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contributie per kwartaal  contributie  kleding  Vervoer  totaal
Senioren (18 jaar en ouder)  € 39,85  € 2,60  € 0,00  € 42,45
A junioren  € 27,60  € 2,60  € 6,10  € 36,30
B-C junioren/D-E pupillen  € 19,45  € 2,60  € 6,10  € 28,15
F pupillen  € 15,90  € 2,60  € 6,10  € 24,60
Alleen trainende leden  € 21,85  € 0,00  € 0,00  € 21,85
Rustende leden  € 14,90  € 0,00  € 0,00  € 14,90
3e jeugdlid in één gezin                          GRATIS

Opzeggen kan alleen per einde seizoen (vóór 15 mei).
contributie overmaken op rek. nr. 0341905267 t.n.v. Siveo.
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in Siveo Nieuws?
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pr@siveo.nl
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advertentie tarieven.
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T: 0348 - 691777
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I: www.ovmzegveld.nl
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Hier kan uw advertentie komen te staan!
Voor informatie over deze of andere mogelijkheden

bel met: 06-154 145 44 of 
stuur een e-mail naar pr@siveo.nl.

We hebben meerdere, betaalbare mogelijkheden
om uw naam in een geel-blauw zonnetje te zetten.

Van de Redactie
We naderen het einde van het jaar en dat betekent 
in onze sporttermen dan de seizoenshelft. De teams 
hebben de eerste indrukken achter kunnen laten 
en vaak worden er in deze fase meteen ook alweer 
knopen doorgehakt voor het nieuwe seizoen. Bij onze 
vereniging heeft hoofdcoach Anton Broers daartoe 
het initiatief genomen. Hoewel hij op de Beemd nog 
met veel plezier werkt is hij na vier seizoenen toe aan 
een andere uitdaging. En dat wordt in het geel-blauwe 

kamp gerespecteerd, hoezeer het afscheid van de sympathieke trainer 
bij velen gevoelens van weemoed oproept. De enthousiaste Anton was in 
feite een geel-blauw familielid geworden. Het zou enorm leuk zijn als de 
vlaggendragers hem een passend afscheidscadeau kunnen bezorgen met 
(een strijd om) een periodetitel. Ik heb dat zelf steeds tot de mogelijkhe-
den gerekend. 

Buiten het voetbal om was er in november de jaarlijkse ledenvergadering. Daar stonden 
centraal de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente, die in deze periode niet onbegrij-
pelijk zijn maar toch ook niet alle proporties te buiten zouden mogen gaan. En daarvan 
is toch feitelijk sprake als doorvoering van die voorstellen voor Siveo zou moeten leiden 
tot een contributieverhoging van niet minder dan 65%. Daarmee zou in ons dorp niet al-
leen de sport maar ook een belangrijke sociale bindfactor een complete nekslag worden 
bezorgd. De leden gaven het bestuur het nadrukkelijke advies zich daartegen hardnekkig 
te verzetten. Zeer positief tijdens deze vergadering was verder de discussie tussen leden 
en Bestuur rond enkele projecten die de komende jaren op de Beemd noodzakelijkerwijs 
zijn beslag moeten krijgen. Met respect voor de soms verschillende benaderingen kon 
vrijwel iedereen in een positief klimaat zijn ei kwijt. 

In dit Siveo Nieuws verder natuurlijk veel aandacht voor het voetbalspelletje. Wij hebben 
er dit keer speciaal Stef Kuijer uitgelicht. De timmerman bij hoofdsponsor Bolton was 
door een bedrijfsongevalletje enige tijd uit de roulatie maar maakte tegen SPV op de 
voor hem tekenende wijze weer zijn doelpuntjes. En dat is voor onze vlaggendragers wel 
heel belangrijk. Maar aandacht is er ook voor bijvoorbeeld de damesvoetballers en de 
A-junioren, die zo voortreffelijk voor de dag komen in de strijd om de KNVB Beker. Ook is 
er in deze tijd van Sinterklaas natuurlijk een speciaal plekje ingeruimd voor onze jongste 
pupillen. Buiten het voetbal om zetten we graag weer een vrijwilliger in het zonnetje, 
dit keer nieuwkomer Arie Groenendijk, en geven we ook wat indrukken van het Skiveo-
feestje.

Kortom: Siveo Nieuws geeft weer indrukken waar ons cluppie mee bezig is. Er komt 
slechts een korte periode van enige rust rond de Kerstdagen en Nieuwjaar. Duidelijk 
even tijd om stil te staan bij andere dingen die rond u of uw familiesfeer natuurlijk veel 
bepalender zijn. Namens de redactie wens ik u sfeervolle dagen toe en veel gelukkige 
momenten in 2013. Wellicht tot ziens op het snerttoernooi op 5 januari op de Beemd. 
Daar is uiteraard weer iedereen welkom, actief voetballer of niet.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven 

Volgende 
inleverdatum kopij: 
29 maart 2013
46e jaargang,
December 2012
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Van de Voorzitter
Daar is ie weer… het Siveo Nieuws, de tweede uitgave 
in de nieuwe format. Ik heb enkel lovende reacties 
ontvangen over de eerste uitgave. Één van de reacties 
“het is eigenlijk een Siveo-magazine” geworden, zegt 
eigenlijk alles. Het vele werk dat verzet is om tot deze 
nieuwe “look” te komen, wordt unaniem gewaardeerd. 
Natuurlijk verliep niet alles zoals gehoopt bij deze eer-
ste uitgave, maar dat past volledig bij een dusdanige 
wijziging. Het zal telkens weer beter en beter gaan.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) vond dit jaar plaats op vrijdag 2 november. Dit is 
het moment waarop o.a. de financiën van de club gedeeld en toegelicht worden aan de 
leden. Het bestuur maakt voor de administratie en het opstellen van de financiële stukken 
altijd gebruik van de diensten van Paul Vonk. Paul is op de achtergrond het hele jaar druk 
bezig met de financiële huishouding van ons geel-blauwe cluppie. De jarenlange ervaring 
en expertise van Paul zijn een grote aanwinst voor onze club. Ons geel-blauwe cluppie 
draait goed, ons ledenaantal blijft behoorlijk stabiel en we mogen ons gelukkig prijzen 
met het sterke vrijwilligerskorps. 

Vanuit het bestuur waren Paulien Ton en Jeroen Groen in ’t Wout beiden periodiek aftre-
dend, maar zijn door de leden herkozen. Ik ben zeer blij dat we in de huidige samenstel-
ling verder gaan. De veelzijdigheid binnen het bestuur leidt tot interessante discussies en 
is een succesvolle mix van ervaring, kennis en enthousiasme. 

Tijdens de ALV zijn een aantal projecten voorgesteld, hierover later meer. Dit leidde tot 
levendige discussies waar weer nieuwe inzichten en ideeën zijn vergaard. 
Hoewel de Kerstdagen al bijna voor de deur staan en de competities al een eind op 
weg zijn, heb ik zelf het gevoel dat het seizoen pas net gestart is. Het is niet alleen het 
beperkte aantal wedstrijden dat we met het 3e (waar ik onderdeel van uit maak) gespeeld 
hebben, maar voornamelijk doordat ik zelf maar weinig bij de club en op het voetbal-
veld heb gestaan. Sinds 10 oktober zijn Martine en ik namelijk de trotse ouders van een 
prachtdochter, Ilse genaamd. Het is een schat van een meid, echt een prinsesje (maar 
dat zegt natuurlijk elke papa) en Sven is een héle trotse grote broer. De drukke weken 
voorafgaand en na de bevalling vroegen mij om Siveo op een iets lager pitje te zetten. 
Nu, bijna 2 maanden later waag ik mij weer op de groene mat en ben ik weer vaker op de 
Beemd te vinden…en dat voelt goed! 

Namens mij en alle bestuursleden wens ik jullie hele fijne Kerstdagen en een gezellige 
jaarwisseling toe. En natuurlijk veel succes en plezier na de winterstop!

Rikkert



8 Siveo nieuwS 2012 - 2 9Siveo nieuwS 2012 - 2

Trainer Anton Broers 
  gaat Siveo verlaten!

SIVEO 4  In  nIEuwE  OutFIt dOOr  
Van  daLSEn  tEntEnVErhuur !

Uiteraard is er begrip voor het besluit van de ambiti-
euze coach. Hij heeft vier seizoenen bij onze club aan 
het roer gestaan en dat is naar algemene begrippen al 
een lange tijd. Hij heeft in die periode heel veel jeugd 
moeten inpassen en dat deed hij steeds op een voor 
hen aansprekende wijze. Hij wist gewoonweg een kli-
maat te scheppen waarin de jongens konden gedijen. 
Met als resultaat dat we in de Siveo-historie nog nooit 
zo’n brede selectie hebben gehad. Moeiteloos worden 
zomaar spelers uit bijvoorbeeld niet alleen een 2e 
maar ook 3e elftal ingepast in de hoofdmacht. 

Maar Anton is er niet altijd alleen voor de spelers. Hij 
begeeft zich uiterst makkelijk onder de vaste kern sup-
porters en geeft zonodig uitleg aan hen, ook na een 
teleurstellend resultaat. Dat geeft een binding met de 
aanhang en leidt er niet voor niets toe dat er bij vrijwel 

Er is zelfs een nieuwe sponsor bereid gevonden (of 
wilde hij zelf een wat getailleerder Outfit), om dit gezel-
lige “oudere jongeren-team” aangevuld met een paar 
jeugdige talenten, te voorzien van een schitterend 
tenue! Met zo’n tenue sta je al automatisch met 1–0 
voor, zei “Dallie”. Helaas blijkt deze voorsprong de 
laatste tijd niet voldoende te zijn ! 

Staand vlnr. : Edwin Hoogerbrugge, Ad Brak, Ronald de Jong, Gijs Breedijk, Lucas Kreuger, Roland 
van Dalsen, Jasper de Vink, Hans Bregman, Mark Heemskerk. Zittend vlnr. : Ron Kuijer, Sean Beu-
kers, Jeroen Didden, Chadney van Moorselaar, Rocco Pecht, Hans van Eijk. Op de foto ontbreken: 
Martin Biemond, Jeroen Groen in ’t Wout, Gerben Groenendijk en Arjan Ton.

Op het schitterende complex van Be Fair werden we 
ontvangen met een lekker bakkie koffie en vervol-
gens trapte iemand van de KNVB de bijeenkomst af. 
Verwachtingen en doelen van de bijeenkomst werden 
uitgesproken. Verschillen tussen F en mini-F werden 
naar voren gebracht. 
Daarna gingen we allemaal met onze observatiefor-
mulieren naar buiten waarbij we een echte training van 
F’jes mochten bijwonen en observeren. Tussendoor 
kregen we tips, instructies en aanwijzingen van de 
KNVB’er en een inmiddels aangeschoven trainer van 
Ado. Zorg voor voldoende materiaal (geen klagen over 
op dit moment bij Siveo), bereidt je trainingen voor. Bij 
het communiceren met je pupillen, zorg dat je contact 
krijgt, zak bijvoorbeeld een stukje door je knieeen, 
spreek duidelijke taal en vraag ook aan spelers hoe ze 
zelf dingen beter hadden kunnen doen in plaats van al-
tijd de kant en klare oplossing aan te dragen. Probeer 

elke wedstrijd (thuis of uit) meer Siveo-supporters zijn 
dan anderen. 
Kortom: de wijze waarop Anton zich binnen ons clup-
pie beweegt spreekt vele geel-blauwen aan. Hij is voor 
hen meer dan “de trainer”, gewoon ook een gezellige 
factor. Een man die zich bijvoorbeeld ook laat zien bij 
andere activiteiten, zoals het klaverjassen, 

En voor wat betreft het voetbalresultaat. Ik heb er nog 
steeds het volste vertrouwen in dat we kunnen gaan 
meedraaien om een plek in de nacompetitie. Wat zou 
er mooier zijn als de spelers Anton op een dergelijke 
wijze aan het einde van het seizoen kunnen uitzwaai-
en. En daarbij zou de supporterskern zich als 12e man 
ongetwijfeld goed kunnen laten gelden. 

