
1

Scheidsrechterzaken:
André Voorend, Prunuslaan 5, 3474 HA Zegveld
Tel. (0348) 69 15 37

Ledenadministratie:
Wim Kastelein, Middenweg 57, 3474 KC Zegveld
Tel. (0348) 69 18 91, wjktez@hetnet.nl
Aanmelden nieuwe leden, afmelden alleen vóór 15 mei, 
adreswijzigingen,
wijziging bank of gironummer, telefoonnummer, e-mailadres

Jeugd:
Margriet Vermeij, Broeksloot 63, 3474 HS Zegveld
Tel. (0348) 69 19 31 vermeij006@kpnmail.nl

Redactiecommissie:
Eric van den Hoeven
Nieuwstraat 12b
3474 JM Zegveld
Tel.(0348) 69 14 43
ericvandenhoeven@xs4all.nl

Margriet Vermeij
Broeksloot 63
3474 HS Zegveld
Tel. (0348) 69 19 31
p.vermeij@wanadoo.nl

Eindredactie:
Dick van den Hoeven
Clausstraat 13
3474 JZ Zegveld
Tel.(0348) 69 18 85
dickvdhoeven@kpnplanet.nl

Wedstrijdsecretariaat

Senioren:
Eric van den Hoeven
ericvandenhoeven@xs4all.nl

Jeugd:
Edwin Hoogerbrugge
Primulastraat 26
3442 XN Woerden
Tel.(0348) 42 29 27
ehoogerbrugge@hbcr.nl

Voorzitter:
Rikkert Versluis
Wijngaard 16
3446 WB Woerden
Tel. 06-46726785
rikkert_en_martine@casema.nl

Secretaris:
Paulien Ton
Gebr. Grimmkade 17
3446 BZ Woerden
Tel. 06-30344184
tonnetje26@hotmail.com

Penningmeester:
Bram Angenent
Molenweg 20
3474 KZ Zegveld
Tel.(0348) 69 15 18
bramangenent@zonnet.nl

Activiteiten:
Jeroen Groen in ’t Wout
Nieuwstraat 14b
3474 JM Zegveld
Tel. (0348) 45 30 70
jeroenenmirjam@hotmail.nl

TC:
Hans Bregman
Het Erf 13
3474 NA Zegveld
Tel. (0348) 69 10 41
hans.monique24@hetnet.nl

PR/Advertenties:
Ronald Koster
Broeksloot 22
3474 HP Zegveld
Tel. (0348) 69 21 52
koster.ronald@gmail.com

Contributie per kwartaal Contr. Kleding Verv. Totaal
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A junioren C 26,50 C 2,50 C 5,00 C 34,00
B-C junioren/D-E pupillen C 18,70 C 2,50 C 5,00 C 26,20
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VAN DE REDACTIE
De vakanties zitten er zo’n beetje op en hopelijk kunnen wij er weer fris tegen-
aan. Daarmee worden jullie dit keer een beetje geholpen omdat de Siveo-
kantine ook een opfrissing heeft gekregen. Met de hulp van een aantal altijd 
bereidwillige geel-blauwen is er een nieuwe entourage ontstaan. En laat dat 
dan meteen maar borg staan voor nieuw elan. Die frisheid druipt er ook af bij 
de alweer enkele weken in training zijnde selectie. Een groot aantal A-junioren 
heeft zich dit keer tussen de kandidaten van de selectieteams genesteld 
en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het vergroot de concurrentie en daar is 
hoofdcoach Anton Broers uiteraard mee ingenomen. 
Over de totstandkoming van de nieuwe entourage aan de Beemd en de eerste 
trainings- en oefenweken kunt u meer lezen in deze eerste seizoenseditie van 
Siveo Nieuws. Ook hebben we weer alle komende tegenstanders van Siveo-1 
in beeld gebracht. Een competitie met veel bekende gezichten, met als 
uitzonderingen Alphia en GSV. Vooral de Alphenaren zullen zich ongetwijfeld 
willen mengen in de strijd om de titel. Maar dat willen onze geel-blauwen ook, 
daarover is ook onze trainer volstrekt helder. 
Kortom: de ingrediënten voor een nieuw leuk seizoen zijn aanwezig.
Zoals gebruikelijk in de eerste seizoenseditie vindt u verder veel informatie over 
de competitie- en bekerindelingen en de samenstellingen van de teams. Vooral 
binnen de jeugd heeft dat ongetwijfeld best weer wat hoofdbrekens gekost. 
De jeugdcommissie heeft inmiddels overigens een nieuwe vertegenwoordiger 
mogen begroeten in de persoon van Cora Loenen-Kastelein. Bij menigeen 
natuurlijk al bekend, maar in dit Siveo Nieuws ook voor anderen nog maar 
eens in de picture gezet.
Verder gaan ook de overige activiteiten weer opgestart worden, zoals het 
klaverjassen op 23 september en een nieuwe AED-cursus op 30 september. 
Wij wensen jullie een succesvol, sportief en gezellig seizoen.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

Volgende inleverdatum kopij:
14 oktober 2011
45e jaargang nr. 1, augustus 2011
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VAN DE VOORZITTER 
We staan aan de vooravond van het nieuwe seizoen.  Bij de eerste training van 
de selectie sprak ik onze energieke hoofdtrainer, Anton Broers. “Ik heb er weer 
héél veel zin in”, zei hij en dit enthousiasme straalde hij ook uit. En er is alle 
reden voor zijn enthousiasme. Een ongekend grote groep verse talenten uit de 
A van vorig seizoen maken de overstap naar de senioren. Voor Anton betekent 
dit een bredere selectie, een luxe die we de afgelopen jaren niet veel gezien 
hebben. En nu maar hopen dat deze jongens gelijk na de zomermaanden uit 
de verf komen om Anton hun kwaliteiten te tonen.

Wat niet mag ontbreken aan het begin van het seizoen is een lijstje van 
belangrijke data, zodat iedereen deze alvast in zijn/haar agenda kan noteren. 
Daarom vind je hierna dit lijstje. 

Één van de belangrijkste data betreft altijd de medewerkersavond. Afgelopen 
seizoen kon deze niet plaatsvinden in verband met het opknappen van de 
kantine. MAAR, we gaan deze avond alsnog houden en wel op vrijdag 16 
september. De uitnodigingen zullen binnenkort bij iedereen op de mat vallen. 
Tevens zullen we op deze avond de opgeknapte kantine officieel (her)openen. 

Het was weer een heel gepuzzel om alle elf- en zeventallen te vullen. De 
Jeugdcommissie en Technische Commissie hebben behoorlijk wat gezweet 
om het allemaal weer rond te krijgen. En niet alleen qua spelers en speelsters, 
maar ook qua trainers en leiders. Het ging zeker niet soepel en de plannen 
moesten een aantal malen worden herzien, maar het lijkt erop dat het ze toch 
weer gelukt is. Chapeau en ontzettend bedankt allemaal !!!

Heel veel voetbalplezier, zowel op als om het veld, en natuurlijk héél veel 
succes dit seizoen !!

Rikkert

JAARPLANNING
Medewerkersavond 2010-2011 vrijdag 16 september 2011
Algemene Leden Vergadering (ALV) vrijdag  28 oktober 2011
Kick-off 2012 zaterdag 7 januari 2012
Stratenvoetbal zaterdag 9 juni 2012
Medewerkersavond 2011-2012 vrijdag 15 juni 2012

Noteer deze data in je agenda !!! Zo voorkom je dat je iets mist…

De eerste klaverjasavond is op vrijdagavond 23 september 2011. 
Dan worden ook de volgende avonden bekendgemaakt.
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DE TEGENSTANDERS VAN SIVEO-1

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

Aarlanderveen  Oudewater
Alphia  Rijnstreek
DCV  SDV
GSV  Siveo ‘60
Hermandad  Sportief
Kamerik  SPV ‘81
Linschoten  SVS

Aarlanderveen
Sportcomplex Polderpark, 
Aarlanderveenseweg 1, 2445 AR AARLANDERVEEN (Tel. 0172-573150)
Shirt: groen-wit, broek: wit, kousen: wit. 
Opgericht: 1966. 
Van de heroïsche duels met Aarlanderveen was afgelopen seizoen weinig 
meer te merken. Zoals tegen de meeste tegenstanders hadden de groen-
witten ook tegen Siveo weinig tot niets in te brengen. De Aarlanderveners 
eindigden troosteloos onderaan en pakten pas in de slotfase van de competitie 
de enige seizoenszege op SPV. Beroerder kan het niet en met de nieuwe 
hoofdtrainer Jan de Rooy, die zijn roots heeft liggen bij de Veners, moet het 
roer dus duidelijk om. De Rooy heeft in de trainerswereld via een combifunctie 
ervaring opgedaan bij NSV en staat te popelen om de groen-witten uit het dal 
te trekken. Hij heeft bij de club ongetwijfeld alle credits. 
Aarlanderveen eindigde in het Univétoernooi op de laatste plaats en verloor 
het eerste bekerduel met 1-5 van NSV.
De Veners beschikken over vier seniorenteams, waarvan de reserves in de 5e 
klasse uitkomen. 
Wij zijn benieuwd of de Rooij met zijn mannen een kentering kan bewerkstelligen, 
maar het linkerrijtje lijkt toch vrijwel onhaalbaar. 

Alphia
Sportpark De Bijlen, 
Sportlaan 7, 2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN (Tel. 0172-492713)
Shirt: oranje/wit, broek: wit, kousen: blauw.
Opgericht: 1919.
Voor het eerst in de geschiedenis ontmoet ons standaardteam in competitie-
verband de oranjehemden uit Alphen a/d Rijn. Hoewel veel van onze geel-
blauwe teams wel eerder de degens hebben gekruist met de Alphenaren – 
bijvoorbeeld ook ons reserveteam de afgelopen seizoenen – kwamen onze 
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vlaggendragers niet eerder tegen hen in actie. Daarvoor zijn  meerdere oor-
zaken aan te voeren; enerzijds zit Alphia meestal in de Leidse hoek en anderzijds 
hebben de Alphenaren toch ook een wat ruimere status als derdeklasser. 
Het moet voor Alphia dan ook een grote teleurstelling zijn dat hun club het 
afgelopen – nogal bewogen – seizoen tegen degradatie aanliep. In de laatste 
vijf seizoenen had het notabene nog een drietal keren in de nacompetitie 
gestreden om een plek in de tweede klasse. Hoe kan het verkeren? 
Alphia zal met de nieuwe hoofdtrainer Ted van Berkel een nieuwe fase willen 
inluiden. En daar past ongetwijfeld maar één gedachte in en dat is zo snel 
mogelijk het verloren terrein herwinnen. In de laatste 15 jaar is Alphia slechts 
één keer eerder gedegradeerd naar de 4e klasse en ook toen slaagden de 
oranje-witten erin om in één seizoen terug te keren naar de 3e klasse. 
De Alphenaren hebben een zevental seniorenteams, waarvan het reserveteam 
opnieuw is ingedeeld bij de Siveo-reserves in de 3e klasse. 
Alphia won het eerste bekerduel met 4-0 van de Rotterdamse 
zondagvierdeklasser HOV/DJSCR. 

