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VAN DE REDACTIE

Rond deze tijd beginnen de spanningen weer op te lopen. We gaan namelijk 
alweer richting de beslissende competitiefase. En juist in deze periode 
moesten onze vlaggendragers helaas wat verliespunten incasseren. Het is dus 
zaak om snel een kentering te bewerkstelligen. Het zou mooi zijn als we dat 
juist zaterdag a.s. tegen de grootste concurrent Zwammerdam kunnen fiksen. 
De mogelijkheden zijn er ongetwijfeld, want ook zij hebben de laatste weken 
gewoonweg wat meer problemen. Na de nipte 1-0 zege tegen laagvlieger SDV 
moesten de Dammenaren immers tegen Sportief het onderspit delven. Alle 
ingrediënten zijn aanwezig om er aan de Beemd een leuke voetbalmiddag 
van te maken. En natuurlijk rekenen wij erop dat daarbij onvoorwaardelijke 
steun wordt gegeven door onze twaalfde man, ofwel een enthousiaste Siveo-
aanhang.
Ook andere Siveoteams hebben nog volop kans om zich te mengen in de race 
om het kampioenschap. Naast Siveo-4 zijn dat bijvoorbeeld ook nog de A1-, 
B- en MB-junioren, alsmede de E1- en F1-pupillen. Veel succes daar allemaal 
mee.
In dit Siveo Nieuws onder meer aandacht voor:
-  Siveo-2 dat met de splinternieuwe trainingspakken van hun zo trouwe 

sponsor O.V.M. meteen ook nieuw elan op deed.
-  Het snerttoernooi en de gelijkertijd gehuldigde leden van verdienste.
-  Een babbeltje met Mike van der Steen, speler van de hoofdmacht en 

bovendien zeer gewaardeerd trainer bij de jeugd.
-  De trainingshal die tijdelijk wordt omgeturnd tot een ware TV-studio.
- Het verenigingenspel met een recorddeelname van Siveo.
- De trainersontwikkelingen.
- De klaverjasavonden die de winterperiode altijd in trek zijn.
- De bingo-/filmavond bij de jeugd.
- Het bonte gezelschap van C2 dat bezig is aan een metamorfose.

Kortom: nogal wat activiteiten buiten het voetbal om. Daar gaan we ook de 
komende periode mee door. Zie de fraaie aankondigingen in dit blad voor 
zaterdag 12 maart (playbackshow en prespringparty) en voor vrijdagavond 8 
april “Ik hou van Holland”. Ook hierbij welkom op de Beemd..

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

Volgende inleverdatum kopij:
22 april 2011
44e jaargang nr. 4, maart 2011
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VAN DE VOORZITTER

Je ziet het overal, clubs die proberen de kwaliteit binnen hun gelederen 
voor de toekomst veilig te stellen. Bijvoorbeeld: “FC Twente zoekt talenten 
in Randstad”… “Delegatie FC Utrecht zoekt talenten in Zuid-Amerika”… en 
ga zo maar door. Elke dag zie je dergelijke koppen over het internet vliegen. 
Natuurlijk heeft ook Siveo hiermee te maken. We zijn dan ook enorm in 
onze nopjes met onze nieuwe aanwinst. Het kostte de nodige inspanning en 
overredingskracht om hem aan Siveo te binden, maar onze inzet is beloond. 
Recentelijk hebben we Joey Muller, geboren op 11 januari 2011, contractueel 
vastgelegd voor de komende 18 jaar met optie tot verlengen. Sportief succes 
voor de toekomst is hiermee veilig gesteld.

Helaas zijn de jongens van ons vlaggenschip hier niet mee geholpen. Ging 
het tot voor kort nog allemaal volledig voor de wind, krijgen we de laatste 
weken de wind ook tegen. Punten werden gemorst uit bij Perkouw (2-0) en 
thuis tegen DCV (1-1). Doordat Zwammerdam niet van Sportief kon winnen, 
blijft Siveo aanvoerder van de ranglijst. Natuurlijk wordt er door de selectie en 
de begeleiding keihard gewerkt om de draad van voor de winterstop weer op 
te pakken en enkel nog punten te pakken! Wij, als vereniging en supporters, 
staan ook achter onze jongens!

Naast de vele wedstrijden die er nog te spelen zijn tot het eind van dit seizoen, 
staan er ook nog vele andere activiteiten in de planning. Verderop in dit Siveo 
Nieuws is hier meer over te vinden. Laten we hopen op een sportief succesvol 
restant van dit seizoen en dat we in april/mei de nodige kampioensfeestjes 
mogen vieren.

Veel leesplezier!

Rikkert

Natuurlijk was pappa wel bij de 
contractbespreking. De Siveo-outfit 

is een goede gewoonte van de 
Siveo-reserves.
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IN HET ZONNETJE GEZET

Na het snerttoernooi op zaterdag 8 januari, wat overigens weer beregezellig 
en dus ook een groot succes was, zijn de Leden van Verdienste nog eens 
uitgebreid in het zonnetje gezet. Bij de Algemene Ledenvergadering werden ze 
officieel benoemd, maar het gepast vieren hebben we uitgesteld tot 8 januari. 
Naast de 6 jubilarissen, te weten Jan Angenent, Cees Methorst, Dick van den 
Hoeven, Martin van den Hoeven, Rinus Hoogerbrugge en Cor Kleinveld, waren 
ook hun partners, kinderen en andere familieleden uitgenodigd. Velen hadden 
hieraan gehoor gegeven en waren die middag naar de Beemd gekomen. 
Helaas kon Cees niet aanwezig zijn i.v.m. andere verplichtingen.

Jan Angenent Cees Methorst Dick van den Hoeven

Martin van den Hoeven Rinus Hoogerbrugge Cor Kleinveld
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In een bomvolle kantine werden de jubilarissen één voor één naar voren ge-
haald. In het middelpunt van de belangstelling werden diverse verhalen uit 
de oude doos gehaald. 50 jaar lid van ons geel-blauwe cluppie, dat is zeer 
bijzonder. Daarnaast hebben ze allen op uiteenlopende vlakken zich ingezet 
voor Siveo. Een selectie van deze bewezen diensten werden bij deze huldiging 
nog eens opgesomd. Een lijst ontbreekt ook in dit Siveo Nieuws en wel om de 
reden dat er simpelweg niet genoeg ruimte is voor zo’n lijst. De heren kregen 
elk een speciaal ontworpen oorkonde met hun naam en benoeming. Aangezien 
de heren in november afgelopen jaar al bloemen hadden ontvangen, was nu 
gekozen voor een zoete lekkernij…een chocolade voetbal met Siveo logo. 

Na alle mooie woorden en welluidend applaus voor deze geel-blauwe kanjers 
werden naderhand nog meer oude herinneringen opgehaald. Samen met wat 
hapjes en een drankje was het nog een tijd gezellig op de Beemd. Het is 
geweldig om zulke vrijwilligers in het zonnetje te kunnen zetten. Siveo beschikt 
over een onvoorstelbaar groot, enthousiast en betrokken vrijwilligerskorps. 
Hier zijn wij héél trots op en dit maakt Siveo tot een bloeiende en gezellige 
vereniging.

Rikkert

CRUCIALE FASE SIVEO-1

De vlaggendragers beginnen steeds nadrukkelijker de hete adem in de nek 
te voelen van een aantal achtervolgers. Het puntenverlies van de afgelopen 
weken tegen Rijnstreek, Perkouw en DCV gaat zwaar wegen. En dus breken 
er heel spannende weken aan, met als startpunt de confrontatie zaterdag a.s. 
tegen de grootste concurrent Zwammerdam.

Na de remise bij Rijnstreek leek er nog maar weinig aan de hand. Tegen 
Aarlanderveen werd er een leuke pot voetbal op de grasmat gelegd. Met 
attractief voetbal werden de wit groenen overklast, maar kennelijk lag dat ook 
wel aan de zwakke tegenstand van de lantaarndragers. Ofwel: je speelt als de 
tegenstander toelaat.
Nou ja, dan was duidelijk dat Perkouw de week daarop duidelijk veel minder 
toeliet. Uiterst gretig kwamen de geel-zwarten aan de bak en vooral het eerste 
half uur werd Siveo gewoon afgetroefd. In die fase werd het ook op achterstand 
gezet. En hoewel de ploeg van de gedreven hoofdcoach Anton Broers daarna 
overwicht had en ook het meest verzorgde spel toonde, kwamen wij daar 
helaas niet meer overheen. 
Dus moest zaterdag in feite de revanche komen. Tegen DCV hadden de geel-
blauwen sowieso wat goed te maken omdat het in Krimpen een matige partij 
tegen 10 man had afgesloten met een remise. De eerste helft bleek weinig 
van revanchegevoelens en had DCV zelfs de overhand, hetgeen ook duidelijk 
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werd in de 0-1 ruststand. Na de pauze werd wel druk gezet en ontstond er na 
de terechte 1-1 nog een spectaculaire slotfase op de Beemd. De geel-blauwe 
aanhang schreeuwde Siveo naar de winst die verschillende keren binnen 
handbereik lag. Het vonnis werd echter niet voltrokken. Op wonderbaarlijke 
wijze hield DCV nog stand. 
Dus moet het zaterdag a.s. tegen het sterke Zwammerdam maar gebeuren. 
Wordt het enthousiasme van spelers en publiek ook dan voortgezet, dan zijn 
er echt wel mogelijkheden. Dan kan het ook een leuke streekderby worden.
Veel succes jongens. 

