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VAN DE REDACTIE

We hebben allemaal wel even moeten slikken toen onze vlaggendragers in de 
uiterst spannende slotfase van het seizoen de touwtjes volledig uit handen 
zagen glippen. Cruciaal was uiteindelijk de nederlaag tegen aartsrivaal 
Perkouw, dat ons daartoe buiten de rechtsstreekse promotieplekkien plaatste. 
Het bleek een zodanige neksklag dat we ook in de nacompetitie niet meer het 
verschil konden maken. Een grote teleurstelling, uiteraard vooreerst voor de 
zo strijdvaardige trainer Anton Broers en de jongens zelf.  Het zal je maar 
gebeuren: het hele seizoen op een promotieplaats bivakkeren en dan in de 
allerlaatste match van de kroon gestoten worden om vervolgens ook nog 
te aanschouwen dat niet minder dan 4 teams uit de afdeling wel promotie 
bewerkstelligen. Dat komt echt hard aan ….
En de vlaggendragers waren niet de enige die aan het competitieslot een uiterst 
nare bijsmaak overhielden. Wat te denken van Siveo-4, dat duidelijk lijkt te zijn 
“geflikt”. Nadat het zo overtuigend medekandidaat WDS 3 overklaste moest 
het toezien hoe bijzondere invloeden de sport soms ook kunnen vertroebelen. 
Daarover ook meer in dit Siveo Nieuws. 

Verder in deze editie onder meer : 
- Het katerige gevoel dat ook bij Siveo-2 overheerste.
- De dames die ook al afsloten met een dipje.
- Het stratenvoetbal dat weer sfeer uitstraalde.
- De jubileumwinnaar van de pool, Jan van Amerongen.
- Heel veel actiefs bij de jeugd, naast de toernooien ook de poldersporten  

en slaapfeesten.
- Siveo-C1 dat zich fraai in de kopgroep van de 3e klasse nestelde.
- De trainersclinic die Ivo de Boggende en Mike van der Steen bij Sparta 

volgden.

Maar verder ook nog andere positieve ontwikkelingen, zoals de jeugdspon-
soring door de Rabobank en de bijdrage die het VSB fonds doteerde voor 
het opknappen van de kantine. Er zijn meteen weer een aantal echte geel-
blauwen opgestaan om dat laatste ook rigoureus ter hand te gaan nemen. 

Wij hopen jullie na een fijne vakantieperiode dan ook aan te treffen in een 
nieuwe entourage aan de Beemd. Wel goed om te beseffen dat dit mede  
mogelijk is door een aantal vrijwilligers die 
gewoon doorgaan. 

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

Volgende inleverdatum kopij:
19 augustus 2011
44e jaargang nr. 6, juni 2011
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VAN DE VOORZITTER

Wat een spannende ontknoping in de competitie van ons vlaggenschip. Diverse 
scenario’s waren mogelijk, maar dat het “doemscenario” werkelijkheid zou 
worden, had niemand voor mogelijk gehouden. Geen kampioenschap, geen 
directe promotie (door als 2e te eindigen) en zelfs geen promotie middels de 
nacompetitie… we staan met lege handen! Een groot deel van de competitie 
sta je bovenaan en lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Hoe oneerlijk voelt het dan 
als aan het eind van de rit alles door je vingers is geglipt…

Sowieso zat het Siveo niet mee dit seizoen. Liep een aantal weken geleden de 
A1 al het kampioenschap mis (Woerden A1 ging er met deze prijs vandoor), zo 
moest ook Siveo 4 de kampioenstitel aan WDS 3 laten… wel met een wrange 
nasmaak, dat wel.

Was het dan allemaal negatief dit seizoen? Welnee, integendeel, er is zelfs 
heel heuglijk nieuws te melden. Zaterdag 14 mei werd op de Beemd een 
toernooi gehouden voor de jeugd (F2, E2, E3 & E4m). Met ingang van dit jaar 
heeft de Rabobank zich verbonden aan Siveo als jeugdsponsor voor een 
periode van 3 jaren. Op 14 mei kwam Dhr. Kwakkenbos van Rabobank Rijn en 
Veenstromen naar Siveo om dit officieel te maken middels het ondertekenen 
van het contract. Vervolgens nam hij ook een deel van de prijsuitreiking voor 
zijn rekening en had hij voor alle spelers en speelsters een mooie sleutelhanger 
meegenomen. We zijn zeer blij met de Rabobank als sponsor over de gehele 
breedte van de jeugd. 

We hebben weer een schitterend Stratenvoetbal achter de rug, waar de 
weergoden ons weer goed gezind waren. De weersvoorspellingen lieten veel 
te wensen over, maar gelukkig viel het qua neerslag alleszins mee. Nog één 
buitje tijdens de eerste wedstrijd in de middag en daarna bleef het droog. 
De zon brak door en uiteindelijk was het nog lang heerlijk vertoeven in het 
zonnetje voor de kantine. 

In de vorige editie van dit populaire clubblad werd al gemeld dat i.v.m. het 
opknappen van de kantine de medewerkersavond uitgesteld is. Ik ben zeer 
blij te kunnen vertellen dat we een nieuwe datum hebben kunnen prikken voor 
de medewerkersavond. Het is vrijdag 16 september is geworden! Over het 
opknappen van de kantine vinden jullie verderop in deze editie nog een stukje!

Veel leesplezier, een fijne vakantie en tot augustus/september !!

Rikkert
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GEEL-BLAUW LEGIOEN, BEDANKT..!! 

Na helaas een anti-climax willen wij toch graag ons legioen bedanken voor 
de steun die wij als vlaggenschip het gehele seizoen hebben ervaren. Het is 
en blijft enorm mooi dat wij, zelfs bij uitwedstrijden, regelmatig een grotere 
supportersschare bij ons hebben dan de tegenstander. Ondanks ons voetbal, 
dat niet altijd even mooi was, hebben jullie ons toch wekelijks gesteund 
met als absoluut hoogtepunt de entourage tegen Perkouw. Alles was 
kampioenschapwaardig behalve de prestatie van het team zelf. Wij hopen dat 
jullie ons volgend jaar weer in grote getale zullen aanmoedigen!

Namens Siveo-1, Marc van Amerongen 

INDELING SIVEO-1 SEIZOEN 2011-2012
De indeling van Siveo-1 is voor het nieuwe seizoen al bekend. Wij zijn ingedeeld 
in de 4e Klasse B in een afdeling van 13 teams. De samenstelling is als volgt: 
Aarlanderveen, Alphia, DCV, Hermandad, Kamerik, Linschoten, Oudewater, 
Rijnstreek, SDV, Siveo ‘60, Sportief, SPV ‘81 en SVS.

TOCH OOK WAT KATERIG GEVOEL BIJ SIVEO-2 !!

Waar ik de vorige keer al meldde dat Siveo 2 zichzelf veilig had gespeeld, daar 
hebben we de laatste wedstrijd in de slipstream van onze hoofdmacht gespeeld. 
Door Alphia 2 op een verdiende nederlaag te trakteren zijn we met een positief 
gevoel de zomerstop ingegaan. Alhoewel ook wij van het tweede wel degelijk 
een katerig gevoel hadden van het competitieverloop bij het eerste.

Op 13 mei hebben we het seizoen 
afgesloten bij El Rey in Woerden. 
Een eettent waar we ons vooral 
tegoed hebben gedaan aan de 
karaffen “Frozen Margaritha” en de 
emmers Mexicaans bier.
Tussendoor zijn hierbij ook nog 
de zilveren en de gouden schoen 
uitgereikt. De zilveren schoen voor 
de meeste competitie speelminuten 
ging naar Leon Hoogerbrugge 
en de goeden schoen voor de 
competitietopscoorder ging naar 
Aad Bunnik. 

Eric Leon en Aad met hun prijs. 
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Tijdens het etentje ook het seizoen wegspoelen. 

SIVEO-4 ….
….. EN HET “SPANJE-MALTA SYNDROOM”

Bovenstaande titel zal bij onze jongere leden weinig herinneringen doen op-
leven, maar de gemiddelde leeftijd van Siveo gaat richting de 40 jaar en die 
weten nog wel dat Spanje het EK van 1984 heeft gehaald door een monsterlijke 
(en dubieuze?) overwinning op Malta: 12–1 na een 3-1 ruststand. Deze uitslag 
zorgde ervoor dat Nederland het EK van 1984 mis liep. Goh, wat was ik hier 
toen ziek van ! 
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Wat heeft dit met Siveo 4 te maken; nou….. Siveo 4 stond gelijk met WDS 3 
met nog één wedstrijd te gaan, maar wel met een gunstiger doelsaldo van 
+ 6 ten opzichte van WDS ! Bij winst in de laatste competitiewedstrijd zou 
normaal gesproken Siveo 4 opnieuw kampioen worden ! Ik zal alle details 
besparen, maar ook al was er geen omkoping in het spel, zoals wel wordt 
beweerd bij Spanje, was de ontknoping in onze competitie ook zeker dubieus 
te noemen. WDS 3 wint met invallers op dinsdagavond (op verzoek van WDS, 
omdat er op die zaterdag niet voldoende spelers zouden zijn, ondanks dat 
WDS 2 niet is komen opdagen bij hun nacompetitiewedstrijd die zaterdag ?!?) 
van Aarlanderveen 2 met 1-14 !! Dit hield dus in dat wij de laatste wedstrijd met 
7 doelpunten verschil zouden moeten winnen. Geloof me, dit komt normaal 
gesproken niet voor, zelfs niet in een lagere klasse. Een 3e kampioenschap in 
5 jaar is ons ontnomen !! Ook al is het 1e kampioenschap altijd het mooist, we 
kunnen er geen genoeg van krijgen !! 