DCV
Sportpark Waalplantsoen, 
Waalplantsoen 3, 2921 AT KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (Tel. 0180-512397)
Shirt: rood, broek: zwart, kousen: rood-zwart. 
Opgericht: 1919.
Hoewel de zaterdagtak van DCV (het zondagteam komt uit in de 2e klasse) de 
laatste jaren steeds meer aan de weg leek te timmeren verliep het afgelopen 
seizoen teleurstellend. Het linkerrijtje bleef buiten bereik, maar dat nam niet 
weg dat onze geel-blauwen twee keer op een remise bleven steken. De rood-
zwarten beschikken over liefst negen seniorenteams, waarvan de reserves 
uitkomen in de 4e klasse. Van de drie A-juniorenteams speelt de A1 1e klasse. 
DCV heeft in alle linies wel wat versterking gekregen. Naast de van de Dilettant 
overgekomen keeper Jeroen Bosman is er met name ook een 2-tal krachten 
van Excelsior ’20 overgekomen. 
De rood-zwarten speelden hun eerste bekerwedstrijd gelijk bij zondagvierde-
klasser NOC Kralingen met 3-3. 
Het is bepaald niet uitgesloten dat DCV mee gaat doen om de prijzen, ook in 
de seizoenen 2008-2009 en 2009-2010 bereikte het al de nacompetitie. 

GSV
GSV-complex, 
Sportlaan 85A,  2806 HC GOUDA (Tel.0182-516526) 
Shirt: groen, broek: wit, kousen: groen.
Opgericht: 1919.
Als grote verrassing is op het laatste moment het Goudse GSV met het 
selectievoetbal overgestapt naar de zaterdagafdeling. De Gouwenaren kennen 
een bewogen – bijna 100-jarige - historie in het zondagvoetbal, waar het ooit 
toch wel een rol van betekenis vervulde. De laatste decennia is het echter 
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niet verder meer gekomen dan een regelmatige switch tussen de vierde en 
vijfde klasse, geheel afhankelijk van het spelersmateriaal dat net zo makkelijk 
kwam aanwaaien als vaak ook weer vertrok. Dat zal dit keer niet anders zijn, 
mede omdat ook de oud GSV-trainer Theo van Eck Gouda weer heeft verruild 
voor GSV. Hij behaalde met GSV enkele seizoenen geleden nog een fraaie 
periodetitel in de toenmalige vierde klasse. De reserves van de Goudse ploeg 
bivakkeren in de 6e klas bij Siveo-5. 
Opvallend: GSV speelde zijn eerste oefenwedstrijd op zondag, bij vierde 
klasser Pretoria in Rotterdam zegevierde het met 5-7. De eerste bekerronde 
waren de Gouwenaars vrijaf.
Het is uiterst onzeker wat er van de groen-witten verwacht kan worden.

Hermandad 
Sportcomplex Toepad, 
Kralingse Zoom 100, 3063 NC ROTTERDAM (Tel. 010-2748271).
Shirt: groen, broek: wit, kousen: groen. 
Opgericht: 1919.
Hermandad is het team van de Rotterdamse politie-agenten. Zij beschikken 
slechts over drie seniorenteams, waarvan de reserves inmiddels wel in de 
4e klasse spelen. Zij hebben geen vertegenwoordiging in de jeugd, maar 
tegenwoordig is er ook wel een dames politieteam. 
De Rotterdammers hebben na liefst 15 seizoenen afscheid genomen van hun 
trainer Frans Schaap en dat is toch wel een unieke periode. Maar misschien 
tekent het ook de beperkte aspiraties van de politie-agenten. De opvolger is 
Maurice van Dalen, die slechts ervaringen heeft als assistent-trainer.
De groen-witten verkeren al jarenlang in de onderste regionen van het 
zaterdag voetbal. Afgelopen seizoen pakten onze geel-blauwen ook 2 keer een 
3-0 zege op de Rotterdammers. Maar toch viel er bij hen ook iets heuglijks te 
vieren, omdat zij in de laatste wedstrijd het kampioenschap van het “Toepad” 
pakten door SDV achter zich te houden. 
Hermandad was in de eerste bekerronde vrij en deed het in een oefenpot 
tegen Perkouw niet onaardig met een 2-2 remise. Niettemin gaan wij er vanuit 
dat zij het rechterrijtje niet gaan ontstijgen. 

Kamerik 
Sportpark Mijzijde, 
Overstek 2 A, 3471 EJ Kamerik (Tel. 0348-401906)
Shirt: blauw-wit, broek: zwart, kousen: blauw.
Opgericht: 1946.
Leuk dat we derby’s tegen Kamerik dit seizoen weer  te zien zullen krijgen.
We weten dat het bepaald geen garantie geeft voor puntenvoordeel voor onze 
geel-blauwen, maar de sfeer wil toch ook wat.
De blauw-witten zijn vrij overtuigend uit de derde klasse gedegradeerd. Dat zat 
er feitelijk ook al even aan te komen. Na twee achtereenvolgende promoties 
werd een aantal jaren geleden nog een indrukwekkende start gemaakt, met 
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bijvoorbeeld een 5e plaats. De laatste jaren was een strijd tegen degradatie 
echter vaste prik, maar daar leek het steeds goed tegen bestand. Telkens wist 
het weer met een ongelooflijke strijdlust het tij te keren.
Nu zijn onze naaste buren dan toch weer in de 4e klasse beland en ongetwijfeld 
zullen ze mee willen dingen om de hoogste eer. Ook het reserveteam van 
Kamerik is ingedeeld bij de Siveo-reserves in de derde klasse.
Kamerik moest op eigen toernooi fors buigen voor Zwammerdam (1-5) maar 
versloeg wel Siveo met 2-0. Het eerste bekerduel werd thuis met 1-3 verloren 
van zondagvierdeklasser Bernardus. De Kamerikkers moeten zich normaal 
gesproken kunnen mengen in de strijd om de prijzen.

Oudewater 
Sportcomplex Markveld, 
Waardsedijk 209, 3421 NE OUDEWATER (Tel. 0348-561544).
Shirt: wit-rood, broek: zwart, kousen: rood-wit.  
Opgericht: 1932.
Oudewater stelt de laatste jaren wat teleur. Waar het tot voor kort vrijwel ieder 
jaar meestreed in de nacompetitie moest het de afgelopen seizoenen zelfs 
genoegen nemen met een plaats in het rechterrijtje. Dat deed het overigens 
wel met een erg jeugdig team en daar moet dus wel rek in zitten.
Oudewater heeft vier seniorenteams, waarvan de reserves in de 4e klasse 
uitkomen. 
De eerste oefenwedstrijden van de geel-buiken verliepen overigens succesvol. 
Tegen de 4e klassers Kockengen en Cabauw werd met respectievelijk 2-0 en 
4-0 gewonnen. Ook in het eerste bekerduel werd fors uitgehaald met een 9-1 
zege op zondagvierdeklasser Soccer Boys. Al met al een indicatie dat zij zich 
in ieder geval in het linkerrijtje willen gaan ophouden.
Oudewater heeft deze zomer ook een kunstgrasveld beschikbaar gekregen. 

Rijnstreek
Rijnstreek-terrein, 
Weijpoort 24 A, 2415 BW NIEUWERBRUG AAN DEN RIJN, (Tel. 0348-688584).
Shirt: rood, broek: zwart, kousen: rood. 
Opgericht: 1948.
De wedstrijden tegen Rijnstreek kenmerken zich veelal door een pittig 
sfeertje. En hoewel we vaak toch de overhand hadden, ging dat lang niet altijd 
zonder slag of stoot. Afgelopen seizoen werd op de Beemd nog overtuigend 
gewonnen met 5-0, maar in Nieuwerbrug bleven we in een winderig duel 
steken op 0-0. 
Van Rijnstreek is ook heel moeilijk te zeggen hoe ze er voor staan. Hoewel de 
ploeg de laatste jaren echt uit het dal probeerde te klimmen, is er onder leiding 
van Anne Smit de laatste twee seizoenen niet echt progressie meer geboekt. 
De rood-zwarten beschikken over slechts twee seniorenteams (met daarnaast 
wel een veteranenteam). De reserves acteren komend seizoen in de 5e klasse 
bij onder meer ook Siveo-4.
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De eerste bekerwedstrijd speelde Rijnstreek met 1-1 gelijk bij zondagvierde-
klasser Ommoord.

SDV 
Sportcomplex Toepad, 
Kralingse Zoom 100, 3063 NC ROTTERDAM, (Tel. 010-2429000).
Shirt: blauw, broek: zwart, kousen: zwart.
Opgericht: 1947.
Vorig seizoen kwam Siveo voor het eerst in actie tegen SDV. Hoewel de 
ploeg net als andere jaren in de onderste regionen bleef verkeren hadden 
onze geel-blauwen toch wel moeite met de Rotterdammers. Met name aan 
het Toepad mocht het zelfs niet mopperen met de uiterst benauwde 0-1 zege.  
De blauw-zwarten hebben een vrij grote vereniging, met niet minder dan tien 
seniorenteams. De reserves zijn echter in de 5e klasse blijven hangen. 
Ook overigens timmerde SDV - dat niet over jeugd beschikt - nooit echt hoog 
aan de weg. 
Hoewel er wel wat nieuwe spelers zijn aangemeld en er ook een trainerswisseling 
heeft plaatsgevonden (Peter Schuitenmaker heeft de rol van Kenneth Nelstein 
overgenomen) gaan wij er voorlopig vanuit dat de rol van SDV beperkt blijft 
tot het rechterrijtje. Een indicatie daartoe vormde ook de 1-5 nederlaag in de 
eerste bekerwedstrijd tegen zondagvierdeklasser Steeds Hoger, dat, anders 
dan de naam doet vermoeden, bepaald geen hoogvlieger is. 