Dick van den Hoeven

Het was een wonder dat DCV de geel-blauwe stormloop in de slotfase wist te 
weerstaan.
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PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING

In deze periode is het aardig om nog eens de voor 2010/2011 geldende 
regeling rond promotie en degradatie in het oog te houden. 
Voor Siveo-1  
De nummers 1 en 2 promoveren naar de 3e klasse. De periodekampioenen 
van de 4e klasse + het hoogst geëindigde team van alle 4e klassen zonder 
periodetitel spelen met de herkansers van de 3e klasse (nummers 11 en 12) 
om 6 plaatsen in de 3e klasse. 
Voor Siveo-2
De kampioenen promoveren naar de reserve 2e klasse. De periodekampioenen 
van de reserve 3e klasse spelen met de nummers 10 van de reserve 2e klasse 
om vier plaatsen in de reserve 2e klasse. 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 4e klasse. 

SIVEO BEKERT VERDER …
…. TEGEN FC ZOETERMEER !!

Ook voor de KNVB-beker blijven de Siveo-vlaggendragers nog steeds mee-
strijden. De jongens bereikten de kwartfinale door via strafschoppen de 
zondag 4e klasser Roodenburg uit te schakelen. Na een heel sterke 1e helft 
zag het in de slotfase de ploeg uit Leiden nog op gelijke hoogte komen (3-3). 
De volgende tegenstander voor Siveo is FC Zoetermeer, een zondagploeg 
uit dezelfde klasse als Roodenburg en van een vermoedelijk vergelijkbaar 
niveau. Enkele weken geleden won FC Zoetermeer in de competitie met 3-2 
van de Leidenaren. De kwartfinale tegen FC Zoetermeer wordt wederom op 
de Beemd gespeeld en wel op dinsdagavond 22 maart om 20.00 uur. 

O.V.M. BRENGT ….
…. SIVEO 2 NIEUW ELAN …!!

Na 10 wedstrijden was SIVEO 2 weggezakt naar de onderste regionen van 
de reserve 3e klasse. De laatste 5 wedstrijden waren verloren gegaan en 
SIVEO 2 was in zwaar weer terecht gekomen. De laatste wedstrijd voor de 
winterstop werd gewonnen van Alphia 2 waardoor we weer enigszins lucht 
hadden gekregen. Na de winterstop, waarin stevig doorgetraind was, gaf 
de oefenwedstrijd tegen Woubrugge 2 aan dat we het scoren niet verleerd 
waren en werd met 6-0 gewonnen. Direct na de winterstop zouden cruciale 
wedstrijden volgen tegen naaste concurrenten. Dit zou gebeuren met 
nieuwe trainingspakken verkregen van onze sponsor OVM. En deze pakken 
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hebben ons duidelijk nieuw elan gegeven. Tijdens de warming-up zien we 
er weer ‘strak’ uit en in het veld lijken de resultaten mee te liften. Ondanks 
de blessuregolf die Siveo 1 en 2 heeft getroffen zijn we namelijk goed uit de 
winterstop gekomen. Met 9 punten uit 5 wedstrijden is afstand genomen van 
de onderste plekken en kunnen we weer omhoog kijken. Met de blessures en 
vakanties lijkt het voorlopig nog niet voorbij, maar hopelijk kunnen we gauw 
weer enkele spelers begroeten op het veld. 

Eric

Omdat vaste aanvoerder Jurn nog met z’n arm in het gips zat mocht ik het 
nieuwe trainingspak in ontvangst nemen van Klaas van Elk, directeur van 
O.V.M. Zegveld. 
Voor de Siveo-reserves staat daarmee één ding buiten kijf, aan het materiaal 
kan het absoluut niet liggen. Schitterende tenues hadden we al, maar met 
deze splinternieuwe trainingspakken ziet het er helemaal gelikt uit. De kwaliteit, 
welke OVM ook altijd uitstraalt, spat er vanaf. Namens Siveo 2 en het bestuur 
wil ik OVM en in het bijzonder Klaas van Elk hartelijk danken voor deze nieuwe 
pakken. BEDANKT !!!

Rikkert
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EFFE EEN BABBELTJE MET .... 
………. MIKE VAN DER STEEN !!

In het eerste Siveo Nieuws van dit jaar maakte ik een babbeltje met Mike van 
der Steen. Een welbekende van vele jonge jeugdspelers en .... elke week gaat 
hij de wei in met ons vlaggenschip.

Mike van der Steen, geboren in Woerden op 11 november 1989. Hij voetbalt 
nu 5 jaar bij ons geel-blauwe cluppie maar startte zijn voetbalcarrière niet bij 
ons maar bij buurvereniging VEP toen hij 5 jaar was. Hij was nog net geen Fje. 
In de E werd hij kampioen maar daarna helaas nooit meer. Dus hoopt Mike 
dat ons 1e dit jaar de titel pakt en dat het dan na jaren er toch weer eens van 
komt: een rondrit op de boerenkar!
Wel werd de D1 waarvan Mike trainer is dit jaar winterkampioen dus een 
beetje sfeer heeft hij al geproefd.

Mike speelde tot de B2 bij VEP en verruilde toen z’n zebra-shirt voor ons gele-
blauwe kloffie.
Dan ben ik altijd wel een beetje nieuwsgierig waarom dan Siveo en niet een 
andere club. Mike’s moeder werkt(e) met Ruud Hageman en die hoorde dat 
Mike bij VEP niet echt z’n draai kon vinden en raadde hem aan om eens mee 
te gaan trainen bij Siveo en...dat klikte goed en nog steeds vind je hem elke 
week op de Beemd.
Maar Mike balt niet alleen, hij traint ook elke week een jeugdteam bij Siveo en 
dit alweer heel wat jaartjes. Dit is twee vliegen in een klap voor Mike, hij vindt 
het heel leuk om te doen en hij loopt gelijk stage voor zijn opleiding.
Mike doet een 4- jarige sportopleiding bij het ROCMN sportcollege in Utrecht 
Overvecht en zit nu in het 3e jaar.
Het 1e jaar en 2e jaar liep hij stage door de E1 te trainen en het 3e jaar, nu dus, 
traint hij de D1 en gaat ook regelmatig mee met hun wedstrijden, hij vindt het 
leuk om de jongens aan ‘t werk te zien en kan zo nodig de coaches bijstaan. 
Hij werkt nu 3 jaar met deze groep jongens en je ziet ze volgens hem echt 
vooruit gaan, vorderingen maken.
Zeker dit jaar komen ze beter uit de verf ook al was het voor velen een 
omschakeling van klein naar groot veld. Dit werd echt snel opgepakt en je ziet 
het voetballen steeds beter gaan!

De opleiding die Mike volgt is sport gericht, je kan voor allerlei richtingen 
kiezen zoals b.v.: voetbal, zwemmen, fitness, skiën of zelfverdediging. Hij is in 
het bezit van Trainersdiploma 3, dit houdt in dat je als je dit hebt A teams mag 
trainen tot de 1e klasse.
Volgend jaar start hij met trainersdiploma 2 en dan mag je ook senioren trainen.
Elke 5 jaar moet je wel cursussen en clinic’s volgen om je diploma geldig te 
houden. (licenties). Na elke cursus of clinic krijg je een certificaat met het 
aantal behaalde punten erop.
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Hij volgde dit jaar de Bayern Munchen clinic in Harderwijk, een clinic over 
analyses binnen het voetbalspel. Deze werd gegeven bij VVOG door Frans 
Hoek, Marcel Bout en Jos van Dijk.
Het liefst zou hij ook nog een cursus Trainer Betaald Voetbal gaan volgen, ja. 
Die richting lijkt hem wel wat. Elk jaar krijg je dan theorie en stages, elk jaar 
sluit je dit af met een examen en als je dit haalt krijg je een licentie en mag je 
weer verder.
Als hij deze opleiding bij het ROCMN afgerond heeft wil hij instromen op het 
HBO in het 2e jaar Sportmanagement.

Volgend jaar, het laatste studiejaar moet hij een project uitwerken, dit kan bv. 
een opdracht zijn om uit te zoeken hoe het aantal leden uit te breiden is, of het 
samenstellen van een jeugdplan, het verbeteren van trainingen en begeleiden 
van trainers en leiders. Of dit bij Siveo kan plaatsvinden weet hij nog niet maar 
hij zal dit zeker bespreken met zijn stagebegeleider Hans.
Bij Siveo is het Hans Bregman die hem begeleidt met z’n stage, zelf begeleidde 
Mike op z’n beurt weer Susanne Hoogerbrugge met haar stage. Naast het 
trainen van de D1 houdt Mike gelukkig genoeg tijd over om zelf een balletje 
te trappen.

