwagen zo de vrachtwagen in.. en later op de Beemd 
er weer uit. Enkele weken later werd ook nog een vrachtje tegels gehaald uit 
Waddinxveen door de gebroeders Angenent.

Cees, Jaap, Cor en Leo hebben er een keurig straatje van gemaakt om de 
fietsrekken op te zetten. Heibedrijf Advano (met dank aan Ad van Oudenallen) 
stelde een minikraan te beschikking en met Jaap als kraandriver werd het 
zaakje gefixt. 
Rinus en Bram zorgde ervoor dat onze scheidsrechters niet meer zo snel uit 
zullen glijden in het scheidsrechters onderkomen, zij legde een anti-sliplaag op 
de vloer.

Ook maakten Rinus en Leo een mooi hoekje voor de computer in de bestuurs-
kamer.
De kleedruimten waren eveneens aan een opknapbeurtje toe: Leo, Rinus en 
Bram maakten de kleedkamers goed schoon en sausden de plafonds en 
wanden, deze week is de laatste gedaan. Dit kon niet eerder omdat Wim, die 
ieder jaar zorgt dat alle teams weer een schoon en passend tenue krijgen, deze 
kleedkamer nog in gebruik had om alles te sorteren. Wat heel veel werk is om 
alles weer in orde te krijgen.
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In de hal hebben Bram, Jan, Cees, Jaap en Peter jr. op diverse 
plekken hoekbeschermers op de fundering van de halvloer 
aangebracht en het kunstgras hierlangs opgehoogd. Dit ter 
bescherming van onze leden tijdens de trainingen in de hal.

Dan niet te vergeten al het buitenwerk dat verricht is door 
Cees, Jaap en Ton: gras maaien en houten in de bossages. De 
buitenzijde van de gebouwen werd schoongemaakt en voor de 
komende weken staat nog wat schilderwerk op het programma.

Kortom, werk zat gedaan door deze mannen! Het terrein en 
gebouwen zijn voetbalklaar. En er kan weer naar hartelust 
gebald worden, daar zorgden Edwin Hoogerbrugge en Eric van 
den Hoeven voor.

Zij regelden voor jong en oud wat wedstrijden om het balgevoel weer te krijgen 
na een paar weekjes niets doen.
En dan heeft Wim uiteraard de barroosters weer in orde gemaakt.
 
Bedankt, nu kunnen we weer met volle moed het komende voetbalseizoen in! 
En laten we met z’n allen proberen de boel een beetje heel en schoon te houden!

Margriet Vermeij

COMPETITIE-INDELING SIVEOTEAMS 2010/2011
                                                             
  Siveo-1 klas 4B Siveo-2 klas 3B Siveo-3 klas 4C
  --------------- --------------- ---------------  
  SDV                   ROHDA 2               HAZERSW BOYS 2   
  SPV                   DSO 3                 LINSCHOTEN 2     
  ROHDA                 DWO 2                 WOUBRUGGE 2      
  LINSCHOTEN           *SIVEO 2               OEGSTGEEST 2     
  DCV                   SPORTLUST 4           SPORTLUST 5      
 *SIVEO                 TAVV 2                QUICK BOYS 9     
  RIJNSTREEK            WDS 2                 QUICK BOYS 8     
  HERMANDAD             ZWAMMERDAM 2          ZWAMMERDAM 3     
  OUDEWATER             SOCCER BOYS 2        *SIVEO 3          
  PERKOUW               ALPHA 2               BE FAIR 5        
  ZWAMMERDAM            ARC 4                 ALPHIA 4         
  SCHIEBROEK            QUICK BOYS 5          ARC 6            
  SPORTIEF                                                   
  AARLANDERVEEN                                              
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  Siveo-4 klas 5C       Siveo-5 klas 8D       Siveo-A1 klas 2    
  --------------- --------------- ---------------  
  AARLANDERVEEN 2       AARLANDERVEEN 4  ALPH BOYS A3 
  KATWIJK 10            WDS 5                 ALTIOR A1        
  SPORTLUST 6           ZWAMMERDAM 5          NIEUWKOOP A1     
 *SIVEO 4               ZEVENHOVEN 6          SPORTLUST A2     
  xx                    VVSB 8                ALPHIA A1        
  TAVV 3                RIJNSB BOYS 16        WOERDEN A1       
  ROHDA 4               SPORTIEF 3            ALPHEN A1        
  ARC 7                 ARC 18                LINSCHOTEN A1    
  NOORDWIJK 9          *SIVEO 5              *SIVEO A1         
  SPORTIEF 2            SPORTLUST 15          KICKERS A1       
  MOERKAPELLE 3         TAVV 8                ZEVENHOVEN A1    
  WDS 3                 LINSCHOTEN 4          NIC BOYS A1      
                                                          

  Siveo-A2 klas 4       Siveo-B klas 4        Siveo-C1 klas 3    
  --------------- --------------- ---------------  
  ROHDA A2              VEP B2                ALPH BOYS C4     
  MEERBURG A3           LINSCHOTEN B1        *SIVEO C1         
  WDS A2                ROAC B1               WOUBRUGGE C1     
  LINSCHOTEN A2         ZEVENHOVEN B1         REEUWIJK C1      
  NIEUWKOOP A2         *SIVEO B1              BERNARDUS C2     
  WOERDEN A2            ARC B4                ARC C4           
  ARC A5                SPORTLUST B3          VEP C1           
  UNIO A2               ZWAMMERDAM B1         BERKEL C2        
 *SIVEO A2              KAMERIK B1            NIEUWKOOP C2     
  XX                    NIEUWKOOP B2          RVC C1           
  TAVV A2               WOERDEN B2            ROAC C1          
  NIC BOYS A2           ALPH BOYS B4          MEERBURG C2      
                                                             

  Siveo-C2 klas 6       Siveo-D1 klas 7       Siveo-E1 klas 5     
  --------------- --------------- ---------------  
  NIC BOYS C2           TAVV D4              *SIVEO E1         
  MEERBURG C6           ALTIOR D2             X                
  ALKMANIA C4           KAMERIK D2            KICKERS E2       
  NIEUWKOOP C4          NIEUWKOOP D4          ARC E6           
  ALPHIA C2             SPORTLUST D6          WOERDEN E3       
  DSO C8                ARC D9                ALPH BOYS E5     
  ARC C10              *SIVEO D1              NIEUWKOOP E4     
  ZEVENHOVEN C2         WOERDEN D4            RCL E9           
  HAZERSW BOYS C4       MEERBURG D6           MEERBURG E5      
  KAMERIK C2            KICKERS D2            ALPHEN E2        
  ALPHEN C2             FLOREANT D4           SPORTLUST E5     
 *SIVEO C2              X                     ALTIOR E2        
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  Siveo-E2 klas 8       Siveo-E3 klas 9       Siveo-F1 klas 7    
  --------------- --------------- ---------------  
  ZEVENHOVEN E2         ALPH BOYS E13         MEERBURG F6      
  KAMERIK E3            BERNARDUS E5          ARC F7           
  ALKMANIA E4           NSV E4                ZWAMMERDAM F1    
  ARC E12               ALTIOR E4             WOERDEN F4       
  SPORTLUST E9          BODEGRAVEN E2         ALPH BOYS F8     
  NIEUWKOOP E7          MEERBURG E12          TAVV F2          
  TAVV E4              *SIVEO E3              VEP F4           
  SJZ E5                ZWAMMERDAM E2         NIEUWKOOP F5     
  NSV E2                ARC E16              *SIVEO F1         
  ALPH BOYS E10         WOERDEN E6            KICKERS F2       
  ALPHEN E4             KAMERIK E4            DOSR F3          
 *SIVEO E2              LINSCHOTEN E2         SPORTLUST F5     
                                                             

  Siveo-F2 klas 10      Siveo-DA1 klas 3      Siveo-DA2 klas 5     
  --------------- --------------- ---------------  
  VEP F6                RIJNVOGELS DA2        ROHDA DA2        
  ALTIOR F3             RKAVV DA1             LINSCHOTEN DA1   
  ZWAMMERDAM F2         NOOTDORP DA1          ZWAMMERDAM DA1   
 *SIVEO F2              SOCCER BOYS DA1      *SIVEO DA2        
  SPORTLUST F9          DOCOS DA1             SPORTLUST DA2    
  WDS F2               *SIVEO DA1             OUDEWATER DA1    
  NIEUWKOOP F7          DIE HAGHE DA1         JODAN BOYS DA3   
  ALPH BOYS F15         JODAN BOYS DA2        ALPHIA DA1       
  KAMERIK F2            VREDENBURCH DA1       AMMERSTOL DA1    
  NSV F5                BERKEL DA2            NIEUWERKERK DA1               
  NIC BOYS F3           ARC DA1               ARC DA3          
  WOERDEN F9            KOUDEKERK DA1         KAGIA DA2        

  Siveo-MB klas 1     
  ---------------
  SJC MB1          
  CABAUW MB1       
  QUICK BOYS MB1   
  KICKERS MB1      
  SVS MB1          
  RIJNSB BOYS MB1  
  VEP MB1          
  RCL MB1          
 *SIVEO MB1        
  STOMPWIJK MB1    
  BERNARDUS MB1    
  LINSCHOTEN MB1   
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BEKERINDELINGEN 2010/2011
                                                             
 *SIVEO 1               RIJNVOGELS 3          KAMERIK 3        
  ZWAMMERDAM 1         *SIVEO 2               CAPELLE 3        
  NICOLAAS BOYS 1       KATWIJK 5             JODAN BOYS 6     
  ALTIOR 1              ZEVENHOVEN 2         *SIVEO 3          
                                                                                                                         
  SPV 2                 BODEGRAVEN A1         ASW A2           
 *SIVEO 4               SOCCER BOYS A3        DCV A2           
  MOERKAPELLE 4        *SIVEO A1              NIEUWERKERK A4   
  GOUDA 6               SPORTLUST A3         *SIVEO A2         
                                                                                                                          
 *SIVEO B1             *SIVEO C1              DCV C3           
  KICKERS B2            ZWERVERS C1           MOERKAPELLE C1   
  OUDEWATER B1          ONA C1                DONK C3          
  REEUWIJK B2           BERKEL C2            *SIVEO C2         
                                                                                                                          
