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VAN DE REDACTIE
De vlaggendragers lijken helemaal het juiste spoor gevonden te hebben. 
Na een reeks aardige duels werd ook de toch altijd moeilijke derby tegen 
Kamerik overtuigend gezegevierd. En belangrijker: met name in de 2e helft ging 
dat gepaard met leuk voetbal. Dat biedt dus alle vertrouwen voor 2012 en het 
mocht dan ook in deze ambiance geen verrassing zijn dat spelers en trainer 
- met een duidelijke instemming van TC/Bestuur - graag een vierde jaargang 
verder willen samenwerken. 
Succes is er ook voor onze oudste junioren. Onder leiding van de nieuwe trainer/
coach Gert de Jong – die er eveneens een jaartje aan vast plakte - staan de 
jongens op een fraaie koppositie. 
Bij de overige teams zijn er sterk wisselende resultaten, maar dan is het vooral 
belangrijk dat de hobby in een fijn sportklimaat wordt beoefend. Dat lijkt bij 
Siveo toch wel verzekerd, hoewel er best wel eens vraagtekens zijn over de 
mate van betrokkenheid en het is toch echt een “teamsport”. Ook daarover zijn 
voorbeelden te vinden in deze editie van Siveo Nieuws; soms dus wel even de 
vinger op de zere plek leggen.
Aandacht is er onder meer ook voor:
- De Siveo-reserves die het tij proberen te keren.
- De voetballende dames, in het bijzonder dit keer de Dames 2, terwijl er in de 

buurt van de Beemd op wild wordt gejaagd.
- Bijzondere activiteiten, niet alleen bij Siveo, maar ook bij andere verenigingen 

waar geel-blauwen zich vertoonden. 
- Feestjes op de Beemd, niet in het geel-blauw maar in het smetteloze wit. 
- Het feestje bij uitstek voor de jeugd, Sinterklaas, die met z’n Pieten op de 

motor de Beemd verraste.
- De aankondiging van de jeugdtoernooien.
- De jongste pupillen die al zo strijdvaardig zijn en voor leuke successen 

zorgen. 
Al met al weer aardig wat informatie. Daaruit blijkt ook dat bij Siveo de deur 
tijdens deze vrije weken bijna steeds blijft open staan. Zo is er vrijdagavond  
23 december klaverjassen, zaterdag 24 december een pokertoernooi en 
zaterdag 7 januari het – inmiddels traditionele – snerttoernooi. Kortom: 
voldoende reden om niet alleen maar bij de kerststerren thuis te blijven zitten
Allemaal fijne, sfeervolle Kerstdagen en veel gelukkige 
momenten in 2012 toegewenst. 

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

Volgende inleverdatum kopij:
9 maart 2012
45e jaargang nr. 3, december 2011
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VAN DE VOORZITTER

Het is winterstop, een mooi moment om even terug te blikken. Een bewogen en 
onvergetelijke eerste seizoenshelft, met zowel leuke & fijne als ook hele donkere 
momenten.  Mooie wedstrijden werden gewonnen. Neem bijvoorbeeld de 
wedstrijd Siveo 1 – Kamerik 1 die eindigde in een 3-0 overwinning voor de geel-
blauwen. Maar helaas hebben we ook te maken met een rits aan blessures/
zieken, zowel  bij spelers/speelsters als in de begeleiding. We hopen allemaal 
dat zij natuurlijk weer snel op de been zijn zodat ze snel weer op de Beemd zijn 
te zien. Héél veel beterschap!!

Het verlies van Wim is natuurlijk verreweg het donkerste moment van de 
afgelopen maanden. Hoewel we hem nog wekelijks missen, krabbelen we 
stukje bij beetje weer overeind. Er moest veel uitgezocht en opgepakt worden 
van wat Wim allemaal deed bij Siveo. Gelukkig zijn er vele mensen opgestaan 
om een hand toe te steken. Dat is nodig en zal ook de komende tijd nog nodig 
zijn. Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die een stapje extra doet !! 
Dit maakt Siveo zo’n geweldige club!

Door goed werk van de Activiteiten Commissie hebben we een aantal feesten 
kunnen vieren. 12 november was de Beemd niet enkel geel-blauw, maar 
geheel in wit uitgedost tijdens de “White Party”. Weer een super feest. En na 
de gewonnen wedstrijd tegen Kamerik bleef het ook nog lang gezellig druk 
in de kantine, mede doordat oude bekende Hugo Beijerman met een aantal 
swingende meezingers de aanwezigen opzweepte tot het bouwen van een 
feessie. 

Voorafgaand aan het feestje met Hugo was er nog een belangrijke mededeling. 
Anton Broers, de huidige hoofdtrainer, is bezig aan zijn 3e seizoen bij Siveo. 
Maar dit betekent niet dat het hem begint te vervelen. Integendeel, hij is nog 
net zo enthousiast als op dag 1. Anton gaf aan graag nog een jaar te blijven 
na dit seizoen. Vanuit de spelersgroep, de begeleiding, de TC en het bestuur 
kwam hetzelfde signaal. De samenwerking is goed en prettig. We zijn dan ook 
blij dat Anton het seizoen 2012-2013 bij ons blijft !! In de tussentijd is na goed 
overleg tussen alle partijen overeengekomen dat Gert de Jong, onze huidige 
jeugdtrainer, ook nog een jaar bij Siveo blijft. Veel succes mannen!

Een ander hoogtepunt van de 1e seizoenshelft was de komst van Sinterklaas 
en zijn Zwarte Pieten. En hoe?? Sinterklaas achterop de politiemotor, dat is nog 
eens een spectaculaire aankomst. Het was echt heel druk met alle kinderen en 
hun ouders, maar bovenal erg gezellig! De Jeugdcommissie is er wederom in 
geslaagd om alles soepel te regelen. Chapeau! 

Een memorabele zaterdag, die van zaterdag 10 december. Het gebeurt niet 
vaak dat Siveo het Nieuws van 18.00 en 20.00 uur haalt op zaterdagavond. Wat 
het extra bijzonder maakte, was dat niet het vlaggenschip maar Siveo 3 op de 
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beeldbuis belandde. Een paar shots van onze wedstrijd bij Linschoten waren 
hier te zien. En voor wie nog twijfelt of het serieus was…het was zelfs in België 
op de tv, aldus AB. Maar goed, eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat het 
onderwerp niet om Siveo draaide, maar om sport en in het bijzonder om de 
bezuinigingen in de sport die alsmaar groter worden. Mijns inziens een slechte 
ontwikkeling, met het oog op de groeiende populatie obesitas in Nederland 
en de maatschappelijke functie die een sportclub, met Siveo als perfect 
voorbeeld, vervult. Hopelijk ziet politiek Nederland dit ook snel in en worden die 
bezuinigingen een halt toegeroepen. 

2011 zit er (nagenoeg) op. Zaterdag 24 december geen voetbal, maar een 
pokertoernooi. En zaterdag 7 januari een Nieuwjaarstoernooi (Senioren en 
A & B-jeugd) en veel gezelligheid. Komt allen!!

Namens het bestuur wens ik iedereen hele fijne & gezellige Kerstdagen en al het 
beste voor 2012 !!

Rikkert

SIVEO  OVERKLAST  KAMERIK …
…  EN  SLUIT  AAN  BIJ  SUBTOP !!!
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Wat lekker dat onze vlaggendragers zo net voor de winterstop een mooie serie 
wedstrijden bekroonden met een overtuigende 3-0 zege op naaste buur Kamerik. 
In dit altijd zo beladen streekduel hebben wij vaak aan het kortste eind getrokken, 
maar dit keer lieten de jongens van hoofdcoach Anton Broers er bepaald geen 
gras over groeien. De Kamerikkers werden overtuigend en dikverdiend met 3-0 
neergesabeld. Terwijl in de eerste helft nog sprake was van evenwicht, heerste 
Siveo het laatste deel van de wedstrijd met grote overmacht. En dat werd in de 
slotfase ook nog op een juiste wijze in de stand tot uitdrukking gebracht.

Reden om op de Beemd weer eens een feestje te bouwen. De Activiteiten-
commissie had er goed op ingespeeld en onder leiding van Hugo Beijeman 
moest het dak er dan maar af.

Jongens, veel succes in de 2e seizoenshelft.

Dick van den Hoeven

TERUG  VAN  WEGGEWEEST ….
….. HUGO  BRENGT  SIVEO  IN  EXTASE !!!
 

10 december moest het eerste tegen Kamerik. Een 
mooie dag dus om iets extra’s te doen dacht de 
activiteitencommissie. Het Rad en de zanger Hugo werden 
dus geregeld.
 
Het vlaggenschip zorgde voor het eerste gedeelte. Een 
feestje wordt namelijk uitbundiger gevierd als er gewonnen 
is (en ze smaken geloof ik ook lekkerder).
Met de 3 punten in de knip werd eerst het rad gedraaid en 
kon Ivo zijn woordje doen.

 
Daarna nam Hugo plaats op een tafel en vlogen de Nederlandstalige liedjes 
je om de oren. Het was een mooi gezicht dat zowel jong als oud uit hun dak 
ging. Het meezingen, de polonaise en het dansen op de tafels gaven de 
feeststemming aan. Zelfs de jongens achter de bar vonden het zo gezellig dat 
ze niet afgelost hoefden te worden (bedankt jongens). Voor degenen die honger 
hadden waren er broodjes worst geregeld dus de mensen hoefden niet met een 
lege maag naar huis. Om ongeveer 21.15 uur was het feest afgelopen en kon 
iedereen voldaan naar huis (of naar de volgende bestemming).
 
Wij vonden het leuk om weer eens zo’n ouderwets gezellige middag/avond te 
organiseren. Op naar het volgende feestje!
 
De Activiteitencommissie
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SIVEO  VERLENGT  CONTRACTEN …
… MET  HOOFDTRAINER  EN  JEUGDTRAINER !!

Na de dikverdiende gewonnen wedstrijd tegen Kamerik, heeft onze voorzitter 
Rikkert het nieuws al medegedeeld, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen 
het nieuws tot zich heeft genomen tijdens het feestgedruis !