Mike voetbalt dit jaar in het 1e, vorige 2 seizoenen speelde hij voornamelijk in 
het 2e waar hij eind vorig seizoen de “gouden” schoen uit de handen kreeg van 
leider Eric van den Hoeven. De “gouden” schoen is voor de topscoorder van 
het seizoen en de “zilveren schoen“ is voor de speler met de meest gespeelde 
minuten.

Mike in een karakteristieke passeerbeweging.
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Een heel leuk initiatief is dit, vindt Mike. Vooral de gezelligheid om het voet-
ballen heen is hetgeen wat Mike bindt bij Siveo. Toen hij bij Siveo ging spelen 
had het echt het gevoel of hij vanaf de F er al gelopen had, je hoort er gewoon 
direct bij.
Niet alleen op echt voetbal gebied steekt hij de handen uit de mouwen, ook 
assisteerde Mike bij de jaarlijkse bingoavond, sinterklaasfeest en bij het a.s. 
slaapfeestje in mei hoopt hij net als vorig jaar ook weer van de partij te zijn.

In de zomervakantie gaat Mike net zoals vorige zomer een voetbalkamp 
in Amerika leiden, de groep bestond uit 22 trainers die vanuit Nederland 
vertrekken om kinderen voetbaltraining te geven en coaches te begeleiden. 
Zelf worden ze bijgestaan door profcoaches van bv. Bayern, Ajax en Ado .De 
groep bezoekt verschillende plaatsen in Amerika waar het voetballen nog in 
de kinderschoen staat.
Naast voetbal houdt Mike zich bezig met hardlopen, tennis en een potje Fifa 
achter de playstation.
En met zijn vader naar FC Utrecht, waar hij al 3 jaar een seizoenskaart heeft. 
Bij elke thuiswedstrijd zijn ze in de Galgenwaard te vinden.
Wat zijn favoriete club is, dat is een inkoppertje: FC Utrecht natuurlijk en als 
favoriete speler staat Arjen Robben bovenaan op z’n lijstje.
Kortom, Mike is een zeer actieve kerel op voetbalgebied, zeker bij ons geel-
blauwe cluppie! 

Margriet Vermeij

VEEL SNERT EN JEUGD ....
…..BIJ START 2011 !!

8 januari 2011. Alle feestdagen zitten er weer op en we konden ons opmaken 
voor het eerste serieuze toernooi van 2011 (namelijk het Snerttoernooi). Sinds 
vorig jaar is dit toernooi in het leven geroepen en we willen hier een jaarlijks 
terugkerend evenement van maken. Gewoon om het nieuwe jaar sportief en 
gezellig te starten.
  
De dag begon met het versieren van de kantine. Deze keer was dit niet zo veel 
werk omdat de kerstversiering er nog hing. Daarna werden de deelnemers 
ingedeeld in  8 teams waarbij we rekening hielden met de sterkte van de 
spelers. Met het eerste en het tweede hoefden wij geen rekening te houden 
omdat zij deze dag een wedstrijd speelden. Zonder deze fanatieke spelers 
hadden we toch 35 deelnemers voor het toernooi en konden we rond 13.00 
uur starten.
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Dit jaar was er met name veel animo vanuit de jeugd en dit zien we uiteraard 
als zeer positief. Na de 3 poulewestrijden konden we ons opmaken voor de 
volgende ronde, met als uitsmijter de finale.
  

Eenmaal gedouched konden we in 
de kantine genieten van overheerlijke 
snert en broodjes met bokworst. Je 
kon duidelijk merken dat Chris (van 
Hoko) en Koos hier erg hun best op 
hadden gedaan. Bedankt heren!!! 
Nadat de traditionele prijs (krat bier en 
fles wijn) aan de winnaars uitgereikt was 
werden de leden van verdienste nog 
in zonnetje gezet.  Elders in het Siveo 
Nieuws staan we hier verder bij stil.
  
Het kratje voor de winnaars van het 
snert toenooi.

Jeroen Groen in ‘t Wout 
(namens de Activiteiten Commissie)

EEN RECORD AANTAL SIVEO-TEAMS
BIJ HET VERENIGINGENSPEL !
  
Ook dit  jaar organiseerde de CSZ weer het verenigingenspel (voor de 
31ste keer). 72 teams gingen de sportieve strijd aan met elkaar en wij 
konden ons gelukkig prijzen met een aantal van 9 teams (vorig jaar nog 8). 
  
Om 20.00 uur was iedereen geïnstalleerd en werden wij welkom geheten door de 
voorzitter van de CSZ, een bekende in ons cluppie (namelijk Arjan Ton). Al snel 
waren de teams verhit omdat ze vragen kregen over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Zo moesten we de exacte ligging van bijvoorbeeld Lutjebroek 
en Moddergat bepalen. Ook de vragen over de bladeren van diverse bomen en 
het ruiken van verschillende soorten thee vielen niet mee. Ook een onderwerp 
als voetbal, waar we toch verstand van denken te hebben viel niet mee. Het 
was een vraag met een foto verdeeld in vakjes  waarbij je moest raden waar de 
bal was (deze was op de foto weggelaten). Als de algemene kennis dan niet je 
van het was dan kon je je altijd nog buigen over de rode draad die in de krant 
verstopt zat. Kortom: voor ieder wat wils om een mooie avond te hebben. 
  
Om te laten zien dat we bijna in alle gelederen meededen heb ik de score van 
de Siveoteams toegevoegd.
  

DickH
Ingevoegde tekst
het
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Team van den Hoeven:  16de 
Team AJ & co:  23 ste 
Team Jeugdcommissie:  33 ste 
Team Bregman & co:  39 ste 
Team Joost & co:  43 ste 
Team Dames 2:  45 ste 
Team Dames 1:  50 ste 
Team Activiteitencommissie:  50 ste 
Team Jaco & co:  55 ste

De Dames 1 en de activiteitencommissie hebben door hun plek de clubkas 
nog kunnen spekken!
Al met al werd het weer een onvergetelijke avond en hebben we er weer volop 
van genoten.
Volgend jaar doen we zeker weer mee!
  
Jeroen Groen in t Wout

Eén van de Siveoteams aan het ploeteren.

SIVEO TRAININGSHAL TIJDELIJK …
…  STUDIOHAL VOOR  TV-OPNAMES !!

De trainingshal aan de Beemd is vorige week tijdelijk omgedoopt geweest 
tot een ware TV-studiohal. Productiemaatschappij Faas had de hal volledig 
geblindeerd en zo konden de KNVB-talenten hun kunsten vertonen voor de 

DickH
Ingevoegde tekst
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spotlights. En dat gebeurde allemaal met het oog op een voetbalprogramma 
voor de jeugd. In een serie van pakweg 10 afleveringen staat het belang van 
het bewegen voor de jeugd voorop. De geselecteerde KNVB-talenten moesten 
aan de bak voor het onderdeel “tips en trucs”. 
Rond de 20e maart wordt de start (en naam) van het TV-programma bekend 
gemaakt. De uitzendingen komen via Veronica Disney XD Channel de ether in. 
Filmpjes zijn ook te zien op de internetsite van de KNVB. 

Dick van den Hoeven

De hal werd omgetoverd tot filmstudio.

Maar ook voor de inwendige  En de administratie werd bijgehouden
mens werd gezorgd. met de tegenwoordig
 onafscheidelijke laptops.
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DE MULLERS DOEN HET TOCH WEER

Bij het klaverjassen is er soms geen peil op te trekken. Dat bevestigden vader 
en zoon Muller nog maar weer eens. In januari eindigden zij op een troosteloze 
laatste plaats en in februari pakten zij de hoofdprijs met een score van meer 
dan 6000 punten.
Ook de hoofdprijs in januari was weggelegd voor een geroutineerd duo. Toen 
waren Arie van Leeuwen en Cees Methorst nog superieur.
  
Eindstand 21 januari 2011
1. Arie van Leeuwen en Cees Methorst  5317 punten
2. Patricia en Arend Muller   5092 punten
3. Koos Jansen en Bram Angenent  5032 punten
4. Aart-Jan Ton en Frank van der Vaart   4954 punten
5. Richard en Gert de Jong   4779 punten
P. Dolf Muller Sr en Jr    3951 punten

Enthousiasme en concentratie aan de tafels.

Eindstand 18 februari 2011
1. Dolf Muller Sr en Jr    6036 punten
2. Maarten en Lucy de Bruin   5529 punten
3. Frank van der Vaart en Aart-Jan Ton   5191 punten
4. Rina van Leeuwen en Piet Muis  4739 punten
5. Gerineke Schouten en Paulien Ton  4717 punten
 Leo Pouw en Peter Rietveld   4717 punten
P. Lonneke Broers en Jo   3387 punten 

De volgende klaverjasavonden zijn op de vrijdagavonden 18 maart en 22 april 
2011 (paasklaverjassen). Aanvang steeds om 20.00 uur.