Dick van den Hoeven

dingen te visualiseren. Gebruik bijvoorbeeld een bord 
voor de opstelling of in de rust de plastic bekertjes om 
iets duidelijk te maken.
Na een uurtje buiten rondgestampt te hebben mochten 
we gelukkig de stuk warmere kantine weer in. Hier na-
men we de observaties nog eens door. Wat is handig 
om te doen? Wat is niet handig om te doen? Ook hoe 
ga je om met niveau verschillen binnen je team. KNVB 
vindt dit ook lastig maar adviseert toch om dingen 
te bedenken die voor iedereen uitdagend zijn en te 
zorgen dat iedereen het in ieder geval altijd naar zijn/
haar zin heeft.
Kortom weer een leerzame avond en eens kijken of 
we e.e.a. kunnen toepassen in onze trainingen en coa-
ching op het veld. Hans, bedankt voor de organisatie.

Groet
Bernie

het is inmiddels natuurlijk al aardig bekend. Onze sympa-
thieke hoofdtrainer anton Broers zal Siveo aan het einde 
van het seizoen gaan verlaten. hoewel hij het bij ons nog 
prima naar de zin heeft wil hij graag een nieuwe uitdaging 
aangaan. 

In het huidige seizoen loopt het prestatief een flink stuk minder als we gewend zijn. Normaal 
gesproken strijden we met het 4e om het kampioenschap, maar op het moment van schrijven 
staan we onder de middenmoot ! crisis ? absoluut niet, dat laten we ons toch niet aanpraten…..

Leerzame indrukken op 
aftrapbijeenkomst KNVB
Vrijdagavond de 28e september vond een van de knVB trainer/leider/
jeugdcoördinator aftrapbijeenkomsten plaats. na een oproep van 
hans Bregman besloten 4 dappere strijders te gaan: hans Bregman, 
arend Jacob van der knaap, marleen de Leeuw en Bernie Beiboer.

Namens Siveo’60 en de spelersgroep wil ik hierbij 
Roland van “van Dalsen Tentenverhuur”  hartelijk 
bedanken voor de sponsoring van Siveo 4 !

De Coach 
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Hij speelde dan ook al meer dan 180 wedstrijden voor de 
Siveo-vlaggendragers en scoorde daarin al een dikke 90 
doelpunten. Daarmee nestelde hij zich bij de top-3 van 
de geel-blauwe topscorerslijst allertijden, direct achter de 
Siveo-iconen Gijs Breedijk (155 goals) en Cees Methorst 
(118 goals). Dat weet hij en hij is nog lang niet van plan om 
zich op een lager niveau te gaan bewegen. “Daar moet ik 
voorlopig nog echt niet aan denken. Daarvoor ben ik waar-
schijnlijk toch te fanatiek”, aldus Stef.  

Stef was weken uit de roulatie met een nare blessure die 
hij had opgelopen bij zijn dagelijkse werk, waar hij zich op 
een ongelukkige manier verstapte. Met het timmerwerk 
dat hij alweer zo’n 10 jaar met veel plezier doet bij onze 
hoofdsponsor BOLTON. “Ja, daar heb ik het echt naar mijn 
zin, vooral ook met mijn gezellige maatje Jillis uit Zwammer-
dam”, geeft Stef aan. En hij werkt natuurlijk op dit moment 
aan onder meer zijn eigen appartement in de Florijn op ons 
dorp. Toch moet hij daarvoor tegenwoordig wel een dage-
lijks reisje maken, omdat hij vrijwel helemaal is ingetrokken 
bij zijn vriendin Lindsay de Bruin in Woerden, inmiddels op 
de Beemd ook een vertrouwd gezicht. Eén dezer zullen zij 
de eerste vriendschapsverjaring kunnen vieren. 

Maar wekelijks praat Stef ook nog bij in het ouderlijk huis 
aan de Alexanderstraat. En als het dan even over voetbal 
gaat blijft vader Arie er toch altijd maar weer op hameren 
dat hij bij Siveo toch maar mooi in het “team van de eeuw” 
werd gekozen. En terecht, hij speelde in de jaren zeventig 
een viertal seizoenen (71 duels) voor de Siveo-hoofdmacht. 
En opmerkelijk, als veelvuldig opkomende linksback scoor-
de hij toch ook mooi een 12-tal doelpunten. Arie heeft het 
voetbal er bij de jongens overigens sowieso wel ingebracht, 
want Stefs broers Corné (153), Arthur (41) en Ron (20) kwa-
men regelmatig uit voor de Siveo-vlaggendragers; alleen 
de in Deventer wonende Marc vormde met het voetbal een 
uitzondering. 

Siveo-D 1996
Vlnr: Stef Kuijer, Carla Verhage (leidster), Bart van der Geer, 
Kjell van den Hoeven, Arjen Beukers, Niels Hendriks, Ivo de 
Boggende, Niels Hoogendoorn, Niels Kastelein, David Loenen 
(leider), Robbert Lelieveld, John Bul (begeleider), Mike Ver-
hage, John Michael Bul (zittend), Jaap Burggraaf en sponsor 
Gert Beukers. 

Siveo-A 2002
Achter vlnr: Marco van Bemmel (trainer), Joost Ton, Arie van 
Amerongen, Eric Kleinveld, Daniël Vlug, Cees Kuijer, Niels 
Hoogendoorn, Frank de Kruijf, Stef Kuijer en Ton Steenbergen.
Voor vlnr: Hidde de Vries, Bart van der Geer, Ariën Beukers, 
Erwin Giezen, Ivo de Boggende en Jan Vergeer.

Stef weet zich zijn debuut in Siveo-1 nog wel precies te 
herinneren. Het was namelijk op de dag vóór zijn 18e 
verjaardag (hij debuteerde dus op 17-jarige leeftijd). Het 
was de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Be 
Fair en we hielden de Waddinxveners op 2-2. Zijn echte 
doorbraak kwam echter onder trainer Chris van de Graaf 
in het seizoen 2003-2004, het seizoen dat we redelijk in de 
middenmoot van de 3e klasse eindigden. 
Een trainer die er echt bovenuit steekt kan Stef overigens 
niet zomaar noemen. Het zijn in het algemeen altijd enthou-
siaste gasten die het één en ander toevoegen. Van de een 
steek je op het ene terrein het nodige op, terwijl anderen je 
juist op een ander vlak weer stimuleren. Echt in de clinch 
ligt hij vrijwel nooit met een trainer. Hij heeft maar één sei-
zoen een dipje met minder wedstrijden gehad, maar dat wijt 
Stef echt aan hemzelf; het waren de wat wilde haren en die 
zijn er nu (ook letterlijk) wel zo’n beetje af.
Naast de twee promoties van een paar jaar geleden 
bewaart Stef zijn mooiste herinneringen aan de uitjes met 
de selectie. Dat was feesten geblazen en dan staan er 
altijd wel figuren op die de sfeer echt fors opkrikken. Het 
herinnert zich vooral nog de eerste seniorenjaren met zo’n 
aanjager als Sean Beukers, die met de meest bijzondere 
spelen een ongekend sfeertje wist te brengen. Met op de 

<- Arie in een karakterestieke 
houding, opkomend met de bal 
aan de linker. 

Stef startte als tweedejaars F in 
een team met onder meer Bart 
van der Geer, Ariën Beukers, 
Joost Ton, Mike Verhage, neef 
Cees Kuijer en Kjell van den 
Hoeven. En dat deed hij bijna al-
tijd al in de spits, hoewel hij met 
Bart ook nog al eens wisselde 
van positie. Overigens voel-

den Stef en Bart elkaar altijd perfect aan. “Ik heb bar veel 
doelpunten gemaakt uit passes van Bart, die wist gewoon 
wanneer ik de ruimte in ging en dan kwam de bal op maat. 
Dat was makkelijk voetballen en scoren”, aldus Stef. 
Van de leiders staan eigenlijk de ervaringen met Toon Kip 
hem allemaal nog het beste bij. Toon was verschrikkelijk 
enthousiast en gedreven. “Die schreeuwen vergat je niet. 
En ik had me een keertje verslapen en op bed hoorde ik dat 
Toon aan de deur stond. Met de nodige ophef kwam hij me 
letterlijk en figuurlijk van bed lichten”, geeft Stef aan. Ken-
nelijk wilde Toon hem er toch nog wel erg graag bij hebben. 
En dat was natuurlijk ook duidelijk. 
Zo werd Stef natuurlijk ook opgeroepen voor het selecte 
jeugdgroepje dat destijds onder de uiterst ambitieuze hoofd-
trainer Cor Kuneke op vrijdagavond extra trainingen kreeg. 
Stef reageert met de voor hem bekende lach: “Ja, dat klopt, 
maar daar ben ik uiteindelijk toch niet bij geweest, want mijn 
moeder vond twee doordeweekse dagen wassen echt wel 
voldoende. Dus liet ik die extra trainingen maar schieten om 
er op zaterdag toch netjes bij te lopen”.
Maar dat het een succesvol groepje was bleek wel uit de 
behaalde kampioenschappen. Die waren er regelmatig, en 
Stef zou ze niet eens meer allemaal kunnen opnoemen. In 
ieder geval zeker met de D in 1996 en de A in 2002. 

achtergrond dan altijd onze aller Koos, die er met name ook 
huishoudelijk en in de keuken altijd wat “regels” in probeer-
de te brengen. Dat ging soms moeizaam maar Koos genoot 
volgens Stef ook zelf wel. “We zagen hem een hele avond 
aan de Cola zitten, maar toevallig kwam er iemand achter 
dat er toch ergens ook nog een flesje baccardi in beeld was. 
En dat was natuurlijk ook wel aan de stemming te merken 
geweest”. 

<- Stef in de bloemen 
na de promotie in 2009.

Een meer nuttig voet-
balweekend beleefde de 
selectie aan de voor-
avond van het huidige 
seizoen in Hellendoorn. 
Dat vond Stef een 
perfecte mix om een 
voetbalseizoen mee te 
beginnen. Pittige trai-
ningen afgewisseld met 
gezellige uurtjes. Een 
aanrader dus en, als het 

aan Stef ligt, zal hij daar dus voorlopig aan blijven mee-
doen. En natuurlijk bij Siveo, hij heeft nooit over iets anders 
hoeven/willen nadenken. Het geel-blauwe sfeertje aan de 
Beemd wil hij voor geen goud missen. En zonodig levert hij 
niet alleen voetballend zijn bijdrage. Zo leverde hij samen 
met neef Cees een zeer nuttige bijdrage bij de kleedkamer-
renovatie en draait hij mening bardienstje op doordeweekse 
avonden.
Houden zo …. 