Siveo en Anton Broers hebben besloten om na dit seizoen nog een jaar door te 
gaan. Siveo is zeer verheugd met deze verlenging  en Anton en zijn jongens zien 
volop mogelijkheden om zich met elkaar te verbeteren met als uiteindelijke doel 
terug te keren in de 3e klasse !!

Tevens is Siveo met de jeugdtrainer Gert de Jong overeengekomen om het 
huidige contract met een jaar te verlengen. Siveo A1 presteert prima in de 3e 
klasse en zijn momenteel zelfs gedeeld Winterkampioen ! Mannen, ga zo door !

Wij wensen Anton Broers en Gert de Jong  en hun jongens heel veel succes toe!

Namens het Bestuur
Hans Bregman - TC

Het succesvolle Siveo-A onder leiding van trainer/coach Gert de Jong.
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SIVEO 2 PROBEERT …..
…. HET TIJ TE KEREN !!
Na een matige eerste seizoenshelft was SIVEO 2 terug te vinden op een 
gedeelde laatste plaats met Kamerik 2 met het schamele totaal van 8 punten uit 
11 wedstrijden. Aanwijsbare redenen voor het matige presteren zijn er uiteraard 
genoeg. Zo misten we bij het eerste en het tweede op diverse zaterdagen maar 
liefst 10 man door (langdurige) blessures of andere omstandigheden. Hierdoor 
is spelen in de ideale opstelling altijd ver te zoeken en wordt het roeien met de 
riemen die je hebt. Alleen al op onze centrale middenveldpositie hebben we al 
7 verschillende spelers gehad in 13 wedstrijden. 

Aan inzet heeft het veelal niet gelegen op een enkele uitzondering na misschien. 
Veelal rolde het kwartje alleen op het laatste moment de verkeerde kant op. 
Vooral tegen de koplopers hebben we goed tegenstand geboden, maar moesten 
we op cruciale momenten in de wedstrijd een tegengoal incasseren. En als je 
eenmaal in de hoek zit waar de klappen vallen, dan zal je ook zien dat (in onze 
ogen) dubieuze beslissingen van de scheidsrechter allemaal tegen je keren. Hier 
hou je een wrang gevoel aan over en blijf je met lege handen staan en er is maar 
1 remedie om er uit te komen. Je moet zelf het tij willen keren, vechten voor wat 
je waard bent en initiatief nemen in de wedstrijden. Gewoon willen winnen en 
dat ook uitstralen. Zonder deze instelling is het seizoen gedoemd te mislukken. 
Uiteraard zijn er ook genoeg lichtpunten, zoals de trainingsopkomst die bij het 
tweede bijna 100% is. Ook veel jonge jongens die zich goed ontwikkelen, maar 
dat is niet genoeg.

De laatste 2 wedstrijden voor de winterstop waren dan ook cruciaal om het tij 
te keren.
Thuis tegen CVC Reeuwijk 2 waren de OVM Boys er van doordrongen dat er 
gewonnen moest worden. We straalden dit uit op het veld en ondanks een snelle 
tegengoal bleven we zelf vol gas gaan. Dit resulteerde in een fraaie 3-1 voorsprong 
in de rust, een ongekende weelde. De tweede helft begon langzaam aan de 
onzekerheid er in te sluipen en kwam CVC terug naar 3-3. Het pleit voor SIVEO 2 
dat ze door bleven gaan en al snel de 4-3 afdwongen. Na een spannend laatste 
kwartier, waarin we zelf de wedstrijd al lang hadden kunnen beslissen zijn we op 
karakter op de been gebleven. Niet alleen 3 punten, maar ook van die hatelijke 
laatste plaats af en een “boost” voor het kwetsbare zelfvertrouwen. 
De laatste wedstrijd uit tegen Kamerik 2 was onmiskenbaar een degradatieduel 
op een verschrikkelijk zwaar veld. Ook deze wedstrijd kunnen we maar precies 
11 fitte spelers aan de start krijgen, met 2 geblesseerde wisselspelers. We 
starten fel en dwingen legio grote kansen af, maar kunnen het net niet vinden. 
Dan zal je altijd zien dat de tegenstander uit een spaarzame corner middels een 
frommelbal de 1-0 scoort. Het initiatief blijft bij SIVEO. We geven weinig weg en 
zijn levensgevaarlijk voor de Kamerikse goal, maar de bal wil er domweg niet in. De 
tweede helft een zelfde beeld. We komen dan ook terecht op gelijke hoogte door 
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een schitterende diagonale streep van Mike. Langs de kant heerst het gevoel van 
d’r op en d’r over. Kamerik lijkt uitgeteld en is klaar voor de knock-out. Deze komt 
er niet ondanks nog enkele grote kansen. De laatste 10 minuten waren de rollen 
plots omgedraaid. De pijp leek leeg, het klinkt raar halverwege het seizoen, maar 
het is toch een gevolg van het ontbreken van wedstrijdritme bij de diverse spelers 
die terugkomen van blessures. Het was overleven, maar wederom straalde SIVEO 
2 onverzettelijkheid uit en deze instelling werd beloond met 1 punt. 

Hierdoor hebben we ondanks de lage notering weer aansluiting gevonden met 
een grote middenmoot. Tussen de nummers 7 en 11 zit 3 punten verschil met 
de laatste plaats hier maar 2 punten onder. De strijd is nog helemaal open, 
voorlopig hebben we het tij kunnen keren. Hierdoor gaan we toch nog met een 
goed gevoel de winterstop in. 
Hierbij is het vermelden waard dat Lars al 1 minuut na de wedstrijd bij Kamerik 
2 vanuit het ziekenhuis pingde: Wat hebben jullie gedaan? Gelukkig is hij 
inmiddels uit het ziekenhuis en konden wij hem in ieder geval vertellen dat we 
nu 2 punten boven rode lantaarndrager Sportlust 4 staan.

Eric

STAGES  BIJ  SIVEO
Sinds een aantal jaar is het gebruikelijk dat scholieren op het voortgezet 
onderwijs een maatschappelijke stage moeten volbrengen. Tevens zijn er 
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studenten van het ROC Sport en Bewegen, die bepaalde stages moeten lopen 
i.v.m. hun studie. 
Siveo is sinds een paar jaar gecertificeerd door Calibris, zodat we als “leerbedrijf” 
mogen fungeren.

Voor beide soorten stages zijn er jaarlijks best veel aanmeldingen. Siveo is hier 
uiteraard heel erg content mee. Door de vele aanmeldingen, hebben we wel 
besloten dat de Siveo-leden voorrang hebben bij het geven van een stage-plek 
en bij een overschot aan aanmeldingen geldt het principe “wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt” !
De scholier/student moet echt een “helpende hand” zijn en dient als 
ondersteuning van bijv. een jeugdtrainer en/of leider. Een geweldig voorbeeld 
is Mike van der Steen, die een paar jaar geleden zijn stage was begonnen als 
trainer van een F-team en zich ondertussen heeft “opgewerkt” tot hoofdtrainer 
van de pupillen ! Tevens ondersteunt hij de TC bij het verbeteren van het 
trainingskader.

Als je op zoek bent (of volgend schooljaar) naar een stage-plek, neem dan zo 
vroeg mogelijk kontakt op met Hans Bregman (zie contactgegevens voorin dit 
blad). 

Namens Siveo ’60 – TC
Hans Bregman

SJOELEN BIJ DE KICKERS …..
…. SIVEO KOMT NIET ECHT AAN DE BAK !!! 
Trainer Anton Broers is dan wel woonachtig in Leimuiden, maar is al ruim 2 jaar 
elke klaverjasavond in Zegveld aanwezig. Fanatiek als hij is lukt het hem niet 
altijd om in de prijzen te kaarten, maar hij compenseert dit ruimschoots met de 
verloting. Dan kan hij in ieder geval met een prijs naar huis. Heel anders blijkt dit 
te gaan bij de Kickers’69 uit Leimuiden, waar jaarlijks een sjoelwedstrijd wordt 
georganiseerd. Steevast belandt hij hier op de tweede plaats achter zijn maatje 
Mark, dit is overigens ook geen prijs. 
Als tegenprestatie voor zijn kaartactiviteiten ging er vorig jaar een select 
Siveo gezelschap richting de sjoelbakken, bestaande uit Bram, Jan en Koos. 
Ondergetekende wilde dit uiteraard ook wel eens proberen en zo bestond de 
Siveo selectie dit jaar uit 4 man. De sjoelomstandigheden waren ideaal. Buiten 
winterse buien en guur weer, binnen lekker warm met koek en zopie (of zuipie??) 
en 8 gladde met meel bestrooide wedstrijdbakken. Het leek wel een ouderwetse 
oudejaarsavond, maar dan zonder oliebollen. Vuurwerk zou er wel volgen, maar 
dan in de bakken. 
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De serieuze toon werd echter al snel gezet om de Zegvelders te intimideren, 
want de beker moest in Leimuiden worden gehouden. Sjoelstenen moeten 
geheel binnen zijn, geen vingerwerk mogelijk en bokken mogen niet terug. 
Kortom alles wat thuis wel mag, mag hier niet. De 8 sjoelbakken waren door 
4 man of vrouw bezet en na 3 potjes was het weer ruilen van bak tot in totaal 
9 potten. Al gauw was het een gesjoel en gejoel van jewelste, waarbij Anton 
er overal bovenuit kwam als hij voorstond. Waarschijnlijk omdat z’n maatje 
Mark nog niet gesignaleerd was. Maar hoe verging het de Zegvelders  in dit 
sjoelgeweld.