Voordat ik begon met typen, had ik me wel voorgenomen om positief te 
eindigen want ook al kost het wekelijks veel moeite om een elftal op de been 
te krijgen, is dat ook weer de charme van zo’n kleine club als Siveo! Spelers 
vanaf de B1 speelden moeiteloos met ons mee en werden altijd direkt goed 
opgenomen in de groep en na de wedstrijd wordt er weer gezellig nagepraat 
onder het genot van een sappie. Al smaken ze wel beter, als je gewonnen 
hebt ! 

Vanaf wedstrijdnr. 1 hebben we een achterstand gehad op WDS, want de 1e 
wedstrijd hadden wij verdiend van hun verloren (geen excuus, maar we waren 
wel verre van compleet). Maar we hebben wel altijd de druk erop gehouden en 
op dinsdagavond konden we de 3 punten achterstand goed maken, want WDS 
3 kwam op bezoek op de Beemd. Beide teams waren op volle oorlogssterkte (en 
met eigen spelers!) en menig penningmeester zou jaloers zijn op zo’n  opkomst 
van supporters. We speelden op ons vertrouwde veld 2, wat er toentertijd wel 
erg bruin uit zag, maar het was zoals gebruikelijk goed bespeelbaar. Iedereen 
was erop gebrand om WDS te laten zien wie de sterkste is en dan staan de 
mannen van Siveo 4 toch echt op !! Iedereen, niemand uitgezonderd, speelde 
met passie, geconcentreerd en maar met één doel voor ogen, WDS kansloos 
naar huis te sturen. En zo geschiedde. Vanaf de 1e minuut tot aan de laatste 
minuut hebben we ze overklast en ze hebben uiteindelijk géén doelpoging 
gehad. Mede door een gemiste penalty en het missen van een paar uitgelezen 
mogelijkheden van onze kant was er nog een brilstand met rust. 
Een heerlijk bakkie thee, wissels en een peptalk, zorgden direkt na rust voor 
scherpte bij één van onze ouwe sluwe vossen, Gijs die een foutje in de WDS-
verdediging op juiste waarde inschatte om Ronald vrij te spelen, die uiterst 
beheerst de 1-0 wist aan te tekenen ! Siveo ging gedreven op jacht naar nog 
meer goals, maar het enige minpuntje van de avond was misschien, dat we veel 
kansen hebben laten liggen. Roland wist uiteindelijk de goede keeper van WDS 
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voor de 2e keer te verschalken, waardoor de eindstand op 2-0 werd bepaald 
! Arjan heeft geen noemenswaardige redding hoeven te verrichten, wat dus 
voldoende zegt over het wedstrijdbeeld. Geweldige wedstrijd met passie en 
ambiance en gelukkig verdiend gewonnen van onze directe concurrent. 

Helaas dus geen kampioenschap dit jaar (genoeg gezegd hierover !), maar we 
hebben met elkaar wel weer geweldig genoten op de donderdagavonden en 
de zaterdagmiddagen. Iedereen weer super bedankt en tot volgend seizoen 
(voor je het weet is het al weer zover, gezellig hè !) !!

Hans Bregman, coach Siveo 4.

DAMES LOPEN TEGEN NEDERLAGEN AAN 

FORS VERLIES DAMES 2
De dames van SIVEO DA2 moesten op zaterdag 7 mei 2011 om 10.45 uur op het 
tweede veld spelen tegen Jodan Boys DA3 uit Gouda. Het gras op het tweede 
veld was bruin geworden door gebrek aan regenval de maanden ervoor en 
begin mei. Het was die dag mooi zonnig weer met weinig wind, waardoor het 
warm was om te voetballen.  Scheidrechter was Martin Hoogerbrugge.
Jodan Boys DA3 wist al snel te scoren. Echter dit doelpunt telde niet omdat 
het buitenspel was. Snel daarna wisten ze wel een geldig doelpunt te scoren. 
Even later scoorden ze nog een keer. Na een korte drinkpauze vanwege de 
warmte scoorden de dames van Jodan Boys DA3 nog een keer. Gelukkig 
maakte Corina daarna na enige tijd een doelpunt voor SIVEO DA2. Aan het 
eind van de eerste helft wisten de dames van Jodan Boys weer te scoren (1-4). 
Na de rust maakten de dames van Jodan Boys weer twee doelpunten. Daarna 
was er een korte drinkpauze vanwege de warmte. Daarna liepen de dames 
van Jodan Boys DA3 met nog drie doelpunten uit naar 1 – 9.
Heel jammer dames. Volgend seizoen beter!

OOK DAMES 1 DELVEN ONDERSPIT
De dames van SIVEO DA1 moesten op zaterdag 14 mei 2011 om 12.45 uur op 
het tweede veld ook voetballen tegen Jodan Boys maar dan tegen DA2. Het 
was na een heel klein buitje ’s ochtends half bewolkt met een fris windje.
In de 20e minuut wisten de dames van Jodan Boys DA2 hun eerste doelpunt 
van de wedstrijd te maken. Enige tijd later maakten ze nog een doelpunt (0-2).
Na de rust scoorden de dames van Jodan Boys hun derde doelpunt. Gelukkig 
wist Diana voor SIVEO DA1 daarna een doelpunt te maken. Veel later maakten 
de dames van Jodan Boys DA2 hun vierde doelpunt. Daarna werd er niet 
meer gescoord.
De dames van SIVEO DA1 verloren de wedstrijd dus met 1 – 4. 
Jammer dames. Volgend seizoen beter!
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DAMESTEAM OOK OP STRATENVOETBAL
Zaterdag 11 juni 2011 was er Straatvoetbal. Het was die dag redelijk goed 
weer om te voetballen. Behalve een enkel stevig buitje was het de hele middag 
zonnig en droog.
Ondergetekende deed die dag mee met andere buren van de Elzenlaan. Tot 
zijn verbazing bestond één van de tegenstanders van Elzenlaan 2 uit alleen 
maar dames, die hun sporen hadden verdiend door te spelen in één van de 
damesteams. Helaas verloor dit team, Hoofdweg 5, van ons.
Jammer dames. Echter wel heel leuk om een keer tegen jullie te voetballen.
Veel succes in het nieuwe seizoen.

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter dameselftallen

“NIEUWE” TRAINERS …
…… VOOR DE SIVEO-DAMES !!!

Rond de winterstop heeft de huidige trainer van de Dames, Ruud Vermeij, 
besloten om aan het einde van het seizoen te stoppen. Ruud, nogmaals 
bedankt voor je inzet !!
Dit betekent echter wel dat Siveo op zoek moest naar een “nieuwe” trainer 
voor de Dames. Ton Steenbergen wilde “zijn Dames” graag blijven trainen 
en begeleiden, maar hij gaf wel duidelijk aan dat hij het niet in z’n eentje kan, 
omdat hij niet altijd op tijd thuis is voor de trainingen. 
Na kort overleg met Ton en een goed gesprek met Alex Hemmer hebben we 
in Alex Hemmer een “nieuwe” of “oude bekende” (hij is eigenlijk niet echt weg 
geweest) trainer voor de Dames gevonden !! Dus Ton & Alex worden vanaf 
volgend seizoen het nieuwe trainersduo voor de Dames en zullen gezamenlijk 
Dames 1 begeleiden op de zaterdag !
Dick & Karin Fierens blijven Dames 2 begeleiden, dus de trainers en de 
begeleiding voor de Dames is weer in orde, waar Siveo  uiteraard heel erg blij 
mee is.

Sinds afgelopen voorjaar heeft Siveo ook weer een Meisjes-pupillen zevental, 
welke op woensdagmiddag wordt getraind door Madelon Wolmerstett. De 
begeleiding van dit team is in handen van Jan-Willem Timmerman, Arend 
Jacob van der Knaap en Carlo van Dam.
We kunnen dus gerust concluderen dat er voldoende belangstelling is voor  
Dames – en meidenvoetbal in Zegveld !
 
Namens het Bestuur,
Hans Bregman - TC
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STRATENVOETBAL ……
…. HET BLIJFT LEUK EN GEZELLIG!!!

De seizoensafsluiting met het Stratenvoetbal blijft bij Siveo een grote 
trekpleister. Daar kan een regenbuitje of een Pinksterweekeinde echt niets 
aan veranderen. Dit keer werd de grens van 400 deelnemers weer eens ruim 
overschreden, en wellicht nog belangrijker, het sfeertje was weer uniek. Na 
een groot aantal leuke maar soms ook wel eens hilarische duels was iedereen 
klaar voor een spetterend avondje. En de verwachtingen werden bewaarheid. 
Jong en oud, geel-blauw of niet, vermaakten zich uitstekend op de Beemd.  
De nare bijsmaak van het teleurstellende seizoensslot van onze vlaggendragers 
leek letterlijk en figuurlijk weggespoeld.

Zoals gebruikelijk werd er in de ochtenduren met heel veel enthousiasme 
gestreden bij de jeugd. Bij de allerjongsten ontmoetten de teams van de 
Alexanderstraat (van Jan Angenent) en de Meije  (van Petra Baartman) elkaar 
in de finale. Terwijl de Alexanderstraat in de groepsfase nog wel een puntje 
liet liggen was het in de finale toch superieur en pakte het met een 2-0 zege 
de beker. 
Ook bij de oudere jeugd troffen uiteindelijk de beide poulewinnaars elkaar in 
de finale. Daartoe had de Beatrixstraat (van Eric Smit) min of meer verrassend 
de Alexanderstraat (van Piet de Kruijf) uitgeschakeld. Voor het Meijeteam (van 
Bob Markman) ging het allemaal eenvoudiger. En de Meije was ook in de finale 
heer en meester. Met een grote 8-0 overwinning walste de Meije over het 
uitgebluste Beatrixstraat heen. 