Sportief
Sportpark Govert van Tilburg, 
Floraweg 1, 2432 CD NOORDEN (Tel. 0172-408411).
Shirt: wit/horizontale groene strepen, broek: wit, kousen: wit/horizontale 
groene strepen. 
Opgericht: 1960.
De derby’s tegen Sportief staan garant voor spanning en sensatie. De buren-
strijd heeft altijd iets bijzonders en is ook onvoorspelbaar. Afgelopen seizoen 
hielden wij de groen-witten beide keren onder de duim en dat was een knappe 
prestatie. De ploeg uit Woerdense Verlaat was namelijk aanzienlijk versterkt 
en leek dan ook een rol van betekenis te gaan spelen. Uiteindelijk viel het 
echter buiten alle prijzen en was er zelfs geen nacompetitie meer voor hen 
weggelegd. 
Komend seizoen is Raymond Wens weer teruggekeerd naar CSW en is 
Mark Wens vertrokken naar Zevenhoven, maar er zijn ook enkele nieuwe 
gezichten. De bij ons niet onbekende Harry de Jong gaat zich verder ook 
met de technische begeleiding bemoeien en zal nauw gaan samenwerken 
met hoofdcoach John de Vries. Wellicht dat Harry de Sportief-reserves gaat 
begeleiden die in de 5e klasse uitkomen. 
Sportief deelde de eerste oefenwedstrijd de punten met Nicolaas Boys. Later 
kreeg het in het Univétoernooi echter met 3-0 klop van dezelfde boys en kwam 
het tegen Altior en Aarlanderveen niet verder dan remises, met als resultaat 
een 6e plek op dat toernooi.  In de eerste bekerwedstrijd pakte Sportief wel 
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een knappe 1-3 zege bij zondagvierdeklasser Altior.
Wij gaan er toch vanuit dat Sportief in ieder geval in het linkerrijtje terug te 
vinden zal zijn en dat het bovendien een belangrijke outsider kan worden voor 
de prijzen. 

SPV ‘81
SPV ‘81-terrein, 
Noordzijdseweg 97 A, 3415 RA POLSBROEK, (Tel. 0182-309604).
Shirt: groen-wit, broek: wit, kousen: groen-wit. 
Opgericht: 1981.
SPV heeft na wat wisselende jaren de laatste twee seizoenen niet echt aan  
de weg kunnen timmeren. Het eerste seizoen onder trainer Rob Kool speelden 
de groen-witten best aardig voetbal maar kwamen de punten maar moeizaam 
binnen. Het gevolg was een teleurstellende twaalfde plek. Dat betekende 
overigens niet dat onze geel-blauwen SPV eenvoudig aan de kant schoven. 
Met name bij het duel in Polsbroek mochten we bepaald niet mopperen met 
de in de slotfase behaalde  – als het ware “gestolen” – 2-3 zege. 
De reserves van de Polsbroekers zijn bepaald geen hoogvliegers. Zij bivak ke-
ren in de 6e klasse. 
SPV speelde de eerste wedstrijd in de beker met 3-3 gelijk bij zondagvierde-
klasser Cabauw.
Wij menen dat de jongens van trainer Rob Kool al een aardige prestatie leveren 
als zij zich in het linkerrijtje weten te nestelen. 

SVS
Sportpark Schenkel, 
Capelseweg 31, 2907 XA CAPELLE A/D IJSSEL (Tel.010-4511125)
Shirt: blauwwit (vert. gestreept), broek: blauw, kousen: blauw.
Opgericht: 1983.
SVS is een grote vereniging uit Capelle aan de IJssel. Het accent van 
de vereniging heeft altijd gelegen op de zondagtak, die vorig seizoen nog 
acteerde in de 3e klasse. Het heeft er zelfs enige tijd naar uitgezien dat het 
zondagvoetbal het komende seizoen nog slechts op recreatiebasis zou 
plaatsvinden maar het standaardteam is toch weer in de 4e klasse voor 
standaardteams ingedeeld. Hoe dan ook, de zaterdagafdeling is terug van 
weggeweest en de Capelse jeugd blijkt veel meer geïnteresseerd in de nieuwe 
zaterdagafdeling. De nieuwe trainer is Louis Meijer, de trainer van de reserves 
van de voormalige zondagtak. 
De blauw-witten spelen op het schitterende sportpark Schenkel en hebben 
met hun zaterdagteam nooit de 5e klasse kunnen verlaten. 
Het is de grote vraag of bij de Capelse vereniging grote verschuivingen van 
de zondag naar de zaterdag hebben plaatsgevonden. Als dat niet het geval is 
mogen van SVS geen al te grote prestaties worden verwacht. 
De eerste oefenwedstrijd verloor SVS met 1-2 van het Rotterdamse Mercurius, 
dat afgelopen seizoen promotie naar de 3e klasse wist te bewerkstelligen. 
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In de eerste bekerwedstrijd werd met 2-2 gelijkgespeeld bij zondagvierdeklasser 
Hillegersberg. Resultaten die toch enig uitzicht kunnen bieden.

Het is duidelijk dat onze geel-blauwen vanaf de seizoensouverture tegen 
Sportief flink aan de bak moeten. Vooral in die eerste fase wachten een aantal 
geduchte tegenstanders. Als we die goed doorkomen moet dat weer het 
benodigde zelfvertrouwen geven en moeten we dan vervolgens ook echt weer 
mee gaan strijden om de kampioenstitel. Dat is ook de inzet van trainer/coach 
Anton Broers zelf (zie hierna). En natuurlijk hopen we dat de vele streekderby’s 
aan de Beemd ook weer volop sfeer gaan bieden.
Wij rekenen op onze Bolton-boys en geven ze natuurlijk ook weer onze 
onvoorwaardelijke steun.

Dick van den Hoeven

ANTON BROERS ………
…. WIJ GAAN VOOR DE TITEL !!
Na afloop van de eerste bekerwedstrijd bij RVC sprak ik onze hoofdcoach 
Anton Broers over het uiteraard teleurstellende einde van het afgelopen 
seizoen en de aspiraties voor de nieuwe jaargang. Anton maakte bij de eerste 
trainingen van onze Siveo-selectie alweer een uiterst frisse en zoals altijd 
enthousiaste indruk. Kennelijk heeft hij heeft het afgelopen seizoen duidelijk 
een plek kunnen geven? 
Jazeker, we hebben uiteindelijk toch een hartstikke mooi seizoen gedraaid. 
Steeds hebben wij de dienst kunnen uitmaken, weinig tegengoals geïncasseerd  
en veelal ook goed gevoetbald. We hebben het hele jaar meegedaan om de 
titel en we haalden de kwartfinale van de KNVB-beker. Die dingen blijven 
bij mij dan toch ook echt hangen, hoe teleurstellend het dan ook is dat je 
na een heel seizoen op de promotieplekken uiteindelijk overal naast grijpt. 
Maar ik heb het er met de jongens ook over gehad en zij delen toch echt 
wel de mening dat we het grote delen van het seizoen gewoon sterk hebben 
gedaan. Nadeel blijft dat we in een aantal cruciale wedstrijden vaak 2 totaal 
verschillende helften speelden. Voorbeelden waren de thuiswedstrijden tegen 
Rohda en Zwammerdam. Eerst momenten dat we ze duidelijk in onze greep 
hadden en dan plots blijkt er wat te knakken. Jammer, maar ik blijf er naar 
streven om daar meer vastigheid in te krijgen. 

Anton, er is veel jeugd overgekomen, daarmee moeten we in de breedte toch 
sterker zijn geworden?
Dat is zonder meer juist. We hebben nu een grote groep en ik probeer in de 
oefenwedstrijden en bekerwedstrijden zoveel mogelijk jeugd ook daadwerkelijk 
een kans te geven. Uiteindelijk zullen zich binnen het team moeten waarmaken 
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en daar moet ik dan een beeld van krijgen. Maar 
duidelijk is vooral dat daarmee ook de reserves 
een bredere basis krijgen. 
Met de trainingen is het nu nog een erg volle boel. 
De laatste trainingen werkte ik  met meer dan 30 
spelers. Maar straks moet dat een A-selectie en 
B-selectie van ieder pakweg 18 man worden. Die 
worden donderdag 25 augustus bekendgemaakt. 
Vervolgens gaan we vanaf dinsdag 30 augustus 
in aparte groepen trainen. 

Anton is ook tijdens de trainingen actief 
deelnemer en controleert tijdens 

een onderling potje de bal. 

De trainers in overleg.

Ben je te spreken over de oefenwedstrijden?
Bij de oefenwedstrijden moet je niet naar de eindstand kijken. Ik heb er 
bewust voor gekozen om ook de overkomende jeugd een echte kans te geven 
en ben ook een beetje aan het experimenteren geweest, voor verschillende 
spelers ook verschillende posities uitgeprobeerd. Ik moest overigens ook 
wel omdat een behoorlijk aantal spelers nog niet beschikbaar was. Verder 
ben je in oefenwedstrijden uiteraard ook afhankelijk van de kwaliteit van 
de tegenstander en die was met bijvoorbeeld een ploeg als Nita ook niet 
kinderachtig; dat was een knap voetballende ploeg.
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Trainen is meer dan alleen voetballen.

Nieuweling Nick van Ginkel gaat het duel aan met routinier Ben Muller.
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Wat is de doelstelling voor het komende seizoen?
We willen gaan voor het kampioenschap. En dat vind ik ook echt realistisch. 
We zijn in de breedte sterker geworden en dat moet zich over het hele seizoen 
toch ook uitbetalen. We beginnen met een paar pittige wedstrijden maar 
zullen bij puntverlies niet te snel in paniek raken. We hebben gezien dat de 
prijzen toch echt pas aan het slot worden verdeeld. Dan moeten we er staan. 