Jan werd al snel uit de wedstrijd gespeeld door Anton die aan dezelfde bak 
stond. Tegen deze pure intimidatie had Jan geen weerwoord, met een 49 
punter als gevolg. Jan zou hier de hele avond niet meer overheen komen, maar 
herstelde zich nog enigszins met een 93 punter om met gemiddeld 75 punten 
te eindigen. 
Bram is de stille stabiele kracht, mogelijk veroorzaakt door zijn flessen water. Met 
uitzondering van 1 lage uitschieter was alles rond de 85, waardoor hij eindigde 
met een gemiddelde van 81. Met zijn grote handen had dit in de thuissituatie 
zeker rond de 120 punten gelegen.
Koos is erg stabiel, maar dat is wel weer bakafhankelijk. Bij bak 1 (72, 72, 74) en 
bak 3 (90, 90, 91), daarmee eindig je met gemiddeld 85 punten. Koos had wel 
de hoogste Zegveldse score met 109 punten.
Eric zou gemiddeld het hoogste scoren met 87 punten. Maar in het Leimuidense 
geweld was dit plaatsnummer 14, waardoor er geen rol van betekenis werd 
gespeeld door de Zegvelders.
Hierbij moet wel gezegd worden dat de Zegvelders het niet troffen. Zo hoorde 
ik termen als een zandbak, grindbak en een schuine bak. En uiteraard troffen 
wij deze bakken.

Anton daarentegen deed het best wel goed, startte furieus met een paar keer 
in de 120 en stond na 3 potjes bovenaan. Na deze potten kwam maatje Mark er 
ook bij en toen begonnen de zenuwen op te spelen. Zeker als Mark opeens 130 
produceert en dat is echt knap met deze strenge regels. Na 6 potten bedraagt 
het onderlinge verschil 1 punt in het voordeel van Anton. Na 9 ronden was 
het pleit beslecht en met maar 8 punten verschil was een tweede plaats zijn 
lot. Zijn vrouw Lonneke daarentegen kwam als beste vrouw uit de bus, dus in 
huize Broers zal dit nog lang gememoreerd worden. Gelukkig voor Jan ging de 
poedelprijs, een mini sjoelbaktroffee naar het laagste aantal punten en werd er 
niet gekeken naar de gemiddelde score. Want met deze prijs moet je van Bram 
terug lopen. 
Kortom een geslaagde sportieve winteravond, waarbij we op de terugreis nog 
bijna de klaverjasprijzen van vv Zevenhoven in de wacht sleepten. Deze kantine 
bleek echter net te sluiten.    

Eric
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SIVEO KLEURT WIT 
  
Het eerste Siveo feest van dit seizoen vond plaats op zaterdag 12 novem-
ber. Het  laatste feest van vorig seizoen was geen themafeest dus het moest 
er  nu maar weer eens van komen. Tijdens de laatste activiteitenvergadering 
werden diverse thema’s besproken, maar we waren  er eigenlijk al snel 
uit. Het moest een White party worden. Met het zwarte plafond en 
de  zwarte bar moest dit wel een spectalulair gezicht worden. Het was ook 
voor het eerst dat Stephanie  Hoogendoorn en Jurn van der Hoeven (de 
nieuwe aanwinsten van de Activiteiten Commissie) van de partij waren. 
Donder dag middag werd er druk opgebouwd om er voor te zorgen dat DJ Lars 
een mooie plek zou krijgen. De rest van de kantine werd aan het begin van de 
zaterdagavond omgetoverd tot een feestzaal. Om 21.00 uur kwamen de eerste 
gasten al binnendruppelen en vanaf 22.00 uur werd het lekker druk. Binnen de 
kortste keren was de kantine weer goed gevuld. Halverwege de avond werden 
er nog 2 iconen van de Activiteiten Commissie in het zonnetje gezet. Bernie 
Beiboer en Joost Hoogerbrugge zijn aan het einde van vorig seizoen gestopt 
met de AC. Na zoveel dienstjaren en gedrevenheid was een presentje wel op 
zijn plaats. Hierna ging het feest weer op volle toeren verder. Dansend, drinkend 
of rustig pratend heeft iedereen zich weer prima vermaakt. DJ Lars zorgde er 
voor dat er veel gedanst werd. 

DJ Lars zorgde voor een ongekende sfeer.

Ook was te zien dat ook andere Siveo leden 
zich ontpopten als ware DJ’s. Mathijs en Jurn 
vielen Lars namelijk regelmatig bij. Tegen het 
einde van de avond kwamen de AC leden nog 
langs met een broodje bokworst. Rond dit 
tijdstip  begonnen de meesten wel weer wat 
te lusten, dus hier werd gretig gebruik van 
gemaakt. Het laaste half uurtje was voor 
de DJ’s. Gingen die gasten even los!!! Om 
2.15 uur was het wel weer welletjes geweest 
en gingen de mensen weer huiswaarts. 
Tijdens het schoonmaken van de kantine liet 
Lars nog even weten dat hij ook wel graag bij 
de AC wil komen.  Hier  hoefde niet lang over 
nagedacht te worden. Welkom Lars.

  
Afscheid van Bernie en Joost genomen, het eerste AC feest voor Stephanie, 
Jurn en Lars, een goede opkomst en een geweldig feest. Wat kunnen wij ons 
nog meer wensen?
Op naar het volgende feest.
  
De Activiteiten Commissie  
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De nieuwe activiteitencommissie kan tevreden terugblikken. 

TC – ONTWIKKELINGEN SENIOREN
In het huidige seizoen hebben we in totaal 18 A-junioren mogen verwelkomen 
in de senioren. Er kwamen nog wat nieuwe leden bij, helaas ook een paar 
afmeldingen, maar het werd toch al snel duidelijk voor de TC en het bestuur dat 
we voor 6 senioren-elftallen moesten gaan !! Zo gezegd, zo gedaan ! 

We hebben 6 teams ingeschreven op verschillende niveaus, ong. 100 spelende 
senioren, dus je zou zeggen dat het moet lukken om deze 6 elftallen op 
zaterdag te kunnen laten spelen. Iedereen kan dan lekker een potje voetballen 
op zaterdag op het niveau, wat het beste bij hem past !

Helaas blijkt de praktijk anders te zijn. Net als elk jaar zijn er blessures en is er wel 
eens iemand een weekendje weg, maar de tendens lijkt erop dat dit steeds meer 
wordt. Teamsport geeft heel veel sociale aspecten, maar teamsport verlangt 
ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid/instelling naar je medespelers en 
begeleiding !!

In samenwerking met de begeleiding van de senioren doet de wedstrijdsecretaris/
TC zijn uiterste best om onze doelstelling, 6 senioren elftallen op diverse niveaus, 
te handhaven. Echter, dit is slechts haalbaar is alle “spelende” senioren hier aan 
mee willen werken !!
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Daarom vraagt Siveo jullie aandacht voor de volgende punten  :
- Zeg niet te vaak en/of te makkelijk af
- Hou als speler je begeleiding op de hoogte over je wel/niet aanwezig zijn
- Op de afgesproken tijd aanwezig zijn op zaterdag
- Als een ander elftal een beroep op je doet, probeer daar gehoor aan te 

geven, de volgende keer heeft jouw elftal iemand nodig !

Indien het toch niet lukt om op zaterdag de 6 elftallen op de been te brengen, zal 
Siveo genoodzaakt zijn om een elftal uit de competitie te halen met alle gevolgen 
van dien, zoals een boete voor Siveo en de mogelijkheid dat er misschien wel 
mensen zijn die niet op zaterdag kunnen voetballen, maar wel zouden willen ! 
Als bestuur en TC hebben wij er het volste vertrouwen in, maar we moeten er 
met elkaar voor zorgen dat dit niet zal gebeuren !!!

Iets heel anders; door de overgang van veel talentvolle A-junioren hebben we 
momenteel een A- en B-selektie van 20 man! Beide selekties worden vanaf dit 
seizoen onder handen genomen door Anton Broers. De spelers van beide selekties 
trainen allemaal 2 x per week. Deze kwaliteitsimpuls vanuit de jeugd zal Siveo een 
mooie toekomst bieden op het prestatieve gedeelte van onze vereniging!

Hans Bregman, Namens het Bestuur/TC

TIJDENS MATCH VAN SIVEO DA2 …
…… OP WILD JAGEN !!!
Evenwicht tegen Jodan Boys DA3
De dames van SIVEO DA2 moesten op zaterdag 5 november 2011 om 10.45 
uur op het tweede veld voetballen tegen Jodan Boys DA3 uit Gouda, de stad 
bekend van de kaas, kaarsen en stroopwafels, en tevens geboorteplaats van 
ondergetekende.
Het was zacht zonnig weer met weinig wind. Scheidsrechter was Paul Vonk. De 
wedstrijd begon pas tegen 11 uur omdat de scheidsrechter van de voorgaande 
wedstrijd zich verslapen had en derhalve die wedstrijd te laat begon.
Aan het begin van de wedstrijd voetbalden de dames rustig door, terwijl er in de 
weilanden rond het veld op wild werd gejaagd. Eerst wist Rachel een doelpunt 
te scoren, waarna dat even later weer lukte door een voorzet van Diana (2-0). 
Na de rust scoorde Christa al snel (3-0), waarna de girls van Jodan Boys 
driemaal achtereen het doel wisten te vinden (3-3). Gelukkig scoorde daarna 
Christa nog een keer.
Vervolgens werd de wedstrijd wat onrustig, maar gelukkig keerde de rust snel 
weer terug. Daarna maakte Jodan Boys hun vierde doelpunt. 
Dit liet SIVEO niet op zich zitten en probeerde toch nog een doelpunt te forceren. 
Dat lukte bijna nog. De eindstand werd dus 4 – 4.
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Verlies tegen Nieuwkoop DA1
De dames van SIVEO DA2 moesten op 25 november 2011 om 11.30 uur op 
het tweede veld spelen tegen Nieuwkoop DA1. Het was die dag niet al te koud 
zonnig weer met een fris windje. Scheidsrechter was André Voorend.
Nieuwkoop DA1 maakte halverwege de eerste helft het eerste doelpunt van 
de wedstrijd en daarna snel nog een doelpunt (0-2). Na de rust wist Christa te 
scoren na een voorzet van Esmée.
Daarna werd er niet meer gescoord.
De wedstrijd eindigde dus met 1-2 verlies.
Jammer dames. Volgende keer beter!