 *SIVEO D1              BODEGRAVEN E1         NIEU’KERK E17
  TAVV D4              *SIVEO E1              FLOREANT E7      
  DOSR D3               KAMERIK E1           *SIVEO E2         
                        OLYMPIA E4            ZWAMMERDAM E2    
                                                                                                                          
  ROHDA E6              RIJNSTREEK F1         ALPH BOYS F11    
  SPORTLUST E9          ARC F8               *SIVEO F2         
 *SIVEO E3             *SIVEO F1              NSV F3           
  ARC E14               SPORTLUST F5          NIC BOYS F2      
                                                                                                                          
 *SIVEO DA1             SJZ DA1               SVS MB           
  JODAN BOYS DA2        RKAVV DA2             FLOREANT MB      
  KOUDEKERK DA1         BVCB DA1              SPARTA MB        
  SOCCER BOYS DA1      *SIVEO DA2            *SIVEO MB 
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 ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2010
09.30 SIVEO D1 - FLOREANT D5
09.30 SIVEO F1 - SPORTLUST F5
10.45 SIVEO E3 - ARC E14
10.45 SIVEO E2 - ZWAMMERDAM E2
10.45 SIVEO C1 - cvv ZWERVERS C1
12.00 SIVEO DA1 - JODAN BOYS DA2
12.30 SIVEO B - KICKERS B2
14.30 SIVEO 1 - ZWAMMERDAM 1
14.30 SIVEO A1 - SPORTLUST A3
12.00 RIJNVOGELS 3 - SIVEO 2
14.15 JODAN BOYS 6 - SIVEO 3
12.30 SPV 2 - SIVEO 4
13.15 NIEUWERKERK A4 - SIVEO A2
12.30 DONK C3 - SIVEO C2
10.00 BODEGRAVEN E1 - SIVEO E1
09.45 ALPH BOYS F11 - SIVEO F2
16.00 BVCB DA1 - SIVEO DA2
11.00 SPARTA(av) MB - SIVEO MB
 
 MAANDAG 30 AUGUSTUS 2010
19.00 SPORTIEF C1 - SIVEO C2
19.00 SIVEO D1 - SPORTIEF D1
 
 WOENSDAG 1 SEPTEMBER 2010
19.00 WDS A1 - SIVEO A1
 
 ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2010
08.30 SIVEO F1 - RIJNSTREEK F1
09.00 SIVEO MB - FLOREANT MB
09.30 SIVEO E2 - NIEUWERKERK E17
09.30 SIVEO E3 - ROHDA E6
10.35 SIVEO DA2 - RKAVV DA2

10.30 SIVEO C2 - MOERKAPELLE C1
12.00 SIVEO 2 - SOCCER BOYS 2
12.30 SIVEO 3 - CAPELLE 3
14.30 SIVEO 1 - OUDEWATER 1
14.30 SIVEO A1 - BODEGRAVEN A1
16.15 SIVEO A2 - DCV A2
15.00 GOUDA 6 - SIVEO 4
14.30 OUDEWATER B1 - SIVEO B
14.30 ONA C1 - SIVEO C1
08.45 TAVV D4 - SIVEO D
10.00 OLYMPIA E4 - SIVEO E1
14.30 SOCCER BOYS DA1 - SIVEO DA1
09.00 NIC BOYS F2 - SIVEO F2

 ZATERDAG 11 SEPTEMBER
09.30 SIVEO E2 - NIEUWKOOP E7
09.30 SIVEO D1 - SPORTLUST D6
09.30 SIVEO F1 - ZWAMMERDAM F1
10.45 SIVEO E3 - BODEGRAVEN E2
10.45 SIVEO C1 - BERKEL C2
12.30 SIVEO MB - QUICK BOYS MB1
12.30 SIVEO B - REEUWIJK B2
14.30 SIVEO DA1 - KOUDEKERK DA1
14.30 SIVEO 4 - MOERKAPELLE 4
15.00 KAMERIK 3 - SIVEO 3
14.30 SOCCER BOYS A3 - SIVEO A1
14.30 ASW A2 - SIVEO A2
11.00 DCV C3 - SIVEO C2
14.00 SJZ DA1 - SIVEO DA2
08.30 ALPH BOYS F15 - SIVEO F2
09.45 SPORTLUST E5 - SIVEO E1
12.00 ZWAMMERDAM 2 - SIVEO 2
14.30 HERMANDAD 1 - SIVEO 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEKEN

SIVEO VIERT 50 JAAR GEEL-BLAUW 
OP DE BEEMD ..!!
 
Zes maanden lang hebben we gevierd dat ons geel-blauwe cluppie 50 jaar 
geleden werd opgericht. Zaterdag 2 januari was het zover, een snerttoernooi 
als Kick-off van de jubileumactiviteiten. Leek het er vlak voor Kerst nog op dat 
het niet zo druk zou worden op dit toernooi vlak na de jaarwisseling, niets bleek 
minder waar. Het was ongekend druk op de Beemd met sportievelingen. 
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Na deze fantastische kick-off volgde een hele reeks van activiteiten, voor jong 
en oud. Laten we ze nog even vluchtig opsommen: 
• IJsfeest bij het ’t Leeuwtje • Puppy toernooi
• Spellendag & Feestavond • Oud-Feijenoord vs Siveo
• Vossenjacht • Spooktocht
• Reünie

Daarnaast zijn nog diverse Klaverjasavonden, een tweetal slaapfeesten en een 
bingo/filmavond georganiseerd. En als slotakkoord vond op 26 juni het Gouden 
Jubileumfeest plaats op de Beemd. 

De speciaal voor dit 50-jarig bestaan opgerichte jubileumcommissie heeft al 
deze activiteiten bedacht en opgezet. MAAR bij alle festiviteiten waren daar 
telkens weer vele andere vrijwilligers die een helpende hand kwamen bieden. 

Op vrijdagavond 25 juni zijn we begonnen met het opbouwen van de tent. 
Eerst de vloerdelen neerleggen, de tentdelen uitleggen, haringen de grond in 
en vervolgens kon de tent de lucht in. Na zo’n 2½ uur flink doorbuffelen stond 
de tent. 
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En na deze fysieke arbeid waren we wel hard 
toe aan een bakkie koffie. 

Op zaterdagochtend hebben we 
het plaatsen van de hekken, het 
versieren en het plaatsen van 
het podium, de bar en licht & 
geluid. Het versieren werd de jubileumcommissie uit handen genomen door 
de activiteitencommissie (AC). De Activiteitencommissie heeft de feestelijke 
aankleding verzorgd. Een tent alleen is natuurlijk wat kaal, maar met de 
creativiteit en ‘versierervaring’ van de AC zag de tent er feestelijk goud en geel-
blauw uit !! Zie hier de ‘grote’ hulptroepen bij het opblazen van de ballonnen. 

Zo rond de klok van 16.00 uur waren we klaar met alle voorbereidingen en 
moesten we alleen nog wachten op de licht- en geluidsapparatuur. 

In totaal hebben meer dan 30 geel-blauwen de 
handen uit de mouwen gestoken bij het op- en 
afbreken van het feestterrein. Daarnaast hebben 
we tijdens het feest nog eens 40 vrijwilligers 
bereid gevonden om 1½ uur durende shifts te 
draaien bij de entree, de muntverkoop of achter 
de bar. Namens de jubileumcommissie en alle 
feestgangers veel dank hiervoor!! 

Een groot deel van het succes van het feest hing 
af van het weer. Als het pijpenstelen regent, is het 
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altijd maar afwachten hoeveel mensen de deur nog uit gaan. Gelukkig hadden 
wij daar de 26e totaal geen last van. Het was schitterend weer. Daar boften we 
maar mee. Het duurde daardoor wel wat langer voordat de feestgangers de tent 
opzochten, maar toen dat eenmaal gebeurde, was duidelijk dat ook dit feest 
wederom een daverend succes was. Onderstaande plaatjes bewijzen dat wel… 

Om een feest als dit te kunnen 
en mogen houden, zijn er allerlei 
vergunningen en richtlijnen om 
rekening mee te houden. Een 
vergunning van de Brandweer, 
een vergunning van de gemeente 
(met enkele voorwaarden) en 
diverse verzoeken vanuit de 
gemeente. Kortom, heel veel 
geregel vooraf. 

In het bijzonder wil ik hierbij onze 
hoofdsponsor Bolton be danken 
voor de extra sponsoring t.b.v. 
het jubileum, waardoor het feest 
mogelijk is gemaakt. Tevens heb-
ben we via Bolton verschillende 
spullen kunnen lenen, bijvoorbeeld 
de bouwhekken, de zwerfkasten 
en bouwlampen (Peter Rietveld 
bedankt !!). De DJ van het feest 
werd eveneens gesponsord, en wel door Groene Hart Schilderwerken. De 
evenementenverzekering is geregeld en gesponsord door Patoir & van der Vlugt 
(Joost Hoogerbrugge), waarvoor veel dank. Het is fijn om te zien hoeveel mensen 
en organisaties ons geel-blauwe cluppie een warm hart toedragen. BEDANKT !!

Rikkert Versluis
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SIVEO-JUBILEUMBOEK “50 JAAR 
GEEL & BLAUW” KOMT ERAAN 

Het is wat vertraagd, maar het fraaie jubileumboek rond het gouden 
Siveo komt eraan. Het hardcoverboek verschijnt in fullcolor. In 
meer dan 120 pagina’s wordt de 50-jarige geschiedenis van Siveo 
beschreven, vol unieke foto’s (circa 250) en verhalen. Het zal 

zaterdagmiddag 18 september om pakweg 17.00 uur (na de thuiswedstrijd tegen 
Rijnstreek) gepresenteerd gaan worden. Al diegenen die reeds hebben ingetekend en 
betaald kunnen het boek bij de presentatie direct meenemen, of krijgen het spoedig 
daarna thuisbezorgd. 

In “50 jaar geel & blauw” komen vele historische Siveo momenten terug, van het 
clubje zonder veld tot het Siveo van nu, een trotse vereniging met een prachtige 
accommodatie aan de Beemd. Daarvoor hebben velen zich met hart en ziel ingezet, 
en dat wordt in dit jubileumboek in de picture gezet. 