Dick van den Hoeven

DickH
Notitie
In lijn brengen.
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TRAINERSONTWIKKELINGEN BIJ SIVEO 

Het is een ieder wel bekend dat in de maand december gesprekken worden 
gevoerd met de hoofd- en jeugdtrainer. 
Onze hoofdtrainer Anton Broers is aan zijn 2e seizoen bezig als trainer van de 
hoofdmacht, en onze jongens doen het prima in de 4e klasse. Tot op heden 
nog niet verloren en slechts 6 verliespunten en 2(!) doelpunten tegen. Ondanks 
deze goede score zijn er nog een paar ploegen die in het spoor blijven van 
Siveo ’60, dus het lijkt me duidelijk dat Siveo ’60 nog alles uit de kast zal 
moeten halen om het kampioenschap binnen te slepen ! De spelersgroep, de 
trainer en het bestuur gaan graag met elkaar verder en we zijn dus verheugd 
dat het contract met Anton met één jaar is verlengd. 

Hans van Tricht heeft 2 jaar onze A en B getraind en de coaching van de  A1 
op zaterdag verzorgd. Vorig jaar met de A1 en B1 kampioen geworden in resp. 
de 3e klasse en 4e klasse. Momenteel staat de A1, A2 en B1 allemaal in de top 
4 van hun competitie en daarnaast is de trainingsopkomst altijd goed. Hans 
heeft besloten om volgend jaar opnieuw zelf te gaan voetballen/keepen. Hans, 
namens Siveo ’60 bedankt en nog veel succes in het slot van de competitie.
Siveo’60 moest dus op zoek naar een nieuwe jeugdtrainer. 

Uiteindelijk hebben we in de persoon van de 51-jarige 
Gert de Jong uit Woerden een zeer ervaren vervanger 
gevonden. Gert is geen onbekende op de voetbalvelden 
in onze regio, want hij heeft al vele clubs in de omgeving 
onder zijn hoede gehad. Momenteel is hij interim-trainer 
van Sportlust A1. Siveo ’60 wenst hem veel plezier en 
succes toe bij onze mooie vereniging.

Onze Dames worden sinds het huidige seizoen getraind door Ruud Vermeij 
met assistentie van Ton Steenbergen. Deze trainerswissel was gebaseerd 
op verzoek vanuit de damesgroep. Helaas heeft Ruud Vermeij besloten om 
na dit seizoen hiermee te stoppen. Met alle mogelijke veranderingen in de 
samenstelling van de damesgroep in het achterhoofd, zal Siveo bekijken hoe 
we deze vacature het beste kunnen invullen. Ruud, in ieder geval bedankt 
voor je geweldige inzet. Bedankt !
 
Namens het Bestuur,
Hans Bregman - TC
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GEFELICITEERD
Wij feliciteren Jordy en Leonie Muller met de geboorte van hun zoon Joey. 
Het broertje van Jennifer is op 11 januari 2011 geboren en ook meteen lid 
geworden van Siveo. 
Welkom dus in de geel-blauwe familie en veel voorspoed en geluk. 
Ook gaan onze gelukwensen naar Jan en Riet Muller die onlangs hun 50-jarig 
huwelijksfeest vierden. Dat de zo vertrouwde referee er samen met zijn vrouw 
nog jaren in een goede gezondheid aan vast mogen plakken. Van harte. 

BETERSCHAP
Er zitten weer aardig wat geel-blauwen in de lappenmand. Erg beroerd 
liep het echter wel bij Luuk Blonk die in de wedstrijd tegen Nieuwkoop op 
verschillende plaatsen beenbreuk opliep. En dat zonder enig contact met de 
tegenstander, maar “gewoon” bij een heel ongelukkig neerkomen. Luuk is 
ongetwijfeld de pechvogel van het seizoen. Hopen dat het allemaal gunstig 
mag herstellen.
Dat hopen we natuurlijk ook voor al die anderen, zoals de langdurig 
geblesseerde Mattijs Brak, Perry Bunnik, Jurn van den Hoeven, Angela de 
Jong, Mees Vergeer en ook de net uit Skandinavië teruggekeerde Chiel Willers. 
Ook heeft C1-leider Ron Baas een heupoperatie ondergaan en is hij voor 
lange tijd (in ieder geval dit seizoen) uit de roulatie.
Een voorspoedig herstel allemaal.

STRATENVOETBAL
De voorbereidingen voor het jaarlijkse stratenvoetbal zijn alweer gestart. Deze 
seizoensafsluiting is gepland op zaterdag 11 juni.

BUURTSCHAP BROEKERWEG OP AED CURSUS
Op maandagavond 20 december hebben op mijn initiatief de buurtbewoners 
van de Broekerweg gezamenlijk deelgenomen aan de cursus omgaan en 
kennis van reanimatie en AED gebruik. De cursus werd gegeven door het 
erkende bedrijf van de heer Ko Bos uit Nieuwerkerk a/d IJssel. Het door RABO 
Dichtbijfonds aan Siveo geschonken AED apparaat mag namelijk na overleg 
met het Siveo-bestuur in noodgevallen ook gebruikt worden door onze buurt.
De toegang tot het apparaat is onderling goed geregeld,. 
Het was een zeer leerzame avond voor de 12 deelnemers, die na afloop hun 
pasje in ontvangst mochten nemen.
Ook de gastvrijheid en het gebruik van de Siveokantine en medewerkers was 
geweldig en “hart”verwarmend.
Namens alle deelnemers willen wij bij deze Siveo en RABO zeer hartelijk 
danken.!!

Wout Verweij
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NEDERLAGEN VOOR DE MEISJES EN DAMES

Helikopter schiet SIVEO DA 2 niet te hulp. 
De dames van SIVEO DA2 moesten op zaterdag 15 januari 2011 om 10.45 uur 
op het hoofdveld spelen tegen Ammerstol DA1. Het was bewolkt en regenachtig 
en er stond een stevige windje. Scheidsrechter was André Voorend.
Ammerstol wist al snel te scoren, waarna ze enige tijd later nog een doelpunt 
maakten. De eerste helft eindigde dus met een 0 – 2 achterstand.
De tweede helft wist SIVEO de achterstand helaas niet in te lopen. Overigens 
vloog net voor het einde van de wedstrijd nog een helikopter over. De wedstrijd 
eindigde dus met 0 – 2.
Jammer dames. Volgende keer beter!

Spanning bij SIVEO E4M tegen Alphense Boys
De meiden van SIVEO E4M moesten op zaterdag 29 januari 2011 om 9.30 uur 
op de oostelijke helft van het hoofdveld voetballen tegen de meiden van de 
Alphense Boys E15M uit Alphen aan den Rijn. Het was die ochtend behoorlijk 
koud. Hoewel de net opgekomen zon scheen, vroor het toch nog ongeveer 
drie graden. Er stond gelukkig weinig wind. Scheidsrechter was Joey van 
Amerongen.
Het veld was nog wit van de rijp toen de meiden begonnen aan de eerste 
helft. Esmée maakte al snel een doelpunt en snel daarna nog één. Daarna wist 
Alphense Boys te scoren. Niet lang daarna was het rust (2 - 1) .
Na de rust scoorde Emma. Daarna wist Alphense Boys drie keer te scoren, 
waardoor de wedstrijd eindigde met 3 – 4.
Helaas meiden. Volgende keer beter, maar ondanks de kou toch heel goed 
jullie best gedaan!!

Voor Siveo DA 1 niet opgewassen tegen harde zuidwester 
De dames van SIVEO DA1 moesten op zaterdag 5 februari 2011 om 11.00 
uur op het hoofdveld voetballen tegen Nootdorp DA1 uit Nootdorp. Er stond 
een harde zuidwestenwind. Het was bewolkt met heel af en toe een zonnetje. 
Het was niet zo koud. De wedstrijd begon ongeveer zes minuten later dan de 
bedoeling was, daar de scheidsrechter Dick van de Hoeven aan de late kant 
was.
De dames uit Nootdorp wisten al snel een doelpunt te scoren. Enige tijd 
later kregen ze er nog één in. Vervolgens scoorden ze met de felle wind mee 
nog uit een vrije trap en uit een corner. Na de rust had SIVEO de wind mee. 
Desondanks kreeg Nootdorp er nog één in.
De eindstand werd dus 0 – 5.
Jammer dames. Volgende keer beter.

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter dameselftallen

DickH
Doorhalen

DickH
Notitie
Hieronder kan de foto van de Dames 2

DickH
Notitie
Hieronder kan de foto van de Dames 1
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KAPPEN MET EEN ONGELUKJE
December, altijd een drukke maand voor iedereen, sinterklaas, kerst enne …. 
houten bij ons geel-blauwe cluppie. Dus voor sommigen onder ons zelfs heel 
druk aan ‘t eind van ‘t jaar.

Net als voorgaande jaren waren onze houters ook dit jaar weer druk met de te 
kappen bomen. De gemeente laat dan weten welke bomen men gekapt zou 
willen zien en gelukkig zorgden Maarten de Bruin, Cees Methorst, Leo Pouw, 
Jan de Kruijf, Rene Wijman en Jaap Muller ervoor dat dit weer prima in orde 
kwam eind 2010... Nou ja, bijna prima, er was een heel eigenwijze boom die 
net de kant niet op wilde vallen als onze kappers in hun hoofd hadden. Met 
gevolg dat er een flinke del te zien was in de ballenvanger bij het hoofdveld. 
Maar geluk bij een ongelukje, gelukkig was het die ballenvanger en geen 
hoofd van een van onze vrijwilligers! 

