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VAN DE REDACTIE

Wat is het plotselinge overlijden van Wim Kastelein binnen onze gelederen 
ontzettend hard ingeslagen. Het is ook niet te bevatten dat de altijd op de 
Beemd actieve ex-voorzitter en erelid zo abrupt uit ons midden is weggerukt. 
En wat een klap vooral natuurlijk voor Hanneke, Winnie, Sanne en Thom. 
Uiteraard staat dit Siveo Nieuws voor een heel belangrijk deel in het teken 
van het afscheid van Wim. Wij hebben een “In Memoriam” opgenomen voor 
de man die zo’n enorme betekenis heeft gehad voor onze club. De bijdrage 
is voorzien van foto’s van Wim, zoals we hem kenden van vroeger, maar ook 
foto’s zoals de huidige jeugd hem in het geheugen heeft gegrift. Vooral zij ook 
toonden zoveel respect voor Mister Siveo. Dat bleek wel tijdens de zo massale 
opkomst bij de condoleance op vrijdagavond en bij de indrukwekkende geel-
blauwe erehaag vanuit de Beemd op zaterdag. Ook van dat laatste hebben 
wij – uiteraard in nauw overleg met de familie – foto’s in dit Siveo Nieuws 
geplaatst. 
En dan kost het echt veel moeite om de draad weer op te pakken. Dat merkt 
het bestuur natuurlijk in al zijn facetten. Hoe worden de vele taken van Wim 
nu opgepakt? Dat is bepaald geen eenvoudige klus en eist van de leden niet 
alleen wat begrip, maar vooral ook daadwerkelijke steun. Paul Vonk, de man 
die jarenlang heel nauw samenwerkte met Wim, doet daartoe in deze editie 
ook een nadrukkelijk beroep. 
Moeite kost het ook nog onze vlaggendragers om de plek te veroveren die 
we van hen verwachten. Maar de ommekeer lijkt bereikt bij het “sponsorduel 
van Bolton” tegen Argon. Toen bleken we toch echt tot veel meer in staat 
te zijn dan de plek op de ranglijst aangeeft. En het is fijn dat dit dan ook 
wordt bevestigd in het eerstvolgende competitieduel tegen SDV. De ruime 
5-0 overwinning moet vertrouwen bieden voor de confrontatie tegen koploper 
DCV, zaterdag op de Beemd.
Verder in dit Siveo Nieuws in het jeugddeel uiteraard ook nog aandacht voor 
het trieste overlijden van Ruud Balvert, op nog zo’n jeugdige leeftijd. We zullen 
zijn brede lach langs de lijn missen, zeker bij de teams van zijn kinderen. 
Ten slotte vragen we graag aandacht voor de komende Algemene Leden-
vergadering op vrijdag 28 oktober 2011, aanvang 20.00 uur. Een grote opkomst 
is zeker in deze tijd heel welkom.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

Volgende inleverdatum kopij:
16 december 2011
45e jaargang nr. 2, oktober 2011
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VAN DE VOORZITTER 

Raar is het. Raar om nú dit stukje van de voorzitter te schrijven met het verlies 
van Wim, nu anderhalve maand geleden, nog zo vers in het geheugen. Vele 
edities van ons clubblad, met bijna altijd wel een stukje van Wim, heb ik met 
plezier gelezen. Of het nu het stukje van de voorzitter was, een oproep voor 
barmedewerkers of de ranglijsten en wedstrijdprogramma’s, die Wim altijd 
aanleverde. 
Als donderslag bij heldere hemel kwam die eerste zondag in september het 
nieuws tot mij dat Wim door de hulpdiensten uit huis en naar het ziekenhuis 
was gebracht. Het uiteindelijke bericht dat het definitief voorbij was, gaf 
me het gevoel van verslagenheid. Ook al was ik ontzettend geschrokken, 
echt beseffen deed ik het nog niet. Dit volgde pas in de dagen erna. Een 
onvoorstelbaar grote klap, met name voor Hanneke en de kinderen natuurlijk.
Wim verdiende een respectvol, waardig afscheid en dat heeft hij ook gekregen. 
Het voelde erg fijn om als Siveo een aandeel hierin te mogen hebben. We 
leven zó enorm mee met Hanneke, Sanne & Thom, Winnie en alle familie en 
hebben alles binnen onze mogelijkheden gedaan om hen te ondersteunen en 
bij te staan in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd. De Siveo-familie heeft haar 
aard en kracht getoond en daar ben ik dan ook héél trots op!! De geel-blauwe 
erehaag was zeer indrukwekkend en ik krijg nog steeds kippenvel als ik daar 
aan terugdenk, zo mooi! Wij, als Siveo, zijn heel blij dat we dit voor Wim en de 
familie hebben kunnen en mogen doen. We zien het als een grote eer.
Ondanks alles zullen we de draad toch weer moeten oppakken. Hoe moeilijk 
dat ook is. Siveo zal niet meer hetzelfde zijn, nu we onze Wim, onze duizendpoot 
missen. MAAR, ik weet zeker dat we met z’n allen, door de handen ineen te 
slaan, met bezieling en passie voor ons geel-blauwe cluppie, zijn levenswerk 
door kunnen laten bloeien. 

Rikkert

Heel Zegveld is uitgelopen om ons erelid Wim Kastelein de laatste eer te bewijzen.
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IN MEMORIAM, ERELID WIM KASTELEIN

Wat gonsden de geruchten op die zondag, 
de 4e september 2011, door ons dorpje. In de 
ochtenduren hadden verschillende personen 
al de eerste tekenen kunnen opvangen van het 
onheil dat zich afspeelde op de Middenweg bij 
ons aller Wim Kastelein. Politieauto, ziekenauto 
en brandweer voor de deur, het moest wel ernstig 
zijn. En dat bleek ook naarmate de bewuste 
zondag vorderde. De prognoses werden in de loop 
van die zondag alsmaar slechter en menigeen in 
onze kring zou de nacht van zondag op maandag 
slechts sporadisch de slaap kunnen vatten, met 
de gedachte natuurlijk bij Wim, Hanneke en de 
kinderen. En de dag daarop kwam de definitieve 
klap, Wim was aan de gevolgen van een ernstige 

hersenbloeding overleden. Onwezenlijk, op zijn Siveo-zaterdag nog de hele dag 
in touw bij Siveo, en dan een dagje later zo plots het einde. En het weekend 
daarop het onvergetelijke massale afscheid op de vrijdagavond, gevolgd door 
de gevormde erehaag van geel-blauwen die hem op zijn Siveo-zaterdag voor 
het laatst begeleidden vanuit de Beemd. Een heel indrukwekkend afscheid van 
een ook heel bijzondere Siveoman.

Eigenlijk doen wij Wim ook meteen tekort als we het hebben over zijn Siveo-
zaterdag. Hij was namelijk altijd de hele week in touw bij ons cluppie. Zo begon het 
al op de maandag als hij net voor of net na zijn schooluren de kantinevoorraden 
ging tellen. Daarbij paste een ongetwijfeld kritisch oog op de kantine-omzetten. 
En zo ging het dag voor dag, telkens maar weer even controleren of het allemaal 
nog goed liep, of er niet wat bijzonders gebeurde op de Beemd. En dat niet alleen 
met de kantine-omzetten, maar met allerhand andere zaken, zoals het verzorgen 
van de kantinebezetting en de inroostering, maar ook de kantine-inkopen. Voor de 
meesten van ons waren er daarnaast heel veel onzichtbare zaken. Wat te denken 
van de hele ledenadministratie, het archiefbeheer, maar ook het verzorgen van 
de kleding (waaronder het regelen van het wassen en het laten maken van de 
kleding) en het bijhouden van de standenborden. Hij was dus bepaald niet alleen 
de scheidsrechter en ex-voorzitter. Juist door het aftreden als voorzitter had hij 
nog wat meer tijd om alles bij zijn cluppie onder controle te hebben. 