Uit alles blijkt dat Anton staat te popelen om met de uitgebreide groep de 
uitdaging aan te gaan. Het voetbaldier bij uitstek – hij gaat op de maandag- 
en woensdagavonden ook nog de C1-jeugd van zijn Kickers trainen – steekt 
heel wat uurtjes in onze geel-blauwe club. Maar dat ervaart hij helemaal niet 
als een druk, want voetballen is eigenlijk alles voor hem. Wij gaan er vanuit dat 
zijn grote inbreng en enthousiasme vruchten moet gaan afwerpen. 
Anton, veel succes met de jongens. Wij hebben er alle vertrouwen in en gaan 
weer uit van een mooi seizoen.

Dick van den Hoeven

Oproep Woerdense Sportquiz

Op vrijdag 30 september 2011 wordt  de 34e aflevering van de Woerdense 
Sportquiz gehouden, voor het 4e jaar in  de kantine van de Z.s.v. Sportlust’46 
(terrein Sportpark Cromwijck)
Wil je zelf een zeer gezellige avond en tegelijkertijd de Siveo clubkas spekken? 
Dan is dit een mooie gelegenheid. De avond en sponsoring wordt mogelijk 
gemaakt door de Rabobank Rijn en Veenstromen, onze jeugdsponsor. Wil 
je als Siveo team meedoen? Geef je als team op bij Jeroen Groen in ’t Wout 
(e-mail: jeroenenmirjam@hotmail.nl). Het inschrijfformulier hiervoor kun je 
vinden op de Siveo site: http://www.siveo.nl/activiteiten/woerdense-sportquiz. 
Vul dit formulier in en stuur deze naar Jeroen. Hij regelt verder de inschrijving 
en de aanmelding van de teams.

• Een team bestaat uit 4 personen (minimaal 16 jaar oud);
• Inschrijven kost niets;
• Veel sportkennis is niet nodig, wel geluk
• Inschrijven kan tot 23 september.
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EFFE EEN BABBELTJE MET ….
……… CORA LOENEN-KASTELEIN !!

De 1e babbel van dit seizoen had ik met onze nieuwe Jeugdcommissielid Cora 
Loenen-Kastelein. Zij neemt het stokje over van Edwin de Kruijf.

Cora is op 10 juli 1981 geboren in Willem-Alexanderstraat, Zegveld heeft zij 
nooit verlaten maar ze is er wel al 5x verhuisd en dat in zo’n klein dorpje!
Nu woont zij samen met haar man David met wie ze 2 jaar is getrouwd in de 
Kastanjelaan op nr. 19.
Via David is ze een trouwe fan van ons vlaggenschip geworden, elke wedstrijd 
uit of thuis is ze toeschouwer. Ja, vertelt ze, eigenlijk moest ik wel mee als ik 
David op zaterdag ook nog even wilde zien want die zat zowat elke zaterdag 
op de “Beemd”. Nu is het een welkome vrijetijdsbesteding geworden, een hele 
gezellige bezigheid. Ze vindt het ook maar wat jammer dat het op het eind van 
vorig seizoen net nog misliep met het 1e.
Cora is met ingang van dit seizoen lid geworden van de Jeugdcommissie, haar 
vuurdoop heeft ze al gehad; ze assisteerde al bij het slaapfeest van de E en F 
en dat was direct een hectisch gebeuren. Maar ze heeft er wel van genoten, 
al die glunderde koppies van die kleine mannen! En ook bij het poldersporten 
van de oudere jeugd droeg zij al haar steentje bij.
Ze laat wel direct weten dat ze meer een mens is van assisteren en organiseren 
op de achtergrond als op de voorgrond treden, een helpende hand voor de 
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doe-activiteiten. Daar zijn we bijzonder mee in ons sas bij de Jeugdcommissie 
want voor een activiteit “rond” is gaat er heel wat organisatie aan vooraf. Je 
kunt dan bv. denken aan uitnodigingen maken en ronddelen, een draaiboek 
maken, ouders/helpers vragen etc.
Organiseren zit haar in ‘t bloed denk ik want ook op haar werk bij ETC bv 
houdt ze zich bezig met organiseren en regelen, ze is daar werkzaam op de 
marketing afdeling.
Verder laat ze weten dat ze graag gaat winkelen met vriendinnen en erop uit 
gaan met vrienden en hun kinderen.
Voetbal kijken doet ze ook graag, of ze fan is van een bepaalde club? Zet er 
maar in Ajax want als ik iets anders zeg heb ‘k kans dat David andere sloten 
op de deur zet, zegt ze al lachend.
Zelf sporten daar heeft ze niets mee, een rondje Branderpad of een stukje 
fietsen da’s al gek zat!
Ze houdt het wel op kijken bij Siveo en maar hopen dat ze dit seizoen wel 
promoveren, we wachten er tenslotte alweer 2 jaar op. Het leuke van meegaan 
met het 1e is ook dat je leuk contact hebt met de spelers, ze waarderen het 
dat je iedere week langs de lijn staat. Met Bastiaan heeft ze trouwens nog een 
afspraak lopen: als hij scoort krijgt hij een dikke zoen maarre da’s helaas nog 
niet gebeurd...( hoe zit dat Bas, kun je die kus nie an offe wil dat scoren niet 
lukken...?)
Ze bewondert de inzet van zoveel vrijwilligers bij ons geel- blauwe cluppie, dit 
was voor haar een stimulans om nu ze wat ruimer in haar tijd zit, zelf ook wat 
te gaan doen voor Siveo.
En heel mooi besluit...van zulke mensen moeten we het toch hebben op de 
Beemd! 

Margriet Vermeij

ZOMERTRAINING BIJ DE DAMES 
De dames van SIVEO trainden deze zomer weer door op woensdagavond. 
Uiteraard wilde hun thuissupporter dit ook een keertje zien om er verslag van te 
doen en ging woensdagavond 6 juli 2011 even kijken om dit te bewerkstelligen. 
Die avond waren Lenny, Kim, Stephanie, Gerenike, Ellet, Ellen en Paulien aan 
het trainen op het hoofdveld in een lekker zonnetje met een fris windje, terwijl 
ondertussen een paar vrijwilligers bezig waren met de verbouwing van de 
kantine.
Er werd die avond onder andere geoefend op doel schieten. Hier deden alle 
dames uiteraard hun best voor. Goed zo dames!

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter dameselftallen
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SANDRA VAN WIJNGAARDEN OVERLEDEN 

Op 29 juni is na een langdurige ziekte (hersentumor) Sandra van Wijngaarden 
overleden. Zij is slechts 30 jaar oud worden. Een aantal Siveo-dames is bij 
haar afscheid geweest. Sandra heeft tot voor enkele jaren geleden namelijk 
een vijftal seizoenen bij ons gevoetbald, de laatste seizoenen als keeper. 
Naast het voetbal was zij ook altijd sterk betrokken bij het korfbal, zoals het 
begeleiden van een jeugdelftal.
Sandra is tijdens haar slepende ziekte altijd bewonderingswaardig sterk en 
positief gebleven. Op de rouwkaart stond in de kop de tekst “Na een strijd die 
niet te winnen was, is toch nog rustig, maar wel onverwacht ingeslapen, onze 
kanjer SANDRA VAN WIJNGAARDEN.” 
 
Wij wensen haar familie heel veel sterkte met dit  enorme verlies. 

Namens dames/bestuur
Paulien Ton

AED CURSUS BIJ SIVEO  …
…. VOOR 3e JAAR OP RIJ …!!

Ook dit jaar verzorgt Siveo een AED cursus voor leden, leiders, trainers, 
barpersoneel, etc. De groep mensen die 2 jaar geleden voor het eerst de 
AED cursus hebben gevolgd zullen dit jaar op herhaling gaan (aangevuld met 
een paar nieuwe enthousiaste mensen). De cursus wordt vrijdagavond 30 
september om 20.00 uur in de Siveo kantine gegeven. We zitten nog niet aan 
het maximum aantal deelnemers dus als je je alsnog in wilt schrijven dan kan 
dat door een mailtje te sturen naar jeroenenmirjam@hotmail.nl. BHV of EHBO 
kennis is een pre, maar zeker niet verplicht.
Op deze manier hoopt het bestuur dat er altijd voldoende mensen aanwezig 
zijn (met actuele kennis) die de AED op een verantwoorde manier kunnen 
gebruiken.

Jeroen Groen in ´t Wout
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Een Go Sport-ieve Actie 

Aan alle Siveo-leden,
Go Sport doet u als lid van Siveo een

GEWELDIG AANBOD
om uw sportuitrusting in orde te maken voor het 

seizoen.

U krijgt op uw aankoop in de periode van

20 augustus t/m 30 september
Een eenmalige 20% kassakorting

(afgeprijsde artikelen uitgezonderd)

Maak een lijst van wat u nodig hebt, 
ga naar de winkel, zoek uw spullen bij elkaar 

en doe er uw voordeel mee.

Om de 20% kassakorting te ontvangen, 
Knipt u deze bon uit en lever deze in bij de kassa.

✂
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WORDT VRIEND VAN SV SIVEO 60 !!!!

De VriendenLoterij steunt goede doelen op het gebied van gezondheid en 
welzijn. Veel mensen spelen mee voor hun vereniging en maken zelf elke week 
ook kans op grote geldprijzen. Het mooie van de VriendenLoterij is dat de 
deelnemers zelf kunnen kiezen naar welk goed doel de opbrengst van het lot 
gaat. Zo is het dus nu ook mogelijk om mee te spelen voor SV Siveo 60.

Meespelen voor SV Siveo 60 is heel eenvoudig. Ga naar www.vriendenloterij.nl 
of bel naar 0900-3001400 en bestel uw loten! Vermeld bij het bestellen van 
de loten SV Siveo 60. Hierdoor speelt u mee met de VriendenLoterij en 
steunt u direct SV Siveo 60. De loten kosten € 2,20 per week en 50% van dit 
bedrag wordt direct in onze clubkas gestort. Wanneer u een prijs wint bij de 
Vriendenloterij, mag u dezelfde prijs ook aan vijf vrienden geven!

Indien u al meespeelt met de VriendenLoterij kunt u uw loten laten omzetten 
naar SV Siveo 60 door te bellen naar 0900-3001400, zodat de helft van uw 
lotprijs ten gunste komt aan SV Siveo 60.