Maar natuurlijk worden ook de historische voetbaljaren in beeld gebracht met al de ups 
en downs, de kampioenschappen met al het feestgedruis, maar ook de degradaties 
(of de vreugdetaferelen omdat degradatie ternauwernood werd ontlopen). En dat alles 
uiteraard up-to-date en niet alleen over de vlaggendragers, maar ook over de overige 
teams. In speciale hoofdstukken komt het damesvoetbal en het jeugdvoetbal aan 
bod, met een speciaal onderdeel voor een “Galerij van jeugdkampioenen“. 

Het is echt geweldig dat we met het behalen van deze mijlpaal weer een nieuw 
jubileumboek hebben. Al meer dan een jaar geleden werd begonnen met dit boek. 
Meerdere personen hebben meegewerkt aan de inhoud. Zo heeft Annemieke van 
Dam gezorgd dat essentiële stukken uit het oude jubileumboek (25 jarig jubileum) 
overgenomen konden worden in het nieuwe boek. Daarnaast heeft Annemieke ook 
de damesafdeling voor het voetlicht gebracht. Margriet Vermeij heeft zich met name 
gericht op het voltooien van het deel over de jeugd. 

Maar het was Dick van den Hoeven die wel ongelofelijk veel tijd in het boek 
gestopt heeft. Dick heeft verscheidene kranten gecontacteerd en onze archieven 
doorgesnuffeld voor bruikbaar materiaal. Soms kon hij mede putten uit persoonlijke 
archieven van bijvoorbeeld Wim Kastelein (vooral fotomateriaal) en Martin van den 
Hoeven (beschikt over al het krantenmateriaal rond Siveo-1). Vervolgens heeft Dick 
interviews gehouden met een aantal bekende geel-blauwen van uiteenlopende 
‘bouwjaren’, figuren die meer dan 200 duels voor Siveo-1 achter hun naam hebben 
staan. Zo vergaarde hij belangrijke, interessante momenten uit de periode van 1985 
tot nu. Het zoeken naar foto’s bij al deze verslagen viel nog niet mee. Zijn we de laatste 
jaren verwend met de nagenoeg oneindige mogelijkheid tot opslag van digitale foto’s, 
in de periode tussen 1980 en 1995 is de zoektocht naar geschikte foto’s veel lastiger 
gebleken. Maar, ook hier is Dick weer in geslaagd. 

Het ontwerp en de opmaak van het boek zijn uitgevoerd door Pim Nap. Jullie zullen 
ongetwijfeld begrijpen dat hier vele, vele uren in zijn gaan zitten. Al die tekst, al die 
foto’s. De laatste weken zijn Dick en Pim veel bezig geweest met diverse drukproeven. 
Na het nodige aanvullen en bijschaven voldoet het boek aan de eisen van de 
ambitieuze heren. Het is een prachtboek geworden. 

Rikkert Versluis
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MATHIJS BRAK WINNAAR WK-POOL  2010
De WK pool van Siveo was in de 2010 editie weer zeer succesvol. Uiteraard 
geruggensteund door de resultaten van het Nederlands elftal bleef de pool tot 
12 juli boeien. Met 126 deelnemers kan er gerust gesproken worden van een 
enthousiast deelnemersveld, wat de levensvatbaarheid van de pool bevestigd. In 
de eindstand zijn de bovenste 5 deelnemers allen Siveo leden, wat volgens ons 
zelden is voorgekomen sinds de jaren negentig. De onderlinge verschillen zijn 
ook marginaal, maar Mathijs Brak is als winnaar uit de bus gekomen, op de voet 
gevolgd door de “runner-ups” Peter de Jong, Wendy van den Hoeven. Zoals de 
vooruitzichten nu zijn kunnen we zeggen: tot de volgende EK pool in 2012.

Nr Naam Punten
1 Mathijs Brak 945
2 Peter de Jong 930

Wendy van den Hoeven 930
4 Jeffrey Voorend 920
5 Dick van den Hoeven 895

SIVEO-POOL SEIZOEN 2010-2011
In navolging van de voorgaande seizoenen, is er ook in seizoen 2010-2011 
weer een Siveo-pool. De pool is bij Siveo verkrijgbaar en via www.siveo.nl te 
downloaden. De opzet is gelijk gebleven. De voorspellingen voor de volgende 
items kunnen gemaakt worden: De uitslag, toto, periodekampioenen, de 
einduitslag, aangevuld met 5 Siveo vragen. Wij rekenen weer op een grote 
deelname van de Siveo leden en overige voetbal liefhebbers. 

JAARPLANNING
De zomervakantie zit ons allen nog vers in het geheugen, maar wij zijn nu alweer 
bezig met het eind van het seizoen. Regelmatig krijg wij de vraag of deze data 
al bekend zijn. Zo kunnen anderen hiermee rekening houden met het plannen 
van weekendjes weg bijvoorbeeld. Uiteraard proberen wij net zo goed rekening 
te houden met andere evenementen van andere verenigingen/organisaties.  Dit 
gaat altijd in overleg. 

• Algemene Ledenvergadering (ALV) vrijdag 12 november
• Kick-off toernooi 2011   zaterdag 8 januari
• Stratenvoetbal    zaterdag 11 juni
• Medewerkersavond   vrijdag 17 juni

Deze belangrijke data kunnen alvast in de agenda’s genoteerd worden.
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KLAVERJASSEN GAAT WEER VAN START
Ook in het komende seizoen zullen de klaverjassers zich op de Beemd weer 
kunnen uitleven. 
De avonden zijn als volgt gepland:
17 september 2010
15 oktober 2010
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.

OOK CAPS …..
…… TERUG VAN VAKANTIE .. !!

De jubileumartikelen hebben de vakantie nog een 
beetje overleefd. Er zijn in dit nog voortdurende 
jubileumjaar bijvoorbeeld dus nog die mooie caps. 
Terwijl velen ze tijdens de vakantie al heerlijk hebben 
gebruikt, kunnen anderen alsnog toeslaan. Ze zijn 
van een bijzondere kwaliteit en kosten € 12,50. Ook 
nog verkrijgbaar:
- Geel-blauwe mini-dressing met 50 jaar logo € 7,50.
- Speelkaarten met Siveo-logo 50 jaar € 2,50.
De artikelen zijn nog verkrijgbaar aan de bar. 

HERHALINGSCURSUS REANIMATIE/AED BIJ SIVEO
Binnenkort wordt er bij Siveo een (herhaling)scursus reanimatie/AED geor-
ganiseerd. Allen die vorig of afgelopen jaar de cursus bij Siveo gevolgd hebben 
en ook “nieuw” geïnteresseerden  kunnen zich voor deze cursus opgeven bij 
Jeroen Groen in t Wout: 0348-453070 of jeroengroen@kpnplanet.nl.
Dit graag zo snel mogelijk want dan kan Jeroen een avond plannen.

LEDENMUTATIES:
Opgezegd:
Dorian van der Linden, Wouter van der Beek, Fennek Moes, Mik Nieuwenhoff, 
Tim, Lars en Stef Vernet, Danny van Gulik, Arno van Leeuwen, Rosita Treur, 
Laurens Jansen, Natasja Mayenburg, Hans Bunnik, Kim van der Endt, Robbert 
Beukers, Martin Versteeg en Robin Zwarts.
Aangemeld:
Aron Verburg, Niels Muit, Simone Balvert, Peter Vermeij, Otto Immerzeel, Stan 
van den Hoeven, Damian Plomp, Corné Groenendijk, Rick Hougardy, Bartel 
Borowiec, Daniël Burgers, Matthijs Broer, Michal Zydek, Robin en Damian 
Sangers.
Ledenaantal nu: 354 (in augustus 2009 was dat 349)
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GEFELICITEERD
Wij feliciteren uit onze Siveo-kring een 3-tal trotse ouderparen:
- René Wijman en Tessa Vendrik met de geboorte van een dochter op 20 juli 

2010, Zij heet Sara Adriana.
- Aad en Lennie Bunnik, bij wie op 27 juli 2010 ook een dochter werd geboren. 

Het zusje van Tara heet Ise.
- Tommie en Eveline Muller met de geboorte van een zoon op 30 juli 2010. Zij 

gaven hem de naam Mathijs. 
Verder gaan onze gelukwensen ook alvast naar Ariën Beukers en Nicolien 
Nagtegaal. Zij geven elkaar op 9 september 2010 het “jawoord”.
Veel geluk allemaal vanuit het hele geel-blauwe cluppie.

WIJ ZIJN TOCH ÉÉN ... ??!!

Onze club bestaat nu 50 jaar en is geweldig gegroeid naar wat het nu is: ruim 350 
leden, een trainingshal met kunstgras, een heerlijke tribune, mooie en voldoende 
kleedkamers, goede trainingsfaciliteiten, een schitterend kunstgrasveld en 
bovenal een gezellige dorpsclub waar iedereen zich thuis kan voelen !!! De vele 
activiteiten dit jaar hebben dit weer laten zien.

Zoiets is alleen mogelijk door de inzet van de vele vrijwilligers, die zich op allerlei 
gebied in zetten om dit voor deze mooie club te mogelijk te maken.

Helaas merken we de laatste tijd een 2-tal zaken, die met elkaar te maken 
hebben:
1)  Bestuur en Jeugdcommissie worden steeds vaker geconfronteerd met 

conflicten die vrijwilligers raken.
2)  Vrijwilligers zoals o.a. barmedewerkers, jeugdleiders en -trainers, die 

stoppen omdat hun plezier in het vrijwilligerswerk is vergald. 

Een paar voorbeelden:
• Sommige kantinebezoekers hebben maling aan de kantineregels, en gaan 

hiermee door ondanks herhaaldelijk aanspreken.;
• Leiders krijgen geen medewerking van een aantal ouders om bij toerbeurt bij 

uitwedstrijden te rijden en de kleding wassen ondanks dat dit verplicht is;
• Sommige ouders bemoeien zich met de teamindeling, de wijze van spelen of 

wie er reserve moet staan.