Hoe is dat zo gegroeid? Wim was toch bepaald niet het prototype van een 
voetballer. Hij meldde zich dan ook pas op 17-jarige leeftijd bij ons cluppie 
aan. Zijn vrienden hadden eigenlijk veel meer met voetbal dan Wim, die de 
bal op straat vermoedelijk nog nooit had aangeraakt. Zijn voetbaltechnische 
kwaliteiten waren ook maar van een zeer beperkt niveau. Dat wist Wim zelf 
ook maar al te goed. Hij had geen moeite met het feit dat zijn plekkie niet 
hoger reikte dan de A2-junioren en dat hij vervolgens bij de senioren in de 
laagste teams zou belanden.
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Wim in Siveo-5 (geheel in het midden van de achterste rij), een team dat goeddeels 
bestond uit wat oudere maatjes vanuit de vroegere selectieteams. 

Maar de uitdaging lag bij Wim dan ook op een heel ander terrein. Hij ging 
zich namelijk al heel snel indringend bemoeien met het verenigingsgebeuren 
en met name de organisatie. Hij was meteen prominent aanwezig en actief 
betrokken bij allerlei acties, zoals de grote jaarlijkse bazar. Zijn kwaliteiten 
kwamen duidelijk voor het voetlicht en binnen 2 jaar zat Wim in het bestuur 
en direct ook al in de organisatie van het 15-jarige bestaan. Een jaartje later 
nam hij op 21-jarige leeftijd al het complete secretariaat van Siveo op zich. 
Een hele klus, zeker in het tijdperk dat alles nog uitvoerig met de hand werd 
uitgewerkt. En dat door een perfectionist als Wim; de Siveo-archieven stralen 
de degelijkheid daarvan nog steeds uit. 

Waar kwam het enthousiame voor Siveo in die beginfase vandaan? Zoals 
zovelen was ook Wim bevangen geraakt door zo’n andere Siveo-icoon, Jan 
van den Hoeven. Samen pakten zij de zaken zeer serieus aan en dat ging in 
een bijzonder goede harmonie. Dat bleek wel uit de intensieve contacten die 
zij hadden, ook samen met hun partners, Hanneke en Annemarie. Dat bleef 
niet beperkt tot de bestuurskamer. Zij brachten met z’n vieren vaak een groot 
deel van de zondag bij Jan door. De doordeweekse beslommeringen bij Siveo 
werden dan geëvalueerd en zij wisten elkaar te stimuleren tot allerhand nieuwe 
initiatieven. En bovendien, de jeugd werd als het ware van de straat geplukt 
om te komen voetballen. Mede door de inbreng van Wim en Jan maakte Siveo 
in die periode de grootste groei uit de geschiedenis door, met eind jaren 70 
bijvoorbeeld 7 seniorenteams en in alle jeugdcategorieën minimaal 2 teams. 
Een aantal dat heden ten dage zelfs een illusie is. 
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Wim als jeugdige Siveo-voorzitter met KNVB-voorzitter Bredie. 

Wim liet zich bij tegenslagen ook niet snel uit het 
veld slaan. Toen de nieuwbouw aan de Milandweg 
was voltooid raakte het Siveo-bestuur onverwacht 
in een soort crisis. Ëén man bleef boven alle partijen 
staan en dat was tekenend voor de persoon van 
Wim. Hij schroomde in die moeilijke periode niet 
om als jongeling het leiderschap op zich te nemen 
en met verve de voorzittershamer te gaan hanteren 
tussen een volstrekt nieuwe groep. En Wim groeide 
uit tot een ’voorzitter van de leden’, ofwel een man 
die zich bij allerhand werkzaamheden tussen 
het werkvolk manifesteerde, bijvoorbeeld ook bij 
de onderhoudswerkzaamheden en de bouw. Hij 
pakte steeds in woord en daad de voortrekkersrol 
en daarmee wist hij vooral ook de jeugd voor zich 
te winnen, en dat natuurlijk allemaal in het belang 
van zijn cluppie Siveo. 

Wim, ook in latere jaren nog altijd actief voor  
het aanmelden van weer een nieuw jeugdlid. 

Onder leiding van voorzitter Wim werden vervolgens historische stappen 
gezet. De trainingshal werd gerealiseerd en die werd later in een uniek project 
ook nog voorzien van kunstgras. En nog geen paar jaar later kon hij trots ook 
nog de opening van de nieuwe tribune aankondigen. 
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Maar Wim bleef met beide benen op de grond staan, een nuchtere man die 
zich niet liet meeslepen in een halleluja-stemming, maar daarnaast ook positief 
bleef als het even tegenzat. Hij hield er niet zo van om in de belangstelling te 
staan, maar bleef liever op de achtergrond. Z’n credo was altijd: “Je moet 
niet denken wat de club voor jou kan betekenen, maar wat jij voor de club 
kan betekenen”. En het was voor hem ook allemaal zo vanzelfsprekend … 
”Het is voor mij geen werk” zei hij altijd, “Ik vind het gewoon leuk om te doen’! 
Hij wilde ook beslist niet bedankt worden. Hij benadrukte dan ook dat hij 
absoluut niet door de KNVB in het zonnetje gezet wilde worden. Gelukkig 
hebben we hem met een smoes naar Siveo kunnen lokken zodat hij de Zilveren 
Waarderingsspeld van de KNVB in ontvangst kon nemen. Achteraf vond Wim 
het gelukkig toch wél heel leuk. 

Wim ontvangt de Zilveren Waarderingsspeld van de KNVB

De behouden en degelijke wijze waarop Wim de club leidde, sierde hem en 
heeft de club zo mooi doen opbloeien. Bij zijn afscheid als bestuurslid sprak 
hij de legendarische woorden: “Siveo heeft mij meer gegeven dan ik Siveo’. 
Wij denken daar met z’n allen héél anders over.
De liefde voor zijn geel-blauwe club ging ver, zo moest niet alleen het 
clubgebouw de geel-blauwe kleuren krijgen, maar gaf hij ook zijn huis dezelfde 
kleurstelling. Wanneer kleine jongens langs z’n huis fietsten en hij ze door de 
openstaande ramen tegen elkaar hoorden zeggen, “Kijk, daar woont de baas 
van Siveo”, verscheen er altijd een mooie glimlach om de lippen.
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Wim gaat nog een keer door zijn kantine en langs de wand die hij niet meer heeft 
gezien.