Ook bij de groten was er in de middag best wel een – overigens sportieve - 
strijd. De twee finalisten van vorig jaar, Broeksloot en Prunuslaan, troffen elkaar 
al in de groepsfase, waarbij  titelhouder Prunuslaan met 3-2 zegevierde. Maar 
in de halve finale nam de Broeksloot met 2-0 revanche, waardoor Prunuslaan 
was uitgeschakeld. De andere finalist werd de Meije, dat daarvoor echter wel 
penalty’s nodig had. In de finale bleef het lang spannend maar in de slotfase 
toonde de Broeksloot zich toch met 3-0 de sterkste. 

Tussen de bedrijven door pakten Mats Kramer en Mathijs Lehman in hun 
leeftijdsklasse de penaltybokaal. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Mats 
had echt de nodige moeite om Jelle Onderwater van zich af te schudden. En 
nog veel spannender ging het er aan toe tussen Mathijs Lehman en Robert 
Kaminski. In een waar titanengevecht moest Robert uiteindelijk het onderspit 
delven en kon Mathijs uiteindelijk de wisselbeker nog een jaartje behouden. 
Foto’s van vooral het jeugdstratenvoetbal kunnen jullie vinden op de Siveo-
site; www.siveo.nl, onder Fotoboek. 

Dick van den Hoeven
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Het team van de Alexanderstraat dat bij de jongsten zegevierde.

De Meije pakte de beker bij de oudere jeugd.
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Voor het eerst was de grote beker voor de Broeksloot.

Mats Kramer met goalie Wouter van Dijk. 
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Mathijs Lehman met keeper Erik Streng.

UITSLAG GROTE VERLOTING 

De ontknoping van één van de hoogtepunten van het jaar: ‘de grote verloting’, 
viel natuurlijk traditiegetrouw weer samen met het andere hoogtepunt: 
‘Stratenvoetbal’. Na een dag van vrolijk voetbal, toch wel lekker weer en veel 
gezelligheid werd dan rond 6 uur de uitslag van de verloting door onze eigen 
Joost bekend gemaakt.

Voor een ieder die het gemist heeft, hier nog even alle prijswinnaars:
1e prijs  (reis cheque twv 450,-)   - Cor Muller (lotnr: 2518) 
2e prijs  (fiets gesponsord door Stoof) - Diane van den Broek (lotnr: 1010) 
3e prijs  (iPod)    - Annabel Hoogerbrugge (lotnr: 1597) 
4e prijs  (Weber BBQ)    - dhr van den Steen (lotnr: 2165) 
5e prijs  (Waardebon schoonheidssalon Nienke) - Ronald de Jong (lotnr: 509) 
6e prijs  (Waardebon HOKO)   - Huibert Schouten (lotnr: 1483) 
7e prijs  (Kappersbon Kapsalon Zegveld)  - Roland van Dalsen (lotnr: 221)

Aan alle kopers, verkopers, bellers en Bram: Bedankt voor jullie inzet! 
Zonder jullie was het niet gelukt. Een fijne zomer toegewenst. 

de Activiteitencommissie
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DRINGEND  GEZOCHT: KANTINEHULPEN
……………… VOOR 1 x PER 10 WEKEN !!!!

Mede omdat er wat medewerkers gestopt zijn en sommigen het minder vaak 
kunnen gaan doen is er aanvulling van het “barteam” nodig.
Als je het 1 x per 10 weken wilt doen ben je hooguit 3 à 4 per keer in het 
seizoen aan de beurt.
In de kantine heeft al een tijd een oproep gehangen, maar daar heb ik helaas 
geen reactie op gekregen. Een oorzaak daarvan zou kunnen zijn dat  mijn 
wervende/enthousiasmerende vermogen op-/uitgewerkt is. In dat geval maak 
ik als “kantinebaas” graag ruimte voor een jonge/ambitieuze opvolger, die met 
een nieuwe, verfrissende aanpak er wellicht wel in slaagt de barbezetting rond 
te krijgen. 
Hoeveel zijn er wanneer nodig?
• dinsdagavond 2 personen
• donderdagavond 3 personen
• zaterdagochtend 4 personen
• zaterdagmiddag 4 personen
• zaterdagnamiddag (5.00 – 7.30 uur) 2 personen
Daarnaast is er behoefte aan incidentele hulpen. In de maanden mei en juni 
is er bij kampioens- en promotiewedstrijden en straatvoetbal veel drukte bij 
Siveo maar zijn er ook nogal wat vaste medewerkers niet vanwege vakantie, 
festivals enz. 
Nogmaals: je bent maar 3 à 4 keer in het seizoen aan de beurt, dus geef je op. 

Wim Kastelein

LEDENMUTATIES:

Opgezegd: Astrid Brak, Angela de Jong, Jonathan Oudshoorn, Daan 
Schuiveling, Fenke van Rossum, Rowena Vermeij, Talitha Vermeij, Jaco 
Kastelein, Patrick Schwegler, Wouter van Dijk, Rick Hougardy, Tessa van 
Breukelen, Arjen Habben Jansen, Diana Kastelein, Daniel van Hanswijk, Niek 
van der Plank, Joost Schuiveling, Peter Vermeij.
Spelend naar rustend lid: Nancy Plijter, Henri Bonewald, Ronald Beiboer, 
Christiaan Voorend, John Bul, Frank Broekhuizen.
Spelend naar trainend lid: Ellen de Vink, Corina Biemond.  
Aangemeld: Marnix Blonk, Rosanne Vergeer, Marieke Blok, Vincent Broer, 
Lars van Beuzekom, Jesper Beiboer,Mike vd Born, Sem vd Hooren, Maico 
de Heer, Fabien Kreuger, Nick van Ginkel, Stijn Stolwijk, Brian Koot, Tibbe 
Versteeg, Mark Bruijn, Onno Verdouw, Marijn vd Hoef, Karlijn vd Horst, Dawid 
Gasior, Sergo Groot, Jarro Breedveld.
Het ledenaantal komt hiermee op 371.
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SPEELDAGENKALENDER 2011-2012
Op de Siveo website www.siveo.nl zijn de speeldagenkalenders 2011-2012 
voor alle teams gepubliceerd bij het laatste nieuws.

MEDEDELINGEN
De vrijwilligersavond van seizoen 2010-2011 moest worden uitgesteld i.v.m. 
het opknappen van de kantine. Gelukkig kunnen we nu al bekend maken 
wanneer deze uiting van dank aan onze grote schare vrijwilligers alsnog gaat 
plaatsvinden. Dit zal zijn op vrijdag 16 september !!! 
Uiteraard zullen alle geel-blauwe vrijwilligers nog een uitnodiging ontvangen.

Het bestuur 

SCHEIDSRECHTERS BEDANKT
De coördinator scheidsrechterszaken André Voorend laat aan het einde van 
het seizoen graag weten alle mensen te bedanken die de fluit gehanteerd 
hebben. Het was niet altijd eenvoudig, soms moest op het laatste moment 
nog weer een ander gestrikt worden. Of, zoals menigeen heeft waargenomen, 
een enkele keer moest André zelf maar liefst twee wedstrijden de wei in. 
Uiteindelijk is het allemaal gelukt door de hulp van velen. Hierna het lijstje van 
degenen die hebben bijgedragen (André’s naam komt er niet op voor, maar 
zou ongetwijfeld bovenaan moeten prijken). 

Anton Kippesluis 22 Brian Burggraaf 6 Dirk-Jan van Amerongen 4
Wim Kastelein 17 Joey van Amerongen 6 Luuk Blonk 4
Dick van den Hoeven 16 Mike Voorend 6 Coen van Oostrum 3
Martin Hoogerbrugge 10 Hans Steenberge 6 Gertjan Brak 3
Stefan Voorend 10 Giel Schildmeyer 6 Cynthia Verhage 3
Max Baars 9 Yoerith de Jong 5 Jelle Blonk 3
Ton Steenbergen 9 Sjoerd Blonk 5 Joost van der Horst 3
Wesley Voorend 7 Brian Smit 4 Paul Vonk 3
Jeffrey Voorend  7 Jasper de Kruijf 4 Patrick de Jong 2
Danny Groenendijk 7 Sven de Boggende 4 Jan de Kruijf 2
Jan Muller 7 Perry Voorend 4 Jan KIranenburg 2
  Leo Pouw 1

Voor komend seizoen zou André graag ook wat hulp hebben met het aanstellen 
en organiseren van de scheidsrechterszaken. Als iemand hem zou willen 
helpen, dan graag contact met hem opnemen (tel. 691537). De taken kunnen 
dan wat worden verdeeld.

Dick van den Hoeven
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JAN VAN AMERONGEN ….
….. JUBILEUMWINNAAR SIVEOPOOL !! 

De Siveo-pool is dit jaar gewonnen door Jan van Amerongen. Dit zag er lange 
tijd niet naar uit, maar met een eindsprint bleef hij z’n concurrenten ruim voor. 
De prijs is bij het stratenvoetbal uitgereikt door mede organisator Eric. 
Uiteraard heb ik (en Jan) de eindstand in veelvoud nagerekend om eventuele 
fouten uit te sluiten. Want vooraf hebben we altijd gezegd dat het een dubbel 
gevoel geeft als één van ons de pool zou winnen. Wat niet wegneemt dat ik 
het heel leuk vind voor collega Jan dat hij gewonnen heeft. 
De historie van de pool gaat al lang terug. Jan en ik waren al jaren liefhebbers 
van een pool en hebben 21 jaar geleden zelf een pool opgezet om in deze 
behoefte te voorzien. En hierin stonden we niet alleen, want al snel bleek dit 
een groot succes. De eerste pool was de WK 1990 pool, gevolgd door elke 
volgende eindronde van de EK en WK, waarbij het aantal deelnemers kon 
oplopen tot ver boven de 100. Zelf weet ik het niet zeker, maar volgens mij 
zijn we in het seizoen 2000-2001 begonnen met de Siveo pool. Hiermee zou 
dit jaar het 10 jarig jubileum een feit zijn. Als voornaamste reden vonden we 
een pool met de duur van 1 maand in de 2 jaar tekort, maar ook omdat het 
ons leuk leek iets rond het eerste te organiseren. We hadden gedacht aan een 
soort blinde pool, maar dat geeft ons wekelijks veel werk en blijft echt ‘blind’ 
gokken. Daarom was het idee voor de huidige Siveo pool al snel geboren. 
De deelname is wisselend en varieert van ca. 50 tot meer dan 100. Vaak is 
dit te wijten aan de ruchtbaarheid en tijd die wij hier zelf in de laatste weken 
voor de competitie in steken. Maar zolang de deelname nog boven de 50 is 
zie ik geen reden om er mee te stoppen. Alhoewel ik moet bekennen dat Jan 
er beduidend meer tijd in steekt dan ikzelf. Komend seizoen zal de pool er 
dan ook weer in de huidige vorm zijn. Hierbij wil ik dan ook iedereen weer 
oproepen om er aan mee te doen. Hou hiervoor in augustus de Siveo website 
in de gaten.
   