Dick van den Hoeven

PROMOTIE

Een succes met de voorlopig laatste promotie naar de 
3e klasse.

Achter vlnr: Kjell van den Hoeven (grensrechter), Jos de 
Jong (leider), Ronald de Jong, John Michael Bul, Frank van 
de Vaart, Stef Kuijer, Joost Ton, Cees Kuijer, Chiel Willers, 
Martien Meijer, Bastiaan Brak, Vincent Schwegler, Jan Groe-
nendijk en Ed de Jong (trainer/coach).
Voor vlnr: Marc van Amerongen, Bennie Muller, Jan Vergeer, 
Ivo de Boggende, Frank Broekhuizen, Ab Beiboer, Mathijs 
Brak, Erik Streng, Jurn van den Hoeven, Jaco Biemond, Rik-
kert Versluis en daarvoor Koos Jansen (verzorger).

Stef kuijer, de spits van de Siveo is alom bekend in onze regio. 
dat maakte de afgelopen weken nog weer eens duidelijk en dat niet alleen 
in de prestatiecurve van Siveo-1. toen hij een aantal weken geblesseerd 
aan de kant moest toekijken was steevast de reactie van de tegenstander 
voor de wedstrijd “Staat die kuijer niet op het wedstrijdformulier?”. 

Stef 
Kuijer  
een nare blessure, 
maar nog echt 
heel gedreven!
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tijdens het gesprek met Stef kuijer kwam ook het Siveoteam van de 20e eeuw even in beeld. dat team 
werd gekozen bij het 40-jarig jubileum van Siveo en het is de bedoeling geweest om dat team ook nog 
eens in de picture te zetten in het jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. uiteindelijk is 
dat helaas niet gebeurd. daarom in deze editie daarvoor alsnog de terechte aandacht.

de genomineerden waren destijds: 
Keeper: Fokke van der Bij, Theo Groenendijk, Cor Kleinveld en Arjan Ton.
Rechter-verdediger: Bart van Keulen, Bennie Muller, Hans Verhagen en Eef van Zoest.
Vrije verdediger: Arnold Beiboer, Peter de Jong, Rijk Verkerk en Jan Verweij.
Voorstopper: Jaap van den Berg, Eric van den Hoeven, Martin van den Hoeven en Jan de Kruijf.
Linker verdediger: Jos Bunnik, Sjaak Jansen, Arie Kuijer en Joek Muijt.
Rechter middenvelder: Arie (beer) Groenendijk, Corné Kuijer, John Vork en Rinus Wijman.
Centrale middenvelder: Folkert van der Bij, Johan Muit, Martin Muller en Richard de Wit.
Linker middenvelder: Dick van den Hoeven, Wim de Kruijf, Adri van der Sluis en Wim van Velsen.
Rechter spits: Gijs Breedijk, Michel Jansen, Gert de Kruijf en Gert Wijman. 
Centrum Spits: Gert Groenendijk, Geurt van der Haar, Ronald de Jong en Cees Methorst.
Linker spitst: Cok Berkelaar, Jeroen Didden, Fred Verhage en Martin Verhage. 

Tijdens de reünie werden de vetgedrukte namen in het team van de eeuw gekozen. 

Dick van den Hoeven

N.B. Vele andere foto’s uit de Siveo-historie zijn terug te vinden in het 
jubileumboek “50 jaar geel en blauw”. Ook de jeugd neemt daar een 
prominente plaats in. Er zijn nog exemplaren voor € 10 verkrijgbaar bij 
Dick van den Hoeven (tel. 0348-691885).

<- Het team van de eeuw werd ook op de foto vastgelegd. Helaas ontbraken 
Cees Methorst en Arie Kuijer. Achter vlnr: Hans Verhage, Martin van den 
Hoeven, Tiny Groenendijk (die de honneurs waarnam voor haar kort daarvoor 
overleden Theo), Wim de Kruyf en Martin Muller. Voor vlnr: Arie Groenendijk, 
Gijs Breedijk, Arnold Beiboer en Jeroen Didden. 

SIVEOTEAM  
VAN  DE  EEUW

wEdStrIJdEn SIVEO-1 aLLErtIJdEn
pEr EIndE SEIzOEn 2011/2012

1 VErhagE, hanS 394
2 BREEDIJK, GIJS 368
3 HOEVEN, MARTIN VAN DEN 333
5 MULLER, BENNIE 302
4 MULLER, MARTIN 297
6 TON, ARJAN 274
7 DIDDEN, JEROEN 247
8 VERHAGE, MARTIN 243
9 KRUIJF, JAN DE 238
10 METHORST, CEES 236
11 HOEVEN, DICK VD 219
12 JONG, PETER DE 215
13 VERKERK, RIJK 208
14 JONG, RONALD DE 200
15 BEIBOER, ARNOLD 190
16 Kuijer, STEF 181
17 WIEGERAAD, MARK 176
18 KRUIJF, GERT DE 173
19 ZOEST, EEF VAN 172
20 KRUIJF, WIM DE 169
21 BERKELAAR, COK 167
22 GROENENDIJK, THEO 167
23 VERHAGE, FRED 165
24 HOEVEN, ERIC VAN DEN 159
25 VERSLUIS, RIKKERT 155

tOpScOrErSLIJSt SIVEO-1 aLLErtIJdEn
pEr EIndE SEIzOEn 2011/2012

1 BrEEdIJk, gIJS 155
2 METHORST, CEES 118
3 KUIJER, STEF 88
4 VERHAGE, MARTIN 82
5 JONG, RONALD DE 63
6 DIDDEN, JEROEN 58
7 BERKELAAR, COK 51
8 VERHAGE, FRED 51
9 Kuijer, CEES 45
10 MULLER, MARTIN 44
11 WIJMAN, GIJS 42
12 GROENENDIJK, GERT 41
13 KRUIJF, WIM DE 37
14 Kuijer, CORNE 37
15 BEUKERS, SEAN 32
16 HOEVEN, DICK VAN DEN   31
17 VERKERK, RIJK 30
18 KRUIJF, GERT DE 27
19 HAAR, GEURT VD 26
20 AMERONGEN, MARC VAN   25
21 WIEGERAAD, MARK 25
22 GROENENDIJK, GERBEN   23
23 WIJMAN, GERT 22
24 VERSLUIS, RIKKERT     20
25 BOGGENDE, IVO DEN 18
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De rest van de selectie traint hard door.

Hier kan uw advertentie komen te staan!
Voor informatie over deze of andere mogelijkheden

bel met: 06-154 145 44 of 
stuur een e-mail naar pr@siveo.nl.

We hebben meerdere, betaalbare mogelijkheden
om uw naam in een geel-blauw zonnetje te zetten.

Anne-Marie stond bij de huidige generatie geel-
blauwen meer bekend als “de vrouw van Jan van den 
Hoeven, erelid van Siveo, die in augustus 2004 is 
overleden”.  Het was ook onomstotelijk een feit dat zij 
de kracht achter Jan was die zijn vele werkzaamheden 
voor Siveo mogelijk maakte. Niet alleen door thuis 
voor haar gezin heel veel op te vangen, maar ook de 
dagelijkse activiteiten voor Siveo werden vrijwel altijd in 
gezamenlijkheid gedaan. Zoals bij de vele duizenden 
wedstrijdkaarten die in vroegere jaren door Zegveld 
en omgeving werden ingevuld en verspreid. Maar we 
doen Anne-Marie natuurlijk tekort met “de vrouw van”. 
En dat geldt ook bij Siveo, waar zij een belangrijke pion 
is geweest bij de totstandkoming en de uitbouw van de 
damesafdeling. Zij was de leidster (en natuurlijk net als 
Jan ook de wedstrijdsecretaresse) van het team dat in 
1981 het kampioenschap behaalde. 

Na die actieve periode bij Siveo heeft Anne-Marie toch 
weer veel in dienst gestaan van Jan en de kinderen en 
kleinkinderen. Daaraan bleken de (klein)kinderen tijdens 
het afscheid dan ook met heel dankbare gevoelens te 
kunnen terugdenken. Het moet hen bovendien sterken 
dat nog veel geel-blauwen op enigerlei wijze hun mede-
leven hebben geuit bij het verlies van hun moeder. 

Wij zijn Anne-Marie dankbaar voor hetgeen zij voor 
ons cluppie heeft gedaan, maar vooral ook indirect 
mogelijk heeft gemaakt. En ook wij hopen dat haar 
nu de rust is gegeven en wensen de (klein)kinderen 
sterkte. Zij kunnen met een erg goed gevoel terug-
denken aan de wijze waarop zij vooral de laatste jaren 
Anne-Marie hebben begeleid. 

Dick van den Hoeven 

“Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet,
maar ze niet echt meer herkent,
als je toch blijft strijden,
om bij ons te blijven,
dan hopen wij,
dat je nu de rust is gegeven”

Anne-Marie van den Hoeven overleden
Op 4 september j.l. is anne-marie van den hoeven overleden. zij verbleef al een 
aantal  jaren in zorgcentrum careyn weddesteyn te woerden. haar laatste jaren 
vormden een lange moeizame strijd en die waren ook voor haar kinderen, die haar 
zo liefdevol omringden, bepaald niet eenvoudig. Op de overlijdenskaart en tijdens 
de dienst werd het tekenend als volgt weergegeven.

Het damesteam waarmee Anne-Marie het kampioenschap behaalde.
Achterste rij v.l.n.r.: Bram Angenent, Hennie de Jong, Jacqueline de Jong, Krijnie Brak, Anne-Marie van den Hoeven, 
Gea Aantjes, Jose I’Amie, Ria de Kruyf, Jacqueline de Jong, Carola van den Hoeven en Jose Pauelse.
Voorste rij v.l.n.r.: Wilma Kippersluis, Margriet van Amerongen, Jannie Selles, Karin Hagen (liggend), Janie de Bruin, 
Corrie Koetsier, Lida de Bruin, lvonne de Jong en Anita van den Hoeven.
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En wat werd het thema? Na lang denken waren we het met 
elkaar eens....  Het thema zou worden: Go Aprés Ski met 
als Dresscode: Wintersport/Bierfest. Samengevat kwamen 
we zo tot een mooie bijpassende naam voor het feest: Go 
Aprés Skiveo.
 
Toen we ook de gebroeders Vos (Robin en Jeffrey) uit Mont-
foort hadden geregeld om deze avond te “hosten” wisten we 
het zeker, dit wordt een Topavond!!
 
De avond zelf werd natuurlijk een groot succes. Nadat we 
de kantine om hadden geturnd tot Aprés Skihut waren wij er 
helemaal klaar voor. 

Om 21:00 kwamen de eerste feestgangers al binnen, het 
viel ons al snel op dat de meesten ook leuk aan de Dres-
scode hadden meegedaan, de een liep in duitse lederhosen 
en de ander kwam in een skipak inclusief skistok binnen. 
Een leuke gezelschapje zo.

Rond zo’n 22:00 uur begon de kantine echt lekker vol te 
lopen en met name door de DJ’s  JEFF-V &  ROBBE kwam 
de sfeer er al snel in. Van alles klonk er in de Aprés Skihut. 
Nederlandstalig, Foute nummer’s en natuurlijk ook Aprés 
Ski nummers.
 