En wie kent Wim z’n bruine mapje niet. In dat mapje zaten alle gegevens en 
lijsten. Wat je hem ook vroeg, in z’n boekje stond het antwoord. En alle vragen 
die hij niet direct kon beantwoorden, noteerde hij in dat bruine boekje. Wim en 
z’n boekje waren onafscheidelijk. Voor die enkele keer dat hij het niet binnen 
bereik had, bood z’n hand redding… dan schreef hij die vol. 
Wim was ook vooral een binder. Hij bewoog zich door de gehele vereniging, 
praatte met iedereen, wist mensen te betrekken bij de club. Hij was als het 
ware de ziel van de vereniging. Dat straalde hij uit en dat zag en voelde 
iedereen. Siveo heeft op vele fronten de vruchten geplukt van een man die 
onze geel-blauwe club als zijn levenswerk leek te beschouwen. Bijzonder 
jammer dat zijn werk zo abrupt is afgebroken. En dat juist in een fase waarin 
hij wat minder op de voorgrond wilde treden, maar als duizendpoot nog zo 
verschrikkelijk veel deed. 
We zullen Wim ontzettend gaan missen. Natuurlijk de vele dingen die hij deed 
voor de club, maar nog meer de persoon die hij was, de bezieling en passie 
voor ons geel-blauwe cluppie. Sterker: plots lijkt bij Siveo vrijwel niets meer 
hetzelfde te zijn. Maar wij hebben wel met z’n allen de plicht onze uiterste 
best te doen om in de geest van Wim door te gaan en zijn levenswerk voort 
te zetten.
Wim, bedankt voor alles dat je voor Siveo, ‘jouw’ geel-blauwe cluppie hebt 
betekend !! 
Hanneke, Sanne, Thom en Winnie, jullie verliezen een unieke man en vader. 
Bijzondere dank dat jullie hem zoveel aan Siveo hebben afgestaan en heel 
veel sterkte om dit ongelooflijke gemis te kunnen verwerken. 

Rikkert Versluis, Dick van den Hoeven
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Wim wordt met eerbiedigend applaus van de Beemd gedragen. 

LIEVE SIVEO-MANNEN, VROUWEN EN JEUGD, 

Graag willen wij jullie via deze weg heel erg bedanken voor alles wat er 
bij Siveo is gedaan om het afscheid van onze Wim zo mooi mogelijk te 
maken. Dat is jullie in ieder geval heel goed gelukt. Wim zou trots op 
jullie zijn geweest en wij hebben dat ook zeer gewaardeerd. We zouden 
jullie eigenlijk allemaal echt wel persoonlijk willen bedanken. De enorme 
belangstelling, die we natuurlijk bijzonder op prijs hebben gesteld, maakt 
dat helaas niet mogelijk. 
Jullie bijdrage was echt hartverwarmend, door de goede zorgen voor 
ons tijdens het condoleren en de goed georganiseerde doorstroming van 
de enorme hoeveelheid belangstellenden. Ook het uitgeleide van Wim 
op de dag van de begrafenis vanuit zijn kantine op de Beemd was heel 
indrukwekkend. Zoals de waardige wijze waarop hij eerst trok langs de 
fraaie nieuwe wand, die hij zelf niet heeft kunnen zien. En ook de manier 
waarop vervolgens jong en oud ons met gele rozen begeleiden. 
Het bevestigde ons gevoel van een warme Siveodeken. 

Liefs Hanneke, Winnie, Sanne & Thom
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BEDANKT !!!

De klap was enorm! Zo onverwachts, zo onterecht, zo hard…woorden 

schieten tekort. 

We willen iedereen bedanken die in deze onvoorstelbaar moeilijke week 

heeft geholpen om het afscheid van Wim zo gepast te laten verlopen. In 

de dagen voorafgaand aan de begrafenis werd al veel geregeld. Maar met 

name bij de condoleance op vrijdagavond en de begrafenis op zaterdag 

hebben velen hun betrokkenheid getoond. Met name de erehaag bij het 

vertrek van Wim vanaf de Beemd was ontroerend mooi. BEDANKT !!!

Namens het bestuur,

Rikkert

OVERLIJDEN VAN WIM HEEFT ….
…. VEEL IMPACT OP VERENIGING !!!
Het is alweer meer dan een maand geleden dat Wim Kastelein, onze clubicoon, 
zo plotseling overleed en hij wordt nog elke dag gemist, dat is voelbaar als je 
het complex betreedt, als je de kantine inloopt. 

Het overlijden van Wim heeft ook veel impact op Siveo als vereniging, want 
naast natuurlijk het verlies van Wim als persoon, wordt ook het verlies van 
de ‘duizendpoot achter de schermen’ steeds meer merkbaar. Wim hield zich 
immers met zoveel zaken bezig, bijvoorbeeld met de bezetting/roostering 
van de kantine (tegen Wim kon je gewoon geen neen zeggen), de inkoop 
van de kantine (en trouw telde hij elke maandagmorgen de voorraden), de 
ledenadministratie, hield het scorebord in de kantine bij, zorgde ervoor dat de 
kleding werd gewassen, trad op als scheidsrechter, etc. etc. Om Wim in deze 
taken te vervangen heb je bijna een klein legioen aan vrijwilligers nodig. 

Daarnaast raakt het overlijden van Wim natuurlijk ook de bestuursleden zelf. 
Wim is immers vele jaren voorzitter van het bestuur van Siveo geweest en dan 
valt je bestuursmaatje weg, ook voor hen kwam dat hard aan.
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En dan komt er natuurlijk wel een periode waarin je als bestuur enorm hard aan 
de kar moet trekken om de vereniging draaiende te houden, een periode ook 
waarin je als bestuurslid dan net even wat minder kunt hebben en misschien 
wat minder goed kunt omgaan met kritiek of moeilijke situaties, die er bij elke 
vereniging wel zijn. Dat vraagt, beste mensen, ook begrip en steun richting 
het bestuur. 

Laten zij dus niet tevergeefs een beroep op je doen als zij je vragen om eens 
in de tien weken bardienst te draaien, of om een van de vele taken van Wim 
over te nemen. Want als wij met elkaar bereid zijn iets voor onze vereniging te 
doen, zal ook het bestuur zich gesteund voelen. 

En denk vooral eerst eens na voordat je kritiek levert, want ook kritiek kan, ik 
weet het uit ervaring, hard aankomen – zeker op dit soort gevoelige momenten 
- en de beste stuurlui staan nog altijd aan wal, zo luidt het spreekwoord. 

‘Siveo heeft mij meer gegeven dan ik Siveo’ zei Wim zo treffend. Ik weet zeker 
dat het de innige wens van Wim zou zijn dat het zijn cluppie, zijn Siveo, goed 
blijft gaan. Laten wij dan daar met elkaar voor zorgen. 

Doe jullie best!

Paul Vonk 
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Algemene Ledenvergadering
28 oktober 2011

Wanneer: Vrijdag 28 oktober
Aanvang: 20.00 uur

De kantine is open vanaf 19.30 uur, zodat iedereen 
de gelegenheid heeft om voorafgaand aan de 
vergadering de stukken door te nemen. Kom dus op 
tijd!

AGENDA 
      
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ledenvergadering 12 november 2010
4. Financieel jaarverslag seizoen 2010-2011 en 

begroting 2011-2012
5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming lid.
6. Voorstel contributieverhoging 
7. Bestuursverkiezing
8. Mededelingen
9. Rondvraag
10. Sluiting

Namens het bestuur,

Rikkert
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SIVEO-1 LIJKT ZICH TE HERPAKKEN

De start van het voetbalseizoen 2011-2012 was voor onze vlaggendragers 
bepaald nog geen succes. Waar het vorige seizoen uiteindelijk in een dip 
eindigde leken de geel-blauwen de teleurstelling in het nieuwe seizoen nog 
maar moeilijk te kunnen verwerken. Vier punten uit de eerste vijf matches 
is voor Siveo in deze klasse in ieder geval van een te mager gehalte, daar 
is vrijwel iedereen wel van overtuigd. Maar de ommekeer lijkt bereikt na de 
leuke oefenpot die we tegen Topklasser Argon wisten neer te zetten. In feite 
de wedstrijd van onze hoofdsponsor Bolton die ook één van hoofdsponsors 
van de Mijdrechters is.
Kennelijk waren we daardoor geïnspireerd en plots was er ook volop beleving. 
We wisten tegen deze gerenommeerde tegenstander niet alleen verdedigend 
perfect overeind te blijven. Vanuit een sterk staande organisatie wisten we ook 
voetballend tegenstand te bieden en zelfs kansen te creëren. Er was bezieling 
en het resultaat is bekend; pas in de slotfase wist Argon het verschil te maken 
met een acceptabele 3-0 score. 
Prompt groeide het vertrouwen binnen de Siveo-gelederen in een revival. 
We zouden toch meer kunnen dan we tot op heden hadden laten zien en 
dat moest er tegen het Rotterdamse SDV dan ook maar eens uitkomen. En 
voorwaar het resultaat was er inderdaad naar. In een knappe pot werden de 
Rotterdammers als het ware overklast. 