Namens bestuur, 
Paulien Ton

GEZOCHT: BARMEDEWERKERS EN SCHEIDSRECHTERS
Op mijn oproep in het vorige Siveo Nieuws heb ik helaas nog geen 
aanmeldingen gehad. De vakantie is daar wellicht debet aan.
Ik maak een rooster per 10 weken en daar komen exact 100 dag-/avonddelen 
in voor. Hiervan kan ik er 6 niet bemensen wegens tekort. Daarnaast zijn er 
minstens 3 mensen nodig als reserve.
Kortom: Gezocht:  
- 1 reserve voor maandagavond
- 2 vaste voor dinsdagavond
- 2 vaste voor donderdagavond
- 2 reserves voor zaterdagmorgen
- 2 vaste voor zaterdagmiddag
Vast betekent eens in de 10 weken, dus zo’n 3 à 4 keer per seizoen. 
Wie helpt mee om het barteam compleet te maken?
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Valt het tekort voor de bar nogal mee, bij de scheidsrechters is dit helaas niet 
het geval. 
Het kostte André Voorend vaak heel veel moeite om de bezetting rond te 
krijgen. Vaak lukte dat niet en floot hij zelf 2 wedstrijden. Een enkele keer zelfs 
3 wedstrijden op één zaterdag.
Dit kan natuurlijk niet. Iedereen kan, op een bepaald niveau een wedstrijd 
fluiten. Voor de dames bv zijn de 2 meisjes 7-tallen prima wedstrijden om te 
fluiten.
Kom op mensen, meld je aan! Het zal toch niet zo zijn dat wedstrijden niet 
doorgaan omdat er geen scheidsrechter is en dat de kantine dicht is door een 
tekort aan barpersoneel???????

LEDENMUTATIES:
Nieuw: Sanna Beiboer, Ilse van Dam, Marcel van Dam, Daniël van Hanswijk, 
Jet Hageman, Rebecca van Katwijk, Luuk Muijt, Jennifer Muller, Job Pak, 
Laurens Slof, Lars Verburg, Guido van der Wind
Opgezegd: Monique Hoogendoorn.

Wim Kastelein

SIVEO-POOL SEIZOEN 2011-2012
In navolging van de voorgaande seizoenen, is er ook in seizoen 2011-2012 
weer een Siveo-pool. De pool is bij Siveo verkrijgbaar en via www.siveo.nl te 
downloaden. De opzet is gelijk gebleven. De voorspellingen voor de volgende 
items kunnen gemaakt worden: De uitslag, toto, periodekampioenen, de 
einduitslag, aangevuld met 5 Siveo vragen. Wij rekenen weer op een grote 
deelname van de Siveo leden en overige voetballiefhebbers. 

ZIEKENBOEG
In de vakantieperiode heeft onze penningmeester Bram Angenent  een 
heupoperatie ondergaan. Hij stond al lang op de wachtlijst en is uiteindelijk 28 
juli geholpen. De operatie verliep probleemloos maar de eerste dagen heeft 
Bram wel onwijs veel pijn gehad. “De morfinepomp was mijn beste vriend, 
zegt Bram, zozeer zelfs dat ik bijna niet meer kon praten.” En hij weet ook 
echt niet meer wie hem in die tijd hebben gebeld en bezocht. Maar het gaat 
inmiddels weer de goede kant op. 
Bram wil iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook heeft meegeleefd. 

MEMAMORFOSE VAN DE SIVEO-KANTINE
In de zomermaanden heeft mede door de inzet van een aantal geel-blauwen 
de kantine aan de Beemd een ware metamorfose ondergaan. Wij benaderden 
Bram Angenent, inmiddels net een beetje vrij van de pijn, om een indruk te 
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kunnen krijgen van de werkzaamheden. Als het allemaal niet geheel juist is, 
ligt het ongetwijfeld aan de morfineshots, waarvan Bram gisteren namelijk de 
laatste kreeg toegediend. Bram schetst het volgende beeld.:

De initiatieven voor de veranderingen dateren vanuit de periode dat er niet 
meer gerookt mag worden. Het fors aangeslagen plafond zag er eigenlijk 
niet meer uit en het bestuur ontwikkelde in het voorjaar van 2010 de eerste 
plannen. Wat moest verder allemaal gebeuren? Daartoe is via Arjan Ton een 
ontwerp(st)er gevraagd en zij zag er wel wat in. In feite kon alles aangepakt 
worden, behalve de raampartijen, vloeren en muren.  
De ontwerpster kwam met een mooi voorstel, maar we betwijfelden toch 
of het niet te extreem was, bijvoorbeeld een zwart plafond, zwarte bar en 
pittige radiatorkleuren. Maar ze heeft ons kunnen overtuigen en dus gingen 
wij er verder mee in de ledenvergadering. En daar waren wel hier en daar wat 
bedenkingen, maar de meerderheid ging toch akkoord. 

Vanaf dat moment zijn de mensen aan de slag gegaan met de voorbereidingen 
(verdere uitwerking ontwerp en vragen van offertes), waardoor we direct 
na het voetballen (14 juni) aan het werk konden.  Daartoe is ook een groot 
aantal vrijwilligers benaderd die wat zouden kunnen betekenen met de 
werkzaamheden. In ieder geval zijn er natuurlijk velen al heel sterk in het 
slopen en daar moest het natuurlijk mee beginnen. Binnen een paar dagen 
was alles er uit.

De inventaris moest naar de hal worden overgebracht.

Zo kon op 16 juni al begonnen worden met het electra. Onder leiding van 
Rexel Electronische Materialen uit Nieuwegein is daar vervolgens door veel – 
vooral ook jeugdige - geel-blauwen indrukwekkend hard aan gewerkt, soms 
tot laat in de avond. Bij Rexel hadden we bovendien het geluk dat we via één 
van de daar werkende leden een zeer forse korting op de materialen konden 
bewerkstelligen.
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Vervolgens kon Interieurbouw De 
Leeuw uit Woerden aan de slag met 
onder meer de volgende onderdelen:

-  Systeemplafonds en aanbrengen 
spots.

- Luifel boven de bar.
- Bar afwerken.
- Deuren en laden bij de bar.
-  RGB ledverlichting onder de 

barkap.
- Nieuwe barkoeling.
-  Beamerombouw met lift boven 

plafond
- Presentatiescherm. 

Jong en oud was in de weer met de electra. 

Ook daarbij hebben wij vanuit ons cluppie de nodige steun kunnen bieden met 
bijvoorbeeld timmerwerk en schilderwerk; tussendoor werd tevens ook even 
het schilderwerk aan de kleedlokalen en de buitenkant van de bestuurskamer 
meegenomen. De radiatoren zijn overigens door autoschadebedrijf Andeweg 
gespoten en de nieuwe speakers en verder geluidsverzorging komen van 
Electronische service Buro de Bruijn (Huib).
Het resultaat mag er inmiddels zijn. Er is ook een nieuw standenbord en 
prikbord opgehangen en een nieuwe TV geplaatst. En er wordt nog hard 
gewerkt aan een grootschalig doek dat binnen tegen de achtergevel komt te 
hangen. En uiteraard komen ook de nieuwe gordijnen nog.”
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Ik wil iedereen die ook maar iets heeft bijgedragen aan dit prachtige project heel 
hartelijk bedanken. In het bijzonder denken wij natuurlijk ook nog aan de mooie 
bijdrage van het VSB-fonds en de unieke medewerking van onze hoofdsponsor 
BoltonBouw (met name ook van de werkplaatschef en zijn mannen). 

Namens het Bestuur,
Bram Angenent. 

Ook even “vakantie” voor de Mullers, met natuurlijk kleinkind erbij…

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

Een nieuw seizoen voor de deur, nieuwe rondes dus nieuwe kansen om 
kampioen te worden of de beker te winnen want daar gaan we toch voor zou 
‘k zo denken.
Ik hoop dat iedereen een hele fijne vakantie gehad heeft, soms misschien met 
een spatje regen maar dat mocht de pret toch niet drukken!
Veel is er nog niet te vermelden vanuit de jeugdhoek.
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Nieuw lid Cora Loenen-Kastelein:
Het babbeltje van deze keer had ik met ons nieuwe jeugdcommissielid.
Cora gaat de pupil van de week gebeuren op zich nemen.

Teamindeling jeugd:
In goed overleg met de technische commissie zag  de teamindeling van de 
A,B en C eruit zoals hij half juli was rondgedeeld. Maar doordat de KNVB 
een aantal aangevraagde dispensaties niet heeft verleend (terwijl men in juni 
deed voorkomen dat de aangevraagde dispensaties geen probleem zouden 
vormen) is er rond 13 augustus een nieuwe rondgedeeld. Helaas hebben wij 
hierdoor  de eerder verspreide teamindeling moeten aanpassen, de definitieve 
teamindeling staat elders in dit blad.
Elke speler heeft deze ook ontvangen samen met de huisregels. (ook vermeld 
in dit blad).

Speelschema:
De jeugd start dit seizoen met bekerwedstrijden, die lopen tot de herfstvakantie, 
daarna volgt de competitie die doorloopt tot mei.

Puppy-voetbal
Op 10 september gaan we weer van start met puppy-voetbal.

Contactpersonen jeugd:
Zoals al in het vorig Siveo Nieuws vermeldt  maar nog een keertje voor de 
nieuwkomers:
A en B: Ton Steenbergen
C, D en Meisjes: Margriet Vermeij
E en F:  Monique Kasius

Iedereen een heel sportief seizoen 2011-2012 toegewenst...