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter dameselftallen

TOPPER OP KLAVERJASSEN …
… VOOR MAARTEN EN LUCY DE BRUIN!!!
Er zijn van die avonden dat alles lukt. Dat hebben Maarten en Lucy de Bruin 
in oktober ervaren op de Beemd. Hoewel zij bijna altijd wel in de bovenste 
regionen vertoeven was het dit keer helemaal bingo. Hun laagste boom van de 
avond reikte bijna nog aan de 2000 punten, namelijk 1981. Zo passeerden zij 
ruimschoots de grens van 6000 punten. En daarmee bleven zij de rest uiteraard 
dik voor, hoewel de organisatoren Aart-Jan en Frank toch bepaald ook niet gek 
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voor de dag kwamen met 5726 punten. In november lagen de scores wat lager 
en pakten Corné Kuijer en Kees Heikoop met 5527 punten de eerste prijs.
De standen waren als volgt. 

21 oktober 2011
1.  Maarten en Lucy de Bruin  6168 punten
2.  Aart-Jan Ton en Frank van der Vaart   5726 punten
3.  Piet Muis en Rina van Leeuwen  5412 punten
4.  Dolf Muller Sr en Jr  5122 punten
5.  Henk en Wilma Ton   5074 punten
P.  Paulien Ton en Marianne Overtoom  3036 punten

18 november 2011
1.  Corné Kuijer en Kees Heikoop  5527 punten
2.  Koos Jansen en Bram Angenent  5061 punten
3.  Lucy en Maarten de Bruin  4971 punten
4.  Jan van Amerongen en Erik v/d Hoeven  4743 punten
5.  Arend en Patricia Muller   4737 punten
P.  Dolf Muller Sr en Jr  3819 punten

Op vrijdagavond 23 december is het kerstboutklaverjassen. Op de Beemd 
wordt op de gebruikelijke tijd  (20.00 uur) gestart. In 2012 zijn de volgende 
klaverjasavonden op  20 januari, 17 februari, 16 maart en 6 april. 

Dick van den Hoeven

SANDER VAN  ’T HOFF …..
…….. WINTERKAMPIOEN SIVEO-POOL
Het winterkampioenschap binnen de Siveo-pool is op nipte wijze op naam 
gekomen van Sander van ’t Hoff. Hij vergaarde net een paar punten meer dan 
Kees Magcheels. Op de 3e plaats staat een drietal. De tussenstand is als volgt:
1. Sander van ’t Hoff          130 punten
2. Kees Machgeels            125 punten
3. Arie Groenendijk, Paul Vonk en Perry Voorend 120 punten.

“NOODKREETJE BARBEZETTING”
Al jaren gaat het heel goed met onze barbezetting maar nu wordt het soms toch 
heel  krap.
Het is dus ECHT noodzakelijk dat er mensen bij komen.
Ons streven is dat mensen 1x in de 9 a 10 weken aan de beurt zijn en dit streven 
wordt alleen nog maar gehaald op de zaterdagdienst van 17.00-19.30 uur.
Er hangt al een hele tijd een briefje op het prikbord om onze barbezetting te 
versterken maar helaas heeft er nog niemand gereageerd!
Dus nogmaals: WE ZIJN OP ZOEK NAAR MENSEN.
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Dat geldt voor alle diensten, behalve die van zaterdagavond.
Minimum leeftijd 16 jaar.
Laten we eerlijk zijn, we willen toch dat onze kantine open blijft en dat het niet 
nodig moet zijn om “verplichte” bardiensten in te gaan stellen.

Dus  beste geel-blauwen, het is een beetje noodkreet, maar help ons, door je 
aan te melden bij Jan van Amerongen of Margriet Vermeij. 
Alvast bedankt he!

SNERTTOERNOOI OP DE BEEMD
Om 2012 goed en sportief in te luiden organiseren we weer een Snert toernooi.   
Zaterdag 7 januari 2012 om ongeveer 13.15 uur zal het toernooi plaatsvinden. 
De A, B en senioren (dames en heren) kunnen zich inschrijven door hun naam 
op de intekenlijst in te vullen. Deze hangt bij Siveo op het bord. Ook kan je je 
aanmelden door een mailtje te sturen naar jeroenenmirjam@hotmail.nl.

Uiteraard wordt er weer voor “eigengemaakte” snert en broodjes worst gezorgd.
  
Aanmelden dus!! 
 
Jeroen Groen in ‘t Woud
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Pokertoernooi SIVEO
Veel mensen zaten er al op te wachten na het 

grote succes van vorig jaar.

Het 2de grote pokertoernooi bij Siveo

Locatie: De Beemd
Datum: Zaterdag 24 december

Aanwezig: 12.30 uur
Start: 13.00 uur
Inschrijven: € 5,-

Zet je pokerface op en kom in stijl 
(capouchon, zonne bril). 

Ook mensen die het niet zo goed kunnen zijn van  
harte welkom, waarschijnlijk kom je een heel eind.

Vorig jaar scheet het geluk ook op een dikke hoop 
(ofwel NEK).

Prijzen: Dat zien jullie de 24ste wel !

P.S. Zet je naam op de lijst zodat de organisatie 
rekening kan houden met het aantal personen.
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NOTULEN  ALGEMENE  LEDEN  VERGADERING 2011

Aanwezig:  10 leden, Rikkert Versluis (voorzitter), Bram Angenent, 
Jeroen Groen in ’t Wout, Hans Bregman, Margriet Vermeij,  
Ronald Koster en Paulien Ton (notulist)

1. Opening
Voorzitter, Rikkert Versluis, heet de aanwezigen hartelijk welkom en opent de 
vergadering om 20.00 uur.
•  We staan met een minuut stilte stil bij het overlijden van erelid Wim  Kastelein, 

Ruud Balvert (vader van 3 jeugdleden en vrijwilliger) en Wim Hoogendoorn 
(donateur). 

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. 

3. Notulen ledenvergadering 21 november 2010
Er zijn geen vragen en opmerkingen over de notulen. 
Alle aanwezigen stemmen hiermee in.

4. Financieel jaarverslag seizoen 2010-2011 en begroting 2011-2012
Enkele opvallende punten uit de Verlies & Winstrekening:
•  Lagere kosten trainers;
•  Hogere kosten vervoer jeugd;
•  Meer opbrengsten uit de kantine. Dit wordt altijd voorzichtig begroot;
•  Hogere inkomsten uit contributie. Dit wordt ook voorzichtig begroot;

[Jan van Amerongen] Waardoor bedraagt de post lichtmasten € 0,-?
•  Deze kosten zijn voor de Gemeente. 

Opvallende punten uit de balans:
•  De r/c Trouw aan Geel Blauw bedraagt +/- € 8.200. Inmiddels zijn hieruit de 

aluminium doeltjes, picknicktafels en jassen voor de trainers en begeleiders 
gekocht. Dit is reeds gecommuniceerd via het Siveo-Nieuws.

[Paul Vonk] Kan deze communicatie niet via een brief aan de leden van Trouw 
aan Geel Blauw?
•  Nee, destijds is afgesproken de bestedingen uit Trouw aan Geel Blauw te 

communiceren via het Siveo-Nieuws.

[Hans van Eijk] Kan van het overschot voorziening opknappen kantine geen 
nieuwe stoelen/inventaris worden gekocht voor in de kantine?
•  Besloten is om eerst de kantine geheel op te knappen en daarna het interieur. 

De aankoop van nieuw interieur wordt dit seizoen in gang gezet.

Tevens wordt voorgesteld de dug-outs van het 2e veld te vervangen. 
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[Paul Vonk] Behoren deze dug-outs niet tot de huur van het complex?  
•  Paul Vonk gaat zelf nakijken of dit tot de huur van het complex hoort. Mocht 

dit het geval zijn proberen wij de kosten hiervan te claimen bij de Gemeente.

Paul Vonk wordt hartelijk bedankt voor het opmaken van de financiële stukken.

Geen andere vragen over de rest van de punten en toelichting door Rikkert
De balans per 1 juli 2011, de winst- en verliesrekening 2010-2011 en de nieuwe 
begroting 2011-2012 worden akkoord bevonden door de leden. Daarnaast 
wordt er decharge verleend aan de penningmeester (Bram Angenent)

5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming lid
De kascontrolecommissie (bestaande uit Sander van ’t Hoff, Lennie Bunnik 
en Kjell van den Hoeven) heeft zijn goedkeuring gegeven aan de financiële 
administratie. Er zijn geen bijzonderheden gemeld door Kjell (via e-mail). 
Aftredend lid is Sander van ’t Hoff, Jaco Biemond wordt als nieuw commissielid 
benoemd. 

6. Voorstel contributie verhoging
Het bestuur stelt een reguliere contributieverhoging van 2% voor.
Bij het opstellen van de begroting voor seizoen 2011-2012 is gebleken dat een 
extra verhoging niet nodig is. Voorgesteld wordt ook de vergoedingsbijdrage 
voor vervoer te verhogen met € 1,- per kwartaal. 
Het voorstel is unaniem goedgekeurd door de leden.

7. Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend zijn Rikkert Versluis (voorzitter), Hans Bregman (Technische 
Commissie) en Ronald Koster (PR & Sponsoring). Allen zijn herkiesbaar.
Allen zijn herkozen door de leden middels applaus.

[Paul Vonk] Complimenten voor het bestuur. Jammer dat de opkomst zo laag is. 
Misschien juist wel een teken dat alles goed loopt met onze club.

8. Rondvraag
[Cor Kleinveld] Bewonderingswaardig hoe alles geregeld was rondom het 
overlijden van Wim Kastelein.  

[Rinus Hoogerbrugge] Is het mogelijk de toiletten en scheidsrechterskamer op 
te knappen?
De plannen zijn er om de bestuurskamer en daarbij ook de toiletten en 
scheidsrechterskamer op te knappen/uit te breiden. Dit jaar wordt het plan 
opgepakt, waarna het volgend jaar met de Algemene Ledenvergadering 
gepresenteerd zal worden aan de leden. 