Perry heeft de 2-0 in het net gewerkt en de reacties van Siveo-zijde en SDV-zijde zijn 
zichtbaar.
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In de eerste fase van de wedstrijd zag het er nog niet echt naar uit dat het 
een eenvoudige middag zou worden. Hoewel de equipe van Anton Broers 
best gedreven startte kwamen de blauw-zwarte gasten enkele keren dichtbij 
de openingsgoal. Toen die uitbleef was het de beurt aan onze geel-blauwen.
Nadat eerst nog een goal van Edwin de Kruijf op advies van de Rotterdamse 
grensrechter werd geannuleerd was het even later wel raak. Een prachtige 
dieptepass van Martijn Verlaan werd met een mooie lob van Maico van Moors-
selaar netjes afgerond (1-0). Nog voor de thee werd de marge vergroot door 
Perry Voorend die eerst nog werd gestopt maar later bekeken inschoot (2-0).

Na de pauze was het louter Siveo dat de klok sloeg. De Rotterdammers 
werden totaal weggespeeld, veelal door gevarieerd aanvalsspel van onze 
jongens. Het resulteerde uiteindelijk in een drietal fraaie Siveo treffers. Eerst 
was het Edwin de Kruijf die een voorzet van Frank van der Vaart afrondde (3-
0). Later schoot Martijn Verlaan na een aanval over vele schijven uiterst fraai 
de 4-0 in de bovenhoek, waarna tenslotte Maico van Moorsselaar een actie 
van Stefan Voorend en Ivo de Boggende tot de 5-0 liet promoveren.

Het moet het nodige vertrouwen geven voor het cruciale duel tegen koploper 
DCV. 

Dick van den Hoeven

CEES HEIKOOP EN CORNÉ KUIJER VERUIT
SUPERIEUR OP EERSTE KLAVERJASVOND 
VAN HET SEIZOEN !!
De eerste kalverjasavond van het seizoen werd een eenvoudige prooi voor 
Cees Heikoop en Corné Kuijer. Met ruim 5500 punten hielden zij de overige 
koppels op ruime afstand. 
De stand:
1. Cees Heikoop en Corné Kuijer   5536 punten
2. Eric van den Hoeven en Dick van den Hoeven  5176 punten
3. Piet Muis en Rina van Leeuwen   5008 punten
4. Lucy en Maarten de Bruin     4978 punten
5. Arie van Leeuwen en Cees Methorst   4723 punten
P. Jeroen Groot Bruinderink en Bernie Beiboer  3713 punten

De volgende klaverjasavonden zijn 21 oktober, 18 november, 23 december, 
20 januari, 17 februari, 16 maart en 6 april. 

Dick van den Hoeven 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEKEN
Hierna volgt het programma voor de komende weken. Dat is echter nog niet 
volledig. Zo is dat voor de jeugd op dit moment nog vrijwel helemaal niet 
bekend in verband met de nieuwe competitie-indelingen. Raadpleeg daarom 
de Siveosite.

22-10-2011 12:00 Siveo '60 2 Kamerik 2
22-10-2011 12:30 Siveo '60 3 Gouda 4
22-10-2011 14:30 Siveo '60 1 DCV 1
22-10-2011 14:30 Siveo '60 5 Sportlust '46 9
22-10-2011 13:00 Linschoten DA1 Siveo '60 DA1
22-10-2011 13:00 Rohda '76 5 Siveo '60 4
22-10-2011 12:00 Alphen C3 Siveo '60 C2

29-10-2011 10:45 Siveo '60 DA2 Linschoten DA1
29-10-2011 12:30 Siveo '60 3 Bodegraven 1
29-10-2011 12:30 Siveo '60 5 Gouda 7
29-10-2011 14:30 Siveo '60 6 Aarlanderveen 4
29-10-2011 12:15 Rijnstreek 2 Siveo '60 4
29-10-2011 14:30 Rijnstreek 1 Siveo '60 1
29-10-2011 14:30 Honselersdijk DA1 Siveo '60 DA1
29-10-2011 11:00 ARC 4 Siveo '60 2

5-11-2011 10:45 Siveo '60 DA2 Jodan Boys DA3
5-11-2011 12:00 Siveo '60 2 Rohda '76 2
5-11-2011 14:30 Siveo '60 1 Aarlanderveen 1
5-11-2011 14:45 KMD DA1 Siveo '60 DA1
5-11-2011 14:30 Haz. Boys 5 Siveo '60 6
5-11-2011 11:30 SVS 2 Siveo '60 3
5-11-2011 14:30 ARC 9 Siveo '60 4
5-11-2011 14:00 Aarlanderveen 3 Siveo '60 5

12-11-2011 10:30 Siveo '60 3 Berkel 3
12-11-2011 12:30 Siveo '60 5 BVCB 9
12-11-2011 12:30 Siveo '60 DA1 Rohda '76 DA1
12-11-2011 14:30 Siveo '60 4 BVCB 6
12-11-2011 14:30 Siveo '60 6 ARC 18
12-11-2011 12:00 TAVV 2 Siveo '60 2
12-11-2011 11:00 Schoonhoven DA1 Siveo '60 DA2
12-11-2011 14:00 SVS 1 Siveo '60 1

19-11-2011 12:15 Siveo '60 2 Be Fair 2
19-11-2011 14:30 Siveo '60 1 Hermandad 1
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WISSELENDE RESULTATEN BIJ MEISJES 
EN DAMES
SIVEO D2M HEEFT MOEITE MET SCOREN
De meiden van SIVEO D2M moesten op zaterdag 20 augustus 2011 om 
10.45 uur een bekerwedstrijd voetballen tegen Haastrecht D4M op het meest 
westelijke gedeelte van het hoofdveld.
Het was die dag mooi zonnig weer, niet te warm, met een windje. Scheidsrechter 
was Brian Smit.
Rosanne Vergeer maakte het eerste doelpunt. Daarna wist Haastrecht te 
scoren.
Na de rust kreeg SIVEO D2M veel kansen, maar kon geen doelpunten maken 
door de goede keeper van Haastrecht. Echter Haastrecht wist wel te scoren.
Uiteindelijk verloren de meiden van SIVEO D2M dus de wedstrijd met 1-3.
Jammer meiden. Volgende keer beter!

SIVEO ME1 HAALT NET GEEN DUBBELE CIJFERS
De meiden van SIVEO ME1 moesten op zaterdag 27 augustus 2011 om 10.30 
uur op het oostelijke gedeelte van het hoofdveld voetballen tegen de meiden 
van Alphense Boys ME1.
Het weer was zonnig met een fris windje. Scheidsrechter was Leo Pouw. 
Rosalie maakte in de eerste helft maar liefst vijf doelpunten voor SIVEO. Na 
de rust scoorden eerst Ilse, vervolgens Jennifer, daarna Rosalie voor de zesde 
keer en daarna Jennifer voor de tweede keer. De eindstand werd dus 9–0.
Gefeliciteerd meiden!