Eric

Eindstand Siveopool seizoen 2010-2011
Jan van Amerongen 415 
Marcel Rietveld  380 
Ineke Voorend  375 
Louwi Uittenbogaard 360 
Aart-Jan Ton  355 
Peter Vermeij  355 

Eric reikt de hoofdprijs uit aan 
mede-organisator Jan van Amerongen.
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DE “KANTINE MAKE-OVER”

Het opknappen van de kantine is al in volle gang. Dinsdag 14 juni werd gestart 
met het leegruimen en strippen van de kantine. Meubilair, plafond, radiatoren, 
tapinstallatie etc etc. De mannen hadden de vaart erin zitten, waardoor al 
snel met het plaatsen van kabelgoten aan het dak begonnen kon worden. Het 
plaatsen van alle bekabeling (voor licht en geluid) is een secure klus. Gelukkig 
beschikken wij over de benodigde kennis binnen de gelederen van Siveo. 
Als alles volgens planning verloopt, kunnen in de laatste week van juni de 
interieurbouwers aan de gang om het nieuwe systeemplafond te plaatsen. 
Dit is een vak apart en daarom is besloten dit door experts van buiten de 
vereniging te laten doen. Voor de bouwvak zal 90% van de renovatie voltooid 
zijn en eind augustus verwachten we de puntjes op de “i” te kunnen zetten 
voor wat betreft de aankleding.

Om deze renovatie mogelijk te maken, hebben we steun ontvangen van het 
VSB fonds. Het VSB heeft ons in het verleden al een aantal malen met flinke 
donaties ondersteund en dankzij die donaties hebben wij mooie zaken voor 
onze club (en dus dorp) kunnen realiseren, te weten het kunstgras in de hal, 
de tribune en de uitbreiding van het aantal kleedkamers. En nu kunnen we het 
opknappen van de kantine aan dit rijtje toevoegen. Namens de hele vereniging, 
VSB BEDANKT !!!

Rikkert

Het opknappen van de kantine is in volle gang.
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T(ROUW)  A(AN)  G(EEL)  B(LAUW) ….
……..MAAKT HET MOGELIJK !!!

Siveo prijst zich gelukkig met de vele, vele mensen die ons geel-blauwe cluppie 
een warm hart toe dragen. Naast het zeer behulpzame vrijwilligerskorps hebben 
we een club “Trouw Aan Geel-Blauw” genaamd. Een club Siveo-liefhebbers 
die middels een jaarlijkse donatie (van € 25,-) een pot geld ter beschikking 
stellen, waarmee extraatjes voor de vereniging gerealiseerd kunnen worden. 
Zo hebben wij in de afgelopen jaren bijvoorbeeld het kinderspeeltoestel neer 
kunnen zetten en een 4-tal aluminium trainingsdoeltjes aangeschaft.

Ook nu zijn er weer vele ideeën en we zijn blij dat wij weer de nodige nuttige 
en mooie doelen hebben kunnen bepalen. De huidige jassen van de coaches 
worden alweer wat jaartjes gebruikt en zijn aan vervanging toe. Door de hele 
vereniging heen zullen de coaches in een nieuw ‘jasje’ gestoken worden. Dit 
geldt dus voor de begeleiding van de overige senioren (begeleiding van 1,, 2 
en 3 zijn al voorzien) en de jeugd. Zo zien niet alleen de spelers/speelsters 
er netjes uit in hun tenues, maar hebben we ook een eenduidige uitstraling 
van alle begeleiding. Daarnaast hebben we besloten het aantal aluminium 
trainingsdoeltjes uit te breiden met 4 stuks. Wanneer meerdere teams tegelijk 
aan het trainen zijn, wat veelvuldig voorkomt, komen we nu een aantal doeltjes 
tekort. Met deze uitbreiding kunnen alle teams gebruik maken van de doeltjes 
en zal gesleep met doeltjes ook beperkt worden.

De pot van TAGB wordt dus zeer goed benut en de bestedingen komen ten 
goede aan de gehele vereniging. Echter, de club van TAGB telt op dit moment 
niet meer het gewenste aantal van 100 leden. Via deze weg doe ik graag een 
beroep op jullie. Laat je geel-blauwe hart spreken en treed toe tot de club 
van TAGB !!
Wil je jezelf aanmelden, dan kun je dit kenbaar maken bij Bram Angenent 
(bramangenent@zonnet.nl of 691518).

Rikkert

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
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Allereerst wil ik jullie laten weten dat Edwin de Kruijf de JC met ingang van 
volgend seizoen verlaat en dat hij opgevolgd wordt door Cora Loenen- 
Kastelein. Edwin blijft wel het gebeuren rond de pups regelen. Edwin, bedankt 
voor jouw inzet de afgelopen jaren!!

Teamindeling jeugd 2011-2012:
Het concept van de teamindeling is klaar. In de zomervakantie zal elke 
jeugdspeler een briefje krijgen in welk team hij/zij is ingedeeld. Wel moeten 
wij hierbij vermelden dat zeker in de D, E en F tot het laatst toe nog wat kan 
wijzigen.
Ook ontvangt iedere speler een brief met de door Siveo opgestelde huisregels 
voor spelers.

Leiders/trainersavond 7 juni:
Op 7 juni heeft de jaarlijkse leiders/trainersavond plaatsgevonden. Bijna alle 
leiders en trainers waren aanwezig. Dat vinden wij als JC en TC erg prettig.
Nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid en inbreng. Want tenslotte hebben 
we allemaal hetzelfde doel: Het goed laten functioneren en begeleiden van 
onze jeugdafdeling.

Verandering opzet competitie voor de jeugd:
Aan het begin van het seizoen wordt er gestart met een bekercompetitie van 7 
wedstrijden. Er wordt gewerkt met een poule van 8 teams. Deze reeks duurt tot 
zo rond de herfstvakantie en aan de hand van de resultaten worden de teams 
door de KNVB ingedeeld voor de competitie. Na de herfstvakantie start de 
competitie die doorloopt tot mei. Deze poules bestaat uit 10 teams en spelen 
18 wedstrijden. Dus de pupillen hebben gèèn najaars- en voorjaarscompetitie 
meer.

Start training:
De A1 start op maandag 8 augustus, de B tot en met de F en meisjes op 
maandag/dinsdag 15/16 augustus.

Verklaring omtrent gedrag: 
Aan alle leiders en trainers van 18 jaar en ouder wordt gevraagd een Verklaring 
omtrent gedrag aan te vragen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Margriet 
Vermeij.

Trainingspakken:
Voor alle jeugdleiders heeft “Trouw aan geel/blauw” jassen beschikbaar 
gesteld. Voor alle trainers is er een trainingspak beschikbaar gesteld door de 
Rabobank. (Willen de leiders en trainers die nog geen pak hebben contact 
opnemen met Ronald Koster).



19

Slaapfeest: 
Op vrijdagavond 27 mei was het slaapfeest voor de jongste meisjes en de  
E en F. Een verslag hierover vind je elders in dit blad.

Poldersporten voor de D tot en met de B: 
Op vrijdagavond 17 juni staat poldersporten voor de oudste jeugd op het 
programma. Ook hierover elders een verslag.

Pups voetbal: 
Op zaterdag 14 mei hadden de pups hun laatste training en zaterdag 21 mei 
een toernooitje tegen streekgenoten.

Toernooi A:
De A1 en A2 zouden op toernooi gaan maar helaas werd dit afgelast. De groep 
verving dit door een weekendje uit naar Texel.

Pupillenwedstrijd:
Op zaterdag 11 juni speelden de pupillen van de week een wedstrijd tegen ons 
vlaggenschip en na afloop kregen zij patatjes en een oorkonde.

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

KNVB penalty bokaal: 
Op Hemelvaartsdag 2 juni won 
Marc Hageman de finale van 
de penaltybokaal. Marc nog 
van harte gefeliciteerd. Andere 
deelnemers die helaas niet met 
een prijs aan de haal gingen 
waren: Jesse Baas, Timen Klein, 
Stan Markman en Esmé van Dam.

Margriet Vermeij

Marc neemt de penaltybokaal 
van de KNVB in ontvangst.
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RABOBANK WORDT JEUGDSPONSOR VAN SIVEO

Op zaterdag 14 mei is Rabobank Rijn 
en Veenstromen officieel jeugdsponsor 
geworden van Siveo in Zegveld. Dit ge-
beurde onder toeziend oog van een hon-
derdtal jeugdspelers die te gast waren bij 
het eerste Rabobank Jeugdtoernooi dat 
de komende drie jaren onder deze naam 
wordt georganiseerd. 
Kantoordirecteur Ruud Kwakkenbos (Ra-
bobank) en voorzitter Rikkert Versluis (Si-

veo) maakten de overeenkomst formeel met een handtekening en een handdruk. 
De Rabobank is hiermee als sponsor verbonden aan alle jeugdelftallen. Na deze 
plichtpleging kon Ruud gelijk door met de prijsuitreikingen van het toernooi. Hij 
was overigens niet met lege handen gekomen want alle deelnemers kregen een 
sportieve sleutelhanger mee naar huis.