Actie: 
Het bestuur zal een plan opstellen voor de volgende ledenvergadering.
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[Jan Hendrik van Pruissen] Ik had laatst bardienst, maar toen was het bier lauw. 
Had dit te maken met de organisatie dat alles nog niet op orde was?
Nee, er waren problemen met de koelcel. Deze koelde niet goed. De problemen 
zijn inmiddels opgelost.

9. Sluiting
Rikkert Versluis sluit de vergadering om 21.15 en bedankt iedereen voor zijn 
aanwezigheid en inzet om met zijn allen de club draaiende te houden en nodigt 
alle leden uit om een drankje op de club te nemen.

  
WIJ FELICITEREN
Onze gelukwensen gaan naar een drietal geel-blauwe stellen waar gezins-
uitbreiding plaatsvond.
Dat was bij:
- René Wijman en Tessa Vendrig, waar op 13 oktober een zoon werd 

geboren. Het broertje van Sara heet Niek Julian.
- Frank Broekhuizen en Mirian Timman, bij wie op 28 november een zoon, 

genaamd Joep Jan, is geboren.
- Patrick en Marjolein Uittenbogaard, waar op 14 december een dochter 

is geboren. Het zusje van Lieke heet Floortje. 
Veel geluk toegewenst namens ons hele cluppie. 

BETERSCHAP
De blessurelijst bij Siveo is groot, maar veelal blijft het gelukkig beperkt tot 
lastige sportblessures. Bij bepaalde spelers slaat het noodlot helaas wel erg 
vaak en langdurig toe. Voorbeelden in de selectie vormen Vincent Schwegler 
en nu ook weer Mathijs Brak. We hopen dat het tij mag keren en er toch een 
voorspoedig herstel komt, ook voor al die andere geel-blauwen. 
Een heel naar ongeval trof echter Lars van Beuzekom, dit seizoen voor het 
eerst in onze gelederen en gelukkig meteen al prominent aanwezig in de 
Aktiviteitencommissie (zie ook elders in dit Siveo Nieuws). Lars heeft ons echt 
laten schrikken. Hij is zaterdag 3 december heel ongelukkig ten val gekomen 
en heeft zelfs een periode op de IC van het Utrechtse Ziekenhuis gelegen. 
Gelukkig is hij inmiddels zodanig hersteld dat hij weer thuis verblijft, maar hij 
moet voorlopig nog wel heel rustig aan doen. Die raad lijkt hij zeker ook te willen 
opvolgen. Lars, vanuit het hele cluppie, veel sterkte man.   

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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WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEKEN 

DINSDAG 03 JANUARI 2012.
19:30 Siveo D1  - WDS D1 (oefenduel)

ZATERDAG 14 JANUARI 2012
09:00 Siveo ‘60 F1  - TAVV F1
09:00 Siveo ‘60 F2  - NSV’46 F5M
10:00 Siveo ‘60 E1  - Alphia E2
10:00 Siveo ‘60 E2  - Altior E1
10:30 Siveo ‘60 B1  - Nieuwkoop B2
11:00 Siveo ‘60 ME1 - Die Haghe ME1
12:30 Siveo ‘60 4  - Soccer Boys 4
12:30 Siveo ‘60 5  - ASW 1
14:30 Siveo ‘60 6  - Zevenhoven 6
14:30 Siveo ‘60 A1  - UNIO A2
09:00 Nic. Boys F4  -  Siveo ‘60 F3
09:30 Zevenhoven C1 - Siveo ‘60 C1
09:45 Be Fair E8  - Siveo ‘60 E3
10:30 DONK D5M  - Siveo ‘60 D2M
11:00 Sportlust  C5 - Siveo ‘60 C2
11:30 TOGB D5  - Siveo ‘60 D1
12:45 Sportlust ‘46 6 - Siveo ‘60 3
15:00 GSV 1  - Siveo ‘60 1
    
DINSDAGAVOND 17 JANUARI 2012
19:00 Meisjes < 15:  KNVB  West 2 - West 1 
    
ZATERDAG 21 JANUARI 2012
08:30 Siveo ‘60 E3  -  VEP E5
08:30 Siveo ‘60 F3  -  WDS F3
09:30 Siveo ‘60 E2  -  Alphense Boys E13
09:30 Siveo ‘60 ME1 - Haastrecht ME1
10:30 Siveo ‘60 D2M - CVC Reeuwijk D4
10:45 Siveo ‘60 C2  - Alphen C3
12:15 Siveo ‘60 2  - Zwammerdam 2
12:30 Siveo ‘60 3  - ARC 5
14:30 Siveo ‘60 1  - Sportief 1
14:30 Siveo ‘60 C1  - Kamerik C1
08:45 Sportlust ‘46 F7 - Siveo ‘60 F2
09:00 Alphen F1  - Siveo ‘60 F1
09:30 Reeuwijk E2  - Siveo ‘60 E1
10:30 ARC D5  - Siveo ‘60 D1
14:30 Floreant 4  - Siveo ‘60 4
14:30 Moerkapelle 4 - Siveo ‘60 5
14:30 Alphia 7  - Siveo ‘60 6
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14:30 Zev.hoven A1 - Siveo ‘60 A1
15:00 KMD DA1  - Siveo ‘60 DA1
16:15 V’rschoten B4 - Siveo ‘60 B1

ZATERDAG 28 JANUARI 2012
08:30 Siveo ‘60 F1  - Alphense Boys F4
08:30 Siveo ‘60 F2  - VEP F6
09:30 Siveo ‘60 D1  - Altior D2
09:30 Siveo ‘60 E1  - Kamerik E2
10:30 Siveo ‘60 DA1 - Zwaluwen DA2
10:45 Siveo ‘60 B1  - TAVV B1
12:30 Siveo ‘60 5  - GSV 2
12:30 Siveo ‘60 A1  - WDS A1
14:30 Siveo ‘60 4  - Rohda ‘76 5
14:30 Siveo ‘60 6  - Sportief 3
09:00 Aarl’veen E2  - Siveo ‘60 E2
10:00 Polanen ME1 - Siveo ‘60 ME1
10:15 Nieuwkoop F7 - Siveo ‘60 F3
11:00 Bodegraven D2 - Siveo ‘60 D2M
11:15 ARC E17  - Siveo ‘60 E3
12:00 Alphia 2  - Siveo ‘60 2
14:30 DCV 1  - Siveo ‘60 1
14:30 Floreant 3  - Siveo ‘60 3
14:30 Woerden C2  - Siveo ‘60 C1
14:30 Woerden C4  - Siveo ‘60 C2

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

De competitie bij de jeugd is gestart even na de herfstvakantie en loopt door 
tot en met mei. De resultaten zijn erg verschillend per team. Gelukkig horen we 
vanuit de teams geen negatieve geluiden, dus nemen we aan dat zowel bij de 
winnaars als bij de verliezers het voetbalplezier voorop staat!
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Puppyvoetbal
Na weer een serie van 10 zaterdagen is het puppyvoetbal gestopt tot maart, 
waarna weer een nieuwe reeks trainingen op het programma staat.
Alle puppy’s kregen een diploma van Sinterklaas.

Sintbezoek op de Beemd
Sinterklaas is met zijn Zwarte Pieten gevolg op bezoek geweest  op de Beemd. 
Alle kinderen kregen een speculaaspopje en een “Siveomutsje”.
Ook ontvingen alle jeugdtrainers en- leiders dit aardigheidje.

Film/bingoavond
Vrijdagavond 27 januari 2012 is de film/bingoavond gepland. Deze avond is voor 
de ME meisjes, de E en D jeugd.
Binnenkort zullen de desbetreffende teams een uitnodiging ontvangen.

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

De slotactiviteit voor de oudere jeugd zal in mei/juni zijn. Hebben jullie als 
jongere een leuk idee dan horen wij als JC dat graag van jullie.
Verder zijn er op dit moment geen mededelingen vanuit de jeugdhoek.
Wij, van de Jeugdcommissie, wensen iedereen hele Goede Kerstdagen toe en 
een heel sportief en gezond 2012!

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

Margriet Vermeij, voorzitter JC

DE OPMARS VAN SIVEO F1
Na een heerlijke zomervakantie is de F1 in een nieuwe samenstelling aan het 
seizoen begonnen. Al vanaf de eerste wedstrijd weten alle spelers elkaar te 
vinden en hebben ze hun draai gevonden. De eerste werd gewonnen met 0-4 
en daarna werden de uitslagen nog groter. Zo werden er wedstrijden met 14-0 
en 12-0 gewonnen. Met deze resultaten werd het tijd voor een stapje hoger 
en kwam de F1 in de 5e klasse te spelen. Ook in deze klasse werden bijna alle 
bekerwedstrijden gewonnen. Één wedstrijd is maar verloren.

De competitie is daarom begonnen in de 4e klasse!. De allereerste wedstrijd 
in de 4e klasse werd met 1-0 nog verloren van Kouderkerk F1. De 2e wedstrijd 
tegen VEP F2 werd, na een 3-1 achterstand, toch nog 3-3 en daarna zijn alle 
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wedstrijden gewonnen. De laatste competitiewedstrijd voor de winterstop heeft 
de F1 met 2-2 gelijk gespeeld tegen Stompwijk.

Er is dus nog maar één keer verloren in de 4e klasse en daarom draait de F1 
bovenin mee.
In de bekercompetitie is de volgende ronde gehaald en op 16 december wordt 
de volgende ronde gespeeld. Misschien wordt er na de winterstop wel verder 
gebekerd. 

Een grote prestatie van Bart Lagerweij, Damian Plomp, Damian Sangers, Floris 
Verburg, Jeroen Frasa, Lex Hoogeveen Niels Muit en Ricardo Wüsten.
Als deze vorm en strijdlust wordt voortgezet kunnen ze meedoen om het 
kampioenschap in de 4e klasse!