HELIKOPTER BRENGT DA1 NIET VAN DE WIJS, MAAR ARISTON WEL
De dames van SIVEO DA1 moesten 3 september 2011 om 14.30 uur op 
het tweede veld spelen tegen Zevenhoven DA2. Scheidsrechter was Hans 
Steenbergen.
Het was die dag warm zonnig weer met een zwak fris windje.
Gerineke maakte het eerste doelpunt en Cynthia het tweede doelpunt voor 
SIVEO. Enige tijd daarna werd er een drinkpauze gehouden, zodat de dames 
vocht konden bijtanken. Daarna maakte Sigrid de derde goal en was er net 
voor de rust nog een drinkpauze. 
Na de rust wist Lenny snel te scoren. Daarna vloog een helikopter over het veld, 
waar de voetbalsters zich weinig van aantrokken. Na een kleine drinkpauze 
scoorde Cynthia de vijfde goal en maakte Sigrid het zesde doelpunt voor 
SIVEO. Zevenhoven wist dus helemaal niet te scoren.
De eindstand werd dus 6-0. 

SIVEO DA1 moest 17 september 2011 om 11.15 uur op het tweede veld spelen 
tegen Naaldwijk Da1. Het was die dag vrijwel droog met af en toe een zonnetje. 
Er stond wel veel wind. Scheidsrechter was Martin Hoogerbrugge.
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Voor de wedstrijd werd één minuut stilte gehouden voor oud-voorzitter 
en erelid Wim Kastelein, die altijd veel voor de vereniging gedaan had en 
onverwachts op zondag 4 september 2011 was overleden. De wedstrijd werd 
ook daarom met rouwbanden gespeeld.
Sigrid maakte in deze wedstrijd het eerste doelpunt, waarna Ellet het tweede 
en derde doelpunt maakte. Sigrid scoorde nog voor de rust de vierde goal 
voor SIVEO. Na de rust maakte Cynthia nog een doelpunt. Naaldwijk wist er 
aan het eind van de tweede helft nog 5-1 van te maken. Gefeliciteerd dames!

De DA1 moest 1 oktober 2011 om 12.30 uur op het hoofdveld voetballen tegen 
Ariston DA1 uit Delft. Hoewel het begin oktober was, was het die dag een 
echte zomerdag met veel zon en weinig wind, wat toch echt wel bijzonder 
voor de tijd van het jaar was. Scheidsrechter was André Voorend. Er werd 
keurig op tijd begonnen.
Na enige tijd werd er vanwege de warmte een drinkpauze ingelast. Daarna 
wist Ariston haar eerste twee doelpunten te scoren. 
Na de rust kreeg Cynthia gelukkig namens SIVEO een bal in het doel van 
Ariston, waarna Ariston weer wist te scoren. Daarna volgde nog een drinkpauze 
maar geen doelpunten meer. 
De eindstand werd dus 1-3. Jammer dames, volgende keer beter!

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter dameselftallen

ZERO TOLERANCE OP HET VOETBALVELD 
De KNVB heeft zich de afgelopen periode ingespannen om te komen tot een 
nieuwe, meer effectieve aanpak van excessen. De aanwezigheid van excessen 
is de KNVB een doorn in het oog omdat ze de voetbalsport grote schade 
oplevert. De KNVB spant zich al jarenlang in om deze excessen te voorkomen 
en blijft dat ook doen. Dat neemt niet weg dat de KNVB de behoefte heeft 
gevoeld om ook op repressief vlak een duidelijk signaal af te geven, de KNVB 
tolereert de aanwezigheid van excessen in het voetbal niet langer. 
Bij buitensporig fysiek geweld, wanneer dit individueel wordt gepleegd, 
ontzet de tuchtcommissie leden sneller uit het lidmaatschap van de KNVB. 
Bij collectieve excessieve overtredingen gaat de tuchtcommissie eerder over 
tot het uit de competitie nemen van een elftal of team. De marges voor de 
strafmaat zijn vergroot naar maximaal tien jaar en tevens wordt gewerkt met 
minimumstraffen.
Om een voorbeeld te geven: aan spelers die zich schuldig maken aan 
geweld tegen de scheidsrechter wordt de maximale straf – ontzetting uit 
het lidmaatschap – opgelegd. Door de betrokken speler zelf aangebrachte 
verzachtende omstandigheden kunnen leiden tot een lagere straf. De minimale 
straf bij dit soort geweld is een schorsing van drie jaar.
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De volledige correspondentie van de KNVB over dit onderwerp hebben we op 
de website www.siveo.nl geplaatst.  Laten wij er gezamenlijk voor zorgen dat 
het veld alleen gebruikt wordt waar het voor is bedoeld, namelijk VOETBALLEN 
!! Sportieve strijd hoort daar bij, maar verbaal en fysiek geweld zeer zeker niet. 

Namens het bestuur, Rikkert

WIJ FELICITEREN
Onze gelukwensen gaan naar Jeroen en Kristel Didden bij wie op 25 september 
2011 een dochter is geboren. Het zusje van Siem noemen ze Isa. Veel geluk 
namens het geel/blauwe cluppie.  

AANDACHT VOOR KLEDING EN CENTEN !!
Het gebeurt met regelmaat dat spelers kleding niet bij zich hebben om te 
trainen. Als “nood” wordt er dan uit een teamtas die in de verwarmingsruimte 
staat een paar sokken of broekjes “geleend’. Maar je begrijpt het al, het blijft 
bij “lenen”, het terugbrengen gebeurt vaak niet. Met als gevolg dat het kan 
gebeuren dat een team met te weing tenues vertrekt naar een wedstrijd en 
daar dan te laat achterkomt!! Natuurlijk wordt het kledingstuk weer aangevuld 
in de tas door de club maar je snapt dat dit voor Siveo de nodige onkosten 
met zich meebrengt, en ook ons geel-blauwe cluppie’s centen komen niet 
aangevlogen. Zorg dus zelf voor je spullen en haal niks meer uit teamtassen!!!

Over centjes gesproken, ook is het schijnbaar “mode” om iets op te laten 
schrijven op trainingsavonden. Natuurlijk zullen hier verschillende redenen 
voor zijn, maar laat dit aub geen gewoonte worden. En als het toch onverhoopt 
mocht gebeuren betaal dan direct UIT JEZELF als je een volgende keer bij 
Siveo komt. Want dan weet je nog dat er iets staat van je en is er geen twijfel 
of het wel klopt. Het komt nu voor dat mensen opeens niet meer weten dat er 
nog iets stond of men heeft allang betaald??? Anders moeten we toch streng 
worden en is op de lat niet langer geoorloofd!

Margriet en Jan

In de advertentie van Ingrid Meijers-Verhoeff (Personal Touch Travel) 
staat een verkeerd telefoonnummer vermeld. Het juiste telefoonnummer 
van Ingrid is 0348-692806. Kijk voor de andere contactgegevens ook op 
www.personaltouchtravel.nl/ingrid-meijers/
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AED CURSUS BIJ SIVEO …
…. DEELS IN HERHALING !!
Ook dit jaar is er weer een AED (herhalings) cursus bij Siveo gehouden en wel 
op 30 september jl. 
De opzet van de cursus was om degene die de cursus 2 jaar geleden heb-
ben gehad op herhaling te sturen. Herhaling is tenslotte de beste manier om 
deze dingen te onthouden. Tijdens de inventarisatie bleek dat sommigen 
de cursus ook al op het werk hadden gevolgd. De groep van 2 jaar gele-
den kon hierdoor met nieuwe (enthousiaste) deelnemers aangevuld worden. 
Uiteindelijk hebben 7 Siveo mensen de cursus gevolgd:
Rinus Hoogerbrugge, Rikkert Versluis, Ronald Koster, Stephanie Hoogendoorn, 
Jurn van den Hoeven, Frank van der Vaart en Tommie Muller mogen zich vanaf 
nu gecertificeerde AED’ers noemen. Zowel de oude als de nieuwe deelnemers 
waren enthousiast over de cursus en hebben er veel van geleerd. Uiteraard ho-
pen we niet dat we de AED ooit hoeven te gebruiken, maar als het nodig mocht 
zijn dan hebben wij in ieder geval goed opgeleide mensen in ons midden. 