Margriet Vermeij
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INDELING SIVEO-JEUGDTEAMS 2011-2012
 Siveo A1
Coen van Oostrum Chadney van Moorselaar
Pascal Vonk Joey van Amerongen
Huibert Brak Sjoerd Blonk
Daniel Voorend Mike Voorend
Gert Jan Brak Wesley de Jong
Marco Verhage Wesley Voorend
Rocco Pecht Bryan Burggraaf
Richard de Jong

Trainer:  Gert de Jong 06-23803159
Trainingstijden:  Maandag 20.15 - 21.30 uur
 Woensdag 20.15 - 21.30 uur
Start trainingen:  8 augustus 
1e Bekerwedstrijd:  27 augustus
Leider A1:  Gert de Jong 0348-422947
 Kees de Jong 0172-685490
Indeling KNVB: A1 3e klasse

 Siveo B1
Daniël van Hanswijk Koen Meijer
Davy Lekx Kevin van der Meer
Kevin Smit Max Baas
Remco van der Belt Jan Bruinink
Gerwin Verlaan Brian Smit 
Jasper de Kruijf Jasper Stolwijk
Marc Hageman Matthijs Bakker

Trainer:  Gert de Jong 06-23803159
Trainingstijden:  Maandag 19.00 - 20.00 uur
  Woensdag 19.00 - 20.00 uur
Start trainingen:  15 augustus
1e Bekerwedstrijd:  27 augustus
Leiders B1:  Alex de Kruijf 06-22977824
 Eric Smit 06-46038766
 Ruud Hageman
Indeling KNVB: B1 3e klasse
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INDELING SIVEO-JEUGDTEAMS 2011-2012
 Siveo C1 en C2
Jelle Lehman  Jeroen van der Belt
Michiel Blok  Christiaan Dekker
Yourit de Jong  Joost Blok
David Vermeij  Stan Markman
Luuk Blonk  Sam Nieuwenhoff
Joeri Pels  Mathijs Lehman
Jeremy Hanegraaf  Gerben van der Horst
Bartek Borowiec  Wilbert Kastelein
Bart Stolwijk  Dave Verhoef
Corno de Leeuw  Timen Klein
Wessel Koster  Bram de Kruijf
Pim van Oostrum  Sander Groenendijk
Paul Vergeer  Aron Verdouw

Trainers:  Peter de Jong, Jeroen van Dijk en Gertjan Pels
Trainingstijden:  Maandag 18.00 - 19.00 uur
  Peter de Jong 0348-425326
  Gertjan Pels 06-12774981
  Woensdag 18.00 - 19.00 uur
  Peter de Jong 0348-425326
  Jeroen van Dijk 06-18925156
Start trainingen:  15 augustus
1e Bekerwedstrijd:  27 augustus
Leiders C1:  Peter de Jong 06-13411969
  Marco Verburg 06-46392450
Leiders C2:  Ronald Koster 06-20634400
  Marcel Dekker 06-21474575
  Gertjan Pels 06-12774981
Indeling KNVB: C1 4e klasse
Indeling KNVB: C2 6e klasse
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INDELING SIVEO-JEUGDTEAMS 2011-2012
 Siveo D1
Yaniek Heemskerk Michal Zydek
Casper van Westerop Lucas Vermeij
Robert Kaminski Harry Spierenburg
Max Langerak Dicky Bruijn
Lars van den Brink Jesse Baas
Mees Vergeer Luuk Bregman

Trainers:  Peter Vermeij en Mike van der Steen
Trainingstijden:  Dinsdag 18.00 - 19.00 uur
  Peter Vermeij 06-12825418
  Donderdag 18.00 - 19.00 uur
  Mike van der Steen 06-20546434
Start trainingen:  16 augustus
1e Bekerwedstrijd:  20 augustus
Leiders D1:  Hans Bregman 06-42768466
  Ton van Westerop 06-22028826
  Ron Baas 06-51647852
Indeling KNVB: D1 6e klasse

 Siveo E1
Gijs de Kruijf Jelle Lagerweij
Ryan van den Hoeven Rob Hoogeveen
Matthijs Broer Patrick Hoppe
Ids Bakker Jelle Onderwater
Aron Verburg 

Trainers:  Danny Groenendijk en Carlos Posdijk
Trainingstijden:  Dinsdag 18.00 - 19.00 uur
  Danny Groenendijk 06-20058148
  Donderdag 18.00 - 19.00 uur
  Carlos Posdijk 06-29291516
Start trainingen:  16 augustus
1e Bekerwedstrijd:  20 augustus
Leiders E1:  Fergus van den Hoeven 06-22447458
  Tim Hoppe 06-23322290
Indeling KNVB: E1 6e klasse
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INDELING SIVEO-JEUGDTEAMS 2011-2012
 Siveo E2
Jarro Breedveld Joris van der Horst
Robin Sangers Jasper Koster
Bas Balvert Lukas Timmerman
André Kastelein Vincent Blok
Mathijs Muit 

Trainers:  Joost van der Horst en Leen Blok
Trainingstijden:  Dinsdag 18.00 - 19.00 uur
  Joost van der Horst 06-50643481
  Donderdag 18.00 - 19.00 uur
  Leen Blok 06-23420513
Start trainingen:  16 augustus
1e Bekerwedstrijd:  20 augustus
Leiders E2:  Joost van der Horst 06-50643481
  Leen Blok 06-23420513
Indeling KNVB: E2 7e klasse
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INDELING SIVEO-JEUGDTEAMS 2011-2012
 Siveo E3
Robert Verheul Ingmar van der Arend
Duncan Uittenbogaard Wouter Bruijn
Adriaan Blonk Lars Verburg
Roald Hoogerbrugge Kevin de Jong

Trainers:  Jasper de Kruijf en Brian Burggraaf
Trainingstijden:  Dinsdag 17.00 - 18.00 uur
  Jasper de Kruijf 06-27486044
  Donderdag 17.00 - 18.00 uur
  Brian Burggraaf 06-51088140
Start trainingen:  16 augustus
1e Bekerwedstrijd:  20 augustus
Leiders E3:  Edwin Hoogerbrugge 06-52670045
  Jan de Jong 06-13634011
Indeling KNVB: E3 9e klasse
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INDELING SIVEO-JEUGDTEAMS 2011-2012
 Siveo F1
Ricardo Würsten Lex Hoogeveen
Floris Verburg Bart Lagerweij
Jeroen Frasa Niels Muit
Damian Sangers Damian Plomp

Trainers:  Ivo de Boggende + Mike van der Steen
Trainingstijden:  Dinsdag 17.00 - 18.00 uur
  Ivo de Boggende 06-20479160
  Donderdag 17.00 - 18.00 uur
  Mike van der Steen 06-20546434
Start trainingen:  16 augustus
1e Bekerwedstrijd:  20 augustus
Leiders F1:  Wim Frasa 06-20036153
  Jan Angenent
Indeling KNVB: F1 6e klasse

 Siveo F2
Brian Koot Marnix Blonk
Stan van den Hoeven Stijn Stolwijk
Otto Immerzeel Tibbe Versteeg
Vincent Broer Mark Bruijn
Dawid Gasior

Trainers:  Jeroen Groot Bruinderink en Marc Hageman
Trainingstijden:  Dinsdag 17.00 - 18.00 uur
  Jeroen Groot Bruinderink 06-13710519
  Donderdag 17.00 - 18.00 uur
  Marc Hageman 06-25192786
Start trainingen:  16 augustus
 1e Bekerwedstrijd : 20 augustus
Leiders F2:  Eric van den Hoeven 06-52072314
  Marcel Immerzeel 06-46420714
Indeling KNVB: F2 9e klasse
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INDELING SIVEO-JEUGDTEAMS 2011-2012
 Siveo F3 
Jesper Beiboer Maico de Heer
Onno Verdouw Mike van der Born
Luuk Muijt Marijn van de Hoef
Sem van den Hooren Fabièn Kreuger
Marieke Blok Job Pak

Trainers:  Bernie Beiboer 06-25058119
Trainingstijden:  Donderdag 17.00 - 18.00 uur
Start trainingen:  18 augustus
1e Bekerwedstrijd:  20 augustus
Leiders F3:  Bernie Beiboer 06-25058119
  Lucas Kreuger 06-13464372
Indeling KNVB: F3 10e klasse 

 Siveo ME1
Meike Lehman Karlijn van der Horst
Blanca Franssen Ilse van Dam
Jennifer Muller Sanne Beiboer
Rosalie van der Knaap Rebecca van Katwijk
Simone Balvert

Trainers:  Madelon Wolmerstett en Carlo van Dam
  Yvanka Fierens
Trainingstijden:  Maandag 17.00 - 18.00 uur
  Carlo van dam 06-15027013
  Woensdag 16.00 - 17.00 uur
  Madelon Wolmerstett 06-10773552
  Yvanka Fierens
Start trainingen:  15 augustus
1e Bekerwedstrijd:  20 augustus
Leiders ME1:  Arend Jacob van der Knaap 06-21242671
  ??????
Indeling KNVB: ME1 2e klasse
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INDELING SIVEO-JEUGDTEAMS 2011-2012
 Siveo D2M 
Rosanne Vergeer Emma van Katwijk
Iris van der Knaap Maaike Koster
Lieke Timmerman Felicity Geers
Esmé van Dam Wendy Vergeer

Trainers:  Madelon Wolmerstett en Carlo van Dam
  Yvanka Fierens
Trainingstijden:  Maandag 17.00 - 18.00 uur
  Carlo van dam 06-15027013
  Woensdag 16.00 - 17.00 uur
  Madelon Wolmerstett 06-10773552
  Yvanka Fierens
Start trainingen:  15 augustus
1e Bekerwedstrijd:  20 augustus
Leiders D2M:  Carlo van Dam 06-15027013
  Jan Willem Timmerman 06-20339200
Indeling KNVB: D2M 1e klasse
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  Siveo-1, 4e klas

  SPV              
  ALPHIA           
  DCV              
  SPORTIEF         
  KAMERIK          
  GSV              
  HERMANDAD        
  SVS              
  AARLANDERVEEN    
  RIJNSTREEK       
 *SIVEO            
  LINSCHOTEN       
  OUDEWATER        
  SDV              
                 
  Beker          
  ALTIOR           
  RVC              
 *SIVEO            
  SPORTIEF         
                   
  Siveo-2 3e klas       

  ALPHIA 2         
  ZWAMMERDAM 2     
  KAMERIK 2        
  REEUWIJK 2       
  BE FAIR 2        
  TAVV 2           
  ROHDA 2          
  ARC 4            
 *SIVEO 2          
  WDS 2            
  SPORTLUST 4      
  DSO 4            
               
  Beker          
  LEIDEN 2         
 *SIVEO 2          
  BSC 2            
  TAVV 2

  Siveo-3 4e klas       

  ROHDA 3          
  OOSTERHEEM 5     
  FLOREANT 3       
  ARC 5            
  LINSCHOTEN 3     
  SPORTLUST 6      
 *SIVEO 3          
  BERKEL 3         
  SVS 2            
  BODEGRAVEN 1     
  BVCB 4           
  JODAN BOYS 6     
                  
  Beker          
  GOUDA 4          
  LUGDUNUM 2       
 *SIVEO 3          
  QUICK BOYS 10    

                     
  Siveo-4, 5e klas       

  BVCB 6           
  ARC 9            
 *SIVEO 4          
  MOERKAPELLE 3    
  BODEGRAVEN 2     
  GOUDA 4          
  ROHDA 5          
  FLOREANT 4       
  REEUWIJK 3       
  SOCCER BOYS 4    
  TAVV 4           
  RIJNSTREEK 2     
                   