Wim Frasa

Na de opmars van de F1 zijn  de boys even “uitgeteld”.
Vlnr: Ricardo Wüsten, Lex Hoogeveen, Niels Muit, Damian Plomp, Floris 
Verburg, Jeroen Frasa, Bart Lagerweij, Damian Sangers.

SIVEO F2, STEEDS WEER STRIJD !! 
Na een goede bekercampagne in de 9e klasse met een plaats in de middenmoot 
doen we het voor de eerste jaars F best goed. Enthousiast wordt elke keer 
de strijd aangegaan tegen vaak toch wel grote spelers bij de tegenstander. 
Dit heeft veelal wel als gevolg dat de tweede helft bij veel spelers de energie 
langzaam opraakt. Toch weten we altijd goed weerstand te bieden en doen we 
in de competitie ook lekker mee. In de F2 spelen de volgende spelers:
−	 Brian Koot staat vooral achterin z’n mannetje en laat zich niet zomaar 

passeren. Maar Brian weet ook zo af en toe voorin z’n doelpuntjes mee te 
pikken.
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−	 David Gasior vindt keepen echt niets, maar voetballen des te meer. En dan 
eigenlijk alleen maar aanvallen, hij wacht dan ook graag zijn momenten af 
om te kunnen scoren.

−	 Mark Bruijn wil in z’n enthousiasme alles tegelijk doen. Keepen is hij dol op, 
maar ook verdedigen en aanvallen vindt hij prachtig. Hij keept dan ook als de 
beste maar heeft ook al een echte hattrick achter zijn naam staan.

−	 Marnix (het kanon) Blonk is de motor van het team. Hij loopt overal op het 
veld en is daar ook menige tegenstander de baas en kan schieten als de 
beste. Bij de penalty’s kan de keeper beter maar bukken.

−	 Otto Immerzeel kan zich echt in een tegenstander vastbijten om puur op 
wilskracht de bal te veroveren. Hierdoor laat hij anderen beter voetballen, 
ook weet hij z’n medespelers al goed te sturen als ze even niet opletten.

−	 Stan van den Hoeven is een echte buitenspeler, vrij lopen, lekker passeren 
en overspelen vindt hij prachtig. Als topscoorder gaat het scoren hem ook 
makkelijk af, door goed te kijken wat de keeper doet. 

−	 Stijn Stolwijk gaat voorop in de strijd en is voor niemand bang en gaat zeker 
niet opzij. Weet heel vaak op doorzettingsvermogen in scoringspositie te 
komen en heeft zo z’n doelpuntje al meegepikt.

−	 Tibbe Versteeg is de jongste, maar is een echte teamspeler en begint 
steeds meer met het spelletje mee te doen. Tibbe is altijd op zoek naar een 
vrijstaande medespeler en weet vaak heel slim de bal al over te passen.    

−	 Vincent Broer traint altijd langer door dan de rest met zus Julia. En dat werpt 
z’n vruchten af, uittrappen kan hij als de beste. In het veld weet hij ook al 
goed mee te doen en de bal te veroveren, waardoor z’n eerste doelpunt niet 
lang meer kan uitblijven. 

Eric
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ZWARTE PIET GING UIT FIETSEN ….
….. TOEN KLOPTE Z’N BAND,
….. EN  MOEST HIJ GAAN LOPEN !!!!

Helemaal niet, er werd niet gelopen met de fiets aan de hand. Sinterklaas en 
zijn Pieten waren op weg naar de Beemd maar kregen helaas pech onderweg. 
Maar gelukkig werden de mannen uit Spanje opgepikt door goed oplettende 
agenten, onze eigenste Ruud en Rinus, die Sint achter op z’n motor nam en 
de rest van het spul werd ingeladen in de politiebus van Ruud. (Bedankt he 
mannen!!)

Volop aandacht voor Sint en z’n Pieten.

Sint kwam op bezoek bij onze allerkleinste geel-blauwen, de puppy’s en de 
Fjes.
Nadat zij Sint en z’n voetbalpieten verwelkomd hadden op ons sportpark, ging 
men richting de hal om de Pieten uit te dagen voor een potje voetbal. Volgens 
Sint werd er flink “gewerkt” zowel door zijn knechtjes als door de Siveomannen 
en vrouwtjes.
Na moegestreden te zijn ging iedereen uitpuffen in de kantine waar alle kids een 
glaasje limo kregen en een speculaasje en voor de ouders was er koffie en thee. 
Als eerste mochten de puppy’s, de jonge hondjes om met Sint z’n woorden te 
spreken, naar voren komen.

De groep werd dit seizoen gestart met 17 kleintjes, 3 meiden, 2 Julia’s en 
Jacqueline, zij laten de mannetjes regelmatig de “hakken zien”. Kees heeft wat 
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De kinderen zeggen Sint en z’n Pieten gedag …. tot volgend jaar!!

moeite met het verschil tussen rugby en voetbal, effe voor de duidelijkheid, 
Siveo is een voetbalclub!  Nick is fan van Feijenoord en mocht daar een keertje 
de aftrap nemen, Christiaan is voor Ajax en Juup voor het Spaanse Barcelona, 
Roel wordt vast de nieuwe ballenman voor ons cluppie, maakt zich nu al zorgen 
als er een bal boven in het haldak blijft steken. Frank verwent z’n trainers 
regelmatig met een mooi tekening. Elke week zijn ook Bram, Brian, Jesper en 
Corne,  Robbe, Levi, van de partij. En natuurlijk Thom, die in de uitzonderlijke 
positie zit dat hij zelfs een privétrainer heeft, laten we eerlijk zijn wie kan dat nu 
zeggen bij Siveo. Maar het allerbelangrijkste is dat er genoten wordt van een 
uurtje voetballen op zaterdagmorgen!

Over de F3 had Sint ook nog het een en ander in z’n boek:
Luuk, de middenvelder, Onno die voorin staat en zo nog eens een goaltje 
meepikt, net zoals Maico, Marieke, de coach in dop, Job de PR man van de 
toekomst, praten dat tíe kan! Jesper, de keeper, Marijn de nieuwe John de Wolf, 
een topverdediger net zo als Sem en Mike de stofzuiger op het middenveld en 
niet te vergeten Fabian die wel 60x heen en weer draaft op het veld.

Na de F3  was het de beurt aan de F2 om bij Sint te komen, natuurlijk stond er 
iets van hen in t’ grote boek:
Marnix noemt Sint het kanon van de F2, Tibbe, Stijn en Brian, het trio uit de 
Meije vinden het heerlijk om naast een balletje te trappen ook het veld geregeld 
rollend uit te proberen. Otto houdt niet van verliezen, een prima instelling, 
Mark vindt alles leuk wat met voetbal te maken heeft, Vincent kan uren door 
voetballen na een training en David voetbalt het liefst voorin.
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De F1 kwam als laatste bij Sint: Damian is de keeper, Bart de rots in de 
branding achterin, Damian P. houdt echt niet van kouwe handen en doet liefst 
z’n handschoenen al aan bij 15 gr. Boven nul, Floris z’n schoenen zijn, denkt 
Sint, niet goed, hij verliest er regelmatig eentje of ze trappen de verkeerde kant 
op. Jeroen pakt van iedereen de bal af, tegenstander of ploeggenoot maakt 
voor hem niet uit. Lex is de stylist van t middenveld, Niels de specialist van de 
corners en als Ricardo gaat schieten doet de keeper een stapje opzij.

Alle spelertjes van Siveo kregen uit Spanje een lekker speculaaspopje en een 
warme fleecemuts met Siveo erop.
Het was weer een gezellige sinterklaasavond, iedereen die z’n steentje bijge-
dragen heeft, heel hartelijk bedankt en Sint en z’n Pieten beloofden om volgend 
jaar weer langs te komen op de Beemd.

Margriet Vermeij

JEUGDTOERNOOIEN 2011
Hieronder vindt u een overzicht van de geplande toernooien die aan het eind 
van het voetbalseizoen gaan plaatsvinden. Grijp deze kans en noteer ze vast in 
uw agenda’s!
Het kan zijn dat er nog wat wijzigingen plaatsvinden, dus hou voor up-to-date 
gegevens altijd het Siveo prikbord en de website (www.siveo.nl > programma > 
toernooien) in de gaten.

Thuistoernooien 19 mei ochtend  Thuistoernooien 19 mei ochtend
Siveo E1 Siveo E3
Svow E1 Zw Utrecht E9
Aalsmeer United E7 NSV E3
Zw Utrecht E7 Houten E14
 Hardinxveld E?

Thuistoernooien 19 mei ochtend  Thuistoernooien 19 mei ochtend
Siveo F1 Siveo D2m
Zw Utrecht F5 Alkmania D5m
Houten F5 Zw Utrecht D1m
Sporting 70 F4 Rijnstreek D1m

Thuistoernooien 19 mei middag  Thuistoernooien 2 juni ochtend
Siveo C2 Siveo E2
Aalsmeer United C3 Altior E2
Maarssen C5 ASW E3
VVZA C5 Houten E7
 Sporting 70 E5



29

Thuistoernooien 2 juni ochtend  Thuistoernooien 2 juni middag
Siveo F2 Siveo D1
Roac F2 Roac D2
Altior F2 Alkmania D2
Alkmania F2 Altior D2
Dios F8 Aalsmeer United D5

Thuistoernooien 2 juni ochtend  Thuistoernooien 2 juni middag
Siveo F3 Siveo C1
Roac F3 Roac C1
Altior F3 Alkmania C2
Tavv F5 Dios C2
Dios F9 Aalsmeer United C2

Thuistoernooien 2 juni ochtend  
Siveo E4m 
Altior E3m 
Alkmania E7m 
Rkdes E1m 
Aalsmeer United ME1 

Uit toernooien
Team Datum/tijd Tegenstander
A1 19 mei NSV
B1 25 mei vrijdagavond Tavv B1
C1 26 mei middag Rkdes
C2 18 mei Dios
D1/D2M 26 mei ochtend Rkdes
E1 7 april Tavv E2
E2 19 mei SVL
E3 7 april Hoofddorp
E4m 19 mei Aalsmeer United ME1
F1 7 april Tavv F2
F2 7 april Tavv F3
F3 19 mei Zevenhoven
 
Voor vragen/opmerkingen/suggesties kunt u altijd contact met ons op nemen;
Fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling.