Namens het bestuur.
Jeroen Groen in ‘t Wout

BERICHTEN VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Samenstelling:
Coördinator algemeen : Margriet Vermeij  (0348-691931)
Technische zaken : Ton Steenbergen  (0348-691859)
Secretaris  : Monique Kasius  (0348-691041)
Lid   : Cora Loenen-Kastelein (0348-425658)
Wedstrijdsecretaris : Edwin Hoogerbrugge  (0348-422927)
Jeugdlotto  : Leo Pouw

Het seizoen is alweer in volle gang.
De bekerwedstrijden voor onze jeugd zijn zo goed als gespeeld en als je de 
standen bekijkt op het bord in de kantine zijn de verschillen onderling soms 
best groot. Nu maar hopen dat de KNVB de teams in de meest geschikte 
klasse plaatst !

Sintbezoek op de Beemd,
Sinterklaas heeft de Jeugdcommissie laten weten dat hij vrijdag 25 november 
a.s. een bezoek aan de Beemd zal brengen. Alle Puppies en Fjes ontvangen 
na de aankomst van Sint in Nederland, een uitnodiging voor deze avond.
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Puppyvoetbal,
Elke week staan Edwin 
en Frank de Kruijf, Arien 
Beukers, Wiljo Fierens en 
Ben Muller klaar om onze 
puppy’s de eerste kneepjes 
van het voetbalspelletje 
bij te brengen. De groep 
bestaat uit zo’n 16 jongens 
en meisjes. De “training” 
begint op zaterdag om 9.00 
uur en tot 10.00 uur zijn 
deze enthousiastelingen 
bezig in de hal.

Film/bingoavond,
Vrijdagavond 27 januari 2012 is de film/bingoavond gepland. Deze avond is 
speciaal voor de meisjes en jongens van de E en de D. Verdere informatie 
volgt.

Slaapfeest E en F,
Vrijdag 25 mei 2012 is het slaapfeest voor de E en F gepland.

Slotactiviteit
De slotactiviteit voor de oudere jeugd (D, C en B teams) zal in mei/juni zijn. 
Hebben jullie als jongere een leuk idee, dan horen wij als JC dat graag van jullie.

Scheidsrechterscursus
Rinus Hoogerbrugge is bezig met het organiseren van een scheidsrechters-
cursus voor onze C jeugd. Hij doet dit in samenwerking met de Scheids-
rechters bond. De jongeren die hiervoor in aanmerking komen horen dit tzt 
van Rinus zelf. Zie ook hierna.

Verder is er niet veel nieuws uit de jeugdhoek, alle teams wensen wij veel 
succes in de aankomende competitie. Siveo is een club die normen en 
waarden hoog in het vaandel heeft, daarom hopen we dat jullie ook in dit 
seizoen respectvol met elkaar, de tegenstanders en scheidsrechters omgaan.
Steken er onverhoopt toch wat kleine probleempjes de kop op, schroom dan 
niet als speler dit aan te kaarten bij jullie leider/trainer en probeer een goede 
oplossing te vinden. Kom je er niet uit dan kun je contact opnemen met de 
volgende personen.

Contactpersonen jeugd seizoen 2011-2012:
A en B:   Ton Steenbergen
C, D en Meisjes:    Margriet Vermeij
E en F:   Monique Kasius.

Margriet Vermeij
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SPELREGELAVONDEN KUNNEN LEIDEN …..
….. TOT ECHTE SCHEIDSRECHTERS !!!.
Binnenkort wordt voor met name de C-elftallen een paar avonden 
georganiseerd om op een leuke wijze de jongens te laten omgaan met de 
voetbalspelregels. Aan de ene kant zullen de jongens dat zelf ongetwijfeld 
als een verdieping ervaren. Aan de andere kant hopen wij dat er – net als 
bij eerdere gelegenheden - binnen de groep weer een zodanige feeling en 
enthousiasme ontstaat, dat de jongens zelf ook de fluit gaan hanteren. Daartoe 
kunnen zij dan beginnen bij de pupillen en na opgedane ervaring kunnen zij 
doorstromen naar de junioren . 
Als er echt veel enthousiasme boven komt drijven, en dat is zeker niet 
uitgesloten, dan willen we een cursus van de KNVB aanbieden voor 
pupillenscheidsrechter. Dat bestaat uit een avond theorie en een paar uur 
praktijk. Als dat goed verloopt krijgen ze een diploma met nog een aardigheidje. 
We hopen dat alle jeugd die wordt uitgenodigd ook daadwerkelijk op de eerste 
avond verschijnt, al is het maar om de eerste ervaringen niet te willen missen. 

Rinus Hoogerbrugge

VERSLAGENHEID BIJ OVERLIJDEN 
RUUD BALVERT

Ook binnen Siveo is met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden 
van Ruud Balvert. Ruud was een trouwe supporter van zijn voetballende 
kinderen Bas Simone en Frank. En hij was ook niet te beroerd om de 
handen uit de mouwen te steken als we hem ergens bij nodig hadden, als 
hulp of gewoon meedenker (bijvoorbeeld bij cv). Het paste bij hem, zoals 
hij altijd positief bleef ondanks de pech waarmee hij enkele jaren geleden 
al werd geconfronteerd door de noodzakelijke beenamputatie. 
Ruud bleef enthousiast en hield altijd de brede glimlach. We zullen hem 
missen langs de lijn. 
Wij wensen Mariska en de kinderen heel veel sterkte toe met het grote 
verlies van hun man en vader, op zo’n nog jonge leeftijd. 
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PUPIL VAN DE WEEK

MICHAL ZYDEK 

Pupil van de week: 
Michal Zydek, woont op Molenweg nr 6 in Zegveld 
en is op 01-05-2000 geboren in Polen in het plaatsje 
Bytom. Daar heeft hij 7 ½ jaar gewoond. Nu woont hij 
alweer 3 jaar in Zegveld.

Welke wedstrijd: Siveo – SPV.

Datum: 24-09-2011.

Eindstand: 6-1.

Balsponsor: Willem van Kempen.

Welk team speel jezelf, leiders/trainers: Michal speelt in de D1. 
Zijn leiders zijn Peter Vermeij jr. en Mike van der Steen

Welke positie speel jezelf: Soms rechtsvoor, meestal rechtsmidden.

Leukste positie om te spelen als jezelf mocht kiezen: Spits, want dan kan je 
heel veel scoren en mag je met iedereen ‘overpassen’ en assists geven. 

Favoriete club: Ajax

Favoriete speler: Messi, want hij heeft veel goals gemaakt en kent leuke 
trucjes. Ook speelt hij bij een leuke club.

Favoriete speler Siveo: Erik Streng, want dat is een goede keeper!

Man of the match: Erik Streng.

Leukste van de pupillenmiddag: De wedstrijd en dat ik mocht beginnen.