Regelmatig werd ook de polonaise ingezet met als gevolg 
dat de hele feestmeute hierop aansloot. De sfeer was wer-
kelijk TOP, bij een ieder was een glimlach op het gezicht te 
zien. De één lekker met een biertje/wijntje aan de bar en de 
ander helemaal uit z’n dak op de dansvloer.

En het lukte hoor, we waren er al bang voor, rond een uur of 
twee …. Het Bier was op!! 
Er restte dus weinig anders dan maar weer huiswaarts te 
keren na een zeer geslaagd feestje!!
 
Iedereen bedankt weer en tot het volgende feest!
 
De activiteitencommissie,
Jurn

Go Aprés skiveo
het was weer eens tijd voor een feestje op 
de Beemd. 17 november was de datum 
waarop we “los moesten gaan”. aan het 
wedstrijdprogramma te zien leek dat ons 
namelijk de dag dat het eerste en tweede 
team allebei wel effe zouden winnen. En 
dat is altijd goed voor een tijdige zaterdag-
se sfeer. natuurlijk gebeurde het ook zo…. 
Ik zal die Siveopool ook eens gaan invullen 
….

Wat een feest!
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Ik heb gezegd: als jullie wat te doen hebben dan hoor ik het 
wel en dan ga ‘k aan de slag, zo schuurde en lakte hij de 
tribune, de nieuwe dug-ous bij het 2e veld werden door hem 
geverfd, moest ik wel 3x doen voor ‘t dekte, daar komt nog 
bij dat deze klus een extra verrassing  had al was dat niet 
een echt leuke: ik werd 2x zomaar onverwacht gestoken 
door een wesp... kwam ik er toch achter da’k allergisch was 
voor die gestreepte diertjes... kreeg een dikke rode arm en 
toen dat weggetrokken was wist die wesp me in m’n andere 
arm te steken!
Daarna schuurde hij de deuren van de kleedkamers, 
waarna Bram ze voorzag van een likkie verf, heb begrepen 
dat de deuren van de toiletten in de kleedkamer binnenkort 
aan de beurt zijn.
Het leukste verfklusje was wel het geel/blauw maken van 
de paaltjes van ’t terras, bij een thuiswedstrijd van het 1e en 
2e. Voor ik kon beginnen vertelt Arie was er een flinke dis-
cussie hoe ze moesten worden gekleurd: allemaal hetzelfde 
eerst een gele band dan een blauwe of afgewisseld het 
ene paaltje eerst geel en het volgende dan eerst blauw, het 
laatste is het geworden en dat ziet er ook heel goed uit!
Ook de betonnen ballen werden opgepimpt en zien er weer 
echt geel/blauw uit!
Het is niet alleen het bezig zijn maar als het mooi weer is, 
lekker buiten zitten.. zonnebrilletje op en koffiedrinken, best 
toeven op de Beemd.

Arie is al jaren te vinden bij Siveo, als veertienjarige ging hij 
voetballen in de A, veel jeugd kende Siveo niet, wel weet hij 
nog een grappige anekdote te vertellen uit z’n jeugdcarriere: 
we voetbalden. tegen MSV Montfoort. Net zoals bij bijna alle 

Zwammerdam hielden we in die tijd van het kampioenschap 
af...alles was geregeld, het buffet stond klaar, het feessie 
kon beginnen...en dan wint te tegenstander met 1-0, dat 
was balen voor die Zwammedammers!
Keeper ”kikker”, Theo Groenendijk en Jaap van de Berg, die 
nog dikwijls bij Siveo komt kijken zaten o.a. In dit team.

Nadat z’n enkel regelmatig opspeelde en hij niet meer 
optimaal kon ‘ballen’ besloot Beer om te stoppen en daar 
heeft hij misschien nog wel een beetje spijt van. Ja, vertelt 
Arie, als ik het over kon doen zou ik zeker veel fanatieker 
zijn en zeker niet zo ‘vroeg’ gestopt zijn. Toen vond ik het 
wel prima, ging liever bij het 1e kijken en na afloop een 
biertje pakken, wat hij trouwens nog steeds doet, bijna elke 
zaterdag gaan Arie en Ien mee met ons vlaggenschip.
Enkele jaren terug werd er een verkiezing gehouden, men 
kon een voetballer ‘voordragen/kiezen voor ‘het team van 
de Eeuw’, Arie werd gekozen voor dit team, evenals zijn 
favoriete keeper  “kikker”, op een teamfoto werd dit vereeu-
wigd.(zie elders in dit blad).

Dammen is een andere hobby van hem, al vanaf zijn twin-
tigste is hij lid van “KIJK UIT”, de damclub. Hij damde zelfs 
tegen de jeugd en senioren bij Siveo, een middagje simul-
taan dammen, dit als activiteit in de winterstop. Zelfs tegen 
de computer wordt er gedamd of geschaakt, soms wel met 
tien tegenstanders tegelijk, anders duurt het te lang voor je 
een keertje een tegenzet kan doen.

wedstrijden het geval was, zouden we ook deze wedstrijd 
wel weer een flink pak slaag krijgen.. elke week vaste prik, 
een vette nederlaag en ja hoor we stonden weer dik achter 
en Adri van de Hoeven was er wel zo klaar mee dat hij 
vanaf de zijlijn de bal wel 20 meter de polder in peerde, 
moest een speler van MSV hem gaan halen. Wat baalde die 
gozer en de scheids trouwens ook, maar goed dat er nog 
geen gele kaarten waren in die tijd anders hadden we er 
zeker eentje gekregen voor spelbederf.
Op 16 jarige leeftijd debuteerde  Arie in het 1e, een 
wedstrijd tegen UHSV uit Utrecht, laat ik toch die eerste 
wedstrijd gelijk een goal maken, een betere start kon ik 
niet hebben. De trainer was in die tijd Eb Cnossen, niet z’n 
favoriet: elke training starten met wel 20 rondjes om ‘t veld 
en 5 rondjes bokspringen, daarvan werd ik niet vrolijk. Ik 
had geen zin in zulke oefeningen en daardoor belandde ik 
dikwijls in het 2e of 3e.
Dat veranderde op slag toen Piet Kroon trainer werd en ook 
bij de latere oefenmeester Ben Möllers, bij hen ging het veel 
meer om de bal, om het technisch vlak van het spelletje 
voetbal. Piet Kroon was zelf ook best getalenteerd, was 
keeper bij VEP en Elinkwijk, onder Kroon speelde Arie vaak 
in het 1e.
Een bijzondere wedstrijd was jaren terug tegen Sportlust, 
deze dachten die ‘boeren’ uit Zegveld wel effe een ‘poepie’ 
te laten ruiken, (Sportlust was gedegradeerd, vandaar dat 
ze tegen ons moesten). De rooien uit Woerden kwamen met 
1-0 voor, maar door een mooie goal van Arie Kuijer werd de 
stand gelijk. Laat ik nu toch met een kopbal het winnende 
doelpunt maken en dat terwijl ik echt nooit kop!
Een historische wedstrijd voor Siveo.

Arie op één van zijn fietstochten.

Fietsen is ook favoriet, en niet alleen naar de Milandweg om 
te klussen, want dat zullen we hem nog dikwijls zien doen 
voor ons geel-blauwen!

Margriet Vermeij

NB Arie wilde nog wel graag een pluim geven aan iedereen 
die zich inzet voor de club, van voorzitter tot terreinknecht 
en zeker ook diegenen de altijd bardienst draaien.

Effe een babbeltje met

arie (BEEr) 
groenendijk 

In dit laatste Siveonieuws van 2012 heb ik een ‘babbeltje’ gemaakt met 
arie groenendijk.. beter bekend als.. BEEr..!!

arie groenendijk, geboren op 9 januari 1951 in zegveld, woont al vele jaren in de popu-
lierenlaan samen met zijn vriendin Ineke (Voorend). hij werkte maar liefst 35 jaar bij den 
Oudsten carroseriebouw in woerden en toen dit bedrijf failliet ging vond hij een baan in 
mijdrecht waar hij werkte in de kozijn en deurenbouw. Vanaf 9 juni dit jaar ging hij met 
Vervroegd pensioen en sindsdien is hij met grote regelmaat te vinden op de Beemd om 
allerlei klusjes te doen. want vertelt hij, echt helemaal niks om handen hebben, dat ben 
je zo zat en zeker in het begin was het ook vreemd om te hele dag thuis te zijn. hij was 
maar wat blij dat er bij Siveo altijd wel wat te doen is, natuurlijk in de zomer meer als nu, 
dus nu is het de tijd van  effe een bakkie doen, bijkletsen met Bram, cees, cor, Jaap, 
rinus, Jan en Leo, gezellig en je bent ook van alles op de hoogte wat er reilt en zeilt bij 
ons geel-blauwe cluppie. Veel bewondering is er voor deze dagelijkse vrijwilligers.

Het succesvolle team dat met Arie buurman Sportlust aan de kant zette.
Achterste rij: Piet Kroon (trainer), Folkert van der Bij, Arie Kuijer, Arie Groenendijk, Martin van den Hoeven, Henk Ton, 
Fokker van der Bij, Jan de Kruijf, leider Jan van den Hoeven en Theo van Rossum (grensrechter).
Voorste rij v.l.n.r.: Adrie van der Sluis, John Vork, Wim Beukers, Jopie Franz, Wim de Kruijf en Hans Verhage.
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WEER GEEL-BLAUWE AED-’ERS
Vrijdag 26 oktober hebben weer 9 mensen 
meegedaan aan de AED cursus. De deelne-
mers bestonden uit mensen die nog nooit een 
AED bediend hadden en mensen die op herha-
ling gingen. Deze keer hebben we mensen ge-
selecteerd die veel bij Siveo te vinden zijn. Zo 
hebben wij de trainers/leiders Peter de Jong, 
Mike van der Steen en Joost van der Horst bereid gevonden 
om deel te nemen. Ook nieuw JC lid Els van Dam was van de 
partij. De rest van de groep ging op herhaling.

De cursusleider van de avond was weer Co Bos. Hij wist de 
deelnemers ook dit jaar weer enthousiast te krijgen en voldoen-
de bij te leren zodat iedereen zijn certificaat haalde. Door ieder 
jaar een cursus te organiseren trachten wij voldoende mensen 
op te leiden om de AED te gebruiken indien dit nodig is. Het kan 
tenslotte levens redden. We bedanken weer alle mensen voor 
hun deelname.

Namens het bestuur, Jeroen Groen in ‘t Wout

Gefeliciteerd!
Onze gelukwensen gaan naar:

Jan Vergeer en Tanja van der Zwaan met de geboorte van 
hun zoon Wout. Het broertje van Sepp is geboren op 31 
augustus 2012.

Rikkert en Martine Versluis bij wie op 10 oktober 2012 een 
zusje voor Sven ter wereld kwam. Zij heet Ilse.

Marcel en Annette van Dam met de geboorte van hun zoon 
Brent. Het broertje van Loïs is geboren op 21 november 
2012.

Veel geluk en voorspoed vanuit het hele cluppie. 

gIJS BrEEdIJk 
In tc
Gijs Breedijk, de topscorer van Siveo-1 
allertijden (155 goals), is toegetreden 
tot de Technische Commissie van 
Siveo. Ongetwijfeld een interessante 
en welkome aanvulling.