INDELING SIVEOTEAMS SEIZOEN 2011-2012
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  Siveo-5, 6e klas       

  AARLANDERVEEN 3      
  GOUDA 7          
  SPORTLUST 8      
 *SIVEO 5          
  WDS 4            
  GSV 2            
  ALPHIA 5         
  ARC 11           
  ASW 1            
  BE FAIR 7        
  BVCB 8           
  JODAN BOYS 8     

  Beker          
  SPORTLUST 9      
  XERXES/DZB 7      
 *SIVEO 5          
  ARC 13           
                   

  Siveo-6, 8e klas      

  AARLANDERVEEN 4      
  WOUBRUGGE 6      
  ZWAMMERDAM 5     
  KOUDEKERK 6      
 *SIVEO 6          
  ALPHIA 7         
  ALPH BOYS 2      
  ZEVENHOVEN 6     
  BERNARDUS 2      
  ARC 18           
  HAZ BOYS 5       
  SPORTIEF 3

  Siveo-da 1, 4e klas     

  ROHDA DA1        
  KMD DA1          
 *SIVEO DA1        
  HPSV DA1         
  GRAVENSANDE DA1  
  ARISTON DA1      
  DIE HAGHE DA2    
  NAALDWIJK DA1    
  NAALDWIJK DA2    
  ZWALUWEN DA2     
  VITESSE DELFT DA1  
  HONS”DIJK DA1    
                   
  Beker          
  SPORTLUST DA1    
 *SIVEO DA1        
  ZEVENHOVEN DA2   
  LINSCHOTEN DA1   
                   

  Siveo-da 2,  5e klas     

  ROHDA DA 2       
  BE FAIR DA1      
  ZWAMMERDAM DA1   
  NIEUWKOOP DA1    
  BVCB DA1         
  AMMERSTOL DA1    
  SCHOONHOVEN DA1  
 *SIVEO DA2        
  LINSCHOTEN DA1   
  OUDEWATER DA1    
  SPORTLUST DA2    
  JODAN BOYS DA3   
                 
  Beker          
  ROHDA DA1        
  BE FAIR DA1      
  JODAN BOYS DA2   
 *SIVEO DA2

INDELING SIVEOTEAMS SEIZOEN 2011-2012
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  Siveo-A1, beker                   

  LINSCHOTEN A1    
  NIC BOYS A2      
 *SIVEO A1         
  FLOREANT A2      
  REEUWIJK A1      
  WDS A1           
  SPORTLUST A3     
  ZEVENHOVEN A1    
                   
                   
  Siveo-B1, beker                   

  TAVV B1          
  NSV B2           
  VOORSCHOTEN B3   
 *SIVEO B1         
  ALTIOR B1        
  NIEUWKOOP B2     
  ARC B4           
  STOMPWIJK B1     
            
  
  Siveo-C1, beker                   

  TAVV C2          
  ALPH BOYS C3     
  ARC C6           
  SPORTLUST C3     
  VOORSCHOTEN C5   
  MEERBURG C4      
 *SIVEO C1         
  ALPHEN C2        
                   
                   
  Siveo-C2, beker                   

  TEYLINGEN C2     
  ARC C8           
  KICKERS C2       
 *SIVEO C2         
  ALTIOR C2        
  BSC C3           
  KAMERIK C2       
  ALPHEN C3        

  Siveo-D1, beker                   

  TAVV D2          
  ARC D7           
  ZEVENHOVEN D1    
  NIEUWKOOP D4     
  X                
  SPORTLUST D6     
 *SIVEO D1         
  ALPH BOYS D8     
                   
                   
  Siveo-D2, beker                   

  ZEVENHOVEN D2M   
  HAASTRECHT D4M   
  SPV D2M          
 *SIVEO D2M        
  CABAUW D2        
  REEUWIJK D4      
  ROHDA D5         
  ONA D2M          
  VEP D3           
  DONK D5M         
                   
                   
  Siveo-E1, beker                   

  SPORTLUST E6     
  ALPH BOYS E6     
  REEUWIJK E4      
  WOERDEN E5       
  BODEGRAVEN E1    
 *SIVEO E1         
  VEP E3           
  AARLANDERVEEN E2     
                   
                   
  Siveo-E2, beker                   

  ROHDA E3         
  ARC E10          
 *SIVEO E2         
  ZWAMMERDAM E1    
  ALPHIA E3        
  ALPH BOYS E8     
  ZEVENHOVEN E2    
  NIEUWKOOP E6     

INDELING SIVEOTEAMS SEIZOEN 2011-2012
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  Siveo-E3, beker                   

  LINSCHOTEN E3    
  SPORTLUST E12    
 *SIVEO E3         
  ALPH BOYS E15    
  X                
  NIEUWKOOP E9     
  WOERDEN E10      
  WDS E3           
                   
                   
  Siveo-F1, beker                   

  MEERBURG F6      
  SJZ F2           
  NIEUWKOOP F4     
  ZEVENHOVEN F1    
  ARC F5           
 *SIVEO F1         
  ALPH BOYS F6     

  
  Siveo-F2, beker                   

  BODEGRAVEN F2    
  WOERDEN F7       
  KAMERIK F2       
 *SIVEO F2         
  ESTO F7          
  SPORTLUST F8     
  WDS F2           
  VEP F5           
                 
                   

  Siveo-F3, beker                   

  LINSCHOTEN F2    
  ALPH BOYS F15    
  WOERDEN F9       
  NIC BOYS F3      
  NSV F4M          
  KAMERIK F3       
 *SIVEO F3         
  VEP F9           
                   
                   
  Siveo-ME1, beker                   

  NSV ME1          
  HAASTRECHT ME1   
  ALPH BOYS ME1    
  CKC ME1          
  NSV ME2          
  DSO ME1          
 *SIVEO ME4        
  FLOREANT ME1

INDELING SIVEOTEAMS SEIZOEN 2011-2012
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Siveo-1

Datum Tijd

27/08 14:30 *SIVEO -  SPORTIEF
03/09 14:30  SPORTIEF - *SIVEO
10/09 14:30 *SIVEO -  DCV
17/09 14:30  ALPHIA   - *SIVEO
24/09 14:30 *SIVEO -  SPV
01/10 15:00  OUDEWATER - *SIVEO
08/10 14:30 *SIVEO -  LINSCHOTEN 
15/10 14:30 *SIVEO -  SDV
29/10 14:30  RIJNSTREEK - *SIVEO
05/11 14:30 *SIVEO -  AARLANDERVEEN
12/11 14:00  SVS - *SIVEO
19/11 14:30 *SIVEO -  HERMANDAD
03/12 15:00  GSV - *SIVEO
10/12 14:30 *SIVEO -  KAMERIK

Siveo-2

Datum Tijd

27/08 12:00  LEIDEN 2 - *SIVEO 2
30/08 19:00 *SIVEO 2  -  BSC 2
03/09 12:00  REEUWIJK 2 - *SIVEO 2
10/09 12:00 *SIVEO 2  -  KAMERIK 2
17/09 12:00  ZWAMMERDAM 2 - *SIVEO 2
24/09 12:00 *SIVEO 2  -  ALPHIA 2
01/10 11:00  SPORTLUST 4 - *SIVEO 2
08/10 12:00 *SIVEO 2  -  WDS 2
15/10 12:00 *SIVEO 2  -  DSO 4
29/10 11:00  ARC 4 - *SIVEO 2
05/11 12:00 *SIVEO 2  -  ROHDA 2
12/11 12:00  TAVV 2   - *SIVEO 2
19/11 12:00 *SIVEO 2  -  BE FAIR 2
03/12 12:00 *SIVEO 2  -  REEUWIJK 2 
10/12 12:30  KAMERIK 2 - *SIVEO 2

WEDSTRIJDPROGRAMMA SIVEO-TEAMS 
KOMENDE MAANDEN
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Siveo-3

Datum Tijd

27/08 14:30 *SIVEO 3  -  QUICK BOYS 10
03/09 12:00  LUGDUNUM 2 - *SIVEO 3
10/09 12:30 *SIVEO 3  -  GOUDA 4
17/09 14:00  ARC 5 - *SIVEO 3
24/09 12:30 *SIVEO 3  -  FLOREANT 3 
01/10 11:15  OOSTERHEEM 5 - *SIVEO 3
08/10 12:30 *SIVEO 3  -  ROHDA 3
15/10 12:45  BVCB 4   - *SIVEO 3
29/10 12:30 *SIVEO 3  -  BODEGRAVEN 1
05/11 11:30  SVS 2 - *SIVEO 3
12/11 12:30 *SIVEO 3  -  BERKEL 3
19/11 12:15  JODAN BOYS 6 - *SIVEO 3
03/12 12:30 *SIVEO 3  -  SPORTLUST 6
10/12 15:00  LINSCHOTEN 3 - *SIVEO 3

Siveo-4

Datum Tijd

17/09 14:30 *SIVEO 4  -  FLOREANT 4 
24/09 12:30  ROHDA 5  - *SIVEO 4
01/10 14:30 *SIVEO 4  -  GOUDA 4
08/10 14:30  BODEGRAVEN 2 - *SIVEO 4
15/10 14:30 *SIVEO 4  -  MOERKAPELLE 3
29/10 12:15  RIJNSTREEK 2 - *SIVEO 4
05/11 14:30  ARC 9 - *SIVEO 4
12/11 14:30 *SIVEO 4  -  BVCB 6 
19/11 14:30  TAVV 4   - *SIVEO 4
03/12 14:30  SOCCER BOYS 4 - *SIVEO 4
10/12 14:30 *SIVEO 4  -  REEUWIJK 3

WEDSTRIJDPROGRAMMA SIVEO-TEAMS 
KOMENDE MAANDEN
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Siveo-5