Het gevolg: Barmedewerkers die stoppen omdat zij zich in een hoek voelen 
gedreven en jeugdleiders die afhaken omdat zij de soms ongenuanceerde 
kritiek zat zijn. Hierdoor hebben we nog géén leider(s) gevonden voor de A2 en 
is het vinden van barmedewerkers een ondankbare taak geworden. Het mag 
duidelijk zijn dat naast dat het deze mensen persoonlijk raakt, het veel tijd en 
energie kost om dit allemaal weer op te lossen. 
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We willen deze trend een halt toeroepen en samen de uitdaging aangaan 
om dit soort situaties tot het verleden te laten behoren. Dus luister met een 
welwillend oor naar de opvattingen van anderen, dus ook van bestuur en 
jeugdcommissie (trouwens ook vrijwilligers) en onze andere vrijwilligers. En 
laten we die opvattingen vervolgens respecteren, want zo werkt dat binnen een 
goede gemeenschap. Wij doen er alles aan om dat te doen wat ons dorpcluppie 
en de leden nodig hebben en om die unieke, gezellige sfeer te behouden 
Daarmee wordt de stap niet zo groot meer om je aan te sluiten bij ons huidige 
fijne vrijwilligerskorps en kunnen we onze aandacht richten op zaken die in het 
belang zijn van onze mooie vereniging. 

Laten we afspreken die uitdaging aan te gaan, om zo de open plekken zo snel 
mogelijk ingevuld te krijgen. 

Het Bestuur en Jeugdcommissie

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 ik dit zit te schrijven heeft het voetbalseizoen 2010-2011 al een start gemaakt. 
De ‘mannen’ van de A zijn enkele weken geleden alweer begonnen met trainen 
en deze week zijn alle jeugdtrainingen van start gegaan.
Alle spelers hebben een teamindeling van hun team gehad met daarbij een brief 
met de huisregels voor Siveojeugdspelers (elders zijn ze ook in dit Siveo Nieuws 
opgenomen).
Wel is het nog zo dat nog steeds jongens zich aanmelden als lid van ons geel-
blauwe cluppie, dus een kleine wijziging in de teamindeling zou mogelijk kunnen 
zijn binnen enkele weken. Heeft u vragen of opmerkingen over jeugdzaken dan 
kunt u contact opnemen met Margriet Vermeij, 0348-691931. Betreft het iets 
specifiek omtrent het team waarin uw kind speelt, bv. iets over de wedstrijden 
of trainingen, neem dan contact op met de leider/trainer van het desbetreffende 
team. Komt u er niet uit dan kan u altijd daarna bij de jeugdcommissie 
aankloppen.
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Helaas heeft ons A2 team nog geen leiders …..
Dus  beste mensen, als u de uitdaging aan durft te gaan om met dit enthousiaste 
jeugdteam aan de slag te gaan laat het ons van de jeugdcommissie dan weten!!
Zaterdag 11 september gaat ook de puppytraining weer van start, Edwin, Frank, 
Arien en Wiljo zullen onze allerjongsten de eerste kneepjes van het voetbalvak 
bij brengen.

Voor leiders en trainers van jeugdteams is er de mogelijkheid om een AED / 
reanimatiecursus te volgen, heeft u / jij interesse .. schrijf dan uw / jouw naam 
op de lijst die op het prikbord in de kantine hangt. Opgeven kan ook bij Jeroen 
Groen in ‘t Wout; 0348-453070.
Bent u geen jeugdleider/trainer ook dan is er de mogelijkheid om mee te doen 
(voor niet leden zijn er dan wel kosten aan verbonden).

Ook is er dit seizoen weer de “pupil van de week”, spelertjes die dit jaar aan de 
beurt zijn krijgen een persoonlijke uitnodiging. Het is natuurlijk voor de kleine 
mannen erg leuk als er zoveel mogelijk mensen voor hen als pupil komen, dus 
ouders/verzorgers trommel uw hele familie en kennissenkring op om bij uw kind 
te komen kijken!
Edwin is de contactpersoon voor dit gebeuren.

Siveo is dit jaar ook deelnemer van de Zwaluwenactie, elders vindt u hierover 
meer geschreven.
De jeugdcommissie wenst alle (jeugd) teams een heel sportief voetbalseizoen 
toe!

Margriet Vermeij

SIVEO-C …
….. RON EN PETER BEDANKT !!

Onze C1 jongens worden al jarenlang met veel passie gecoacht en getraind 
door Peter de Jong en Ron Baas. Wij probeerden al enige tijd  een passend 
bedankcadeau voor hen  te verzinnen, maar dat wilde niet echt lukken. Daarom 
hadden we besloten om het op een andere manier te gaan doen: We hebben 
een vader/zoon voetbalwedstrijd georganiseerd op woensdag 2 juni j.l..
Voor Ron en Peter was het een verrassing, zij wisten tot vlak voor het startsignaal 
niet wat er zou gaan gebeuren. Ondanks het vroege tijdstip waren bijna alle 
vaders aanwezig. Het was een mooie zonnige avond voor een spannende 
wedstrijd.
De jongens dachten dat het een makkie zou gaan worden maar dat viel reuze 
tegen, want de wedstrijd was nog maar amper begonnen en het stond al 1-0 
voor de vaders, dankzij Peter.
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Na 10 minuten hard werken door de jongen maakte Koen Meijer de gelijkmaker 1-1.
Opeens werd het spel onderbroken, 3 sexy, jongogende Sarah’s kwamen het 
veld op. Gert Blonk was deze dag 50 geworden en werd in het zonnetje gezet. 
Na de champagne speelde Gert aanzienlijk losser.
In de 2e helft werd het 3-1 voor de vaders, gescoord door wederom Peter en 
Alex de Kruijf. De champagne deed blijkbaar ook de andere vaders goed. Toch 
hadden de jongens één voordeel, de conditie van de vaders liet te wensen over. 
Het werd uiteindelijk 3-3, gescoord door Luuk Blonk en Gerwin Verlaan. Het 
leverde Gerwin nog een gele kaart op, want je shirt uittrekken, mocht niet van 
onze scheidsrechter Marcel Rietveld.
Vanwege gelijkspel werden er nog penalty’s genomen, maar hiermee bleef de 
stand nog steeds gelijk.
Iedereen ging tevreden voor een hapje en een drankje naar de kantine. Ron 
en Peter nogmaals bedankt. We hopen dat jullie net zo’n leuke avond hebben 
gehad als wij.

De jongens en ouders van C1

Achter van links naar rechts:
Daniël van Hanswijk, Leen van Hanswijk, Koen Meijer, Harm Meijer, Han Bruinink met 
voor zich Jan Bruinink, Dirk Blok met voor zich Michiel Blok, Ron Baas met Max Baas, 
Erik Smit, Alex de Kruijf, Jasper de Kruijf.
Zittend van links naar rechts:
Remco van der Belt, Jelle Lehman, Kees Lehman, Gert Blonk met voor zich Luuk Blonk, 
Yourit de Jong, Peter de Jong, Ruud Hageman, Marc. Hageman, Kevin Smit, Gerwin 
Verlaan.

ZWALUWEN JEUGDACTIE 2010/2011

Zaterdag 28 augustus 2010 zal landelijk in het teken staan van DE 
ZWALUWEN JEUGDACTIE!  Het doel van de Zwaluwenjeugdactie is om 
“gezonde” voetballertjes erop te wijzen dat er leeftijdsgenoten zijn die om 
gezondheidsredenen niet kunnen sporten.
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Het dus niet zo vanzelfsprekend is dat je kan lopen, zitten en je armen bewegen.
Om hen daarop te wijzen is deze actie in het leven geroepen:
Elke voetbalvereniging in Nederland betaalt voor elke jeugdspeler een bedrag 
aan de KNVB, de KNVB geeft twee derde deel hiervan aan het Prinses 
Beatrixfonds, dit fonds onderzoekt spierziekten bij kinderen. Een derde deel 
wordt besteed aan sport en speldagen voor kinderen met een handicap.
Voor alle E en F pupillen is er een vaantje als herinnering aan deze speeldag 
(voor Siveo is dit een wedstrijd of op 21 of 28 augustus).
 Die zaterdag wordt er gevoetbald onder het motto:
“Gezonde maatjes voetballen voor hun gehandicapte kameraadjes! “
En dan kunnen we daarna zeggen:
“De gezonde maatjes hebben het weer geflikt voor hun gehandicapte maatjes!”.
In 2009 was de opbrengst € 252.130, een bedrag waar voetballend Nederland 
trots op is.

INDELINGEN SIVEO-JEUGD 2010-2011

SIVEO A   
1 Blonk,  J. 14 Oostrum, van C.P.
2 Blonk,  S.L. 15 Oskam,  F.
3 Brak,  G. 16 Pecht,  R.
4 Brak,  H.J.P. 17 Posdijk,  C.
5 Engel,  B. 18 Schwegler,  P.
6 Groenendijk,  D. 19 Smeijers,  H.
7 Hanegraaf,  J. 20 Vergeer,  R.
8 Heemskerk,  M.H. 21 Verlaan,  M.J.M.
9 Hoogerbrugge,  M.A. 22 Vonk,  P.J.
10 Jong, de P. 23 Voorend,  D.
11 Jong, de R.R. 24 Voorend,  J.C.
12 Luinen, van R. 25 Voorend,  P.R.J.
13 Moorselaar, van M. 26 Voorend,  S.

Trainers : Hans van Tricht 06-45608239
 Frank van der Vaart 06-30629488
 Kees de Jong 0172-685490
Leider A1 : Arjo Posdijk 06 -4072 7508
Leider A2 : ????????????
Trainingstijden :  Maandag  20.15 - 21.30 uur
 Woensdag 20.15 - 21.30 uur
Start trainingen : 11 Augustus
Start beker : 28 Augustus
Start competitie : 18 September
Indeling KNVB – A1: 2e klasse
Indeling KNVB - A2: 4e klasse
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SIVEO B 
1 Amerongen, van J. 8 Schuiveling, D.
2 Belt, van de R. 9 Smit,  K.
3 Burggraaf,  B 10 Verhage, M.
4 Jong, de W.L. 11 Verlaan, P.M.
5 Kruijf, de J.M. 12 Voorend, M.G.
6 Lekx,  D. 13 Voorend, W.
7 Moorselaar, van C.