De toernooicommissie
Ron Baas (0348-691162)
Bernie Beiboer (0348-413700)
Ton Westerop (0348-691774)
E-mail: toernooicommissie@siveo.nl
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PUPIL VAN DE WEEK

JELLE ONDERWATER

Pupil van de week: Jelle Onderwater
Hij is geboren op 20 oktober 2001 in Zegveld. 
Jelle woont op de Hoofdweg nr. 142

Welke wedstrijd: Siveo - SDV.

Datum: Zaterdag 15 oktober 2011

Balsponsor: Bolton Bouw (de hoofdsponsor van Siveo)

Eindstand: 4-0.

Welk zevental speel jezelf: In de E1, zijn leiders zijn Fergus van den Hoeven en 
Tim Hoppe, z’n trainer Carlos Posdijk en hij krijgt keeperstraining van Martin 
Hoogerbrugge.

Welke positie speel jezelf: Jelle is Keeper.

Leukste positie om zelf te spelen: Hetzelfde plekje, maar als hij geen keeper zou 
zijn dan spits, je kan op die plek veel scoren!

Favoriete club: Ajax en Siveo.

Favoriete speler: Maarten Stekelenburg, da’s de beste keeper van heel 
Nederland!

Favoriete speler Siveo: Dat weet hij eigenlijk niet.

Man of the match: Hij kon geen keuze maken, vond alle spelers even goed! 

Leukste van de pupillenmiddag: De aftrap.

Leukste moment van de wedstrijd: Dat weet hij niet, maar het minst leuke 
moment weet hij wel: terwijl hij in de dug-out zat te kijken kreeg hij loeihard een 
bal tegen z’n hoofd. (de tegenpartij schoot de bal “uit “)

Hobby’s: Voetballen, break-dance en met z’n lego spelen.

Favoriete eten: Een frikandel speciaal.

Mooiste doelpunt zelf gemaakt : In de training.

Scoren als pupil: Ja!

Verder vertelt Jelle, dat de ‘mannen’ best wel erge dorst hadden na de wedstrijd 
dus bracht hij ze een kratje bier, dat hadden ze echt wel verdiend vond Jelle! 
Hiervan werd uiteraard een foto gemaakt.
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PUPIL VAN DE WEEK

MATTHIJS BROER

Pupil van de week: Matthijs Broer.
Hij woont in de Broeksloot op nr. 6 en is op 13 mei 2001 
geboren in Woerden.

Wedstrijd: Siveo – DCV.

Datum: Zaterdag 22 oktober 2011.

Eindstand: 0-1.

Balsponsor: Kramenzetbedrijf van Hanswijk

Welk team speel jezelf: Matthijs speelt in de E1, getraind wordt er door Carlos 
Posdijk en Danny Groenendijk. Zijn leiders zijn Fergus van den Hoeven en Tim 
Hoppe.

Op welke positie speel je: Links- voor.

Welke positie vind je het leukst: Links-voor, Matthijs heeft nog niet echt op 
een ander plekje gespeeld maar deze bevalt hem prima. Je kunt de bal mooi 
voorzetten en dan kan een ander scoren.

Favoriete club: Feijenoord

Favoriete speler: Maarten Stekelenburg, hij is de beste keeper van Nederland. 

Favoriet bij Siveo’60: Mike van der Steen en Danny Groenendijk.

Man of the match: Eric Streng, hij keepte goed in de wedstrijd.

Leukste moment van de middag: Het scoren na de aftrap.

Leukste moment van de wedstrijd: De aftrap nemen.

Hobby’s: Voetballen en met z’n vrienden spelen.

Favoriete eten: Watermeloen.

Mooiste doelpunt zelf gemaakt: In de vorige wedstrijd, het 3e doelpunt, de bal 
ging via de onderkant lat het doel in, de uitslag van deze wedstrijd tegen Alpense 
Boys was: 4-1. De vorige wedstrijd tegen dit team verloren ze met 4-2. Fergus 
was zo trots op ons vertelt Matthijs dat hij ons trakteerde op een zakje chips.

Scoren als pupil: Ja!!
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PUPIL VAN DE WEEK

ARON VERBURG

Pupil van de week:  Aron Verburg.
Hij is geboren in Zegveld op 19 juni 2001. 

Wedstrijd:  Siveo  – Aarlanderveen.

Datum: Zaterdag  5 november 2011.

Eindstand: 6-0. 

Balsponsor:  Ouwejan & F. de Bruijn Intra B.V. 

Welk team speel jezelf: Aron voetbalt in de E1. 
De leiders van het team zijn Fergus van den Hoeven en Tim Hoppe. 

Op welke positie speel je: Linksachter. Dan kan je lekker de bal afpakken.  

Welke positie vind je het leukst: Linksachter!  

Favoriete club: Feyenoord. Gewoon een leuke club! 

Favoriete speler: Een favoriete speler heeft Aron niet echt. 

Favoriet bij Siveo’60: Bastiaan Brak.  

Man of the match: Erik Streng. Keeper die de ‘0’ houdt is altijd goed! 

Leukste moment van de middag: De wedstrijd kijken vanuit de dug-out. Daar 
was het wel heel gezellig. 

Leukste moment van de wedstrijd: Alle doelpunten! Met name de eerste, geeft 
wel een lekker gevoel! 

Hobby’s: LEGO en voetballen! 

Favoriete eten: Pizza. Geen voorkeur welke pizza precies, want alle pizza’s zijn 
lekker! Spruiten heeft Aron liever niet op z’n bord liggen... 

Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Aron heeft pas één goal gemaakt en weet niet 
precies meer hoe die ging. De mooiste moet dus eigenlijk nog even komen! 

Scoren als pupil: Ja. Ja! 

Aron heeft het erg naar zijn zin in de E1, het team bestaat vrijwel alleen maar 
uit klasgenootjes, dus er is een erg goede teamband! Hij vond het pupil van de 
week zijn heel leuk en hij vond het heel mooi dat de spelers van Siveo 1 hem 
ook zo veel aandacht gaven en een praatje met hem maakten! 
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 4e klasse B GS PT V  T

  1 DCV 1 13  39  51 -   5
  2 Alphia 1  13  30  46 - 25 
  3 Linschoten 1  12  28  44 - 22 
  4 Sportief 1  12  24  28 - 20 
  5 Siveo ‘60 1  12  22  31 -   7
  6 Kamerik 1  12  22  36 - 27 
  7 Oudewater 1  12  22  21 - 14 
  8 Hermandad 1  13  17  33 - 33 
  9 Rijnstreek 1  13  14  19 - 27 
10 SVS 1  13  11  23 - 33 
11 Aarlanderveen 1  13  10  23 - 47 
12 GSV 1  12     8   20 - 54 
13 SDV 1  13     6   21 - 46 
14 SPV ‘81 1  13     1   13 - 49 

 3e klasse C GS PT V  T

  1 ARC 4  13  32  48 - 21 
  2 Be Fair 2  13  26  43 - 24 
  3 Zwammerdam 2  13  26  31 - 22 
  4 TAVV 2  13  25  28 - 15 
  5 Alphia 2  13  20  22 - 23 
  6 DSO 4  13  19  27 - 20 
  7 Rohda ‘76 2  13  15  20 - 28 
  8 WDS 2  13  13  20 - 27 
  9 Kamerik 2  13  12  25 - 32 
10 Siveo ‘60 2  13  12  17 - 27 
11 CVC Reeuwijk 2  13  12  26 - 46 
12 Sportlust ‘46 4  13  10  16 - 38 

 4e klasse 05 GS PT V  T

  1 Jodan Boys 6  10   24  39 - 13 
  2 BVCB 4 10  24  40 - 19 
  3 Floreant 3  10   24  23  -   9 
  4 Siveo ‘60 3  10   16  28 - 20 
  5 Oosterheem 5  10   15  24 - 18 
  6 ARC 5    9   12  24 - 23 
  7 Bodegraven 1  10  12  22 - 34 
  8 Sportlust ‘46 6  10  11  27 - 33 
  9 SVS 2    9   8  19 - 24 
10 Berkel 3    9     4  12 - 34 
11 Linschoten 3    9     0  20 - 51
 

 5e klasse 04 GS PT V  T

  1 ARC 9    8   24  33 - 12 
  2 Rohda ‘76 5    9   19  33 - 18 
  3 Siveo ‘60 4  10   19  41 - 18 
  4 TAVV 4    8   16  21 - 13 
  5 Gouda 4    8   16  20 - 14 
  6 Soccer Boys 4  10   13  18 - 21 
  7 BVCB 6    7   11  16 - 15 
  8 Bodegraven 2  11   11  18 - 29 
  9 Rijnstreek 2  10   10  24 - 32 
10 Floreant 4  10     9  19 - 47 
11 CVC Reeuwijk 3  10     8  18 - 22 
12 Moerkapelle 3    9     3  11 - 31 

 6e klasse 05 GS PT V  T

  1 BVCB 9  10  21  48 - 19 
  2 Gouda 7  11  21 38 - 20 
  3 GSV 2    8  20  44 - 27 
  4 Be Fair 7    8  18  31 - 12 
  5 WDS 4    9  18  29 - 28 
  6 ARC 11  10  18  28 - 29 
  7 Jodan Boys 8    9  11  19 - 18 
  8 Sportlust ‘46 8  10  11  16 - 33 
  9 Moerkapelle 4    9    9  19 - 27 
10 Siveo ‘60 5    8    6  17 - 29 
11 Aarlanderveen 3  10    4  24 - 40 
12 ASW 1    6    0    6 - 37