,,De Rabobank investeert in lokaal talent, 
vooral in de kleine kernen en onderstreept 
dit bij een club als Siveo. De komende 
drie jaar stellen we een fonds beschikbaar 
dat kan worden gebruikt voor de algehele 
ontwikkeling van het jeugdvoetbal.” geeft 
Ruud Kwakkenbos aan. Het fonds zal o.a. 
worden gebruikt voor het bekostigen van 
trainingsmateriaal, de aankleding van elf-
tallen en opleiding van trainers, scheids-
rechters en coaches.
Behalve dit fonds worden volgend seizoen alle jeugdtrainers in een nieuw tenue 
gestoken, zodat zij er netjes en herkenbaar bij lopen tijdens de trainingen. Dit is 
een belangrijk gebaar naar deze groep vrijwilligers die veel tijd en energie steken 

om de jeugd plezierig te laten voetballen 
en vaak zelf ook nog jeugdspeler zijn.
,,Al vele jaren hebben we een goede 
band met elkaar, die recentelijk nog re-
sulteerde in de aanschaf van een AED 
en het maken van het 50 jarig jubileum-
boek.” licht Rikkert Versluis toe. ,,We zijn 
erg blij dat de Rabobank helpt bij het in-
vesteren in de jeugd en ons in staat stelt 
om, als vereniging in een kleine kern, za-

ken te realiseren die normaal gesproken moeilijk zijn.”
De komende tijd zal de naam Rabobank dus vaak te zien zijn bij de jeugd en ie-
dereen is uiteraard van harte welkom op de Beemd om te zien hoe dat eruit ziet!

Ronald Koster
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SLAAPFEEST …...
…. WEER EEN DAVEREND SUCCES !!!

Op vrijdag 27 mei werd het rond 18.00 uur gezellig druk in de kantine. Het 
zonnetje scheen heerlijk en iedereen had zin in een leuke avond. Onze F en 
E jongens en meisjes waren uitgenodigd om als seizoensafsluiting te komen 
eten en eventueel te slapen. Ook deze keer was er heel veel animo, er waren 
in totaal 52 kinderen die zouden komen. De tafels waren gezellig gedekt en 
vanuit de keuken kwam een heerlijke geur! Op het menu stonden namelijk 
broodjes (on)gezond! De kids konden kiezen uit broodjes knakworst of 
broodjes frikandel en iedereen zat heerlijk te smullen.  Nadat de magen gevuld 
waren, werd er luidkeels geroepen VOETBALLEN, VOETBALLEN!  

Tijd dus voor actie! De E en F teams werden gemixed, er was een voetbaltoernooi 
opgezet met namen van de grote Europese clubs. Na afloop van het toernooi 
was het tijd voor een glas limo en wat lekkers. Daarna hebben we  spelletjes 
gedaan, de F1 tegen de F2, de E2 tegen de E3, de E1 tegen de meisjes. En 
meiden wat waren jullie goed!! De E1 was echt nergens, vooral niet met het 
touwtrekken!! Aan de gezichten van de E1 te zien, baalden ze flink van jullie 
girl power!  In de hal was er ren je rot met voetbalvragen en in de kantine 
werden er sporten uitgebeeld.  

De kinderen die niet bleven slapen, werden rond 21.15 uur weer opgehaald. 
De kinderen die bleven slapen, kregen de opdracht om hout te sprokkelen 
om nesten de bouwen op het trainingsveld. Het begon al te schemeren en 
nadat de nesten gebouwd waren konden ze starten met het spel eierenroof. 
Na het spel werd het tijd om de bedden op te maken in de kantine. Gezellig 
in een grote kring rondom het kampvuur en lekker nog even gechipst en wat 
gedronken om daarna naar bed te gaan. Nee, het was nog geen tijd om te 
gaan slapen. Want in de kantine op bed met z’n allen nog een film gekeken. 
Daarna was het echt de hoogste tijd om te gaan slapen. Sommigen waren 
tijdens de film al in slaap gevallen en sommigen waren echt niet van plan om 
te gaan slapen. Maar binnen een half uur sliep iedereen. 

Rond kwart voor 7 werd iedereen wakker gemaakt, en naar buiten voor de 
ochtendgymnastiek. De meisjes moesten snel ontbijten want die moesten om 
half 8 weer vertrekken naar een toernooi in Bodegraven. Na het ontbijt werd 
iedereen weer opgehaald, en nee hoor, ze waren echt niet moe! 
Yvanka, Jasper, Mike, Jeffrey en Wesley, super bedankt voor jullie hulp. Mede 
dankzij jullie inzet kijken veel kinderen terug op een leuke avond of nacht!

Monique Kasius
Jeugdcommissie Siveo ‘60
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EXODUS BIJ DE PUPPY’S

Als afsluiting van de voorjaarstrainingen werd op zaterdagochtend 21 mei op 
het trainingsveld bij Siveo een puppy-toernooi gespeeld tegen de puppy’s van 
KDO uit de Kwakel. De organisatie hield gelukkig rekening met de nachtrust 
van de trainers, want in plaats van de gebruikelijke 9.00 uur werd er nu om 
10.30 uur afgetrapt. De puppy’s werden in 3 teams ingedeeld en gingen 
als ‘Siveo lollies’, ‘Siveo chippies’ en ‘Siveo poffertjes’ de strijd aan met de 
‘KDO pannenkoeken’, ‘KDO frikadelletjes’ en ‘KDO frietjes’. Alle duels gingen 
glansrijk verloren tegen de gemiddeld grotere en oudere KDO-ers, maar dat 
mocht de pret niet drukken want het was mooi weer. Na afloop was er voor alle 
deelnemers een medaille en een groot bord patat. Het einde van het toernooi 
betekent voor een heel aantal deelnemers ook het afscheid van de puppy’s, 
want er volgt een ware exodus bij de puppy’s. Jesper, Onno, Marieke, Maico, 
Mike, Marijn, Fabièn, Bryan, Stijn, Tibbe en Job zullen volgend seizoen te 
bewonderen zijn bij de F-pupillen. Veel succes! 
De anderen hopen we na de zomervakantie weer te mogen begroeten bij de 
puppy-trainingen.

Arien Beukers, Wiljo Fierens, Frank de Kruijf en Edwin de Kruijf

GEFELICITEERD

Wij feliciteren Arjan en Angeline Ton met de geboorte van hun zoon Siep die 
op de mooie lentedag 20 mei 2011 is geboren. Namens het hele geel-blauwe 
cluppie de hartelijke gelukwensen en veel voorspoed gewenst met het broertje 
van Manou en Juup. 

GESLAAGDE JEUGDTOERNOOIEN 2011

Wat valt er te zeggen? We mogen zeer tevreden zijn met het verloop van 
de dagen. Prachtig weer de eerste twee dagen en wat wind op de derde 
speeldag. Helaas werd op de derde speelochtend een telefoontje ontvangen 
van Kockengen dames dat de dames niet zouden komen wegens keuze 
elders. Erg jammer. Door te schuiven en een 5 minuten pauze in te lassen 
zorgden we voor een goed verder verloop van het toernooi. Bij de C2 toernooi 
kwam Floreant  een 1/2 uur te laat met ook nog te weinig deelnemers. Ook 
hier werd het schema omgegooid met voor ieder een acceptabel resultaat.
Nagenoeg geen weerklank was te horen. Misschien alleen een geëiste rode 
kaart voor mijn eigen zoon die het hele seizoen nog geen tegenstander plat 
legde. Althans, de tegenstander vond het een rode kaart (stond er toevallig 
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zelf bovenop)  voor het neerleggen van een doorgebroken speler.  Het was 
gewoon pech (achterlangs lopen en per ongeluk net de hiel aantikken) en voor 
de uitslag maakte het niet uit. Voor het eerst waren er veel winnaars uit het 
eigen gelederen. Allemaal op eigen kracht.  Onderaan hiervan een overzicht.
Op de website staan diverse foto’s van de speeldagen bij het fotoboek.
De eerste dag reikte de directeur van de Rabobank zelf de prijzen uit als 
nieuwe sponsor. De sleutelhanger en polsbandjes waren bij velen gewild. Van 
de tegenstanders ontvingen we veel positieve reacties op de prettige sfeer bij 
Siveo. Op naar het volgende jaar. 
Als toernooicommissie danken we de scheidsrechters en medewerkers van 
Siveo voor het vlot laten verlopen van het toernooi.

Namens de toernooicommissie,
Ton Westerop.

Bij de puppy’s was het echt dringen geblazen

Uitslagen:
 1e plaats 2e plaats 3e plaats 4e plaats 5e plaats
Puppies KDO pups Siveo pups
F1 toernooi:  Siveo F1 ASW F2 VVY Celtic Zwal. Utr.F8 VEP F4
F2 toernooi:  Siveo F2 VEP F5 Berkel F6 Soc. Boys F7 Be Fair F7
E1 toernooi:  Siveo E1 RVC ‘33 E2 de Vecht E2  Zwal. Utr. E6 VVY E10
E2 toernooi:  Siveo E2 VEP E3 Soc. Boys E6 Rijnstreek E1 Berkel E6
E3 toernooi:  VEP E4 Soc. Boys E8 Floreant E7 Siveo E3 Be Fair E9
E4m toernooi:  VEP E5m Berkel E7m  Siveo E4m Floreant E8m KDO E1m
D1 toernooi:  Siveo D1 Soc. Boys D4 Zwal. Utr. D4 Floreant D4 Kamerik D2
C1 toernooi:  Siveo C1 Sportief C1 Unio C2 de Vecht C2 VVY C3
C2 toernooi:  Be Fair C3 Kampong C7 VEP C3 Floreant C4 Siveo C2
MB toernooi:  Siveo MB Zwal. Utr. MB1 VEP MB1 VEP MB1 Foreholte MB1
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WAAR IS DE BAL ?