Leukste moment van de wedstrijd: Het begin omdat ik mocht aftrappen, 
en het einde omdat ‘we’ met 6-1 hebben gewonnen!

Hobby’s: Voetbal, fietsen, buitenspelen.

Favoriete eten: Patat met mayonaise en een frikandel.

Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Moet Michal nog maken, maar dat komt vast 
wel dit seizoen!

Scoren als pupil: Ja, de keeper ging duiken en ik schoot de bal onder hem 
door!

Cora Loenen-Kastelein
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NIEUWE COMPETITIE-INDELING
SIVEO-JEUGDTEAMS 2011-2012
 SIVEO'60 A1  3e kl   SIVEO'60 B1 3e kl   SIVEO'60 C1 4e kl 
1 Linschoten A1 1 Be Fair B2 1 Alphense Boys C4
2 Nicolaas Boys A2 2 Berkel B2 2 Bodegraven C1
3 NSV '46 A1 3 BVCB B3 3 ESTO C2
4 Siveo '60 A1 4 Floreant B2 4 Rohda '76 C2
5 Sportlust '46 A3 5 Nieuwkoop B2 5 Siveo '60 C1
6 UNIO A2 6 NSV '46 B1 6 Sportlust '46 C3
7 Voorschoten`97 A4 7 Siveo '60 B1 7 VEP C1
8 WDS A1 8 Stompwijk'92 B1 8 WDS C1
9 Zevenhoven A1 9 TAVV B1 9 Woerden C2
10 Zwammerdam A1 10 VEP B1 10 Zevenhoven C1
  
 SIVEO'60 C2 6e kl    SIVEO'60 D1 5e kl   SIVEO'60 MD1 1e kl  
1 Aarlanderveen C1 1 Altior D2 1 Alphia D3
2 Alphense Boys C7 2 ARC D5 2 Bodegraven D2
3 Alphen C3 3 ASW D2 3 Cabauw D2M
4 ARC C10 4 Jodan Boys, de D4 4 CVC Reeuwijk D4
5 Nicolaas Boys C2 5 Nieuwkoop D3 5 DONK D5M
6 Nieuwkoop C3 6 RVC '33 D2 6 Haastrecht D4M
7 Siveo '60 C2 7 Siveo '60 D1 7 Rohda '76 D5
8 Sportlust '46 C5 8 Sportief D1 8 Siveo '60 D2M
9 VEP C2 9 Sportlust '46 D5 9 SPV '81 D2M
10 Woerden C4 10 Woerden D3 10 VEP D3
  
 SIVEO'60 E1 6e kl   SIVEO'60 E2 7e kl  SIVEO'60 E3 9e kl 
1 ARC E11 1 Nog niet bekend 1 Nog niet bekend
2 CVC Reeuwijk E2 2  2 
3 Kamerik E2 3  3 
4 Olympia E5 4  4 
5 Rijnstreek E1 5  5 
6 Siveo '60 E1 6  6 
7 Sportlust '46 E6 7  7 
8 UNIO E4 8  8 
9 VEP E3 9  9 
10 Woerden E5 10  10 
  
 SIVEO'60 ME1 2e kl  SIVEO'60 F1 4e kl  SIVEO'60 F2/F3 
1 Die Haghe ME1 1 Alphense Boys F4 Nog niet bekend
2 DSVP ME1 2 Alphen F1 
3 Floreant ME1 3 Alphia F2 
4 Haastrecht ME1 4 ARC F3 
5 KMD ME1 5 Koudekerk F1 
6 NSV '46 ME1 6 Siveo '60 F1 
7 NSV '46 ME2 7 Stompwijk'92 F1 
8 Polanen SV ME1 8 TAVV F1 
9 RVC '33 ME1 9 VEP F2 
10 Siveo '60 ME1 10 Woerden F3 
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 Siveo-1 GS PT V  T

1  DCV 1 6 18 29 - 3
2  Alphia 1 7 18  24 - 14
3  Linschoten 1 7 18  20 - 11
4  Kamerik 1 7 16  25 - 13
5  Oudewater 1  7 13  12 - 9
6  Sportief 1 6 11  11 - 9
7  Hermandad 1 7 8  15 - 20
8  Siveo ‘60 1 6 7  12 - 5
9  SVS 1 7 7  14 - 17
10  SDV 1 7 6  14 - 20
11  GSV 1 6 5  12 - 25
12  Aarlanderveen 1 7 4  14 - 24
13  Rijnstreek 1 7 1  4 - 17
14  SPV ‘81 1 7 1  9 - 28
   
 Siveo-2 GS PT V  T

1  ARC 4 7 16  30 - 15
2  DSO 4 7 16  16 - 6
3  Zwammerdam 2 7 14  14 - 7
4  TAVV 2 6 13  14 - 5
5  Be Fair 2 7 12  24 - 16
6  Rohda ‘76 2 7 9  15 - 18
7  WDS 2 7 8  12 - 12
8  Sportlust ‘46 4 7 7  11 - 19
9  Siveo ‘60 2 6 5  8 - 11
10  Kamerik 2 6 5  11 - 16
11  Alphia 2 6 5  8 - 15
12  CVC Reeuwijk 2 7 2  8 - 31
   
 Siveo-3 GS PT V  T

1  BVCB 4 5 15  21 - 4
2  Floreant 3 5 15  14 - 3
3  Jodan Boys 6 5 12  23 - 8
4  Oosterheem 5 5 11  17 - 9
5  Sportlust ‘46 6 5 7  18 - 14
6  Bodegraven 1 4 6  10 - 11
7  ARC 5 5 5  11 - 11
8  Siveo ‘60 3 4 2  7 - 9
9  Linschoten 3 5 1  10 - 31
10  SVS 2 3 0  2 - 12
11  Berkel 3 4 0  2 - 16
12  Rohda ‘76 3 2 -1 3 - 10

 Siveo-4 GS PT V  T

1  ARC 9 4 12 18 - 08
2  Soccer Boys 4 5 10 12 - 09
3  Siveo ‘60 4 4 9 25 - 06
4  TAVV 4 4 9 12 - 07
5  Bodegraven 2 5 9 12 - 13
6  BVCB 6 4 7 10 - 11
7  Gouda 4 4 6 6 - 07
8  CVC Reeuwijk 3 5 6 13 - 10
9  Rijnstreek 2 5 6 9 - 13
10  Rohda ‘76 5 3 3 12 - 09
11  Floreant 4 4 0 6 - 25
12  Moerkapelle 3 5 0 3 - 20

   
 Siveo-5 GS PT V  T

1  GSV 2 5 11  26 - 13
2  Gouda 7 4 10  19 - 3
3  Be Fair 7 3 9  13 - 3
4  WDS 4 4 9  12 - 11
5  BVCB 9 5 9  22 - 10
6  Moerkapelle 4 3 6  8 - 7
7  ARC 11 4 6  12 - 16
8  Jodan Boys 8 4 3  9 - 11
9  Sportlust ‘46 8 4 3  8 - 16
10  Aarlanderveen 3 4 1  8 - 19
11  Siveo ‘60 5 3 0  8 - 15
12  ASW 1 3 0  2 - 23
   
 Siveo-6 GS PT V  T

1  Alphense Boys 2 5 15  28 - 5
2  Alphia 7 5 15  25 - 7
3  ARC 18 5 13  27 - 8
4  Zevenhoven 6  1 10  14 - 4
5  Koudekerk 6 5 9  15 - 14
6  Haz. Boys 5 5 6  5 - 12
7  Woubrugge 6 4 4  11 - 14
8  Sportief 3 4 3  7 - 11
9  Zwammerdam 5 5 3  5 - 21
10  Aarlanderveen 4 5 3  5 - 25
11  Bernardus 2 4 1  7 - 18
12  Siveo ‘60 6 4 0  6 - 16
   