Trainer : Hans van Tricht 06-45608239
Leiders : Kees de Jong 0172-685490
  Alex de Kruijf 0348-691865
  Eric Smit 0348-691230
Trainingstijden: Maandag 19.00 - 20.15 uur
  Woensdag 19.00 - 20.15 uur
Start trainingen : 16 Augustus 
Start beker : 28 Augustus 
Start competitie : 18 September 
Indeling KNVB: 4e klasse 

SIVEO C1 
1 Baas, M. 8 Kastelein, J.H.
2 Blonk, L. 9 Lehman, J.
3 Bruinink, J.J. 10 Meijer, K.
4 Hageman, M. 11 Smit, B.
5 Hanegraaf,  J. 12 Stolwijk, J.
6 Hanswijk, van D. 13 Stolwijk, B.
7 Jong, de Y. 

Trainer : Peter de Jong 06-28064710
Leiders : Peter de Jong  0348-425326
  Ron Baas 06-51647852
Trainingstijden: Maandag 18.00 - 19.00 uur
  Woensdag 18.00 - 19.00 uur
Start trainingen : 16 Augustus
Start beker : 28 Augustus
Start competitie : 18 September
Indeling KNVB: 3e klasse
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SIVEO C2 
1 Bakker, M.W. 8 Meer, van der K.
2 Blok, J. 9 Oostrum, van P.L.
3 Blok, M. 10 Oudshoorn, J.
4 Dekker,  C. 11 Pels, J.
5 Habben Jansen, J. 12 Vergeer, P.V.
6 Koster, W. 13 Vermeij, D.
7 Leeuw, de C.H. 14. Borowiec, B.

Trainers : Marcel Rietveld  0348-691981
Leiders : Ronald Koster  06-20634400
  Marcel Dekker 0348-691631
Trainingstijden : Maandag 18.00 - 19.00 uur 
  Woensdag 18.00 - 19.00 uur 
Start trainingen : 16 Augustus 
Start beker : 28 Augustus 
Start competitie : 18 September 

SIVEO D1 
1 Belt, van der J. 8 Kruijf, de B.
2 Groenendijk, S. 9 Lehman, M.
3 Heemskerk, Y. 10 Markman, S.
4 Horst, van der C.G. 11 Nieuwenhoff, S.
5 Kaminski, R.A. 12 Verhoef, D.
6 Kastelein, W. 13 Westerop, C.
7 Klein, T.B. 

Trainer : Mike van der Steen 06-20546434
Leiders : Joost van der Horst  06-50643481
  Ton van Westerop 06-22028826
Trainingstijden: Dinsdag 18.00 - 19.00 uur 
  Donderdag 18.00 - 19.00 uur 
Start trainingen: 17 Augustus 
Start beker: 21 Augustus 
Start competitie: 11 September 
Indeling KNVB: 7e Klasse 
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SIVEO E1 
1 Baas, J. 6 Spierenburg, H.J.W.
2 Bregman, L. 7 Vergeer, M.
3 Brink, van den L. 8 Vermeij, L.
4 Bruijn, A.D. 9. Kruijf, de G.G.
5 Langerak, M.

Trainers: Peter Vermeij jr.  06-12825418
  Danny Groenendijk 06-20058148
Leiders : Hans Bregman  06-42768466
  Peter Vermeij jr. 06-12825418
Trainingstijden: Dinsdag 18.00 - 19.00 uur
  Donderdag 18.00 - 19.00 uur
Start trainingen: 17 Augustus
Start beker: 21 Augustus
Start competitie: 11 September
Indeling KNVB: 6e Klasse

SIVEO E2 
1 Bakker, I.B. 6 Lagerweij, J.
2 Hoeven, van den R. 7 Onderwater, J.I.
3 Hoogeveen, R. 8 Verburg, A.
4 Hoppe, P.F. 9.   Broer, M.
5 Kastelein, A.C.

Trainers: Marvin Wisseloo 06-50602453
Leiders: Fergus van den Hoeven  06-22447458
  Tim Hoppe 06-23322290
Trainingstijden: Dinsdag 18.00 - 19.00 uur
  Donderdag 18.00 - 19.00 uur
Start trainingen: 17 Augustus
Start beker: 21 Augustus
Start competitie: 11 September
Indeling KNVB: 8e Klasse
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SIVEO E3 
1 Balvert, B. 6 Koster, J.
2 Blok, V. 7 Muit, M.
3 Horst, van der J. 8 Timmerman, L.C.
4 Zydek, M. 9 Uittenbogaard, D.M.
5. Sangers, R. 

Trainers : Sjoerd Blonk  0348-691586
  Mike Voorend 0348-691576
Leiders : Leen Blok   06-23420513
  Marcel Uittenbogaard 06-21597639
Trainingstijden : Dinsdag 17.00 - 18.00 uur
  Donderdag 17.00 - 18.00 uur
Start trainingen: 17 Augustus
Start beker: 21 Augustus
Start competitie: 11 September
Indeling KNVB: 9e Klasse

SIVEO F1
1 Arend, van der I.C. 5 Jong, de K.
2 Bruijn, W. 6 Verburg, F.
3 Frasa, J. 7 Verheul, R.C.W.
4 Hoogerbrugge, R.C. 8 Würsten, R.

Trainers: Ivo de Boggende  06-2247 9160
  Joey van Amerongen 0348-691567
Leiders: Edwin Hoogerbrugge  06-52670045
  Wim Frasa 06-20036153
Trainingstijden: Dinsdag 17.00 - 18.00 uur
  Donderdag 17.00 - 18.00 uur
Start trainingen: 17 Augustus
Start beker: 21 Augustus
Start competitie: 11 September
Indeling KNVB: 8e Klasse
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SIVEO F2 
1 Balvert, S. 5 Lagerweij, B.
2 Hoeven van den, S. 6 Muit, N.
3 Hoogeveen,  L. 7 Plomp, D.
4 Immerzeel, O. 8. Sangers, D.

Trainers : Wesley Voorend  0348-691837
  Lars v/d Plank 0348-691551
Leiders : Eric van den Hoeven  06-52072314
  Marcel Immerzeel 0348-690880
Trainingstijden : Donderdag 17.00 - 18.00 uur
Start trainingen: 19 Augustus
Start beker: 21 Augustus
Start competitie: 11 September
Indeling KNVB: 10e Klasse
 

SIVEO MB 
1 Bakker, J.J. 9 Kemp, T.I.
2 Groenendijk, D. 10 Klein, S.
3 Groenendijk, R. 11 Leeuw, de M.H.
4 Groot, de C. 12 Oostrum, van T.
5 Hoogerbrugge, S.E. 13 Vermeij, R.
6 Hovorka,  J.M. 14 Vianen, R.
7 Jong, de J. 15 Wind, van der S.
8 Kastelein, W. 

Trainers : Ruud Vermeij 06-22341049
  Ellet Versluis
Leiders : Rien Woerde  06-12769250
  Vacant
Trainingstijden: Maandag 18.15 - 19.15 uur
  Woensdag 18.00 - 19.00 uur
Start trainingen: 16 Augustus
Start beker: 21 Augustus
Start competitie: 11 September
Indeling KNVB: 1e Klasse
 
Verzoek aan ouders/verzorgers
De leiders en trainers (vrijwilligers) van dit team maken het mogelijk dat uw kind 
elke week kan trainen en zijn/haar voetbalwedstrijden kan spelen. Zij kunnen dit 
echter niet alleen en zullen u een aantal keren per seizoen vragen de teamtas te 
wassen en te rijden bij uitwedstrijden. Wij, als jeugdcommissie, gaan er vanuit 
dat dit geen enkel probleem voor u is en dat u dit graag voor uw kind over heeft!

Jeugdcommissie
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HUISREGELS JEUGDLEIDERS/TRAINERS BIJ SIVEO
Leiders/trainers:
•	 Leiders/trainers	 zijn,	 als	 het	 mogelijk	 is,	 tijdens	

douchen	aanwezig	in	de	kleedkamer.	Dit	om	wan-
gedrag	van	de	spelers	 te	voorkomen.	Zij	 letten	er	
ook	op	dat	er	niet	te	lang	gedoucht	wordt.

•	 Na	de	training	en	wedstrijd	zorgen	dat	de	kleedka-
mer	netjes	achtergelaten	wordt.	Probeer	ook	even	
bij	 thuiswedstrijden	 te	controleren	of	de	kleedka-
mer	van	de	tegenstander	netjes	achtergelaten	is.

•	 Leiders	ontvangen	de	tegenpartij	bij	thuiswedstrij-
den.	Vanaf	het	seizoen	2010/2011	zal	Rinus	Hooger-
brugge	ook	op	zaterdagochtend	aanwezig	zijn	om	
de	tegenstanders	te	ontvangen.

•	 Leiders	en	trainers	dragen	zorg	voor	de	spullen	van	
de	club:	 ruimen	ballen,	doelen	enz.	op	na	de	 trai-
ning.	 Leiders	 dragen	 zorg	 voor	 de	 inschietballen	
en	wedstrijdkleding	van	de	 teams.	Ouders	mogen	
aangewezen	worden	om	de	tenues	te	wassen.	Ook	
wijzen	zij	ouders	aan	die	bij	toerbeurt	rijden	bij	een	
uitwedstrijd.	Zij	stellen	de	ouders	op	de	hoogte	dat	
zij	hun	gereden	kilometers	aan	het	eind	van	het	sei-
zoen	kunnen	declareren.	De	leider	levert	het	com-
plete	overzicht	in	bij	Bram	Angenent.	Bij	een	elftal	
kan	men	per	wedstrijd	maximaal	4	auto’s	declare-
ren.	Bij	een	7-tal	2	auto’s.	

•	 Leiders	van	teams	die	voetballen	op	een	“half”	veld	
moeten	zelf	de	doeltjes	neerzetten	en	opruimen.