Het kappen nam aardig wat tijd in beslag.
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NIEUW JASJE VOOR HOOFDSPONSOR BOLTON BOUW
Hoofdsponsor Bolton Bouw heeft een “nieuw” jasje gekregen: een nieuw logo. 
De nieuwe uitstraling betekende dat ook op de Beemd de reclameborden en 
de borden op de tribune “ververst” moesten worden met het nieuwe logo. 
En natuurlijk werden tenue en tassen van ons vlaggenschip vervangen door 
shirts en tassen met het nieuwe logo. Het ziet er fraai uit.

Op hoog niveau wordt het bord van Bolton vervangen.

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK
Enkele vrijwilligers hebben hun eerste uurtjes van het nieuwe jaar ingezet voor 
ons geel-blauwe cluppie. Zij arriveerden zo rond de klok van 01.00 uur in de 
Milandhof en konden om 07.00 uur hun kooitje voor t eerst opzoeken in 2011.
Samen met de Milandhof zorgden deze mensen er voor dat alle Zegvelders, 
jong en oud, elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar konden brengen. 
Natuurlijk was er gezorgd voor een gezellig muziekje en konden ze onder het 
genot van een drankje het nieuwe jaar inluiden.
Hanneke, Koos, Loek, Bram, Frank en Peter allemaal weer heel erg bedankt 
voor deze mooie (ook financiële) start!
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WEDSTRIJDPROGRAMMA KOMENDE WEKEN

Zaterdag 5 maart 2011   
09.30 SIVEO F2 - SPORTIEF F1  
10.00 SIVEO C2 - NIC BOYS C2  
12.00 SIVEO A2 - LINSCHOTEN A2  
12.30 SIVEO 3 - OEGSTGEEST 5  
14.30 SIVEO 1 - ZWAMMERDAM 1  
14.30 SIVEO 5 - ZEVENHOVEN 6  
12.30  SOCCER BOYS 2 - SIVEO 2  
14.30 NOORDWIJK 9 - SIVEO 4  
09.30 ZWAMMERDAM B1 - SIVEO B  
12.15 ROAC C1 - SIVEO C1  
08.45 TAVV D2 - SIVEO D  
11.30 DIE HAGHE DA1 - SIVEO DA1  
12.15 AMMERSTOL DA1 - SIVEO DA2  
09.00 SPORTIEF E1 - SIVEO E3  
   
Zaterdag 12 maart 2011   
09.45 SIVEO F1 - VEP F3  
09.45 SIVEO F2 - LINSCHOTEN F3  
11.00 SIVEO E4 - SPORTLUST E9  
11.00 SIVEO E1 - TAVV E1  
10.45 SIVEO C1 - REEUWIJK C1  
12.30 SIVEO 3 - ZWAMMERDAM 3  
12.30 SIVEO A2 - UNIO A2  
14.30 SIVEO A1 - LINSCHOTEN A1  
14.30 SIVEO 5 - ALPHIA 8  
15.00 LINSCHOTEN 1 - SIVEO 1  
13.00 DSO 3 - SIVEO 2  
14.30 KATWIJK 10 - SIVEO 4  
14.00 ALKMANIA C4 - SIVEO C2  
10.00 ALPHENSE BOYS D6 - SIVEO D  
08.30 OUDEWATER E3 - SIVEO E2  
08.30 ALPHENSE BOYS E11 - SIVEO E3  
12.45 ARC DA1 - SIVEO DA1  
13.00 LINSCHOTEN DA1 - SIVEO DA2  
13.00 BERKEL MB2 - SIVEO MB  

DickH
Doorhalen

DickH
Vervangingstekst
3

DickH
Doorhalen

DickH
Vervangingstekst
14.00
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Zaterdag 19 maart 2011   
08.30 SIVEO D1 - TAVV D2  
08.45 SIVEO E2 - WDS E2  
08.45 SIVEO E3 - NIEUWKOOP E8  
09.45 SIVEO B - LINSCHOTEN B1  
10.00 SIVEO MB - SVS MB1  
11.30 SIVEO C2 - AARLÁNDERVEEN C1  
12.15 SIVEO 2 - DWO 2  
13.00 SIVEO DA1 - RIJNVOGELS DA2  
14.30 SIVEO 1 - ROHDA 1  
14.45 SIVEO 4  - SPORTLUST 6  
16.15 SIVEO DA2  - ZWAMMERDAM DA1  
16.15 ARC 6  - SIVEO 3  
13.00 LINSCHOTEN 4  - SIVEO 5  
14.30 NIC BOYS A1  - SIVEO A1  
12.30 NIC BOYS A2  - SIVEO A2  
13.00 ZOETERMEER C4  - SIVEO C1  
09.00 NIC BOYS E1 - SIVEO E1  
13.45 ALPH BOYS E15 - SIVEO E4  
10.15 KAMERIK F1 - SIVEO F1  
09.00 WOERDEN F8 - SIVEO F1  

Maandag 21 maart 2011   
20.30 SOCCER BOYS DA1 - SIVEO DA1  

Dinsdag 22 maart 2011   

DickH
Opmerking over tekst
Hieronder moet nog komen te staan (zie kopy): 20.00 SIVEO 1 - FC ZOETERMEER 1 (kwartfinale beker)  



23

BERICHTEN VAN DE JEUGDCOMMISSIE

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

Het jaar 2011 startte met de nodige afgelastingen maar gelukkig is dit nu 
weer aardig van de baan en kunnen onze jeugdteams het veld weer op en nu 
maar hopen dat ze de puntjes thuis houden of mee naar huis brengen bij een 
uitwedstrijd!
In mei hopen we als jeugdcommissie toch de kar weer door het dorp te laten 
rijden met de kampioenen erop!

Ook al duurt het nog wel even, de technische- en jeugdcommissie gaan zich 
in maart toch alweer buigen over het volgend seizoen. We gaan er vanuit dat 
al die enthousiaste leiders en trainers die we nu hebben allemaal ook volgend 
seizoen hun steentje willen bijdragen. En misschien zijn er nog wel mensen 
die dit ook wel wat lijkt, ik zou zeggen laat het ons als jeugd/technische 
commissie dan weten.
Verder wil ik vragen of als je als speler om wat voor reden dan ook denkt 
te gaan stoppen met dit leuke spelletje dit op tijd te melden aan ons als 
jeugdcommissie. Dan kunnen we hier rekening mee houden met de definitieve 
teamindeling. Ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal heel enthousiast doorgaan 
volgend seizoen.

In maart start de volgende serie puppy training van dit seizoen. Door het 
overweldigende succes hiervan kunnen helaas geen nieuwe puppy’s zich 
meer aanmelden maar begin volgend seizoen kunnen er zeker weer nieuwe 
puppy’s bij.
Hierover volgt t.z.t een oproepje in het Siveo Nieuws en zullen er flyers 
opgehangen worden.

Vrijdagavond 28 januari was de bingo/filmavond voorde D, E en de meisjes.  
Een uitgebreid verslag vind je elders in dit blad. 
Op 12 maart organiseert de activiteitencommissie weer een playbackshow 
voor de jeugd, je kan je opgeven via een inschrijflijst in de kantine of meld je 
aan bij Monique Kasius of Margriet Vermeij.
We hopen dat er weer net zoveel teams/kinderen meedoen als 2 jaar geleden!

Een vraagje aan de leiders van de jeugdteams: zijn er langdurig geblesseerden 
in jullie teams laat het de jeugdcommissie dan weten dan kunnen we voor een 
aardigheidje zorgen.
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Eind mei, om precies te zijn vrijdag 27 mei, staat het slaapfeest voor de E en 
F weer op het programma. Noteer deze dus vast in jullie agenda’s of zet het 
op de familiekalender.
Ook voor de B, C en D willen we nog iets organiseren. Wie weet hier een leuke 
en betaalbare activiteit voor? Meldt dit aan de jeugdcommissie.

Dan wensen we jullie nog veel voetbalplezier voor de komende maanden!

Margriet Vermeij

RENNEN OP BINGO-/FILMAVOND VAN JEUGD

Rond kwart over 7 druppelde de kantine 
gezellig vol met onze jongens en niet te 
vergeten de meisjes E! De prijzentafel 
stond klaar en werd door bijna iedereen bij 
binnenkomst bewonderd. Al snel bleek dat 
de prijzen, door Sonja Baas geregeld, erg 
in trek waren. Voor de meiden hadden we 
nog wat kleine leuke meisjesprijzen gehaald. 
Het ervaren bingoteam van Siveo (Joost H. 
en Bernie) nam plaats achter de tafel en 
waren er helemaal klaar voor. Joost ging 
even kort de prijzentafel langs en vertelde 
dat in het kader van de emancipatie er een 
wereldbolspaarpot op een roze voet te 
winnen was. Het boe geroep klonk dan ook 
al snel uit de jongenshoek. De bingokaarten 
werden uitgedeeld en deze werden zeer 
gretig in ontvangst genomen. 