Tijdens het Siveotoernooi is deze foto genomen. Diegene die het beste intekent 
waar de bal zich bevindt, ontvangt van ons dezelfde voetbalschoenentas als dat 
de scheidstrechters als dank hebben ontvangen (inclusief een kilo drop).  Knip de 
foto eruit (als u Siveo Nieuws netjes wilt bewaren kunt u een kopie maken), kleur 
de bal in en gooi het in de bus op de Dorpstraat 22 te Zegveld. Onder de inzen-
dingen verloten we tevens een prachtig fotoboek van het Wereld Natuurfonds.  
Wij zullen in het volgende Siveo Nieuws (augustus) kenbaar maken wie heeft 
gewonnen. (Let op: de bal is nooit waar je hem verwacht)

GEWIJZIGDE OPZET JEUGDCOMPETITIES

De competitie B-Categorie bij de junioren begint pas na de herfstvakantie. 
Met ingang van het seizoen 2011/2012 wordt de competitie opzet (in 
de B-categorie) bij de junioren en de pupillen drastisch gewijzigd. 
De afgelopen jaren waren er met name in het begin van de competitie veel 
verenigingen die teams terug trokken of verzoeken deden voor herindeling. 
Gevolg hiervan was dat er veel incomplete poules ontstonden en er zelfs 
toe over gegaan moest worden om teams 3x tegen elkaar te laten spelen. 
Om dit met ingang van volgend seizoen te voorkomen worden alle teams 
ingedeeld in beker poules. Tot aan de Herfstvakantie worden dan in een halve 
competitie met 8 teams alleen maar bekerwedstrijden gespeeld. De nummers 
1 en 2 gaan dan door in de beker.
Naar aanleiding van de resultaten in de beker zullen er dan competitie poules 
van 10 teams gevormd worden. Het voordeel hiervan is dat de krachtsver-
schillen niet te groot zullen worden. Deze 10 teams spelen een volwaardige 
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competitie, er zullen dan nauwelijks nog teams worden terug getrokken en 
er ontstaan geen incomplete poules. Herindeling zal slechts bij uitzondering 
worden toe gestaan.

Deze regeling gaat gelden voor de klassen: 
A junioren 2e t/m de 4e klasse 
B junioren 2e t/m de 6e klasse 
C junioren 2e t/m de 6e klasse 
D pupillen 1e t/m de 8e klasse 
E pupillen Hoofd t/m de 9e klasse 
F pupillen Hoofd t/m 10e klasse

De competitie begint op zaterdag 29 oktober 2011.

Eric

SIVEO C1 PAKT FRAAIE 2e PLAATS…
…….IN 3e KLASSE !!!

Na een met 3-2 gewonnen oefenwedstrijd tegen UNIO C1 was het zaterdag 14 
mei voor onze C1 de bedoeling om Sportlust te verslaan. Zij waren de laatste 
wedstrijden goed op dreef met overwinningen op nr.3 Nieuwkoop en zelfs 
tegen kampioen R.V.C. Wij waren dus gewaarschuwd. Zij draaiden vooral op 
hun sterke mid-mid, waar Max tegen stond en een zeer gevaarlijke rechtsvoor 
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Zoa (zeer onberekenbare aanvaller) waar we (klasgenoot) Jasper aan kop-
pelden. 
De start was prima en al na 4 minuten schoot Marc een vrije trap langs de 
muur in de goal. Echter een minuut of 5 later liet keeper Daan een vrije trap 
van hun los en volgde de gelijkmaker. Er waren vele duels uit te vechten met 
wisselende winnaars. Na een prima solo van Max met een even prima af-
ronding kwamen we weer op voorsprong (2-1). Ook hierna kregen we nog 
wat mogelijkheden en gaven we, mede door goed spel van ons verdedi-
gingscentrum Jan en Marc, weinig kansen weg. Ook Jasper speelde prima 
en was zijn tegenstander vaak de baas. Met deze stand gingen we rusten. 
Meteen vanaf de hervatting liet Sportlust zien dat ze zich nog niet gewonnen 
gaven. De duels werden feller en met name Max had het moeilijk om zijn snellere 
tegenstander af te stoppen. Zij kregen diverse kansen en met kunst en vlieg-
werk bleef een tegengoal wonderwel uit. Ballen van de lijn, schoten net geblokt 
en reddingen van Daan en soms wat geluk voorkwamen doelpunten tegen. Uit 
een spaarzame tegenaanval scoorde Koen na een paar spelers gepasseerd te 
hebben 3-1. Ook hierna bleef Sportlust aanvallen en werd dit in de 30e  minuut 
beloond toen wij in de 16 toekeken in plaats van de bal weg te schieten. 
De laatste 5 minuten lieten we zien dat we tot het eind toe wilden en konden 
vechten voor de overwinning. Ook na diverse overtredingen en commentaar 
van Sportlust-spelers en meegereisde supporters hielden wij ons vooral bezig 
met voetballen en hielden zo de voorsprong vast.

Weer een zwaar bevochten zege. Door het verlies van Nieuwkoop zijn wij niet 
meer in te halen en gaat de uitwedstrijd tegen hen niet meer door. Zo zijn we 
na een vorig seizoen met vele nederlagen in de 2e klasse, dit jaar in de 3e 
klasse op een prima 2e plek geëindigd en hebben we het meest gescoord in 
onze klasse.

Een top 5 van de meest scorende spelers.
Koen 29
Marc 15
Jasper 12
Max en Luuk 8
Yourit 7

De meest trainende spelers waren achtereenvolgend Max, Marc, Jan, Brian 
en Jelle. De opkomst was vrijwel altijd prima en de inzet goed. Een aantal 
spelers heeft dit seizoen dan ook weer duidelijk een stap vooruit gemaakt. 
Oefening baart kunst geldt zeker voor het voetbalspelletje, maar alles begint 
met een juiste instelling. Gelukkig hebben jullie dit seizoen weer laten zien dat 
het daaraan niet ontbreekt. Nog even een speciaal bedankje aan aanvoerder 
Koen, die bij aanvang van iedere training en wedstrijd zorgde dat de groep 
een goede warming-up deed, klasse Koen. 
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Ook Ron en Marco bedankt voor de mede-begeleiding en alle ouders voor het 
rijden en het wassen van de kleding.
Jasper en Gerwin bedankt voor het vele keren meespelen met ons.
De meeste dank gaat natuurlijk uit naar de C1-voetballers voor alle mooie 
voetbalacties die we dit seizoen gezien hebben, BEDANKT MANNEN.

Peter de Jong

NB:  Op de SIVEO-site onder verslagen staat per maand wat we afgelopen 
seizoen gedaan hebben.

VEEL SPEKTAKEL …
…… BIJ POLDERSPORT SIVEOJEUGD !!

Als seizoensafsluiting zijn we voor het eerst met D, C, B en meisjes op pad 
geweest. Vrijdagavond 17 juni, na weken van mooi weer zouden wij om 
18.15 uur verzamelen om te gaan poldersporten. Nu konden we bijna op de 
parkeerplaats van Siveo poldersporten, want de regen kwam met bakken uit 
de hemel. Het mocht de pret niet drukken, want nat zouden ze die avond 
waarschijnlijk toch wel worden. Er hadden zich 41 jongens en 4 ( hele stoere) 
meisjes aangemeld. Verschillende ouders en leiders waren zo vriendelijk om 
te rijden, dus gingen we in optocht naar poldersport de Kwakel. Bij aankomst 
werd het gelukkig droog en  werd de groep in 3 groepen verdeeld. De groepen  
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hebben onder begeleiding het hele circuit doorlopen.  Er was voor iedereen 
wel wat wils, er werd veel geslingerd over het water, lopen over bruggen etc. 
Dat iedereen het naar hun zin had was van de gezichten af te lezen. Af en toe 
liep er een koe door de groep heen maar daar kijken wij Zegvelders niet meer 
van op. 
Nog leuker was het natuurlijk als er iemand het water inging. Een enkeling kon 
tot het eind toe zijn/haar kleding droog houden, maar bij het laatste onderdeel 
slingeren over een sloot ging eigenlijk iedereen het water in. Als je er niet 
inviel, dan werd je wel een handje geholpen door een teamgenoot! Daarna 
lekker onder de warme douche en nakletsen onder genot van een drankje. 
Ton van Westerop heeft op deze avond heel veel leuke foto’s gemaakt die alle 
deelnemers van het poldersporten binnenkort op een DVD thuis in de bus 
krijgen. Al met al een zeer geslaagde, gezellige avond!

Monique Kasius.

Er werd veel gevraagd van de jongens en meisjes.

LAATSTE PATAT 2010/2011

Op zaterdag  11 juni was het dan zover, na de finale van het jeugdstratenvoetbal 
werd de wedstrijd tussen de pupillen van de week en het 1e elftal gespeeld. 
Het 1e ging furieus van start en mede dankzij 2 doelpunten van Wiljo Fierens 
stond er al snel een comfortabele 4-1 op het bord. Het 1e zakte vervolgens 
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wat terug, hetgeen resulteerde in doelpunten voor de pupillen die uiteindelijk 
ook met de overwinning aan de haal gingen, 4-5.
Na de wedstrijd kregen de pupillen in de kantine een certificaat uitgereikt met 
een grote puntzak snoep voor bewezen steun tijdens de thuiswedstrijden. Na 
deze uitreiking ging Koos (na enkele kampioenschappen) voor de laatste keer 
met patat rond in het seizoen 2010/2011.

Edwin de Kruijf

Nog één keer de patat van Koos.

TRAINERSCLINIC BIJ SPARTA

Op vrijdagavond 27 mei 2011 vertrekken Ivo de Boggende en Mike van der 
Steen naar Nieuw Terbregge. Het jeugdcomplex van Sparta Rotterdam. Hier 
wordt in samenwerking met de KNVB een trainersclinic gegeven over het 
 trainen van de F, E, D jeugd en tips gegeven aan de Technische Commissie. 