•	 Leiders	 moeten	 communiceren	 met	 de	 trainers	
over	de	trainingsopkomst.	Bij	de	D	t/m	A	speelt	ie-
mand	die	2x	traint	altijd	boven	iemand	die	1x	traint.	
Bij	 gelijk	 aantal	 trainingen	 per	 week	 wordt	 er	 bij	
toerbeurt	gewisseld.	Houd	een	wissellijst	bij	zodat	
je	altijd	bij	twijfel	spelers	de	lijst	kunt	tonen.	Bij	de	
E	en	F	wordt	er	bij	toerbeurt	gewisseld	en	is	de	trai-
ningsopkomst	niet	van	invloed.

•	 Leiders	zijn	verantwoordelijk	voor	het	invullen	van	
het	wedstrijdformulier	en	zorgen	dat	de	pasjes	er	
zijn.	De	spelerspasjes	mogen	niet	mee	naar	huis	ge-
nomen	worden.	

•	 Bij	spelerstekort	vraag	je,	via	de	leider,	een	speler	
uit	een	 lager	elftal/zevental.	Je	bent	verplicht	om	
als	je	spelers	over	hebt	er	eentje/twee	af	te	staan.	
Goed	 overleg	 is	 van	 groot	 belang.	 Er	 wordt	 geen	
speler	gevraagd	voordat	er	overleg	gepleegd	is	met	
de	leiders.	Doe	dit	zo	mogelijk	op	tijd.

•	 De	 leiders	 zijn	 het	 eerste	 aanspreekpunt	 naar	 de	
spelers	en	ouders	en	naar	de	club.

•	 Een	 leider	 wordt	 geïnformeerd	 bij	 afgelasting.	
Maak	een	afspraak	met	de	spelers	of	jij	dit	aan	de	
spelers	 doorgeeft	 of	 dat	 zij	 zelf	 moeten	 bellen	 op	
zaterdag.

•	 Bij	afgelastingen	 is	er	de	mogelijk	om	in	de	hal	 te	
trainen.	Aan	het	begin	van	het	seizoen	wordt	er	een	
tijdschema	gemaakt.

•	 Zorg	dat	je	team	op	tijd	op	het	veld	staat

•	 Bij	gelijke	tenues	zorgt	de	thuisclub	voor	afwijken-
de	tenues.

•	 Controleer	de	kledingtas	na	de	wedstrijd.
•	 Zonder	scheenbeschermers	wordt	er	niet	gevoet-

bald,	let	hierop.
•	 Alcohol	onder	de	16	jaar	is	niet	toegestaan	en	wordt	

bestraft	met	een	schorsing	van	1	wedstrijd.
•	 Roken	in	de	kleedkamer	is	verboden.
•	 Slaan,(grof)	 schelden	 en	 pesten	 wordt	 niet	 geac-

cepteerd.	Gebeurt	dit	tijdens	de	training	dan	wordt	
de	speler	hierop	aangesproken	,bij	herhaling	wordt	
je	weggestuurd	en	je	ouders	worden	op	de	hoogte	
gebracht.	Gebeurt	dit	hierna	nog	eens	dan	volgt	een	
schorsing	van	ten	minste	1	wedstrijd	.	Gebeurt	dit	
tijdens	een	wedstrijd:	het	veld	uit	en	douchen!	Een	
officiële	waarschuwing	volgt,	bij	herhaling	schor-
sing	van	ten	minste	1	wedstrijd.	

•	 Bij	 een	 rode	 kaart	 tijdens	 de	 wedstrijd	 beslist	 de	
jeugdcommissie	 of	 de	 speler	 een	 officiële	 waar-
schuwing	krijgt	of	direct	voor	ten	minste	één	wed-
strijd	geschorst	wordt	vanuit	de	vereniging	(onge-
acht	wat	de	KNVB	voor	beslissing	neemt).	Bij	een	
rode	 kaart	 door	 slaan	 of	 zeer	 grove	 overtreding	
wordt	de	speler	tenminste	voor	één	wedstrijd	ge-
schorst	door	de	vereniging.	Bij	gestaakte	wedstrijd	
door	misdraging	jeugdspeler	volgt	hoe	dan	ook	een	
schorsing	van	tenminste	één	vanuit	de	vereniging.	
Wordt	er	door	de	KNVB	een	boete	opgelegd	voor	
het	staken	van	de	wedstrijd	of	voor	wangedrag	dan	
zal	 deze	 betaald	 moeten	 worden	 door	 het	 desbe-
treffende	team.

•	 Als	je	constateert	dat	kleding	van	de	club	gedragen	
wordt	tijdens	de	training	of	als	dagelijkse	kleding,	
spreek	de	spelers	hier	dan	op	aan.	Het	is	niet	de	be-
doeling	van	de	gesponsorde	kleding	dat	het	buiten	
het	verenigingsgebeuren	gedragen	wordt.

•	 Aan	 het	 eind	 van	 het	 seizoen	 moeten	 de	 kleding-
tas,	 ballen,	 inloopshirts,	 trainingspakken	 en	 tas-
sen	worden	ingeleverd.	Geef	vermissing	of	schade	
even	door	aan	Wim	Kastelein	of	Margriet	Vermeij.	
De	 spelers	 hebben	 hierin	 ook	 een	 eigen	 verant-
woording.

•	 Een	super	gezellig	en	sportief	seizoen	toegewenst	
en	zijn	er	vragen	of	opmerkingen	neem	dan	contact	
op	met	het	aanspreekpunt	in	de	jeugdcommissie.

•	 Voor	de	A:	Ton	Steenbergen
•	 Voor	de	B:	Ton	Steenbergen
•	 Voor	de	C:	Edwin	de	Kruijf
•	 Voor	de	D:	Margriet	Vermeij
•	 Voor	de	E:	Margriet	Vermeij
•	 Voor	de	F;	Monique	Kasius
•	 Voor	de	MJ:	Monique	Kasius.	

Jeugdcommissie
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SIVEO F2, WAT EEN START ..!!,

Ook dit jaar kent Siveo weer enkele nieuwe F pupillen. De aanwas is helaas 
nog niet enorm, waardoor er sprake is van 1 nieuw team, de F2. De F2 bestaat 
uit 2 routiniers Lex Hoogeveen en Bart Lagerweij, welke hun sporen vorig jaar 
al verdient hebben bij de F3. Zij worden komend seizoen bijgestaan door 6 
nieuwe leden: Otto Immerzeel, Simone Balvert, Niels Muit, Damian Plomp, 
Damian Sangers en Stan van den Hoeven. De eerste training van 19 augustus 
werd al binnen 2 dagen gevolgd door de eerste bekerwedstrijd. Enigszins 
onwennig en gespannen werd het veld betreden, want velen wisten niet wat 
hun te wachten stond. Dat de dag echter zo soepel zou verlopen dat konden 
de 8 matadoren in hun stoutste dromen niet bevroeden. Aan de hand van 
Lex en Bart en ondersteunt door de puppyvoetbal trainingen werd de strijd 
aangevangen. De voetballertjes lieten al direct zien de bal graag naar elkaar 
over te spelen en de bal snel te willen veroveren bij balverlies. Gesteund door 
enthousiaste ouders werd er maar liefst met 15-0 gewonnen, waarschijnlijk 
een uitslag welke ze maar 1x in hun leven meemaken. Er zullen ongetwijfeld 
nog vele tegenslagen volgen in hun prille voetballeven, maar deze overwinning 

HUISREGELS JEUGDSPELERS BIJ SIVEO
Spelers:
•	 Ieder	speler	wordt	geacht	te	douchen	na	de	wed-

strijd	en	training.
•	 Ieder	speler	meldt	zich	af	bij	de	trainer	als	hij/zij	niet	

kan	 deelnemen	 aan	 de	 training.	 Trainers	 stoppen	
veel	vrije	tijd	in	jouw	training,	dus	verzuim	alleen	als	
je	echt	niet	kan!

•	 Iedere	speler	meldt	zich,	als	het	mogelijk	is	(vakan-
tie),	op	tijd	af	als	hij/zij	niet	aan	een	wedstrijd	kan	
meedoen.	

•	 Slaan,	(grof)	schelden	en	pesten	wordt	niet	geac-
cepteerd.	Gebeurt	dit	tijdens	de	training	dan	wordt	
de	speler	hierop	aangesproken,	bij	herhaling	wordt	
je	weggestuurd	en	je	ouders/verzorgers	worden	op	
de	 hoogte	 gebracht.	 Gebeurt	 dit	 hierna	 nog	 eens	
dan	volgt	een	schorsing	van	ten	minste	1	wedstrijd	
.	Gebeurt	dit	 tijdens	een	wedstrijd:	het	veld	uit	en	
douchen	 !	 Een	 officiële	 waarschuwing	 volgt,	 bij	
herhaling	schorsing	van	ten	minste	1	wedstrijd.	

•	 Bij	 een	 rode	 kaart	 tijdens	 de	 wedstrijd	 beslist	 de	
jeugdcommissie	 of	 de	 speler	 een	 officiële	 waar-
schuwing	 krijgt	 of	 direct	 voor	 ten	 minste	 één	
wedstrijd	 geschorst	 wordt	 vanuit	 de	 vereniging	
(ongeacht	 wat	 de	 KNVB	 voor	 beslissing	 neemt).	
Bij	een	rode	kaart	door	slaan	of	zeer	grove	overtre-
ding	wordt	de	speler	tenminste	voor	één	wedstrijd	
geschorst	 door	 de	 vereniging.	 Bij	 een	 gestaakte	
wedstrijd	 door	 misdraging	 van	 een	 jeugdspeler	
volgt	hoe	dan	ook	een	schorsing	van	tenminste	één	

wedstrijd	 vanuit	 de	 vereniging.	 Wordt	 er	 door	 de	
KNVB	een	boete	opgelegd	voor	het	staken	van	de	
wedstrijd	of	voor	wangedrag	dan	zal	deze	betaald	
moeten	worden	door	het	desbetreffende	team.

•	 Geen	alcohol	onder	de	16	jaar,	wordt	je	zelfs	alleen	
maar	 GEZIEN	 met	 alcohol	 op	 het	 sportcomplex	
volgt	een	schorsing	van	1	wedstrijd.	Er	wordt	niet	
gerookt	in	de	kleedkamers.