Grappig om te zien dat onze pupillen niet alleen fanatiek zijn op het veld, 
maar zeker zo fanatiek zijn als het gaat om een ouderwets potje Bingo! Al 
snel waren de ramen van de kantine beslagen, want onze jongens en meiden 
gingen allemaal voor de winst. Per ronde waren er 5 prijzen te winnen, voor 
het bovenste- en onderste rijtje, het linker- en rechterrijtje en voor de volle 
kaart. Als je bingo had, mocht je bij de prijzentafel een prijs uitzoeken. De 
kaarten werden natuurlijk gecontroleerd door Bernie, en af en toe kwam het 
voor dat iemand een rondje kantine moest rennen. Het was bijna eng om 
Bingo te roepen want iedereen riep dan uit volle borst RENNEN, RENNEN! De 
meiden lieten zich niet kisten door die luidruchtige gasten en gingen als snel 
met veel prijzen aan de haal. Na een paar potjes bingo, lekker even een glas 
limonade en een zakje chips. De lichten in de kantine gingen uit en werd het 
inmiddels tijd voor de film. 
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De jongens gaan helemaal op  De meisjes doen er niet voor onder.
in de kaarten.

Deze keer hadden we voor korte sketches van André van Duin gekozen, 
grappig om te zien dat er zoveel om gelachen werd. De kids vonden hem 
zo leuk dat ze nog een stukje van hem wilden zien voordat we weer aan de 
bingo gingen. Na de film nog een paar rondjes bingo gespeeld. Er waren zelfs 
kinderen die dachten dat ze een valse bingo hadden, maar als Bernie dan 
de kaart controleerde bleek dat er dan toch een echte bingo was. Toch niet 
helemaal goed opgelet, hè Lucas !! De meiden deden voor de jongens zeker 
niet onder, want als één van de jongens een foute bingo had, werd er ook door 
de meiden luidkeels geroepen, RENNEN, RENNEN!

Aan het eind van de avond werden er nog bingokaarten getrokken, waarop 
de kinderen hun namen hadden ingevuld. Iedereen ging hierdoor met een 
prijsje naar huis. Joost, Bernie en Sonja heel erg bedankt voor jullie inzet. Wij 
als Jeugd Commissie kijken terug op een zeer geslaagde en gezellige avond!!

Monique Kasius.

MEISJES E4M KUNNEN …..
… NOG VERSTERKING GEBRUIKEN !!

De meiden van E4M kunnen nog een extra speelster gebruiken. Ben je of ken je 
een meisje tussen de 10 en 12 jaar die wel eens heeft gedacht aan voetballen? 
Kom dan eens langs op woensdag tussen 4 en 5 uur ‘s middags bij Siveo. 
Daar traint Madelon een gezellig clubje meiden die samen veel plezier hebben 
tijdens een potje voetbal. Je bent van harte welkom om een keertje te kijken 
of mee te trainen om te zien of het wat voor je is. Het is geheel vrijblijvend.
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SIVEO-C2 MAAKT HET BONT !!

“Een bonte verzameling jongens”, zo mag je ons huidige C2 wel omschrijven. 
Een team dat nooit eerder in deze samenstelling bij elkaar is geweest en dus 
spannend hoe de eerste wedstrijden zouden gaan. Naast het voetbal zijn 
er op deze leeftijd ook veel andere zaken (nieuwe school, nieuwe vrienden, 
vriendinnen, huiswerk, (school)feestjes) die meespelen.
De eerste serieuze test om te kijken waar we stonden, was tegen Alphen. In de 
allerlaatste seconde werd daar terecht 3-3 gelijk tegen gespeeld. Het spel was 
niet slecht en er werd als team geknokt en gestreden. In ieder geval gingen we 
met een goed gevoel naar huis, niet wetende dat dit een directe concurrent 
van ons is en geen echte graadmeter. De wedstrijden daarna gingen allemaal 
verloren, soms net aan, soms met dikke cijfers als we al snel op achterstand 
kwamen. Het leek net of we aan het verliezen begonnen te wennen en de 
jongens de wil om te winnen niet meer konden opbrengen.
In de tussentijd waren er wisselingen qua trainers en trainingen en ook dat 
deed zeker geen goed aan de zaak. We hadden moeite met scoren en in de 
wedstrijden waarin het wel eens lekker ging, viel de uitslag aan het eind toch 
tegen. Kortom de C2 in een behoorlijke dip: stijf onderaan op de ranglijst bij 
het ingaan van de winterstop en irritaties en gemopper op elkaar.

Gelukkig gaf de winterstop even de tijd om adem te halen en zaken op een 
rij te zetten: wat kan anders en beter? Het is fijn dat we tijdens de winterse 
omstandigheden door konden trainen in onze mooie hal om zo het spel te 
verbeteren. De eerste wedstrijd die we na de winterstop kregen was gelijk 
een goede: de koploper Nicolaas Boys. Deze jongens hadden nog geen 
wedstrijd verloren en met flinke uitslagen naam gemaakt. Direct vanaf het 
begin hadden wij het betere van het spel en hadden zij moeite om elkaar te 
vinden. Met een gelijke stand van 1-1 de rust in was niet slecht, maar er zat 
meer in. De tweede helft liep het iets minder soepel en keken we uit het niets 
tegen een 2-1 achterstand aan nadat we zelf al wat kansen hadden gemist. 
De laatste 10 minuten gingen we er vol voor, bijna iedereen op de helft van de 
tegenstander en ja hoor, de laatste minuut de verdiende gelijkmaker en een 
2-2 eindstand. Niet alleen het resultaat was goed, maar ook de wijze waarop 
werd gevoetbald. Dit hadden we nodig.

Hierna volgde een spannende pot met een gelijkspel tegen Alphen en een 
zeer winderige wedstrijd tegen Kamerik werd met een knappe 3-0 winst 
uitgespeeld. Tot grote tevredenheid werd afgelopen zaterdag (26/2) met 3-4 
van Alphia gewonnen waar we eerder 3-9 het hoofd voor moesten buigen. De 
eerste helft speelde we erg goed en kregen we volop kansen. De ruststand 
van 2-4 was krap zat en de tweede helft moesten we vol aan de bak, maar 
de voorsprong werd niet meer uit handen gegeven. De opdracht was wat 
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dat betreft gelukt, verliezen kan, maar niet van Alphia. Ondanks fysieke 
overtredingen en een ‘thuisfluiter’ gingen de 3 punten mee naar Zegveld tot 
groot genoegen van de jongens zelf en in het bijzonder de leiders.
In het profvoetbal zou men zeggen ‘het lek is boven’, maar ik zou het liever 
omschrijven als dat de verschillende talenten en kwaliteiten boven zijn komen 
drijven en de jongens zelf de knop hebben weten om te zetten. En dat is erg 
knap gezien de zeer moeizame start en een prestatie op zichzelf. Natuurlijk 
speelt de factor geluk een rol maar ook doorzettingsvermogen en geloof in 
eigen kunnen. Wat dat betreft is de stijgende lijn in de resultaten geen toeval 
en zal de C2 van zich laten horen en het in de tweede seizoenshelft nog 
‘bonter maken’.

Ronald Koster

Op de foto ontbreekt Jeremy Hanegraaf
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SIVEO F2 EEN KLASSE HOGER…
… EN TOCH AL WINST !! 

Onze jongste pupillen zijn het afgelopen najaar kampioen geworden, met 
promotie naar de negende klasse als gevolg. Hier moet duidelijk opgebokst 
worden tegen tegenstanders die allemaal ouder en groter zijn. 
De eerste wedstrijd tegen ARC F11 ging verloren met 0-4, maar hier hebben we 
aangetoond zeker niet kansloos te zijn. Gelijk de twee volgende wedstrijden 
die met 9-1 en 4-0 verloren gingen tegen Linschoten F3 en Sportlust F7. 
Wedstrijden waarin alles werd gegeven, maar we teveel fysieke kracht tekort 
kwamen. 
De vierde wedstrijd tegen VEP F4 zou het tij keren. Onder erbarmelijk koude 
weersomstandigheden liet de F2 zien dat ze uit het juiste hout gesneden zijn. 
Ondanks de grotere en sterkere spelers waren we vandaag wat doortastender. 
Gesteund door een grote supportersschare werden de mouwen opgestroopt 
en probeerden we vanaf het begin leuk te combineren. Lex heeft ons de eerste 
helft met een fabelachtige redding van een achterstand behoed. Waarna we 
de tweede helft vol op de aanval hebben gespeeld. Door goed teamwork lukte 
het om 2 keer te scoren en achterin het doel ‘schoon’ te houden, waardoor we 
met 2-0 hebben gewonnen. 
Helaas lukte het in de daaropvolgende wedstrijd tegen koploper Woerden 
F8 niet deze lijn door te trekken. De 1-10 nederlaag doet een afstraffing 
vermoeden, maar eigenlijk waren we alleen de eerste helft niet bij de les. 
De tweede helft hebben we de eer gered en eigenlijk nog veel meer kansen 
gehad om de score beter uit te laten vallen. 
Maar als we zo doorgaan dan zal SIVEO F2 ongetwijfeld nog meer punten 
gaan behalen in deze klasse.