STANDEN PER ZATERDAG 15 OKTOBER
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 Siveo-Dames 1 GS PT V  T

1  KMD DA1 5 13  26 - 6
2  Rohda ‘76 DA1 0 10  17 - 4
3  Honselersdijk DA1 3 9  12 - 1
4  Vitesse Delft DA1 4 9  8 - 4
5  Siveo ‘60 DA1 5 9  25 - 8
6  Gravenzande DA1 5 7  7 - 5
7  Ariston’80 DA1 3 5  7 - 5
8  HPSV DA1 3 3  7 - 11
9  Naaldwijk DA2 3 3  3 - 12
10  Naaldwijk DA1 4 1  5 - 12
11  Zwaluwen DA2 4 0  2 - 21
12  Die Haghe DA2 5 0  3 - 33

 Siveo-Dames 2 GS PT V  T

1  Nieuwkoop DA1 4 12 13 - 01
2  Linschoten DA1 5 12 15 - 07
3  Siveo ‘60 DA2 4 10 11 - 07
4  Schoonhoven DA1 4 9 35 - 05
5  Ammerstol DA1 4 6 16 - 06
6  Jodan Boys DA3 4 6 8 - 09
7  Sportlust ‘46 DA2 4 4 11 - 19
8  BVCB DA1 3 3 5 - 08
9  Rohda ‘76 DA2 5 3 9 - 21
10  Oudewater DA1 5 3 6 - 20
11  Be Fair DA1 4 0 3 - 29

 Siveo-A1 GS PT V  T

1  Zevenhoven A1 7  16 18 - 7
2  CVC Reeuwijk A1 7  15 21 - 19
3  Floreant A2 7  13 14 - 11
4  Sportlust ‘46 A3 7  12 19 - 14
5  WDS A1 7  9 27 - 15
6  Linschoten A1 7  8 9 - 12
7  Siveo ‘60 A1 7  4 12 - 19
8  Nicolaas Boys A2 7  4 8 - 31

 Siveo-B1 GS PT V  T

1  ARC B4 7  21  45 - 6
2  Stompwijk B1 7  16  38 - 13
3  Siveo ‘60 B1 7  14  24 - 14
4  NSV ‘46 B1 7  10  16 - 20
5  TAVV B1 7  7  16 - 17
6  Nieuwkoop B2 7  6  17 - 28
7  Voorschoten B3 7  4  17 - 37
8  Altior B1 7  3  13 - 51

 Siveo-C1 GS PT V  T

1  Voorschoten C5 7  21 47 - 5
2  Alphen C2 7  18  32 - 17
3  Alphense Boys C3 7  15  29 - 15
4  Sportlust ‘46 C3 7  12  23 - 24
5  TAVV C2 7  9  20 - 16
6  Meerburg C4 7  6  17 - 49
7  Siveo ‘60 C1 7  3  12 - 23
8  ARC C6 7  0  10 - 41

 Siveo-C2 GS PT V  T

1  Kickers’69 C2 6 18  41 - 3
2  ARC C8 7 14  34 - 20
3  Teylingen C2 6 13  27 - 20
4  Alphen C3 6 10  20 - 16
5  Kamerik C2 7 9  28 - 28
6  BSC ‘68 C3 7 7  29 - 34
7  Siveo ‘60 C2 6 3  9 - 33
8  Altior C2 7 0  15 - 49

STANDEN PER ZATERDAG 15 OKTOBER
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 Siveo-D1 GS PT V  T

1  Siveo ‘60 D1 6 18  45 - 5
2  Alphense Boys D8 6 15  37 - 13
3  TAVV D2 6 10  32 - 22
4  Nieuwkoop D4 6 9  25 - 20
5  Zevenhoven D1 6 4  17 - 31
6  ARC D7 6 4  11 - 26
7  Sportlust ‘46 D6 6 1  9 - 59

 Siveo-E1 GS PT V  T

1  Sportlust ‘46 E6 7 16 32 - 09
2  VEP E3 7 16 37 - 20
3  CVC Reeuwijk E4 7 14 45 - 19
4  Siveo ‘60 E1 7 12 28 - 17
5  Alphense Boys E6 7 10 28 - 22
6  Woerden E5 7 10 27 - 26
7  Bodegraven E1 7 3 15 - 56
8  Aarlanderveen E2 7 0 13 - 56

 Siveo-E2 GS PT V  T

1  Alphense Boys E8 7 18 58 - 08
2  Zwammerdam E1 7 16 51 - 16
3  Rohda ‘76 E3 7 16 34 - 18
4  ARC E10 7 12 23 - 22
5  Siveo ‘60 E2 6 9 18 - 35
6  Nieuwkoop E6 7 6 19 - 37
7  Alphia E3 6 1 11 - 35
8  Zevenhoven E2 7 1 6 - 49

 Siveo-E3 GS PT V  T

1  Alph Boys E15 7  21  62 - 10
2  Linschoten E3 7  18  57 - 11
3  Nieuwkoop E9 7  12  32 - 15
4  Siveo ‘60 E3 6  9  21 - 23
5  Sportlust E12 7  7  30 - 38
6  Woerden E10 7  5  43 - 27
7  WDS E3 6  4  18 - 37
8  ARC E18M 5  0  3 - 105

 Siveo-F1 GS PT V  T

1  Bodegraven F1 7  21  70 - 3
2  Esto F3 7  15  31 - 25 
3  Siveo F1  5  12  21 - 10
4  ARC F4  7  9  14 - 27
5  Alphense Boys F5 7  9  17 - 31
6  Sportlust F4  7  6  13 - 36
7  ASW F2 6  3  4 - 13
8  Be Fair F4  5  3 2 - 27

 Siveo-F2 GS PT V  T

1  VEP F5 7  21 52 - 8
2  WDS F2 7  18 34 - 17
3  ESTO F7 7  11 16 - 16
4  Kamerik F2 7  10 26 - 21
5  Siveo ‘60 F2 7  9 15 - 21
6  Bodegraven F2 7  7 21 - 26
7  Woerden F7 7  4 10 - 29
8  Sportlust ‘46 F8 7  1 10 - 46

 Siveo-F3 GS PT V  T

1  ARC F12 4  12 45 - 10
2  Floreant F6  4  9 26 - 13
3  VEP F10 4  6 18 - 21
4  Siveo ‘60 F3 4  3 7 - 39
5  Nic Boys F4 4  0 6 - 28

 Siveo-D2M GS PT V  T

1  Reeuwijk D4 7 21 91 - 25
2  Donk D5M 7 21 54 - 07
3  VEP D3  7 15 68 - 19
4  SPV D2M  7 12 40 - 32
5  Rohda D5 7 9 40 - 34
6  Haastrecht D4M  7 6 16 - 48
7  Siveo ’60 D2M 8 6 18 - 49
8  Zevenhoven D2M   7 3 11 - 57
9  Cabauw D2M   7 3 9 - 76

STANDEN PER ZATERDAG 15 OKTOBER
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STANDEN PER ZATERDAG 15 OKTOBER
 Siveo-ME1 GS PT V  T

1  NSV ME1 0 18 43 - 06
2  Floreant ME1 1 15 39 - 13
3  Haastrecht ME1 2 12 32 - 19
4  Siveo ME1 3 7 28 - 14
5  CKC ME1 3 7 18 - 20
6  NSV ME2 5 3 10 - 46
7  Alph Boys ME1 6 0 3 - 55