LEdEnmutatIES 
nieuw 
Spelende leden: Leonie Vergeer.
Trainende leden: Angela de Jong, Boban Nikolic, 
Dena Schouten, Nick van Wijngaarden en Brooklyn Builu.
Rustende leden: Adri van den Hoeven

Opgezegd
Rian Roegholt (i.v.m. verhuizing)

Spelerspassen 
Willen de volgende spelende leden z.s.m. een pasfoto inleveren 
i.v.m. het vervallen van de huidige spelerspas: Huibert Brak en 
Remco van der Vaart.

Carola Hageman
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Bezuinigingsperikelen vanuit de gemeente woerden
Het bestuur – ondersteund door Paul Vonk – is, zoals jullie 
weten, al geruime tijd aan de slag met de gemeente Woer-
den. De gemeente kampt met een financieel tekort en wil de 
huur/vergoeding voor velden fors verhogen. Voor ons zou 
dit kunnen betekenen dat wij in totaal bijna € 29.000 per jaar 
moeten gaan betalen. Daarboven op komt nog eens dat wij 
een deel van het onderhoud moeten gaan doen, waarvoor 
wij geen vergoeding krijgen. De kosten voor dit onderhoud 
zullen € 5.000 bedragen. In totaal zou de huur/vergoeding 
ongeveer € 22.000 meer zijn dan nu reeds het geval is. Als 
dat vanuit de contributie gefinancierd moet worden, dan 
zou dit een contributieverhoging van 65% betekenen. Het 
bestuur is het hier absoluut niet mee eens en heeft de ALV 
voorgesteld om aan de gemeenteraad te kennen te geven 
dat een dergelijke verhoging niet bespreekbaar is. De aan-
wezige leden hebben dit voorstel omarmd en bekrachtigd.
Eind oktober heeft een overleg tussen gemeente en de 
verenigingen plaatsgevonden, waarin de verenigingen 
unaniem te kennen hebben gegeven ontevreden te zijn 
over het proces en de inhoudelijke tekortkomingen van het 
bezuinigingsvoorstel. De reactie van de verenigingen, de 
gemaakte fouten (door gemeente) en de nieuw aangestelde 
wethouder waren voor de gemeenteraad voldoende reden 
om het college van B&W de opdracht te geven opnieuw 
naar deze bezuinigingen te kijken en in contact te treden 
met de verenigingen. 

projectvoorstellen
Het bestuur heeft besloten een aantal zorgvuldig afgewogen 
projecten voor te stellen, die noodzakelijk zijn om de kwali-
teit van ons complex te waarborgen, een aantal problemen 
(ruimte en veiligheid) op te lossen en in te spelen op de 
veranderingen in de nabije toekomst.
Het doel van het bespreken van deze projecten is om goed-
keuring vanuit de leden krijgen om deze projecten verder uit 
te werken. 

Vervangen vloer kantine
De kantine is opgeknapt in de zomermaanden 2011. Bij 
dit project hebben we de vloer en het meubilair buiten 
beschouwing gelaten. Nu zijn we voornemens om de vloer 
ook op te knappen, aangezien deze op een aantal plaatsen 
(m.n. achter de bar) slecht is geworden. Voorafgaand aan 
de ALV hebben we gekeken naar een aantal mogelijkheden 
voor het vervangen van de vloer in de kantine.

Vervanging meubilair kantine
Naast vervanging van de vloer, hebben we ons ook verdiept 
in nieuw meubilair. Marianne Stolwijk heeft voor het opknap-
pen van de kantine het ontwerp gemaakt en het leek ons 
verstandig om haar ook bij te betrekken bij het maken van 
een plan voor vervanging van het meubilair. In dit ontwerp 
heeft ze tevens de vloer meegenomen. Het ontwerp is bij de 
vergadering getoond en besproken. 

uitbreiding berging, keuken, bestuurskamer en op-
knappen toiletten
Het grootste project is de verbouwing van het complex. In 
feite betreft dit project meerdere kleinere projecten. Met 
deze aanpassingen zullen deze ruimtes in ons complex 
weer volledig aan de eisen/wensen voldoen. Joost Ton heeft 
een voorstel uitgewerkt, waarbij zowel aan de achterzijde 
als de zijkant wordt uitgebreid. Dit betekent dat de toiletten 
worden verplaatst en de bestuurskamer, keuken en berging 
worden uitgebreid. 

argumenten voor dit project zijn: 
Berging achter de keuken leidt steeds vaker tot problemen. 
Vele materialen slingeren op de grond etc. Niet voldoende 
opslagruimte. 
In CV-hok staat en hangt van alles. Dit is echter niet toege-
staan volgens de richtlijnen van de brandweer. Opslag van 
materialen in deze ruimte brengt de brandveiligheid in het 
geding.
De keuken is gedateerd, problemen met ruimte en hygiëne.
Toiletten vertonen mankementen en zijn niet echt een 
visitekaartje voor onze club. Iedereen maakt er gebruik 
van, maar het is overduidelijk dat deze ruimtes een flinke 
opknapbeurt nodig hebben. 
Bestuurskamer is aan de krappe kant. Met name op zater-
dag is het overvol. Mensen lopen door de bestuurskamer 
om spullen uit de berging te halen. Tevens zullen we in de 
toekomst meer ruimte in de bestuurskamer nodig hebben 
voor het invullen van digitale wedstrijdformulieren voor alle 
teams. 

Afgesproken wordt om voor bovengenoemde projecten 
klankbordgroepen (vanuit de leden en het bestuur) op 
te richten, waarmee het bestuur overleg heeft inzake de 
verbouwing en aanschaf van meubilair, zodat niet gewacht 
hoeft te worden op een Algemene ledenvergadering om 
verdere stappen te kunnen nemen. De ALV staat achter alle 
bovengenoemde projecten. We zullen dan ook verder gaan 
met het vormen van klankbordgroepen en het uitwerken van 
de projecten. Onderdeel van het uitwerken is het zoeken 
naar financiering om de projecten (vnl. de uitbreiding) te 
kunnen realiseren. Het financiële aspect van onze plan-
nen zullen we continu moeten afwegen tegen de risico’s 
en de consequenties van de bezuinigingsperikelen bij de 
Gemeente.

      Jos de Jong erelid
helaas is afgelopen zomer plotseling onze geel- 
blauwe sportvriend Jos de Jong overleden. Jos heeft 
zich vele, vele jaren ingezet voor onze club. het 
gemis van deze voetbalfanaat laat zich nog wekelijks 
voelen, met name bij de spelers en begeleiders bij 
het 1e. het voorstel van het bestuur om Jos alsnog, 
postuum, te benoemen tot Lid van Verdienste van 
Siveo, wordt met groot applaus door de leden 
ontvangen. 

Tot slot werden tijdens de rondvraag nog een aantal vragen 
gesteld. De hieruit volgende acties zullen door het bestuur 
opgepakt worden. Om 21.45 uur sluit de vergadering, wor-
den de aanwezigen bedankt voor hun inbreng en besluiten 
we de avond om onder het genot van een drankje één en 
ander te bespreken. 

Rikkert Versluis

Voordat aangevangen werd met de agenda, hebben we met 
een minuut stilte het overlijden van Tom Groen in ‘t Wout, 
Jos de Jong, Thomas Verhoog en Anne-Marie van den 
Hoeven-Kaiser herdacht. We zullen hen allen ontzettend 
missen!

Nadat de notulen door de leden akkoord bevonden zijn, 
worden het financieel jaarverslag van 2011-2012 en de 
begroting voor 2012-2013 doorgenomen. We hebben het 
afgelopen seizoen positief afgesloten, voornamelijk door 
een aantal eenmalige zaken. Voor het komend seizoen is 
het wederom gelukt een sluitende begroting aan te bieden. 
De leden gaan akkoord met een reguliere contributieverho-
ging van 2%. 

Iedereen kent het initiatief van de club Trouw Aan Geel-
Blauw (TAGB). De leden van deze club dragen de club een 
warm hart toe en dragen jaarlijks een extra bedrag bij van 
waaruit extra’s voor de club bekostigd kunnen worden. Van-
uit deze pot zijn afgelopen seizoen vier aluminium doeltjes, 
picknicktafels en jassen voor alle trainers en begeleiders 
gekocht. 

Voordat de cijfers op de ALV gepresenteerd konden worden, 
controleerde de kascontrolecommissie, bestaande uit Jaco 
Biemond, Lennie Bunnik en Kjell van den Hoeven, alle 
transacties van afgelopen seizoen. Deze commissie heeft 
na een uitvoerige controle zijn goedkeuring gegeven aan 
de financiële administratie. Na 3 jaar dienst als lid van de 
kascontrolecommissie treedt Lennie Bunnik af. Haar plaats 
wordt ingenomen door Madelon Wolmerstett. Hierna volgde 
de jaarlijkse bestuursverkiezing. In het bestuur zijn de peri-
odiek aftredende leden Jeroen Groen in ‘t Wout (Activiteiten 
Commissie) en Paulien Ton (Secretaris) beide herkozen 
door de leden. We zijn blij dat Paulien en Jeroen zich blijven 
inzetten voor Siveo.

Er waren terechte bloemen voor de herkozen bestuursleden 
en de inzet van Paul Vonk. 

Algemene Leden 
Vergadering 2012

Op vrijdag 2 november 2012 kwam een deel van de leden van Siveo bijeen voor 
de jaarlijkse algemene Leden Vergadering (aLV). dit overleg is een belangrijk 
moment waarop het bestuur en de leden met elkaar in gesprek gaan over velerlei 
onderwerpen. naast de lange termijn visie worden ook concrete afspraken ge-
maakt en worden knopen doorgehakt. De leden kunnen reageren op het (financi-
eel) beleid en de keuzes die het bestuur maakt. tevens geeft het het bestuur de 
mogelijkheid om voeling te houden met wat leeft onder de leden, om draagvlak 
te creëren en voor (grotere) projecten 
goedkeuring te krijgen. tenslotte is de 
vereniging niet vóór de leden, maar is 
de vereniging van de leden. 
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gingen i.p.v. Remco en Gerwin op het middenveld spelen 
en Davy (voor Joey) en Wesley kwamen erbij voorin. Weer 
kregen we enkele goede mogelijkheden, maar te gehaast of 
niet goed afronden verhinderden verder uitlopen van ons. 
Ook VEP kreeg mogelijkheden waarbij Daniel prima kee-
perswerk verrichtte. Via flinke duelkracht en overtredingen 
(3 keer geel) wilde VEP de wedstrijd keren, maar juist wij 
kregen goede kansen nu. Davy 2 keer alleen op de keeper 
af, maar helaas naast geschoten en beide Wesley’s voorin 
kregen de tweede goal ook niet gemaakt. Verdedigend ston-
den we meestal prima en hielden we VEP redelijk van onze 
goal. De wedstrijd bleef door deze stand wel spannend tot 
de laatste seconde. 
Na het laatste fluitsignaal stapten we uitermate tevreden 
van het veld en moeten we proberen nu ook in de compe-
titie wedstrijden gaan winnen. Als we het combineren op 
de trainingen ook in de wedstrijden durven uit te voeren, 
gecombineerd met de strijd van vandaag, gaat dit zeker 
goedkomen.
Laat het zien mannen.