•	 Je	laat	de	kleedkamers	zowel	na	de	training	als	na	
de	wedstrijd	schoon	en	heel	achter.

•	 Je	 draagt	 verantwoording	 voor	 de	 spullen	 van	
Siveo,	 ballen	 dus	 na	 de	 training	 netjes	 opruimen.	
Gesponsorde	 kleding	 draag	 je	 alleen	 voor	 en	 tij-
dens	 wedstrijden	 en	 het	 is	 toegestaan	 als	 je	 een	
activiteit	uitoefent	voor	de	club	bv.	fluiten	van	een	
wedstrijd	of	bij	training/begeleiding	van	een	team.	

•	 Wisselbeleid:	 Vanaf	 de	 D	 is	 de	 trainingsopkomst	
medebepalend,	 een	 speler	 die	 2x	 traint	 gaat	 voor	
een	speler	die	1x	traint.	Bij	gelijke	trainingen	wordt	
er	bij	toerbeurt	gewisseld.

•	 Behandel	elkaar	met	respect.
•	 Maak	er	een	super	gezellig	en	sportief	seizoen	van	

en	heb	je	vragen	of	opmerkingen	ga	dan	naar	je	lei-
der/trainer	of	iemand	van	de	jeugdcommissie.

•	 Het	dragen	van	scheenbeschermers	tijdens	de	trai-
ning	en	wedstrijd	is	verplicht!

Jeugdcommissie
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kunnen ze in hun zak steken en zullen ze in geuren en kleuren navertellen. 
Uiteraard zullen wij in het Siveo Nieuws over de voortgang van de allernieuwste 
pupillen blijven berichten.   

Eric van den Hoeven

Achter vlnr: leiders Marcel Immerzeel en Eric van den Hoeven
Voor vlnr:  Otto Immerzeel, Niels Muit, Damian Plomp, Lex Hoogeveen, Bart 
Lagerweij, Simone Balvert, Stan van den Hoeven en Damian Sangers
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VOORLOPIG PROGRAMMA PER SIVEOTEAM

Kijk altijd op het bord in de kantine, op voetbal.nl of op siveo.nl 
voor de definitieve gegevens.

Dat.	 tijD		 		Siveo-1
18/09	 14:30	 *SIVEO	 -	 RIJNSTREEK
25/09	 14:00	 		AARLANDERVEEN	 -*	SIVEO
02/10	 14:30	 		DCV			 -*	SIVEO
09/10	 14:30	 *SIVEO	 -	 LINSCHOTEN
16/10	 14:30	 		ROHDA	 -*	SIVEO
30/10	 14:30	 *SIVEO	 -	 SPV	
06/11	 15:00	 		SDV			 -*	SIVEO
13/11	 14:30	 *SIVEO	 -	 SPORTIEF		
20/11	 15:00	 		SCHIEBROEK	 -*	SIVEO
04/12	 14:30	 *SIVEO	 -	 ZWAMMERDAM
11/12	 14:30	 		PERKOUW	 -*	SIVEO

Dat.	 tijD		 Siveo-2
18/09	 12:15	 *SIVEO	2	 -	 WDS	2
25/09	 12:00	 		TAVV	2	 -*	SIVEO	2
02/10	 12:15	 *SIVEO	2	 -	 SPORTLUST	4
09/10	 12:00	 		QUICK	BOYS	5	 -*	SIVEO	2
16/10	 12:00	 		DWO	2	 -*	SIVEO	2
30/10	 12:15	 *SIVEO	2	 -	 DSO	3
06/11	 12:00	 		ROHDA	2	 -*	SIVEO	2
13/11	 12:15	 *SIVEO	2	 -	 ARC	4
20/11	 12:00	 		ALPHA	2	 -*	SIVEO	2
04/12	 12:30	 		SOCCER	BOYS	2	 -*	SIVEO	2
11/12	 12:15	 *SIVEO	2	 -	 ZWAMMERDAM	2

Dat.	 tijD		 Siveo-3							
18/09	 12:30	 		LINSCHOTEN	2	 -*	SIVEO	3
25/09	 12:30	 *SIVEO	3	 -	 HAZERSW	BOYS	2
02/10	 14:30	 		ALPHIA	4	 -*	SIVEO	3
09/10	 12:30	 *SIVEO	3	 -	 BE	FAIR	5	
16/10	 12:30	 *SIVEO	3	 -	 ARC	6
30/10	 14:30	 		ZWAMMERDAM	3	 -*	SIVEO	3
06/11	 12:30	 *SIVEO	3	 -	 QUICK	BOYS	8
13/11	 14:00	 		QUICK	BOYS	9	 -*	SIVEO	3
20/11	 12:30	 *SIVEO	3	 -	 SPORTLUST	5
04/12	 12:30	 *SIVEO	3	 -	 OEGSTGEEST	2
11/12	 12:00	 		WOUBRUGGE	2	 -*	SIVEO	3

Dat.	 tijD		 Siveo-4	
18/09	 14:30	 *SIVEO	4	 -	 ROHDA	4
25/09	 12:00	 		TAVV	3	 -*	SIVEO	4
02/10	 14:30	 *SIVEO	4	 -	 xx
09/10	 14:30	 		WDS	3	 -*	SIVEO	4
16/10	 14:30	 		SPORTLUST	6	 -*	SIVEO	4
30/10	 14:30	 *SIVEO	4	 -	 KATWIJK	10
06/11	 12:00	 		AARLANDERVEEN	2	-*	SIVEO	4
13/11	 14:30	 *SIVEO	4	 -	 MOERKAPELLE	3
20/11	 12:00	 		SPORTIEF	2	 -*	SIVEO	4
04/12	 14:30	 		NOORDWIJK	9	 -*	SIVEO	4
11/12	 14:30	 *SIVEO	4	 -	 ARC	7

Dat.	 tijD		 		Siveo-5
18/09	 12:30	 		WDS	5	 -*	SIVEO	5
25/09	 14:30	 *SIVEO	5	 -	 AARLANDERVEEN	4
02/10	 12:15	 		TAVV	8	 -*	SIVEO	5
09/10	 16:15	 *SIVEO	5	 -	 SPORTLUST	15
16/10	 14:30	 *SIVEO	5	 -	 LINSCHOTEN	4
30/10	 16:15	 		ARC	18	 -*	SIVEO	5
06/11	 14:30	 *SIVEO	5	 -	 SPORTIEF	3
13/11	 16:15	 		RIJNSB	BOYS	16	 -*	SIVEO	5
20/11	 14:30	 *SIVEO	5	 -	 VVSB	8
04/12	 14:30	 *SIVEO	5	 -	 ZEVENHOVEN	6
11/12	 12:00	 		ZWAMMERDAM	5	 -*	SIVEO	5

Dat.	 tijD		 		Siveo-a1
18/09	 14:30	 		ALTIOR	A1	 -*	SIVEO	A1		
25/09	 14:30	 *SIVEO	A1	 -	 ALPH	BOYS	A3
02/10	 14:30	 		ZEVENHOVEN	A1	 -*	SIVEO	A1		
09/10	 14:30	 *SIVEO	A1	 -	 KICKERS	A1
16/10	 14:30	 *SIVEO	A1	 -	 NIC	BOYS	A1
30/10	 15:00	 		LINSCHOTEN	A1	 -*	SIVEO	A1		
06/11	 14:30	 *SIVEO	A1	 -	 ALPHEN	A1	
13/11	 14:30	 		WOERDEN	A1	 -*	SIVEO	A1		
20/11	 14:30	 *SIVEO	A1	 -	 ALPHIA	A1	
04/12	 14:30	 *SIVEO	A1	 -	 SPORTLUST	A2
11/12	 15:00	 		NIEUWKOOP	A1	 -*	SIVEO	A1		
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Dat.	 tijD		 Siveo-a2								
18/09	 15:00	 MEERBURG	A3	 -*	SIVEO	A2		
25/09	 11:00	 *SIVEO	A2	 -	 ROHDA	A2		
02/10	 10:15	 		TAVV	A2	 -*	SIVEO	A2		
09/10	 16:15	 *SIVEO	A2	 -	 XX		
16/10	 12:30	 *SIVEO	A2	 -	 NIC	BOYS	A2
30/10	 12:45	 		UNIO	A2	 -*	SIVEO	A2		
06/11	 12:30	 *SIVEO	A2	 -	 ARC	A5
13/11	 13:00	 		WOERDEN	A2	 -*	SIVEO	A2		
20/11	 12:30	 *SIVEO	A2	 -	 NIEUWKOOP	A2
04/12	 10:45	 *SIVEO	A2	 -	 LINSCHOTEN	A2
11/12	 12:30	 		WDS	A2	 -*	SIVEO	A2		

Dat.	 tijD		 Siveo-B1								
18/09	 10:45	 *SIVEO	B1	 -	 ARC	B4
25/09	 14:30	 		ALPH	BOYS	B4	 -*	SIVEO	B1		
02/10	 11:15	 		ZEVENHOVEN	B1				 -*	SIVEO	B1		
09/10	 10:45	 *SIVEO	B1	 -	 ROAC	B1
16/10	 11:00	 		LINSCHOTEN	B1				 -*	SIVEO	B1		
30/10	 10:45	 *SIVEO	B1	 -	 VEP	B2
06/11	 13:00	 		WOERDEN	B2	 -*	SIVEO	B1		
13/11	 10:45	 *SIVEO	B1	 -	 NIEUWKOOP	B2
20/11	 12:30	 		KAMERIK	B1	 -*	SIVEO	B1		
04/12	 09:30	 		ZWAMMERDAM	B1	 -*	SIVEO	B1		
11/12	 12:45	 *SIVEO	B1	 -	 SPORTLUST	B3