Bij aankomst worden we meteen in groepen verdeeld. Ivo bij allemaal F trai-
ners en Mike bij allemaal D trainers. Na een korte introductie van de spreeks-
man van de KNVB, starten we met een discussie ronde. Er volgt een stelling 
waarover gediscussierd wordt, en uiteindelijk als groep met een korte bijschrij-
ving over hoe we denken over die stelling. Stellingen zoals: een warming-up 
is noodzakelijk en de organisatie is het belangrijkste aspect van een training. 
Na deze stellingsronde is er een diner voor alle trainers en kan je rustig over 
ervaringen praten met de collega trainers. 
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Na het eten staat de training op het programma. Er worden op 3 verschillende 
velden getraind. Er wordt een F, E en een D groep getraind. De technische 
commissie loopt alle velden langs, terwijl de andere trainers bij hun specifieke 
groep aanwezig zijn. 
Na de warming-up zijn de spelers bezig met loopladders voor coordinatie 
en rompstabiliteit voor kracht. Vervolgens word er getraind op de 1 tegen 1, 
waarna afgesloten wordt met een partijvorm. Mooi is om te zien dat de trai-
ners die de training geven hebben nagedacht over hoe ze de ruimte moeten 
gebruiken. Er staan al 3 velden klaar, waar ze beginnen in het midden bij de 
kleinste organisatie en zo steeds verder uitbreiden naar de grootste. Dan hoef 
je tijdens je training alleen maar de kleinere organisatie weg te halen. Ook is 
het coachen van de trainers erg belangrijk. Ze laten de spelers zelf nadenken 
wat ze fout doen door het te vragen en wat ze beter hadden kunnen doen. Het 
effect is hierdoor dat spelers de dingen sneller oppakken doordat ze er zelf 
over nadenken en het niet voorgekauwd wordt.

Tijdens de training kunnen er vragen worden gesteld aan een docent van de 
KNVB en een jeugdtrainer van Sparta zelf. Deze liepen de hele tijd mee en 
gaven duidelijk en goed antwoord op alle vragen. Vaak werd op de vraag 
geantwoord met de vraag: hoe zou jij dat doen? Zo krijg je de kans om er zelf 
over na te denken en niet alleen maar te luisteren naar antwoorden. 
Als laatste werd iedereen bedankt voor zijn komst, werden de trainers van 
Sparta en de docenten van de KNVB bedankt en tot de volgende keer dan 
maar weer. (er worden namelijk ook nog trainersclinic’s gegeven bij Feyenoord 
en Ado den Haag). Voordat we weggingen krijgen we allebei nog een certifi-
caat als bewijs dat we er geweest waren en een boekje over trainen met E en 
F -jeugd. 
Wij waren flink onder de indruk en hebben veel opgestoken van deze trainersavond 
en zouden graag met ook andere trainers naar de volgende clinic willen gaan. 

Ivo de Boggende en Mike van der Steen 

SIVEO F2  TOERNOOI FIGHTERS !!

Siveo F2 wint haar thuistoernooi en daar zag het lange tijd niet naar uit. Het 
was zelfs zo verrassend dat veel supporters/ouders stonden te juichen voor 
Siveo E2 welke ook 1e werden en ondertussen niet doorhadden dat onze 
eigen jongens en meisjes hetzelfde gepresteerd hadden. 
We waren de dag gestart met 2 behoudende 0-0 gelijke spelen. Maar door het 
toernooi te vervolgen met een 1-0 zege was het de laatste wedstrijd alles of 
niets. Er moest gewonnen worden, anders eindigden we zelfs 3e. Maar door 
de 3-0 zege zijn we terecht 1e geworden zonder zelfs maar 1 tegengoal te 
incasseren. Een knappe prestatie, daar we echt voor elk punt hebben moeten 
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strijden tot de laatste snik. Hierbij ook een pluim naar de organisatie die het 
voor elkaar heeft gekregen 5 gelijkwaardige teams in de poule te krijgen. 
Hierdoor werd het een superleuk en spannend toernooi.
Het uit toernooi bij RVC Reeuwijk was bijna een kopie van het thuistoernooi. 
Ook nu startten we met 2 gelijke spelen (tegen de uiteindelijke nummer 1 
en 2). Helaas gevolgd door een ongelukkig verlies, maar hierop volgden  
2 fraaie overwinningen. Doordat alles dicht bij elkaar stond zijn we hierdoor 
4e geworden maar hebben we wederom genoten van een zeer leuk toernooi.
   
Eric

Staand vlnr: Damian Sangers; Simone Balvert; Damian Plomp; Otto Immerzeel; 
Bart Lagerweij en Lex Hoogeveen
Zittend vlnr: Eric van den Hoeven; Marnix Blonk; Stan van den Hoeven; Niels 
Muit en Marcel Immerzeel.

SIVEO E2
Staand vlnr: Jelle Lagerweij; 
Patrick Hoppe ;Rob 
Hoogeveen en Jelle 
Onderwater
Zittend vlnr: Aron Verburg; 
Ryan van den Hoeven; Ids 
Bakker en Mathijs Broer
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PUPIL VAN DE WEEK

GIJS DE KRUIJF 

Pupil van de week: Gijs de Kruijf, 
in Woerden geboren op 8 januari 2001. 

Wedstrijd: Siveo’60 – Schiebroek. 

Datum: Zaterdag 23 april 2011. 

Eindstand: 1-0. 

Balsponsor: Willem van Kempen. 

Welk team speel jezelf: In de E1. Dit team wordt geleid door Hans Bregman, 
Peter Vermeij en Marcel van Luijn. De trainers zijn Peter en Carlos Posdijk. 
Op welke positie speel je: Verdediger. 

Welke positie vind je het leukst: Mid-mid. Kan je naar voren rennen en naar 
achter! 

Favoriete club: Feyenoord. Dat is een goede club, normaal gesproken. Nu 
even niet. 

Favoriete speler: Luc Castaignos. Helaas gaat die naar Inter... 

Favoriet bij Siveo’60: Erik Streng

Man of the match: Erik Streng. Hij hield ze er allemaal uit! 

Leukste moment van de middag: Het doelpunt van Siveo. Gijs moest ook wel 
een beetje lachen toen zijn neef Edwin de tweede gele kaart ontving. 

Leukste moment van de wedstrijd: Het doelpunt.

Hobby’s: Voetballen en vogelkijken. 

Favoriete eten: Patat! Doperwten vind Gijs echter niet te eten! 

Mooiste doelpunt zelf gemaakt: De bekerwedstrijd dit jaar tegen Olympia, de 
belangrijke 2-1 kwam van de slof van Gijs. 

Scoren als pupil: Nee, nèt naast! 

Gijs is altijd erg fanatiek en laat dat ook horen. De spelers van Siveo die op de 
bank zaten tijdens de wedstrijd hebben veel met Gijs gelachen om zijn kritiek 
op de scheidsrechter en tegenstander! 
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PUPIL VAN DE WEEK

LUCAS VERMEIJ 

Pupil van de week: Lucas Vermeij. 
Geboren in Woerden op 31 juli 2000.  

Wedstrijd: Siveo’60 – Perkouw. 

Datum: Zaterdag 14 mei 2011. 

Eindstand: 0-2. 

Balsponsor: David’s Trent, zijn vaders bedrijf! 

Welk team speel jezelf: Lucas speelt in de E1, waar Hans Bregman, Marcel 
van Luijn en zijn neef Peter Vermeij de leiders zijn. Ook is Peter samen met 
Carlos Posdijk trainer van dit team. 

Op welke positie speel je: Middenveld. 
Welke positie vind je het leukst: Middenveld. Dan kan je aanvallen èn 
verdedigen. Lucas loopt dit allemaal wel bij, want hij is de snelste van het 
team! 

Favoriete club: Feyenoord, omdat het een goede club is. 

Favoriete speler: Kuyt, zonder twijfel. 

Favoriet bij Siveo’60: Bastiaan Brak. 

Man of the match: Bastiaan Brak. Helaas mocht Lucas geen man of the match 
kiezen vanwege het teleurstellende resultaat. 

Leukste moment van de middag: Al het vuurwerk vond Lucas heel gaaf! 

Leukste moment van de wedstrijd: Het scoren! 

Hobby’s: Voetballen, tennis en wakeboarden. 

Favoriete eten: Patat en kaiserschmarre in Oostenrijk! Spruiten staan bovenaan 
het lijstje wat Lucas niet lekker vind. En dat is een aardige lijst... 

Mooiste doelpunt zelf gemaakt: Zijn er ondertussen wel een heleboel, maar 
met schoolvoetbal schoot Lucas er één in vanaf de 16 meter, vol in de kruising! 

Scoren als pupil: Ja. 