Peter de Jong

Ammerstol begint de wedstrijd gelijk agressief en gaat direct 
richting het doel. In de 17e minuut moeten onze dames er 
aan geloven en scoort Ammerstol het 1e doelpunt vanaf 
de rechterkant. De Siveodames laat zich niet kennen en 
Joanna speelt drie dames voorbij en schiet op doel, helaas 
kan de keeper hem nog uit de hoek vissen. Vervolgens 
scoort Ammerstol het tweede doelpunt en kijkt Siveo tegen 
een 0-2 achterstand aan. Er wordt niet opgegeven en er is 
weer een mooie actie van Joanna, deze keer samen met 
Kim. Kim schiet, maar helaas, de keeper reageert snel en 
heeft hem weer te pakken. 
Met een 0-2 achterstand gaan we uiteindelijk naar de 
kleedkamer voor een peptalk van onze trainer. De start van 
de tweede helft is slecht, er wordt binnen de eerste minuten 
van de tweede helft een doelpunt gescoord door Ammerstol. 
De 0-3 begint nu toch wel beangstigend te worden. De mo-
gelijkheden zijn er wel voor Siveo, maar er wordt maar niet 
gescoord. Na een half uur in de tweede helft komt Siveo 
zelfs met 0-4 achter. 
Maar er wordt nog steeds gevochten voor een doelpunt en 
die inzet wordt beloond. In de 80e minuut komt Cynthia door 
een mooie loopactie één op één met de keeper te staan. 
Ze bewaart haar rust, kiest een hoek en schuift hem netjes 
over de grond in de rechterhoek. De keeper is kansloos en 
de Siveodames haasten zich naar het eigen veld om een 
tweede doelpunt te scoren. Gelijk na de aftrap van Ammer-
stol wordt de bal veroverd en gaat Kim razendsnel op de 
keeper af. Cynthia is goed meegelopen, Kim schiet de bal 
naar Cynthia en Cynthia schuift de bal wederom keurig in 
het rechterhoekje: 2-4! Vijf minuten later krijgt ook Kim een 
mooie kans om de scoren. Één op één op de keeper en ze 
scoort zo door de benen van de keeper door de 3-4. Helaas 
konden we er geen 4-4 meer van maken, maar wat knap 
van de dames om met nog 10 minuten op de klok en een 
0-4 stand er nog een 3-4 stand van te maken. 

Ellet Versluis

We startten met Daniel op doel, Jan, Bryan, Marc en  
Richard achterin, Remco, Gerwin  en Max op het midden-
veld en 3 spitsen Joey, Jasper en Wesley V. Wissel zaten 
Kevin, Wesley en Davy. Marco was afwezig.
Na een goede warming up begonnen we sterk aan de 
wedstrijd. De bal lieten we goed rondgaan en bij balverlies 
stonden we direct kort op de tegenstander. Het spel speelde 
zich voornamelijk af op de helft van VEP en we kregen 
mogelijkheden. VEP probeerde vooral fysiek ons spel te 
verstoren, wat ons ook de nodige vrije trappen opleverde. 
Na ca. 10 minuten speelde hun keeper de bal zo in de voe-
ten van Jasper, die dit meteen afstrafte en 0-1 inschoot.
Hierna hielden we nog een minuut of 10 het speloverwicht, 
maar gingen we meer en meer meedoen met het fysieke en 
lange ballenspel van VEP. Het werd van beide kanten zeer 
rommelig en onverzorgd met vaak alweer balverlies na twee 
balcontacten bij ons of bij hun. Echte kansen leverde dit 
spel nauwelijks meer op. Met deze stand gingen we rusten.
In de rust weer duidelijk aangegeven dat we echt veel meer 
moesten gaan voetballen door meer rustig en verzorgd 
voetbal te spelen en zo de bal in de ploeg te houden en 
de voorsprong niet meer weg te geven.. Kevin en Jasper 

Siveodames 
komen heel knap terug

Driemaal is scheepsrecht 
voor Siveo-A

Op 10 november j.l. waren de dames al vroeg op ‘de Beemd’ te vinden. zij waren met 
het hele team lekker aan het ontbijten. Even een gezellige start van de dag was de 
gedachten van de trainer en coach Johan Leeman en assistent madelon wolmerstett. 
dit werd ook zeer gewaardeerd door de teamleden en bij deze bedankt namens het 
hele team. na dit lekkere ontbijt moest er natuurlijk ook gevoetbald worden. Om 10.00 
uur was de start van de wedstrijd tegen ammerstol. 

Eindelijk hebben we met Siveo-a  van VEp gewonnen. na de eerste wedstrijd in de 
bekerpoule met 3-1 verloren te hebben en later de competitiewedstrijd onverdiend 
met 2-1, kwamen we zaterdag 1 december in de tweede ronde van de beker wel als 
winnaar van het veld. 

kEnnISmakIng mEt ÉÉn Van 
dE damES

cynthia Verhage is begonnen 
met voetballen toen ze 14 jaar 
oud was. dit team speelde 
toen onder leiding van Lucas 
gans. nu zes jaar later heeft ze 
al twee jaar ervaring opgedaan 
bij de meisjes, een jaar bij 
dames 2 en al drie jaar bij da-
mes 1. de positie in het veld is 
eigenlijk altijd linksbuiten ge-
weest. Op dit moment studeert 
cynthia aan de hogeschool 

van arnhem en nijmegen psychomotorisch therapie en 
bewegingsagogie. hiermee wil ze na de studie het liefst 
in een revalidatiecentrum werken. 

de leukste wedstrijdmomenten van cynthia zijn: alle 
momenten van scoren en toch ook wel de derde helft. 
ze geniet in de derde helft graag van een jillz, oftewel, 
vrouwenpils. Buiten de leuke momenten heeft cynthia 
ook genante momenten gekend in het veld. Bijvoor-
beeld dat ze een keertje op doel schoot en dacht dat 
haar onderbroek scheurde. gelukkig was het maar het 
binnenbroekje van haar voetbalbroekje.
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Brandweer bracht Sint op de Beemd 
Op 30 november bracht de Sint met zijn pieten een bezoek aan de Beemd. de kinderen 
werden om 18:30 uur verwacht en begonnen met een spelencircuit in de hal. rond 19:00 
uur klonk de sirene van de brandweer. die was zo vriendelijk om Sint en zijn pieten op 
spectaculaire wijze bij Siveo te brengen.

Na een rondje op het hoofdveld te hebben gereden – met 
een zwerm kinderen achter zich aan – was het tijd voor 
voetballen tegen de pieten. De pieten hebben hun best ge-
daan, maar vaak waren de kinderen te sterk voor de pieten!

Rond 19:30 uur was het dan eindelijk zo ver. Nadat alle 
kinderen een plekje in de kantine hadden gevonden was het 
tijd voor een glaasje limonade met natuurlijk pepernoten van 
de pieten. Sinterklaas wist over ieder elftal veel te vertellen! 
Zijn pieten hadden goed onderzoek gedaan naar iedereen.

Toen was het tijd voor de cadeaus. Alle kinderen kregen een 
gele Siveo-rugtas en een chocolade-pietje. Aan alle blije 
gezichten te zien was de avond geslaagd!

Iedereen die meegeholpen heeft aan dit feest: hartelijk 
bedankt!

Cora Loenen-Kastelein.

aan ‘t eind van ‘t afgelopen seizoen besloten ton, monique en margriet te stop-
pen met hun bezigheden binnen de Jc. de “voorzittershamer” werd opgepakt 
door cora Loenen die al een jaartje meedraaide. met cora heb ik vorig seizoen al 
“effe gebabbeld”, nu wil ik de andere nieuwelingen effe aan jullie voorstellen:

Arnold is vanaf de F-jes lid van ons geel-blauwe cluppie en 
speelde na z’n jeugdtijd al direct in het 1e van Siveo. Werd 
in 2000 kampioen maar moest wegens een blessure enkele 
jaren geleden stoppen met het spelletje. Hij speelde 190 
wedstrijden in Siveo-1. Arnold deed  bardienst op zater-
dagavond en na ook hiermee gestopt te zijn vond hij het nu 
weer eens tijd om iets te gaan doen. Net voor de zomerstop 
werd hij benaderd door een jeugdcommissielid om te vra-
gen of de jeugd niet iets voor hem was. Hij zei spontaan JA 
op deze vraag omdat iets doen met en in de jeugd hem erg 
leuk lijkt. Hij vindt het  een uitdaging! Niet dat ik zo creatief 
ben vertelt hij, maarre daar hebben we Els toch voor....
Arnold is contactpersoon voor de E en F.

Corné Kuijer
Dan de laatste nieuwe ster van de 
Jeugdcommissie: Corné Kuijer, ge-
boren op de grens van Nieuwkoop 
en Zegveld, maar nu is het plekje 
waar hij ter wereld kwam “veroverd” 
door Zegveld. Corné zag z’n eerste 
levenslicht op 6 maart 1974, woont 

nu in de Korensloot met zijn vriendin Petra en zoon Mike. 
Speelt graag een potje klaverjas met Cees Heikoop (bij 
Siveo) en voor een potje poolen in Woerden is hij ook zeker 
te porren.
Petra is ook geen onbekende van ons, zij voetbalt bij de 
dames en zoon Mike is elke zaterdagmorgen te vinden 
bij de puppy’s net als Ian. Heeft daar zaterdag z’n eerste 
doelpuntje mee gepikt!
Corné was 9 jaar toen hij voor t eerst z’n voetbalschoenen 
aandeed. Hij voetbalde in de E,  heeft de jeugd met ‘vlag 
en wimpel’ doorlopen vertelt hij en balde tot zijn 27e, helaas 
moest ook hij afhaken wegens blessures. Heel soms trapt 
hij nog een balletje mee in het 4e, 5e of 6e. Corné speelde 
153 wedstrijden in Siveo-1.
Hij doet al wel zo’n 20 jaar bardienst en zat ook vele jaren 
in de toernooicommissie, stond samen met Koos en Sander 
achter de BBQ met stratenvoetbal en nu heeft hij een plek 
ingenomen in de Jeugdcommissie. Hij wilde naast z’n 
bardienst ook nog wel iets anders doen maar niet iets met 
wekelijkse verplichtingen. De jeugdactiviteiten leek hem wel 
wat, zelf vond hij het altijd leuk dat er naast voetbal ook nog 
andere dingen voor de jeugd geregeld werden. “Nu kan ik 
er zelf een steentje aan bijdragen” zegt hij, te beginnen met 
een goed draaiboek te maken...hij is contactpersoon voor 
de A en B en hij heeft d’r echt zin in....

Margriet Vermeij

Els van Dam-van Tricht 
Els is geboren in Rotterdam op 17 
november 1977. Zij woonde in die 
tijd in Mijnsherenland, toen ze 5 jaar 
oud was verhuisde de familie naar 
Zegveld waar ze nu nog woont.
Els is werkzaam in het RPC in 
Woerden, ze is activiteitenbegeleid-

ster en probeert er voor te zorgen dat patiënten iets anders 
om handen hebben. Bij haar “hoeft” niks, men is lekker 
actief bezig zonder iets te “moeten”.