Dat.	 tijD		 		Siveo-C1
18/09	 10:30	 *SIVEO	C1	 -	 NIEUWKOOP	C2
25/09	 11:00	 		BERKEL	C2	 -*	SIVEO	C1		
02/10	 10:45	 *SIVEO	C1	 -	 VEP	C1
09/10	 14:00	 		ARC	C4	 -*	SIVEO	C1		
16/10	 10:45	 *SIVEO	C1	 -	 BERNARDUS	C2
30/10	 11:00	 		REEUWIJK	C1	 -*	SIVEO	C1		
06/11	 10:45	 *SIVEO	C1	 -	 WOUBRUGGE	C1
13/11	 09.30	 *SIVEO	C1	 -	 MEERBURG	C2
20/11	 12:30	 		ALPH	BOYS	C4	 -*	SIVEO	C1		
04/12	 12:15	 		ROAC	C1	 -*	SIVEO	C1		
11/12	 10:45	 *SIVEO	C1	 -	 RVC	C1

Dat.	 tijD		 		Siveo-C2
18/09	 10:15	 		ALPHEN	C2	 -*	SIVEO	C2		
25/09	 10:30	 *SIVEO	C2	 -	 ALPHIA	C2	
02/10	 11:00	 		KAMERIK	C2	 -*	SIVEO	C2		
09/10	 09:30	 *SIVEO	C2	 -	 NIEUWKOOP	C4
16/10	 09:00	 		HAZERSW	BOYS	C4		-*	SIVEO	C2		
30/10	 09:30	 *SIVEO	C2	 -	 ALKMANIA	C4
06/11	 09:30	 		ZEVENHOVEN	C2				 -*	SIVEO	C2		
13/11	 14:00	 		MEERBURG	C6	 -*	SIVEO	C2		
20/11	 10:45	 *SIVEO	C2	 -	 ARC	C10
04/12	 09:30	 *SIVEO	C2	 -	 NIC	BOYS	C2
11/12	 11:15	 		DSO	C8	 -*	SIVEO	C2		

Dat.	 tijD		 		Siveo-D1
18/09	 10:15	 		NIEUWKOOP	D4	 -*	SIVEO	D1		
25/09	 09:45	 *SIVEO	D1	 -	 KAMERIK	D2
02/10	 09:00	 		ALTIOR	D2	 -*	SIVEO	D1		
09/10	 09:30	 *SIVEO	D1	 -	 TAVV	D4
16/10	 09:00	 		FLOREANT	D4	 -*	SIVEO	D1		
30/10	 09:30	 *SIVEO	D1	 -	 KICKERS	D2
06/11	 12:00	 		MEERBURG	D6	 -*	SIVEO	D1		
13/11	 09:30	 *SIVEO	D1	 -	 WOERDEN	D4
20/11	 00:00	 		XX				 -*	SIVEO	D1		
27/11	 08:30	 		ARC	D9	 -*	SIVEO	D1		

Dat.	 tijD		 		Siveo-e1								
18/09	 09:15	 *SIVEO	E1	 -	 ALPHEN	E2	
25/09	 08:45	 		MEERBURG	E5	 -*	SIVEO	E1		
02/10	 09:30	 *SIVEO	E1	 -	 RCL	E9
09/10	 09:00	 		NIEUWKOOP	E4	 -*	SIVEO	E1		
16/10	 09:30	 *SIVEO	E1	 -	 ALPH	BOYS	E5
30/10	 10:15	 		WOERDEN	E3	 -*	SIVEO	E1		
06/11	 09:30	 *SIVEO	E1	 -	 ARC	E6
13/11	 10:30	 		KICKERS	E2	 -*	SIVEO	E1		
20/11	 09:30	 *SIVEO	E1	 -	 X
27/11	 09:30	 *SIVEO	E1	 -	 ALTIOR	E2	
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Dat.	 tijD		 		Siveo-e2								
18/09	 09:00	 		ALPHEN	E4	 -*	SIVEO	E2		
25/09	 08:30	 *SIVEO	E2	 -	 SPORTLUST	E9
02/10	 09:45	 		ALPH	BOYS	E10				 -*	SIVEO	E2		
09/10	 09:15	 *SIVEO	E2	 -	 ARC	E12
16/10	 09:45	 		NSV	E2	 -*	SIVEO	E2		
30/10	 08:30	 *SIVEO	E2	 -	 ALKMANIA	E4
06/11	 08:30	 		SJZ	E5	 -*	SIVEO	E2		
13/11	 09:45	 		KAMERIK	E3	 -*	SIVEO	E2		
20/11	 09:30	 *SIVEO	E2	 -	 TAVV	E4
27/11	 08:30	 		ZEVENHOVEN	E2				 -*	SIVEO	E2		

Dat.	 tijD		 		Siveo-e3								
18/09	 10:30	 		ALTIOR	E4	 -*	SIVEO	E3		
25/09	 08:30	 *SIVEO	E3	 -	 NSV	E4
02/10	 10:00	 		BERNARDUS	E5	 -*	SIVEO	E3		
09/10	 09:15	 *SIVEO	E3	 -	 ALPH	BOYS	E13
16/10	 08:30	 		KAMERIK	E4	 -*	SIVEO	E3		
30/10	 08:30	 *SIVEO	E3	 -	 WOERDEN	E6
06/11	 13:45	 		ARC	E16	 -*	SIVEO	E3		
13/11	 08:30	 *SIVEO	E3	 -	 ZWAMMERDAM	E2
20/11	 09:00	 		LINSCHOTEN	E2				 -*	SIVEO	E3		
27/11	 08:45	 		MEERBURG	E12	 -*	SIVEO	E3		

Dat.	 tijD		 		Siveo-F1								
18/09	 08:30	 		ARC	F7	 -*	SIVEO	F1		
25/09	 08:30	 *SIVEO	F1	 -	 MEERBURG	F6
02/10	 09:00	 		DOSR	F3	 -*	SIVEO	F1		
09/10	 08:30	 *SIVEO	F1	 -	 KICKERS	F2
16/10	 08:30	 *SIVEO	F1	 -	 SPORTLUST	F5
30/10	 10:15	 		NIEUWKOOP	F5	 -*	SIVEO	F1		
06/11	 08:30	 *SIVEO	F1	 -	 VEP	F4
13/11	 11:30	 		TAVV	F2	 -*	SIVEO	F1		
20/11	 09:30	 *SIVEO	F1	 -	 ALPH	BOYS	F8
27/11	 10:15	 		WOERDEN	F4	 -*	SIVEO	F1

Dat.	 tijD		 		Siveo-F2								
18/09	 09:15	 *SIVEO	F2	 -	 NIEUWKOOP	F7
25/09	 09:30	 		WDS	F2	 -*	SIVEO	F2		
02/10	 09:30	 *SIVEO	F2	 -	 SPORTLUST	F9
09/10	 09:00	 		WOERDEN	F9	 -*	SIVEO	F2		
16/10	 08:30	 		ZWAMMERDAM	F2		 -*	SIVEO	F2		
30/10	 09:30	 *SIVEO	F2	 -	 ALTIOR	F3
06/11	 09:00	 		VEP	F6	 -*	SIVEO	F2		
13/11	 08:30	 *SIVEO	F2	 -	 NIC	BOYS	F3
20/11	 11:00	 		NSV	F5	 -*	SIVEO	F2		
27/11	 09:30	 *SIVEO	F2	 -	 KAMERIK	F2

Dat.	 tijD		 		Siveo-Da	1			
18/09	 14:30	 		DOCOS	DA1	 -*	SIVEO	DA1	
25/09	 12:45	 *SIVEO	DA1	 -	 SOCCER	BOYS	DA1		
02/10	 14:30	 		NOOTDORP	DA1	 -*	SIVEO	DA1	
09/10	 12:00	 *SIVEO	DA1	 -	 RKAVV	DA1	
16/10	 12:15	 		RIJNVOGELS	DA2	 -*	SIVEO	DA1	
30/10	 12:45	 *SIVEO	DA1	 -	 ARC	DA1
06/11	 11:00	 		BERKEL	DA2	 -*	SIVEO	DA1	
13/11	 12:45	 *SIVEO	DA1	 -	 VREDENBURCH	DA1		
20/11	 16:15	 		JODAN	BOYS	DA2	 -*	SIVEO	DA1	
04/12	 11:30	 		DIE	HAGHE	DA1		 -*	SIVEO	DA1	
11/12	 14:30	 *SIVEO	DA1	 -	 KOUDEKERK	DA1

Dat.	 tijD		 		Siveo-Da	2
18/09	 10:45	 *SIVEO	DA2	 -	 JODAN	BOYS	DA3
25/09	 11:15	 		OUDEWATER	DA1		 -*	SIVEO	DA2	
02/10	 10:45	 *SIVEO	DA2	 -	 SPORTLUST	DA2
09/10	 10:30	 		KAGIA	DA2	 -*	SIVEO	DA2	
16/10	 12:00	 		ZWAMMERDAM	DA1	-*	SIVEO	DA2	
30/10	 11:00	 *SIVEO	DA2	 -	 LINSCHOTEN	DA1
06/11	 14:30	 		ROHDA	DA2	 -*	SIVEO	DA2	
13/11	 11:00	 *SIVEO	DA2	 -	 ARC	DA3			
20/11	 13:15	 		NIEUWERKERK	DA1	-*SIVEO	DA2	
04/12	 12:15	 		AMMERSTOL	DA1		 -*	SIVEO	DA2	
11/12	 10:45	 *SIVEO	DA2	 -	 ALPHIA	DA1

Dat.	 tijD		 		Siveo-MB
18/09	 12:30	 		CABAUW	MB1	 -*	SIVEO	MB1	
25/09	 11:00	 *SIVEO	MB1	 -	 SJC	MB1			
02/10	 14:00	 		BERNARDUS	MB1		 -*	SIVEO	MB1	
09/10	 10:45	 *SIVEO	MB1	 -	 STOMPWIJK	MB1
16/10	 10:45	 *SIVEO	MB1	 -		LINSCHOTEN	MB1
30/10	 10:00	 		RCL	MB1	 -*	SIVEO	MB1	
06/11	 10:45	 *SIVEO	MB1	 -	 VEP	MB1			
13/11	 10:30	 		RIJNSB	BOYS	MB1	 -*	SIVEO	MB1	
20/11	 10:45	 *SIVEO	MB1	 -	 SVS	MB1			
27/11	 12:30	 		KICKERS	MB1	 -*	SIVEO	MB1	
04/12	 13:30	 		SVS	MB1	 -	 SIVEO	MB1		