Datum Tijd

27/08 12:30 *SIVEO 5  -  ARC 13 
03/09 16:15  XERXESDZB 7 - *SIVEO 5
10/09 12:30 *SIVEO 5  -  SPORTLUST 9
17/09 12:30 *SIVEO 5  -  ALPHIA 5
24/09 12:30  GSV 2 - *SIVEO 5
01/10 12:30 *SIVEO 5  -  WDS 4
08/10 16:15  JODAN BOYS 8 - *SIVEO 5
15/10 14:30  SPORTLUST 8 - *SIVEO 5
29/10 12:30 *SIVEO 5  -  GOUDA 7
05/11 14:00  AARL’VEEN 3 - *SIVEO 5
12/11 12:30 *SIVEO 5  -  BVCB 8 
19/11 14:30  BE FAIR 7 - *SIVEO 5
03/12 12:30  ASW 1 - *SIVEO 5
10/12 12:30 *SIVEO 5  -  ARC 11 

Siveo-6

Datum Tijd

17/09 14:30 *SIVEO 6  -  ALPHIA 7
24/09 12:30  SPORTIEF 3 - *SIVEO 6
01/10 14:30  KOUDEKERK 6 - *SIVEO 6
08/10 14:30 *SIVEO 6  -  ZWAMMERDAM 5
15/10 12:30  WOUBRUGGE 6 - *SIVEO 6
29/10 14:30 *SIVEO 6  -  AARL’VEEN 4
05/11 14:30  HAZ BOYS 5 - *SIVEO 6
12/11 14:30 *SIVEO 6  -  ARC 18 
19/11 15:00  BERNARDUS 2 - *SIVEO 6
03/12 12:45  ZEVENHOVEN 6 - *SIVEO 6
10/12 14:30 *SIVEO 6  -  ALPH BOYS 2

WEDSTRIJDPROGRAMMA SIVEO-TEAMS 
KOMENDE MAANDEN
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Siveo-da 1

Datum Tijd

27/08 15:00  SPORTLUST DA1 - *SIVEO DA1
03/09 12:30 *SIVEO DA1 -  ZEVENHOVEN DA2
10/09 13:00  LINSCHOTEN DA1 - *SIVEO DA1
17/09 12:30 *SIVEO DA1 -  NAALDWIJK DA1
24/09 14:30  DIE HAGHE DA2 - *SIVEO DA1
01/10 12:30 *SIVEO DA1 -  ARISTON DA1
08/10 12:45  GRAVENSANDE DA1 - *SIVEO DA1
15/10 12:30 *SIVEO DA1 -  HPSV DA1
29/10 14:30  HONS’DIJK DA1 - *SIVEO DA1
05/11 15:15  KMD DA1  - *SIVEO DA1
12/11 12:30 *SIVEO DA1 -  ROHDA DA1
19/11 12:00  VITESSEDELFTDA1 - *SIVEO DA1
26/11 14:30  NAALDWIJK DA2 - *SIVEO DA1
10/12 12:30 *SIVEO DA1 -  ZWALUWEN DA2

Siveo-da 2

Datum Tijd

27/08 14:15  JODAN BOYS DA2 - *SIVEO DA2
03/09 14:30  ROHDA DA1 - *SIVEO DA2
10/09 10:45 *SIVEO DA2 -  BE FAIR DA1
17/09 12:00  ZWAMMERDAM DA1  - *SIVEO DA2
24/09 10:45 *SIVEO DA2 -  BE FAIR DA1
01/10 12:30  ROHDA DA 2 - *SIVEO DA2
08/10 10:45 *SIVEO DA2 -  SPORTLUST DA2
15/10 10:30  OUDEWATER DA1 - *SIVEO DA2
29/10 10:45 *SIVEO DA2 -  LINSCHOTEN DA1
05/11 10:45 *SIVEO DA2 -  JODAN BOYS DA3
12/11 11:00  SCHOONHOVEN DA1 - *SIVEO DA2
19/11 10:45 *SIVEO DA2 -  AMMERSTOL DA1
26/11 10:45 *SIVEO DA2 -  NIEUWKOOP DA1
10/12 15:15  BVCB DA1 - *SIVEO DA2

WEDSTRIJDPROGRAMMA SIVEO-TEAMS 
KOMENDE MAANDEN
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Siveo-A1

Datum Tijd

27/08 12:45  SPORTLUST A3 - *SIVEO A1
03/09 14:30 *SIVEO A1 -  WDS A1 
10/09 15:00  REEUWIJK A1 - *SIVEO A1
17/09 14:30 *SIVEO A1 -  FLOREANT A2
24/09 14:30  ZEVENHOVEN A1 - *SIVEO A1
01/10 13:00  NIC BOYS A2 - *SIVEO A1
08/10 14:30 *SIVEO A1 -  LINSCHOTEN A1

Siveo-B1

Datum Tijd

27/08 11:30  NIEUWKOOP B2 - *SIVEO B1
03/09 12:30 *SIVEO B1 -  ALTIOR B1
10/09 12:30  STOMPWIJK B1 - *SIVEO B1
17/09 14:30  VOORSCHOTEN B3 - *SIVEO B1
24/09 12:30 *SIVEO B1 -  NSV B2 
01/10 10:15  TAVV B1  - *SIVEO B1
08/10 10:15 *SIVEO B1 -  ARC B4 

 
Siveo-C1

Datum Tijd

27/08 12:00 *SIVEO C1 -  ARC C6 
03/09 09:00  ALPH BOYS C3 - *SIVEO C1
10/09 10:45 *SIVEO C1 -  TAVV C2
17/09 10:00 *SIVEO C1 -  ALPHEN C2
24/09 12:30  MEERBURG C4 - *SIVEO C1
01/10 12:30 *SIVEO C1 -  VOORSCHOTEN C5
08/10 11:00  SPORTLUST C3 - *SIVEO C1

WEDSTRIJDPROGRAMMA SIVEO-TEAMS 
KOMENDE MAANDEN
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Siveo-C2

Datum Tijd

27/08 09:30  BSC C3   - *SIVEO C2
03/09 12:30 *SIVEO C2 -  ALTIOR C2
10/09 12:00  ALPHEN C3 - *SIVEO C2
17/09 14:30  KICKERS C2 - *SIVEO C2
24/09 10:45 *SIVEO C2 -  ARC C8 
01/10 14:30  TEYLINGEN C2 - *SIVEO C2
08/10  9:15 *SIVEO C2 -  KAMERIK C2 

Siveo-D1

Datum Tijd

27/08 10:30 *SIVEO D1 -  ZEVENHOVEN D1
03/09 10:30  ARC D7   - *SIVEO D1
10/09 09:30 *SIVEO D1 -  TAVV D2
17/09 11:00 *SIVEO D1 -  ALPH BOYS D8
24/09 09:45  SPORTLUST D6 - *SIVEO D1
01/10 09:30 *SIVEO D1 -  X 

Siveo-D2M

Datum Tijd

27/08 08:30  ZEVENHOVEN D2M - *SIVEO D2M
03/09 10:45 *SIVEO D2M -  ROHDA D5
10/09 09:30  REEUWIJK D4 - *SIVEO D2M
17/09 09:45 *SIVEO D2M -  CABAUW D2
24/09 10:30  DONK D5M - *SIVEO D2M
01/10 09:00  SPV D2M  - *SIVEO D2M

WEDSTRIJDPROGRAMMA SIVEO-TEAMS 
KOMENDE MAANDEN
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Siveo-E1

Datum Tijd

27/08 10:30 *SIVEO E1 -  WOERDEN E5 
03/09 09:30  REEUWIJK E4 - *SIVEO E1
10/09 09:30 *SIVEO E1 -  ALPH BOYS E6
17/09 09:45  SPORTLUST E6 - *SIVEO E1
24/09 09:30 *SIVEO E1 -  VEP E3 
01/10 10:45 *SIVEO E1 -  AARL’VEEN E2

Siveo-E2

Datum Tijd

20/08 10:45 *SIVEO E2 -  ROHDA E3
27/08 08:30  ZEVENHOVEN E2 - *SIVEO E2
03/09 10:45 *SIVEO E2 -  ALPH BOYS E8
10/09 10:00  ALPHIA E3 - *SIVEO E2
17/09 09:30 *SIVEO E2 -  ZWAMMERDAM E1
24/09 09:00  NIEUWKOOP E6 - *SIVEO E2
01/10 12:30  ARC E10  - *SIVEO E2
 

Siveo-E3

Datum Tijd

27/08 09:00  WOERDEN E10 - *SIVEO E3
03/09 09:30 *SIVEO E3 -  NIEUWKOOP E9
10/09 00:00  X   - *SIVEO E3
17/09 08:30 *SIVEO E3 -  ALPH BOYS E15
24/09 09:30  WDS E3   - *SIVEO E3
01/10 08:45  SPORTLUST E12 - *SIVEO E3
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Siveo-ME1

Datum Tijd

27/08 10:30 *SIVEO ME1 -  ALPH BOYS ME1
03/09 08:30  HAASTRECHT ME1  - *SIVEO ME1
10/09 09:30 *SIVEO ME1 -  NSV ME1
17/09 09:45 *SIVEO ME1 -  FLOREANT ME1
24/09 13:00  DSO ME1  - *SIVEO ME1
01/10 09:30 *SIVEO ME1 -  NSV ME2

Siveo-F1

Datum Tijd

27/08 09:30 *SIVEO F1 -  ZEVENHOVEN F1
03/09 09:00  NIEUWKOOP F4 - *SIVEO F1
10/09 08:30 *SIVEO F1 -  SJZ F2 
17/09 10:00  MEERBURG F6 - *SIVEO F1
24/09 08:30 *SIVEO F1 -  ALPH BOYS F6
01/10 09:30 *SIVEO F1 -  X 

Siveo-F2

Datum Tijd

27/08 08:45  SPORTLUST F8 - *SIVEO F2
03/09 09:30 *SIVEO F2 -  ESTO F7
10/09 10:45  VEP F5   - *SIVEO F2
17/09 09:45  KAMERIK F2 - *SIVEO F2
24/09 09:30 *SIVEO F2 -  WOERDEN F7 
01/10 08:45  BODEGRAVEN F2 - *SIVEO F2

Siveo-F3

Datum Tijd

27/08 09:30 *SIVEO F3 -  WOERDEN F9 
03/09 09:00  ALPH BOYS F15 - *SIVEO F3
10/09 08:30 *SIVEO F3 -  LINSCHOTEN F2
17/09 08:30 *SIVEO F3 -  VEP F9 
24/09 09:45  KAMERIK F3 - *SIVEO F3
01/10 10:45 *SIVEO F3 -  NSV F4M

WEDSTRIJDPROGRAMMA SIVEO-TEAMS 
KOMENDE MAANDEN