Els is getrouwd met Miquel, ook geen onbekende binnen 
ons geel-blauwe cluppie, hij voetbalde bij Siveo tot hij last 
kreeg van hardnekkige blessures die hem deden besluiten 
te stoppen.
Daarna was hij nog heel was jaartjes actief als vlagger 
van ons vlaggenschip en nu draait hij nog regelmatig een 
bardienstje. Samen hebben zij 2 jongens: Ian en Owen. Ian 
heeft z’n draai al gevonden bij onze puppy’s.
Maar niet alleen Miquel, ook Els is al heel wat jaartjes actief 
bij Siveo, zij was bijvoorbeeld enkele jaren verzorgster bij 
ons damesteam en wast de tas van het eerste!
Na eerst altijd bezig te zijn op de achtergrond , besloot ze 
nu wel een plekje te willen in nemen in de Jeugdcommissie, 
ze wilde meer betrokken zijn bij ons cluppie. Els gaat de 
functie als secretaris vervullen en is contactpersoon van de 
meisjes binnen de JC.
Els heeft zelf nooit gevoetbald maar wel speelde ze hand-
bal. Verder vertelt ze dat ze graag wandelt en een tochtje 
maakt op de fietsen waar we erg blij mee zijn: ze is graag 
creatief bezig en zulke mensen kunnen we zeker gebruiken!

Arnold Beiboer
De tweede nieuwkomer is: Arnold 
Beiboer, voor Siveo-insiders beter 
bekend als Ab of Appie Beiboer.
Ook Arnold is net als Els geen 
geboren Zegvelder maar zijn 
wiegje stond in Oudewater. Dit 
“geelbuikje” opende zijn oogjes op 

11 februari 1978. Op 11-jarige leeftijd verhuisde hij naar de 
W.Alexanderstraat in ons dorpje na eerst nog even een tus-
senstop gemaakt te hebben in Nieuwveen en de Meije.
Hij is getrouwd met Daniëlle en zij hebben twee kinderen: 
Amy en Dean, of hij ook nog andere hobby’s heeft naast 
(het biertje pakken bij) Siveo? Zeker wel genieten doet hij 
van z’n vijver in de achtertuin en van de vogels, kanaries, 
zebravinkjes en kwartels in de volière.

effe voorstellen  
De nieuwe leden van de Jeugdcommisie
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zwammerdam had al zijn wedstrijden gewonnen dus ook hier wisten we dat we wat 
konden verwachten. de opstelling hadden we iets aangepast en vooral gezegd dat 
we het duel moesten aangaan en deze winnen. En dat deden we. wat een prachtige 
strijd hebben we geleverd als team. Vanaf het eerste moment hebben we een stempel 
gedrukt op de wedstrijd. Ik vermoed dat zwammerdam dit toch niet verwachtte. 

We baalden maar zagen ook kansen. Hoewel Zwammer-
dam wel beter stond lieten we ons niet wegzetten. Het 
volgende doelpunt was weer voor ons. Via rechts kwam 
Mathijs voor het doel en deze ging er ook in 1-2. Nu kreeg 
Zwammerdam weer een mogelijkheid en als Gerben niet 
van die lange benen had, had ie er zeker ingezeten. Nu 
kon hij de bal wegschieten (met een sliding) voordat de bal 
in het net ging. Ook het volgende moment was voor ons. 
Mathijs schoot voor het doel maar de bal was te hard om te 
controleren. Zo jammer. 
Een doelpunt uit het boekje
In de 18e minuut mocht Dave proberen op het doel te schie-
ten. Helaas, mis. In de 20e minuut werd het 1-3 voor ons. 
Ik dacht nog: “Wat gebeurt hier”. Zo veel kansen. Na een 

een doelpunt voor ons. Stan schoot vanaf links. Helaas. 
11e minuut, corner voor Siveo . In de 13e minuut kwam 
Zwammerdam dan toch gelijk. Wederom gewoon een goed 
doelpunt (4-4). 

In de 15e minuut wordt Stan uit het veld gestuurd. Heel 
verbaasd en natuurlijk kwaad. Hij werd afgeklemd door 
een speler van Zwammerdam en hij rukte zich los. Dit werd 
gezien door de scheidsrechter als een slaande beweging. 
Volgens Stan was dit niet zo. Ook in deze wedstrijd viel het 
me op dat er zoveel werd gemopperd door de tegenstander. 
Altijd maar commentaar op alles. Als je blijft voetballen, 
hoeft dat toch niet ! 
In de 22e minuut weer een corner voor Zwammerdam, 
prima gepakt door Sam. Daarna corner voor ons in de 25e 
minuut. Na een prima actie van Wilbert op Mahijs die weer 
op de boomstam/keeper schoot en vervolgens naast ging. 
Uit deze corner kwam de bal plotseling voor Yaniek. Geen 
tijd om na te denken, gewoon schieten. Jammer dat de 
bal net stuiterde. Vrij voor het doel, met een klein tikje te 
scoren maar toch gelukt om de bal over te schieten. Als je 
erop traint lukt het niet. Hier had ie gewoon pech dat ie wat 
stuiterde. Net als bij de profs. Die kunnen het ook. 

Slotfase nekt ons
Ik begon te denken, waarom fluit ie niet af. Gelijkspel is ook 
goed. Sam trapte op een gegeven moment de bal in het veld. 
Nu is Gerben weer niet de kleinste maar toch lukte het Sam 
om de bal vol op het hoofd van Gerben te schieten. Auw, dat 
doet zeer. Zeker als je het niet verwacht en ie van achteren 
komt. Gelukkig geen schade. Voordeel van jong zijn. Dan is 
er nog ruimte in de schedel. In de 27e minuut redt Gerben 
weer door de bal weg te schieten van de doellijn. 
Toch kregen wij ook nog een kansje. Via Dave op Mathijs. 
Even later kreeg Dave nog een tik tegen het hoofd in een 
duel. Kan gebeuren, fijn is het niet. Wederom geen schade. 
Dave is weer wat steviger. Vlak voor tijd nog een corner wat 
geen corner was. Timen in duel met een tegenstandster en 
hij werd in de luren gelegd. Oei, wat was hij boos. Gelukkig 
was zijn vader de dader. Hij dacht dat de bal achter ging via 
zijn benen wat niet het geval was. Er volgden nog 2 corners 
voor Zwammerdam. Uit de laatste corner kwam ook het 
laatste doelpunt. Je zag het aankomen.  Het leek een flip-
perkast voor ons doel met als resultaat dat een speler van 
Zwammerdam de bal voor zijn voeten kreeg en hem in de 
laatste seconde in het doelnet plantte. Zo ontzettend jam-
mer. Weer die laatste minuut (blessuretijd).
Zwammerdam juichte natuurlijk, wij droogden onze tranen. 
Boven staan in dit verhaal veel dezelfde namen maar ook 
de andere hebben vele meters gemaakt en als team ge-
streden. Ik kan niet anders zeggen dat we een fantastische 
wedstrijd hebben gezien met de complimenten aan het hele 
team.  Ga zo door.

Ton van Westerop

NB Wij pakten dit wel heel gedetailleerde verslag met al zijn 
ups en downs van de site. Zie voor meer verslagen: 
www.siveo.nl/teams/wedstrijdverslagen.

Het begin ging aardig gelijk op. We zagen dat Zwammer-
dam snelle mannen over de vleugels had. Onze verdedigers 
moesten letterlijk alle noppen bijzetten. Sam op doel had 
een echt goede dag met schitterende reddingen. Hier kon je 
laten zien wat je waard was. Direct na 3 minuten was daar 
zijn eerste redding. Toch was het eerste doelpunt voor ons. 
Na 5 minuten werd de bal voorgegeven door Mathijs die 
zich had vrijgelopen en Stan scoorde de 0-1. Onhoudbaar 
voor de keeper. Na een minuut of 7 kwam Stan weer alleen 
voor de keeper maar die dook mooi op de bal. Jammer. Na 
10 minuten werd op een ingooi van Zwammerdam door ons 
niet alert gereageerd. De bal werd voorgegeven waar 3 man 
van Zwammerdam vrij stonden en konden uitkiezen wie 
hem mocht maken. Kanloos voor Sam 1-1.  

serie overspelen; Mathijs naar Wilbert, Wilbert naar Stan en 
hij schoot door het midden met een prachtige lob over de 
keeper in het doel. Een uit het boekje. Nu eens niet als een 
kogel maar beheerst. Deze wedstrijd had zeer veel corners. 
Daar houden wij niet zo van want vroeg of laat gaat ie er 
in. Dat zagen we de afgelopen twee westrijden gebeuren. 
In de 21e minuut kreeg Zwammerdam weer een corner. 
Deze werd netjes ogepakt door Sam. In de 25e minuut een 
kansje voor Mathijs. In de 27e minuut een prachtige redding 
van Sam gevolgd door een super redding in de 30 minuut. 
Een speler van Zwammerdam kwam vrij voor het doel maar 
Sam had hem wel. Toch werd het 2-3. Zwammerdam kwam 
over het middenveld en schoot hem gewoon netjes in het 
doel. Niets op aan te merken behalve dat we het niet leuk 
vonden. Daarna werd het 2-4. Niets vermoedend kwam 
Dave ook in het doelgebied. Mathijs speelde Dave aan en 
die maakte zijn doelpunt. Het was een prachtig doelpunt. 
Eerlijk is eerlijk, hij is gegund. Het niveau is zwaar voor hem 
en dit is een prima opsteker. 
Zwammerdam kwam weer door het midden. Bijna doelpunt. 
Ook Wilbert voorkwam met een sliding een tegendoelpunt. 
Helaas met een 3-4 gingen we de pauze in. Zwammerdam 
scoorde over links. Gewoon goed uitgespeeld. We waren 
dus niet kansloos. We zagen een prachtige strijd waar 
we vol tegenaan gingen. Zo willen we het vaker zien. Nu 
moesten we de beruchte 2e helft nog spelen. Waar we vaak 
de boot ingaan. Gebrek aan conditie en verslapping van de 
aandacht. Dat gebeurde deze keer niet. We wilde eens niet 
verliezend afsluiten.
In de tweede helft bleef ik schrijven. Gelukkig was Ruud 
Klein deze keer vlagger. Daardoor had ik mijn handen vrij 
om te schrijven. Dat was ook hard nodig. Er gebeurde zo 
veel en zo snel. 