Eric van den Hoeven
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PUPIL VAN DE WEEK

DICKY BRUIJN 

Pupil van de week: Dicky Bruijn. 

Geboren op 25 oktober 2000 in Heerhugowaard. 

Wedstrijd: Siveo’60 – Hermandad. 

Datum: 30 januari. 

Eindstand: 3-0. 

Balsponsor: Bolton Bouw. 

Welk team speel jezelf: Dicky speelt in de E1, waar Hans Bregman, Peter 
Vermeij en Marcel van Luijn de coaches zijn. Peter Vermeij en Carlos Posdijk 
trainen dit team elke dinsdag en donderdag. 

Op welke positie speel je: Dicky speelt rechter middenvelder. 

Welke positie vind je het leukst: Rechtsmid, dan kan je met rechts lekker op 
doel poeieren. Bij voorzetten is Dicky altijd bij de tweede paal te vinden, waar 
hij z’n goals meepikt! 

Favoriete club: Ajax. Dat is een goede club en er hebben veel goede spelers 
gevoetbald, zoals Zlatan, Huntelaar en Sneijder. 

Favoriete speler: Wel heel veel, maar Huntelaar, Suarez en Sneijder vormen 
de top 3.

Favoriet bij Siveo’60: Peter Vermeij. 

Man of the match: Edwin de Kruyf. 

Leukste moment van de middag: In de kantine met bierdoppies gooien en heel 
veel AA drinken. Dicky is nu al een man van de 3e helft! 

Leukste moment van de wedstrijd: Toen Edwin van afstand schoot. De bal 
ging helaas nèt over. 

Hobby’s: Voetbal. Dat is eigenlijk het enige wat Dicky echt leuk vind. 

Favoriete eten: Patat en pannenkoeken. Zuurkool gaat er echt niet in! 

Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Begin van dit seizoen, een pegel van rechts, 
met rechts! 

Scoren als pupil: Ja, over de keeper heen! 

Dicky heeft het heel erg naar z’n zin bij Siveo en op de trainingen. Het Pupil 
van de week zijn vond hij helemaal super, tot nu toe wel één van de mooiste 
dagen van z’n leven! 
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PUPIL VAN DE WEEK

MAX LANGERAK

Pupil van de week: Max Langerak. 

Geboren op 16 februari 2000 in Woerden. 

Wedstrijd: Siveo’60 – Aarlanderveen. 

Datum: 12 februari. 

Eindstand: 5-0. 

Balsponsor: Aannemersbedrijf Ouwejan B.V. 

Welk team speel jezelf: Max voetbalt in de E1, onder leiding van Hans, Peter 
en Marcel. Hij wordt getraind door Peter Vermeij en Carlos Posdijk. 

Op welke positie speel je: Middenveld, afwisselend links en rechts.  

Welke positie vind je het leukst: Middenveld, want dan kan je goede assisten 
geven! 

Favoriete club: Feyenoord, dat vindt Max een leuke club. 

Favoriete speler: Maradonna! Ja... hij was gewoon de beste! 

Favoriet bij Siveo’60: Ikzelf! 

Man of the match: Mike van der Steen. 

Leukste moment van de middag: De bespreking van de opstelling met soep en 
broodjes. Max vond het leuk om te kijken hoe dat nou ging met die tactieken 
bij het eerste. 

Leukste moment van de wedstrijd: De penalty. Stef schoot die binnen! 

Hobby’s: Skiën, hutten bouwen en natuurlijk voetbal! 

Favoriete eten: Loempia. Spruiten vindt Max verschrikkelijk, maar dat wordt 
thuis gelukkig niet vaak gegeten. 

Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Een afstandsschot vanaf de middenlijn die 
met een boog over de keeper in het doel verdween! 

Scoren als pupil: Ja, de keeper voorbij gespeeld en de bal (die op de grond 
lag) in het doel gekopt! 

Max vindt het leuk bij Siveo en heeft het erg naar zijn zin in het team.  
De trainingen van Peter vindt hij erg leuk. 
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TOERNOOIEN 2011
Er zijn weer wat wijzigingen en aanvullingen gekomen op de geplande uit- en 
thuistoernooien in 2011. Noteer ze in uw agenda’s. Hou altijd de Siveo site in 
de gaten voor mogelijke veranderingen:
>> www.siveo.nl >> Programma >> Toernooien

Thuistoernooien
14 mei F2 (10e) E2 (8e) E3 (9e) E4m (9e)
 ochtend (½) ochtend (½) ochtend (½)  ochtend (½)
1 Siveo F2 Siveo E2 Siveo E3  Siveo E4m
2 Vep F5 Rijnstreek E1 Soccer Boys E8 NSV E4m
3 Be Fair F7 Soccer Boys E6 Vep E4  Floreant E8m
4 Soccer Boys F7 CVV Berkel E6 Be Fair E9  Vep E5m
5 CVV Berkel F6 Vep E3 Floreant E7  Berkel E7m

21 mei E1 (5e) F1 (8e) D1 (7e) Pups
 ochtend (½) ochtend (½) ochtend  ochtend
1 Siveo E1 Siveo F1 Siveo D1  KDO pups
2 RVC ‘33 E2 Vep F4 Floreant D4 
3 Zwaluwen Utrecht E6 ASW F2 Soccer Boys D4 
4 VVIJ E10 Zwaluwen Utrecht F8 Zwaluwen Utrecht D4 
5 sv de Vecht E2 VVIJ F15 Kamerik D2 

28 mei C1 (3e) C2 (6e) MB (1e)
 ochtend ochtend middag 
1 Siveo C1 Siveo C2 Siveo MB 
2 VVIJ C3 Vep C3 Vep MB1 
3 sv de Vecht C2 Floreant C4 Foreholte MB1 
4 Unio C2 Be Fair C3 Kockengen MB1 
5 Sportief C1 Kampong C7 Zwaluwen Utrecht MB1 

Uittoernooien     
F1 Hazersw. Boys F3 4 juni ochtend
F2 RVC ‘33 F4 21 mei
E1 Kamerik E2 18 juni ochtend
E2 Be Fair E7 21 mei
E3 Be Fair E8 21 mei
E4m Bodegraven E2m 28 mei ochtend
D1 Hazersw. Boys D1 28 mei ochtend
C1 Vep C1 ochtend 21 mei
C2 DSVP C5 4 juni middag 
A1 NSV A1 21 mei 10.00-14.00
A1 NWC Asten A 3/4/5 juni vr av - zo mid
A2 NWC Asten A 3/4/5 juni vr av - zo mid
MB Kockengen MB1 21 mei

Neem voor vragen/opmerkingen contact op met iemand van de toernooicommissie.

TOERNOOICOMMISSIE S.V. SIVEO ‘60
Ron Baas (0348-691162), Bernie Beiboer (0348-413700), Ton Westerop (0348-691774) 
toernooicommissie@siveo.nl 

NB Het stratenvoetbal is op zaterdag 11 juni 2011.

DickH
Opmerking over tekst
Deze tekst in gewoon klein lettertype, maar wel cursief

DickH
Opmerking over tekst
Deze tekst cursief.
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  1ste 4B GS PT V  T  

 *SIVEO 17  40   39 - 5  
  ZWAMMERDAM 16  38   38 - 15  
  SPORTIEF 16  34   49 - 23  
  ROHDA 16  31   48 - 28  
  PERKOUW 14  28   35 - 17  
  SCHIEBROEK 15  24   43 - 30  
  LINSCHOTEN 15  23   36 - 29  
  DCV 15  21   28 - 31  
  OUDEWATER 15  19   25 - 30  
  RIJNSTREEK 16  18   22 - 33  
  HERMANDAD 16  11   20 - 51  
  SDV 17   9   20 - 42  
  SPV 14   5   16 - 45  
  AARLANDERVEEN 16   2   11 - 51  
   
  2de  3B GS  PT V  T

  SOCCER BOYS 2 16  36   44 - 16  
  DWO 2 16  31   41 - 28  
  ARC 4 16  29   33 - 28  
  TAVV 2 16  27   40 - 30  
  DSO 3 16  26   45 - 30  
  ZWAMMERDAM 2 16  25   32 - 27  
 *SIVEO 2 16  23   27 - 27  
  ALPHIA 2 16  23   24 - 25  
  WDS 2 16  16   33 - 49  
  ROHDA 2 16  16   17 - 39  
  QUICK BOYS 5 16  13   27 - 37  
  SPORTLUST 4 16   8   16 - 43  
   
  3de  4C GS  PT V  T

  QUICK BOYS 8 10  28   55 - 12  
  HAZERSW BOYS 2   12  28   35 - 15  
  SPORTLUST 5 11  27   47 - 17  
  OEGSTGEEST 5 10  22   51 - 32  
  ZWAMMERDAM 3 12  20   30 - 22  
  WOUBRUGGE 2 12  13   20 - 26  
  BE FAIR 5 13  12*  26 - 44  
  ALPHIA 4 13  12   28 - 47  
  ARC 6 11   9   27 - 46  
 *SIVEO 3  12   7   22 - 44  
  QUICK BOYS 9 12   7   24 - 60  
   