Lucas heeft het de hele dag erg naar z’n zin gehad. Ook vond hij de soep van 
Koos erg lekker! 
Volgend jaar speelt Lucas in de D1 en op het grote veld dus. Ondertussen 
heeft hij al twee wedstrijden op het grote veld gespeeld en beiden gewonnen! 
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  1ste 4B GS PT  V  T

  PERKOUW 26  60 66 - 25
  ROHDA 26  59   91 - 38
 *SIVEO 26  58   55 - 20
  ZWAMMERDAM 26  55   66 - 31
  SCHIEBROEK 26  49   81 - 48
  LINSCHOTEN 26  45   69 - 50
  SPORTIEF 26  42   63 - 41
  DCV 26 37 51 - 52
  RIJNSTREEK 26  31   41 - 60
  OUDEWATER 26  30   47 - 62
  HERMANDAD 26  15   36 - 84
  SPV 26  14   35 - 75
  SDV 26  13   30 - 72
  AARLANDERVEEN    26   5   19 - 92

  2de  3B GS PT V  T

  SOCCER BOYS 2    22  52   68 - 19
  DWO 2 22  47   63 - 35
  ARC 4 22  41   46 - 38
  DSO 3 22  35   59 - 42
  TAVV 2 22  34   50 - 44
  ZWAMMERDAM 2 22  32   41 - 49
  ALPHIA 2 22  29   35 - 35
  WDS 2 22  28   48 - 62
 *SIVEO 2 22  26   34 - 43
  ROHDA 2 22  22   27 - 55
  QUICK BOYS 5 22  17   39 - 54
  SPORTLUST 4 22  13   23 - 57

  3de  4C GS PT V  T

  QUICK BOYS 8 19  52   98 - 26
  SPORTLUST 5 20  49   89 - 29
  HAZERSW BOYS 2   20  40   52 - 28
  OEGSTGEEST 5 19  33   72 - 56
  ARC 6 20  24   51 - 68
  ZWAMMERDAM 3 19  23   42 - 53
  WOUBRUGGE 2 20  22   31 - 41
  QUICK BOYS 9 19  20   38 - 69
  ALPHIA 4 20  20   38 - 60
  BE FAIR 5 20  16*  39 - 73
 *SIVEO 3 20  10   28 - 75

  4de  5C GS PT V  T

  WDS 3 20  52   77 - 25
 *SIVEO 4 20  52   86 - 38
  ARC 7 20  38   69 - 42
  ROHDA 4 20  35   55 - 40
  SPORTIEF 2 20  34   47 - 42
  AARLANDERVEEN 2  20  23*  57 - 88
  ARC 18 20 19 43 - 49
  KATWIJK 10 20 18 45 - 66
  QUICK BOYS 11    20  18   44 - 74
  MOERKAPELLE 3    20  17   45 - 67
  SPORTLUST 6 20  14   37 - 74
    
    

  5de  8D GS PT V  T

  TAVV 8 22  47   90 - 37
  ZEVENHOVEN 6 22  47   70 - 36
  ALPHIA 8 22  45   79 - 39
  VVSB 8  22  43   79 - 31
  RIJNSB BOYS 16   22  36   75 - 48
  LINSCHOTEN 4 22  36   73 - 76
  SPORTIEF 3 22  35   76 - 54
  WDS 5 22  29   45 - 60
  SPORTLUST 15 22  29   54 - 72
  AARLANDERVEEN 4  22  16   31 - 85
  ZWAMMERDAM 5 22  15   36 - 112
 *SIVEO 5 22   6   30 - 88

  A1  2de klas GS PT V  T

  WOERDEN A1 18  39   59 - 22
 *SIVEO A1 18  38   68 - 26
  NIEUWKOOP A1 18  38   64 - 37
  KICKERS A1 18  32   46 - 30
  ALTIOR A1 18  30   55 - 37
  NIC BOYS A1 18  28   50 - 42
  ALPHEN A1 18  22   56 - 63
  LINSCHOTEN A1    18  17   27 - 40
  ZEVENHOVEN A1    18  14   30 - 57
  ALPH BOYS A3 18   1 23 - 124

EINDSTANDEN SIVEOTEAMS SEIZOEN 2010/2011
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  A2  4de klas GS  PT V  T

  WOERDEN A2 20  51  122 - 57
  NIC BOYS A2 20  49   83 - 25
  LINSCHOTEN A2    20  36   71 - 58
  UNIO A2 20  35   59 - 39
 *SIVEO A2 20  35   51 - 46
  TAVV A2 19  26   56 - 48
  NIEUWKOOP A2 19  25   44 - 50
  SCHOONHOVEN A2   20  25   63 - 90
  ARC A5 19  16   42 - 54
  ROHDA A2 19   9   34 - 91
  WDS A2 20   8*  29 - 96
    
    

  B   4de klas GS PT V  T

  WOERDEN B2 20  49   69 - 25
  LINSCHOTEN B1    20  40   76 - 57
  ALPH BOYS B4 20  38   74 - 33
 *SIVEO B1 20  38   67 - 40
  ARC B4 20  38   60 - 34
  SPORTLUST B3 20  32   69 - 52
  ZWAMMERDAM B1    20  23   49 - 54
  VOORSCHOTEN B5   20  19*  41 - 70
  ZEVENHOVEN B1    20  16   34 - 70
  KAMERIK B1 20  12   33 - 73
  NIEUWKOOP B2 20  12   19 - 83
    

    
  C1  3de klas GS PT V  T

  RVC C1 22  55   80 - 25
 *SIVEO C1 22  47   90 - 34
  NIEUWKOOP C2 22  43   67 - 35
  ARC C4 22  41   77 - 40
  ZOETERMEER C4    21  38   74 - 42
  VEP C1 21  38   58 - 32
  SPORTLUST C3 21  37   75 - 66
  MEERBURG C2 22  31   68 - 62
  REEUWIJK C1 22  25   41 - 56
  BERKEL C2 21  10   42 - 111
  ROAC C1 22   7   33 - 99
  WOUBRUGGE C1 22   4   30 - 133

  C2  6de klas GS  PT V  T

  NIC BOYS C2 22  62  108 - 25
  ZEVENHOVEN C2    22  45   89 - 39
  NIEUWKOOP C4 22  43   72 - 41
  ARC C10 22  41   77 - 50
  MEERBURG C6 22  39   56 - 45
  DSO C8 22  31   58 - 82
  ALPHIA C2 22  30   92 - 85
  KAMERIK C2 21  25   50 - 70
  ALPHEN C2 22  21   63- 100
 *SIVEO C2 22  18   49 - 91
  ALKMANIA C4 22  15   45 - 73
  AARLANDERVEEN C  21   7   38 - 96
    
    
  DA1 3de klas GS PT V  T

  TER LEEDE DA3    22  50   72 - 23
  RKAVV DA1 22  49   75 - 29
  VREDENBURCH DA1  22  46   52 - 26
  JODAN BOYS DA2   22  45   59 - 37
  ARC DA1 22  42   62 - 38
  DIE HAGHE DA1    21  30   44 - 45
  RIJNVOGELS DA2   21  28   53 - 51
  NOOTDORP DA1 22  23   30 - 54
  BERKEL DA2 22  23   28 - 57
  KOUDEKERK DA1    22  19   42 - 67
 *SIVEO DA1 22  17   34 - 80
  SOCCER BOYS DA1  22   8   35 - 79
    
    
  DA2 5de klas GS PT V  T

  ALPHIA DA1 18  46   97 - 29
  AMMERSTOL DA1    18  43   68 - 22
  JODAN BOYS DA3   17  38   74 - 30
  ZWAMMERDAM DA1   18  38   89 - 33
 *SIVEO DA2 18  28   78 - 40
  ARC DA3 17  22   50 - 62
  ROHDA DA2 17  18   37 - 67
  OUDEWATER DA1    18  12   43 - 82
  SPORTLUST DA2    15   7   24 - 92
  LINSCHOTEN DA1   18   4   17 - 120
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  D1 vj 6de klas   GS PT V  T

  SIVEO D1 10  24   29 - 17
  ARC D6 10  23   24 - 10
  ALPH BOYS D6 10  13   29 - 22
  SPORTIEF D1 10  12   11 - 25
  TAVV D2 10   9   13 - 24
  HAZ BOYS D2 10   7   15 - 23
    
    
  E1 vj 4de klas   GS  PT    V  T

  ARC E4 10  25   42 - 15
  SIVEO E1 10  24   54 - 22
  TAVV E1 10  13   39 - 33
  ALTIOR E2 10  12   32 - 39
  NIC BOYS E1 10  12   36 - 52
  WOERDEN E2 10   3   16 - 58
    
    
  E2 vj 8ste klas  GS  PT    V  T

  WOERDEN E5 10  24   76 - 31
  WDS E2 10  24   44 - 27
  UNIO E5 10  16   45 - 32
  SIVEO E2 10  13   46 - 33
  OUDEWATER E3 10  10   29 - 46
  SPORTLUST E11    10   1   20 - 91
    
    
  E3 vj 9de klas   GS  PT    V  T

  SPORTIEF E1 10  22   43 - 27
  RIJNSTREEK E2    10  17   39 - 23
  KAMERIK E4 10  16   27 - 27
  ALPH BOYS E11    10  15   28 - 28
  SIVEO E3 10  11   23 - 27
  NIEUWKOOP E8 10   6   28 - 56

  E4M vj 9de klas  GS  PT    V  T

  SPORTLUST E9 10  27   67 - 15
  NIC BOYS E3 10  19   27 - 23
  NIEUWKOOP E7 10  18   56 - 35
  KAMERIK E6M 10  10   29 - 44
  ALPH BOYS E15M   10  10   23 - 42
  SIVEO E4M 10   4   13 - 56
    
    
  F1 vj 7de klas   GS  PT    V  T

  SPORTLUST F5 10  27   58 - 19
  SIVEO F1 10  23   31 - 16
  ALTIOR F1 10  14   23 - 17
  KAMERIK F1 10  14   22 - 28
  VEP F3 9   5   22 - 31
  NIEUWKOOP F5 9   0    7 - 52
    
    
  F2 vj 9de klas   GS  PT    V  T

  WOERDEN F8 10  26   50 - 16
  LINSCHOTEN F3 9  21   44 - 23
  ARC F11 10  14   26 - 25
  SPORTLUST F7 9 11   23 - 22
  VEP F4 10   6   23 - 38
  SIVEO F2 10   6    8 - 50
    
    
  MB vj 1ste klas  GS  PT    V  T

  ZWALUWEN MB4 10  28   52 -  8
  SIVEO MB1 10  21   43 - 16
  SVS MB1 10  18   36 - 18
  VEP MB1 10  13   17 - 32
  cvvZWERVERS MB1  10   9   18 - 52
  BERKEL MB2 10   0    7 - 47