 8e klasse 04 GS PT V  T

  1 Alphia 7  11  31  74 - 19 
  2 Alphense Boys 2  11  25  57 - 22 
  3 Koudekerk 6  10  24  40 - 18 
  4 Zevenhoven 6  10  20  29 - 13 
  5 ARC 18  10   16  37 - 22 
  6 Woubrugge 6  10  14  23 - 24 
  7 Haz. Boys 5  11  11  10 - 45 
  8 Zwammerdam 5  11  10  19 - 40 
  9 Sportief 3  10    9  24 - 39 
10 Bernardus 2  10    7  30 - 45 
11 Aarlanderveen 4  10    7  17 - 42 
12 Siveo ‘60 6    8    1  11 - 42

STANDEN SIVEOTEAMS EIND 2011
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 A1, 3e klasse 03 GS PT V  T

  1 Siveo A1  6  15  29  -   9 
  2 WDS A1  6  15  17  -   7 
  3 Zevenhoven A1  5  10  17  -   4 
  4 Zwammerdam A1  5    9  10  -   8  
  5 Linschoten A1  5     7 11 - 11 
  6 Sportlust ‘46 A3  6     7  15 - 20 
  7 VEP A1  6     7    6 - 11 
  8 NSV ‘46 A1  6     6    9 - 18 
  9 UNIO A2  6    6    8 - 20 
10 Lisse A2  5     0    8 - 22 

 B1, 3e klasse 02 GS PT V  T

  1 Stompwijk B1  6   15  37  -   8 
  2 Nieuwkoop B2  6   15  21 - 10
  3 Voorschoten B4  5   12  16 - 16 
  4 VEP B1  5   10    8  -   5 
  5 BVCB B3  6     9  15  -   8 
  6 Siveo  B1  5     6    9  -   9 
  7 TAVV B1  6     6  11 - 20 
  8 Berkel B2  5     5  12 - 16 
  9 NSV ‘46 B1  6     3  12 - 32 
10 DSO B3  6     1    7 - 24 

 C1, 4e klasse 03 GS PT V  T

  1 Bodegraven C1  6   15  37 - 18 
  2 Rohda ‘76 C2  6   13  18 - 11 
  3 VEP C1  6   11  17 - 15 
  4 WDS C1  5   10  28 - 17 
  5 Zevenhoven C1  6   10  19 - 17 
  6 Sportlust ‘46 C3  6   10  17 - 24 
  7 Alphense Boys C4  6     7  14 - 24 
  8 Woerden C2  6     6  13 - 17 
  9 Siveo  C1  6     1  13 - 25 
10 Kamerik C1  5     0  10 - 18 

 C2, 6e klasse 06 GS PT V  T

  1 Alphen C3  6   18  38  -   8 
  2 Nicolaas Boys C2  6   15  57  -   5 
  3 Sportlust ‘46 C5  6   12  45 - 14
  4 VEP C2  6   12  27 - 10
  5 Alphense Boys C7  6   10  31 - 16
  6 Nieuwkoop C3  6   10  21 - 22
  7 Meerburg C8  6     6  13 - 52
  8 ARC C10  6     3  14 - 39
  9 Siveo C2  6     3  16 - 47
10 Woerden C4  6     0    3 - 52

 D1, 5e klasse 03 GS PT V  T

  1 RVC ‘33 D2  6   16  24  -   6 
  2 Sportief D1  5   10  12  -   6 
  3 Siveo  D1  6   10  18 - 14 
  4 Woerden D3  6   10  16 - 14 
  5 Woerden D2  6     8  18 - 15 
  6 TOGB D5  5     7  12 - 14 
  7 Sportlust ‘46 D5  6     7    6  - 6 
  8 Voorschoten D6  6     7  15 - 17 
  9 ARC D5  6     4  16 - 24 
10 Altior D2  6     1  10 - 31 

 D2, 1e klasse 2 GS PT V  T

  1 CVC Reeuwijk D4  6   15  47 - 13 
  2 SPV ‘81 D2M  6   15  36 - 17 
  3 VEP D3  6   12  35 - 19 
  4 Bodegraven D2  6   12  34 - 21 
  5 Haastrecht D4M  6   10  24 - 28 
  6 DONK D5M  6     9  39 - 17 
  7 Rohda ‘76 D5  6     9  37 - 34 
  8 Alphia D3  6     4  10 - 41 
  9 Siveo  D2M  6     1    8 - 29 
10 Cabauw D2M  6     1    4 - 55 
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 E1, 6e klasse 04 GS PT V  T

  1 Woerden E5  6   16  30 - 11 
  2 Zwammerdam E1  7   16  44 - 19 
  3 ARC E8  6   13  19 - 17 
  4 Sportlust ‘46 E6  5   11  16 - 12 
  5 VEP E3  6   10  22 - 19 
  6 CVC Reeuwijk E2  6     9  26 - 26 
  7 Alphense Boys E6  6     6  13 - 16 
  8 Siveo  E1  6     3  16 - 24 
  9 Alphia E2  6     3  13 - 25 
10  Kamerik E2  6     0  10 - 40

 E2, 7e klasse 04 GS PT V  T

  1 Altior E1  6   18  36  -   5 
  2 Alphen E5  6   18  43 - 17 
  3 TAVV E3  6   12  32 - 17 
  4 ARC E10  6     9  24 - 19 
  5 Woerden E6  6     9  22 - 27 
  6 Aarlanderveen E2  5     6  16 - 27 
  7 Floreant E6  5     6 15 - 28 
  8 Siveo  E2  6     6  18 - 27 
  9 Alphense Boys E13 6     3  17 - 29 
10  Nieuwkoop E5  6     0    7 - 34 

 E3, 9e klasse 09 GS PT V  T

  1 CVC Reeuwijk E6 6   15  38 - 19 
  2 ARC E17  6   15  33 - 15 
  3 Nieuwkoop E9  7   13  25 - 15 
  4 Be Fair E8  6   10  35 - 20 
  5 Bodegraven E2M  6   10  29 - 33 
  6 Alphense Boys E11 6     9  31 - 30 
  7 Sportlust ‘46 E11  6     9  36 - 36 
  8 Siveo  E3  6     5  26 - 25 
  9 Woerden E9  6     3  14 - 31 
10  VEP E5  7     1  12 - 55 

 F1, 4e klasse 02 GS PT V  T

  1 Alphen F1  6   15  20  -   6
  2 Koudekerk F1  6   15 14  -   7
  3 Alphense Boys F4  6   13 21 - 10 
  4 Siveo  F1  6   11 18 - 10 
  5 VEP F2  7   10 13 - 15 
  6 Woerden F3  6   9  22 - 19 
  7 Stompwijk F1  6   8  14 - 16 
  8 TAVV F1  6   6    9 - 14 
  9 ARC F3  7   3  14 - 25 
10  Alphia F2  6   0  12 - 35 

 F2, 9e klasse 07 GS PT V  T

  1 Rohda ‘76 F2  6   18  29  -   3 
  2 Be Fair F6  5   12  28  -   4 
  3 VEP F6  6   12  28 - 18 
  4 Sportlust ‘46 F7  5    9  13 - 13 
  5 Sportlust ‘46 F8  4   6  10 - 17 
  6 RVC ‘33 F3  6   6 15 - 16 
  7 Woerden F6  6   6  14 - 20 
  8 Siveo  F2  6   6  12 - 19 
  9 Kamerik F2  6   6    8 - 23 
10  NSV’46 F5M  6   3    8 - 32 

 F3, 10e klasse 14 GS PT V  T

  1 Zwammerdam F3  7   21  42  -   3 
  2 Woerden F9  6   15  63 - 10 
  3 Nieuwkoop F7  6   15  46 - 13 
  4 VEP F10  7   11  17 - 14 
  5 Nicolaas Boys F4  6   7  17 - 18 
  6 Kamerik F3  4     6  32 - 14 
  7 NSV ‘46 F4M  5     5    9 - 30 
  8 ESTO F8  5    4   6 - 16 
  9 Siveo  F3  6     0    3 - 50 
10  WDS F3  6     0    1 - 68 
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STANDEN SIVEOTEAMS EIND 2011
Dames 1, 4e klasse D GS PT V  T

  1 KMD DA1  10   28  45  -   8 
  2 Ariston’80 DA1  11   27  40 - 10 
  3 Rohda ‘76 DA1  10   17  27 - 18 
  4 Gravenzande DA1  10   17  21 - 12 
  5 Honselersdijk DA1    8   15  34 - 10 
  6 Siveo  DA1    8   15  32 - 21 
  7 Vitesse Delft DA1  10   12  14 - 19 
  8 HPSV DA1    9  11  21 - 21 
  9 Naaldwijk DA2  10  10    8 - 27 
10  Naaldwijk DA1  10   8  14 - 33 
11  Die Haghe DA2  10     5    8 - 43 
12  Zwaluwen DA2  10     1    4 - 46 

Dames 2,  5e klasse C GS PT V  T

  1 Nieuwkoop DA1  10   27  31  -   6 
  2 BVCB DA1    8   18 26 - 15 
  3 Jodan Boys DA3    9   16  30 - 23 
  4 Schoonhoven DA1    7   15  53 - 11 
  5 Ammerstol DA1    8   15  36 - 15 
  6 Siveo  DA2    9   14  18 - 21 
  7 Sportlust ‘46 DA2    9   13  23 - 41 
  8 Linschoten DA1    9   12  20 - 29 
  9 Oudewater DA1  10     6  14 - 42 
10  Be Fair DA1  10     6  15 - 44 
11  Rohda ‘76 DA2    9     3  14 - 33

Meisjes E1, 2e klasse 2 GS PT V  T

  1 Die Haghe ME1    6   18  36  -   7 
  2 NSV ‘46 ME1    6   13  19 - 12 
  3 Floreant ME1    6   12  26 - 17 
  4 DSVP ME1    5     9  18 - 19 
  5 Haastrecht ME1    5     6  22 - 25 
  6 Siveo  ME1    5     4  14 - 20 
  7 KMD ME1    5     3  23 - 25 
  8 RVC ‘33 ME1    5     3  14 - 23 
  9 Polanen ME1    5     3    5 - 29 
10  Gr.Willem VAC ME   3    0     0    0

F ijne Kerstdagen en veel geluk in 2012