  4de  5C GS  PT V  T  

  WDS 3 12  34   36 - 11  
  ARC 7 12  26   47 - 18  
 *SIVEO 4 10  25   49 - 21  
  ROHDA 4 13  25   45 - 25  
  SPORTIEF 2 11  21   26 - 19  
  QUICK BOYS 11 14  15   32 - 44  
  KATWIJK 10 13  14   34 - 43  
  ARC 18 12  13   27 - 27  
  AARLANDERVEEN 2 9 11*  34 - 41  
  MOERKAPELLE 3 12  11   25 - 40  
  SPORTLUST 6 13   7   21 - 49  
  NOORDWIJK 9 13   5   24 - 62  
  
    
   
  5de  8D GS  PT V  T

  ALPHIA 8 14  31   51 - 22  
  TAVV 8 13  28   48 - 21  
  ZEVENHOVEN 6 13  26   41 - 21  
  WDS 5 13  25   30 - 27  
  LINSCHOTEN 4 13  21   39 - 44  
  VVSB 8 14  21   41 - 23  
  RIJNSB BOYS 16   12  19   49 - 29  
  SPORTLUST 15 12  18   36 - 40  
  SPORTIEF 3 11  15   32 - 30  
  ZWAMMERDAM 5 12   9   21 - 66  
 *SIVEO 5 12   6   19 - 47  
  AARLANDERVEEN 4  11   1 7 - 44  
   
  A1  2de klas GS  PT V  T

  NIEUWKOOP A1 12  26   38 - 20  
 *SIVEO A1 12  25   49 - 17  
  WOERDEN A1 10  23   32 - 9  
  KICKERS A1 11  20   32 - 14  
  NIC BOYS A1 11  16   25 - 25  
  ALPHEN A1 13  16   36 - 41  
  ALTIOR A1 10  15   27 - 19  
  LINSCHOTEN A1 12  11   17 - 22  
  ZEVENHOVEN A1 10   8   15 - 33  
  ALPH BOYS A3 13   1   18 - 89  

STANDEN PER ZATERDAG 26 FEBRUARI 2011
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  A2  4de klas GS  PT V  T

  WOERDEN A2 12  30   79 - 35  
  NIC BOYS A2 11  25   47 - 14  
  LINSCHOTEN A2 11  23   37 - 24  
 *SIVEO A2 13  23   37 - 26  
  UNIO A2 12  22   41 - 23  
  NIEUWKOOP A2 12  16   26 - 36  
  TAVV A2 10  14   25 - 28  
  ARC A5 14  13   34 - 43  
  SCHOONHOVEN A2   11  12   35 - 49  
  ROHDA A2 11   5   19 - 49  
  WDS A2 13    5*  21 - 74  
    
  
   
  B 4de klas GS  PT V  T

  ARC B4   11 28  46 - 9  
  WOERDEN B2 12 28  42 - 13  
 *SIVEO B1 11 26  40 - 24  
  LINSCHOTEN B1 10 24  44 - 26  
  SPORTLUST B3 11 23  51 - 23  
  ALPH BOYS B4 10 13  25 - 23  
  ZWAMMERDAM B1 11 13  30 - 39  
  VOORSCHOTEN B5  10 11* 20 - 31  
  ZEVENHOVEN B1 11  9  23 - 35  
  VEP B2   12  9  19 - 56  
  NIEUWKOOP B2 13  9  14 - 46  
  KAMERIK B1 12  3  21 - 50  
   
   
  C1  3de klas GS  PT V  T

  RVC C1 13  37   53 - 12  
  ARC C4 13  24   55 - 27  
  MEERBURG C2 14  24   46 - 36  
 *SIVEO C1 12  23   42 - 17  
  VEP C1 10  21   34 - 15  
  NIEUWKOOP C2 9  17   29 - 17  
  ZOETERMEER C4 8  15   33 - 20  
  SPORTLUST C3 9  15   32 - 38  
  REEUWIJK C1 14  13   21 - 39  
  BERKEL C2 14  10   38 - 71  
  ROAC C1 15   4   23 - 63  
  WOUBRUGGE C1 11   3   19 - 70  
   

  C2  6de klas GS  PT V  T

  NIC BOYS C2 12  32   62 - 16  
  DSO C8 14  27   45 - 40  
  NIEUWKOOP C4 12  25   47 - 27  
  MEERBURG C6 15  24   33 - 33  
  ZEVENHOVEN C2 12  23   40 - 18  
  ARC C10 11  21   36 - 26  
  KAMERIK C2 14  19   33 - 42  
  ALPHIA C2 14  18   59 - 51  
  ALKMANIA C4 12  10   26 - 39  
 *SIVEO C2 13   9   23 - 52  
  ALPHEN C2 15   9   35 - 76  
  AARLANDERVEEN C  12   5   21 - 40  
    
   
  DA1 3de klas GS  PT V  T

  TER LEEDE DA3 14  36   52 - 15  
  JODAN BOYS DA2   12  26   32 - 21  
  VREDENBURCH DA1  13  26   32 - 20  
  RKAVV DA1 11  24   37 - 11  
  DIE HAGHE DA1 12  22   30 - 21  
  ARC DA1  12  20   33 - 23  
  RIJNVOGELS DA2   13  16   35 - 29  
  KOUDEKERK DA1 13  15   27 - 45  
  BERKEL DA2 11  13   18 - 25  
 *SIVEO DA1 13  10   19 - 49  
  NOOTDORP DA1 13   8   12 - 37  
  SOCCER BOYS DA1  13   2   20 - 51  
   
   
  DA2 5de klas GS  PT V  T

  AMMERSTOL DA1 12  30   56 - 14  
  ALPHIA DA1 11  27   62 - 19  
  ZWAMMERDAM DA1 11  22   60 - 28  
  JODAN BOYS DA3 9  19   44 - 19  
 *SIVEO DA2 10  18   56 - 18  
  ARC DA3 9  12   23 - 34  
  ROHDA DA2 10  12   19 - 38  
  OUDEWATER DA1 11   6   27 - 60  
  SPORTLUST DA2 8   4   16 - 71  
  LINSCHOTEN DA1   11   1 8 - 70  
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  D1 vj 6de klas GS  PT V  T

  ARC D6 5  11   12 - 5  
  TAVV D2 4   9   11 - 6  
  SIVEO D1 3   6 9 - 6  
  ALPH BOYS D6 5   4   11 - 11  
  SPORTIEF D1 3   3 2 - 9  
  HAZ BOYS D2 4   1 3 - 11  
   
   
  E1 vj 4de klas GS  PT V  T

  ARC E4 5  13   20 - 6  
  SIVEO E1 5  12   30 - 11  
  TAVV E1 5   7   27 - 19  
  ALTIOR E2 5   6   16 - 20  
  NIC BOYS E1 5   6   17 - 32  
  WOERDEN E2 5   0 8 - 30  
   
   
  E2 vj 8ste klas GS  PT V  T

  UNIO E5 4   9   23 - 16  
  WDS E2 4   9   22 - 16  
  WOERDEN E5 5   9   37 - 24  
  OUDEWATER E3 3   6   13 - 18  
  SIVEO E2 5   4   20 - 20  
  SPORTLUST E11 5   1   14 - 35  
   
   
  E3 vj 9de klas GS  PT V  T

  ALPH BOYS E11 5   9   16 - 14  
  RIJNSTREEK E2 3   7 7 - 2  
  SPORTIEF E1 3   6   18 - 9  
  SIVEO E3 4   5 7 - 9  
  KAMERIK E4 4   4 8 - 10  
  NIEUWKOOP E8 5   3   11 - 23  

  E4M vj 9de klas GS  PT V  T

  SPORTLUST E9 5  12   23 - 6  
  NIEUWKOOP E7 5  12   24 - 14  
  KAMERIK E6M 4   7   18 - 10  
  NIC BOYS E3 3   3 3 - 9  
  ALPH BOYS E15M 4   3 6 - 23  
  SIVEO E4M 5   1 8 - 20  
   
   
  F1 vj 7de klas GS  PT V  T

  SIVEO F1 5  15   15 - 3  
  SPORTLUST F5 5  12   33 - 10  
  ALTIOR F1 5   7   10 - 8  
  KAMERIK F1 5   7   11 - 14  
  VEP F3 4   0 4 - 15  
  NIEUWKOOP F5 4   0 2 - 25  
   
   
  F2 vj 9de klas GS  PT V  T

  WOERDEN F8 3   9   20 - 3  
  LINSCHOTEN F3 2   6   14 - 4  
  ARC F11 3   6 9 - 6  
  SPORTLUST F7 3   6   10 - 8  
  SIVEO F2 5   3 4 - 27  
  VEP F4 4   0 5 - 14  
   
   
  MB vj 1ste klas GS  PT V  T

  ZWALUWEN MB4 3   9   11 - 1  
  SIVEO MB1 3   9   10 - 3  
  cvvZWERVERS MB1   4   6   11 - 8  
  VEP MB1 4   6 8 - 15  
  SVS MB1 4   3   11 - 8  
  BERKEL MB2 4   0 4 - 20
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