Smerige overtredingen
Bijna een tegendoelpunt al in de eerste minuten. Een foute 
terugspeelbal die te langzaam ging werd opgepakt door 
Zwammerdam maar gelukkig geen doelpunt. 
Daarna een smerige overtreding op de enkels van Wilbert. 
Hij speelde zijn tegenstander uit en ging op het doel af. Zijn 
opponent vond dit kennelijk niet leuk en trapte letterlijk na 
op zijn enkels. Ik hoorde de tik aan de andere kant van het 
veld. Bij de profs was het waarschijnlijk rood. Nu slechts 
een waarschuwing. Ik denk dat de scheids het niet aan durf-
de om hem van het veld te sturen. Later moest de scheids 
toch ingrijpen. Dezelfde man bleef trappen. Nu was het een 
vrije trap voor ons. Wel wisselde Wilbert even met Sander 
om bij te komen van de schik en pijn. In de 5e minuut moest 
Sam weer laten zien waar die voor was meegekomen. Met 
een prachtige redding voorkwam hij een doelpunt. Zwam-
merdam had zijn keeper gewisseld voor een boomstam. 
Groot en stevig. Psychologische zet? Volgens mij waren er 
ook enkele andere wissels. Ze speelde duidelijk beter en 
wij moesten meer in de verdediging. We merkten toch wel 
enig verschil in kwaliteit maar we lieten het er niet bij zitten. 
Na een 6 tal minuten moest de scheids dus toch ingrijpen 
en werd een speler van Zwammerdam voor 5 minuten ge-
schorst. Wederom grof spel deze keer op Stan die het toch 
al het zwaar te verduren had. Na 10 minuten was het bijna 

Siveo-C hard strijdend 
eervol ten onder!
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Samenstelling:
Voorzitter  : Cora Loenen-Kastelein (06-12761558)
Leden  : Arnold Beiboer (06-48287002)
 : Els van Dam (06-48738653)
 : Corné Kuijer (0348-692339)
wedstrijdsecretaris : Edwin Hoogerbrugge (0348-422927)
Jeugdlotto  : Leo Pouw

Sinterklaasfeest voor de F en puppy’s
Op 30 november brachten de Sint en zijn pieten een bezoek 
aan Siveo. Zie elders in dit blad voor een verslag.

Bingo/Filmavond C, D, E en meiden E en C
Op 25 januari a.s. zal er een bingo/filmavond georganiseerd 
worden voor bovenstaande elftallen. We zijn druk bezig 
met de voorbereidingen om er een gezellige avond van te 
maken! De uitnodiging volgt.

Puppy’s
De reeks puppy-voetbal is afgelopen. We zijn begonnen 
met 21 puppy’s en uiteindelijk met 17 geëindigd. We kunnen 
terugkijken op een geslaagde reeks. In het voorjaar zijn er 
weer plannen voor nieuwe puppytrainingen.
Goed om te zien dat er in ons dorp zoveel fanatieke voet-
ballertjes wonen! 

Een greep uit de selectie:
Juup ton: Juup kan heel goed voetballen en scoort de 
ene na de andere goal. Het maakt niet uit bij wie hij in het 
team zit, hij wint altijd. Bij deze willen we iedereen alvast 
gaan waarschuwen, JUUP KOMT ERAAN!! robbe van der 
hooren: Robbe wil heel graag scoren maar dat lukt niet 
altijd, daarom wil hij het liefste op de goal staan. roel groot 
Bruinderink: Roel is een dorstige jongen. Het gebeurt dat 
hij na 10 minuten al vraagt of het al bijna limonade-tijd is. 
mike kuijer: Mike wordt later net zo’n goede voetballer 
als zijn vader. tara Bunnik: Tara heeft speciaal voor de 
puppy-voetbal nieuwe voetbalschoenen gekocht die ze aan 
iedereen liet zien. Bram pak: Bram is vaak drukker met zijn 
grote vriend Noud en zichzelf dan met het spelletje. Maar 
elke week weer komt hij met veel zin en plezier een balletje 
trappen. Daarvoor is ook een compliment en bedankje voor 
de trainers op zijn plaats. 

Verder zijn er weinig bijzonderheden. Als iets niet gaat 
zoals het zou moeten, horen we dit graag!

We wensen iedereen alvast gezellige feestdagen 
en een gezond en sportief 2013!

Namens de jeugdcommissie,
Cora Loenen-Kastelein

B e r i C H t e N  V A N  D e  j e u G D C O M M i S S i e

Siveo toernooien op 25 mei 2013
ochtend   ochtend   middag   middag   
Siveo D1   Siveo D2  Siveo C1  Siveo MC1  
Rkdes D3   Aalsm United D6   Kamerik C1   Vriendenschaar MC1  
Aalsm United D5   Kamerik D2   Vriendenschaar C6   Focus MC1   
Kamerik D1   Vriendenschaar D5  Odijk C4  Dios MC1   
Vriendenschaar D3   Focus07 D6     KDO MC1

Siveo toernooien op 1 juni (’s ochtends)
Siveo F1  Siveo F2   Siveo F3  Siveo F4g          Siveo Pups 
Nieuwkoop F4   Nieuwkoop F6   Nieuwkoop F7   Kamerik F3         Vep Pups 
Alkmania F2   Alkmania F3   Aalsm United F9   Focus07 F10   
Aalsm United F5   Aalsm United F7   KDO F4   MVV F4   
KDO F3   Focus07 F8   Focus07 F9   Odijk F3

Siveo toernooien op 1 juni (’s middags)
Siveo E1   Siveo E2   Siveo ME1   
Altior E2   Altior E3   Alkmania ME1    
Aalsm United E8   Alkmania E3   Focus07 ME1    
MMO E1   Aalsm United E9   Odijk ME1 ???    
KDO E3   MMO E2   DSO Ultr. ME1 ???

uittoernooien Siveo teams
team   datum/tijd   tegenstander  
A1   30 maart    NSV  
B1   24 mei (vrijdagavond)  TAVV B2  
C1   1 april    KDO C3  
MC1   1 juni    Aalsm United MC1   
D1   1 juni    Kamerik   
D2   1 juni     Kamerik   
E1   30 maart    RKDES   
E2   30 maart    RKDES   
ME1   30 maart    Vriendenschaar ME1   
F1   30 maart    RKDES F6   
F2   30 maart    RKDES F7  
F2   11 mei    Zevenhoven  
F3   18 mei    MMO  
F4g   18 mei    MMO 

Voor het einde van het 
seizoen (mei/juni 2013) 
hebben we de toernooien 
weer bijna rond.  

zie onderstaande. dus 
noteer de data’s vast in 
uw agenda’s.  uiteraard 
onder voorbehoud van 
eventuele wijzigingen. 
kortom check met enige 
regelmaat de website 
voor de meest recente 
info. www.siveo.nl/pro-
gramma/toernooien.

de toernooicommissie,
ton westerop & 
Bernie Beiboer

toernooicommisie@siveo.nl 

j e u G D t O e r N O O i e N  2 0 1 3
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De F2 bij 
de Sint !!

Voor de F2 heeft de Sint een rijmpje bedacht.
Ja, dat hadden jullie niet verwacht.

De F2 is een hele leuke ploeg,
die al menig tegenstander versloeg.

Twee topcoaches langs de lijn,
dat is voor iedereen fijn.

Jesper is de kleine dribbelaar,
en zorgt met zijn kapbewegingen voor veel gevaar.

Job geeft veel aanwijzingen, kortom de tacticus,
en klaart met zijn team elke klus.

Faab blijft maar heen en weer gaan,
en weet zo elke tegenstander te verslaan.

Sem scoort heel erg vaak,
van de F2 schoot hij het meeste raak.

Luuk is de man van de onmogelijke ballen,
uit de vreemdste hoeken weet hij ze er in te knallen.

Mike is natuurlijk onze stofzuiger,
en wordt met de week beter, sneller en ruiger.

Maico is de man van de harde trap,
nee als hij schiet, dan is dat zeker niet slap.

Marijn is onze steun en rots achterin,
menig vijandelijke aanvaller heeft het bij hem niet naar zijn 
zin.

Onno is een altijd vrolijke ballenveroveraar,
voor tegenstanders geen pretje, zelfs een beetje naar.

Brooklyn is er net bijgekomen,
en komt op het trainingsveld al regelmatig zijn voetbalkun-
sten vertonen.

Omdat jullie altijd zo je best doen op de grasmat,
en vast nog niet genoeg kadootjes hebben gehad.

mogen jullie nu naar de Sint komen,
dan zal die jullie nog eens extra belonen.

Groetjes, de Sint

F1 - de trots 
van SIVEO !!

Onze F1  heeft negen superfanatieke spelertjes. Enne, niet 
te vergeten: twee zeker zo actieve leiders, Eric en Martijn.
Brian is de man van de ‘punter’ en staat z’n mannetje ach-
terin, waar hij vaak net op het juiste plekje te vinden is. 
Ook neemt hij graag een cornertje, uiteraard met de ‘punt’ 
en weet vaak daarbij ook een doelpuntje mee te pakken.
Dawid, bekend om zijn fraaie “sleepbeweging”, hiermee 
weet hij de tegenstander in de luren te leggen en dan staat 
hij dikwijls op ‘t juiste plekkie om te scoren.

Mark is duidelijk de man van de praatjes en hij vindt zichzelf 
heel goed. Nu kan hij ook best goed keepen en als speler is 
hij ook de motor van het middenveld. Dan weet hij vaak een 
doelpuntje mee te pikken.

Marnix staat bekend om zijn rushes langs de zijlijn en zijn 
harde voorzet. Hij weet daarmee Stan altijd goed te vinden. 
Over z’n strafschoppen kunnen we zeggen dat ze er altijd 
loeihard ingaan!

Niels is de man van de uittrap. Hij heeft als keeper een 
geweldige uittrap waaruit menig aanval begint. Maar hij kan 
ook uitstekend uitkomen om z’n tegenstander van scoren af 
te houden.

Otto heeft gewoonweg veel kracht, een echte stoere 
“top”verdediger die af en toe  naar voren gaat om gewoon  
eventjes te scoren.

Stan is zeker de man van de bijzondere acties, de assists, 
zoekt graag de combinaties en weet vaak te scoren. Stan 
staat vaak op de juiste plek als Marnix een voorzet geeft.

Stijn is duidelijk van de momenten. Hij kiest zijn momenten 
uit en dan moet de tegenstander echt oppassen. Hij duikt 
regelmatig op voor de goal van de tegenstander en pikt z’n 
goaltjes mee, puur op doorzettingsvermogen.

Tibbe is de man van de pirouette, waar hij menig tegenstan-
der mee dolt. Voorin combineert hij goed met Stan en ook 
Tibbe weet het net inmiddels te vinden.

Kortom spelertjes en leiders waar we trots op mogen en 
kunnen zijn! 
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Uit de kleedkamer van de F3

Allerjongste F4m de 
talentjes van de toekomst!

het team van de F3 bestaat uit 6 meiden en 3 
jongens, gelukkig weten de 3 ”mannnen” zich 
goed staande te houden bij al die meiden... ze 
worden niet voorbij gelopen in het veld... en in 
kletsen doen zij ook niet onder bij de dametjes.
dat kunnen de jongens net zo goed als de 
meisjes... zelfs tijdens de wedstrijden.. voetbal 
is ook een sociaal gebeuren, dus dat moet 
soms kunnen; al denken ouders en soms ook 
leiders daar wel iets anders over.

Er zit ook een flinke vordering in met voetballen, er 
worden steeds meer wedstrijden gewonnen. Dat 
komt natuurlijk door dat goede overleg onderling.
Het trakteren door de leiders na een gewonnen 
wedstrijd is op een lager pitje gezet, het gaat na-
melijk best in de ‘papieren’ lopen voor de begelei-
ders... en dat zegt genoeg lijkt me.
Voor de wedstrijd wordt er altijd begonnen met een 
yell,.zonder yell kan de aftrap niet worden geno-
men. Soms moeten scheidsrechter en tegenstan-
der eventjes wachten, gelukkig wordt dat altijd wel 
voor lief genomen!
Bij de start van dit seizoen kende de F3 een keeperspro-
bleem, niemand ging voor z’n plezier tussen de palen staan, 
nu is dat echter veel anders, nu moet er gepland worden 
wie MAG keepen, soms gebeurt dit al drie weken van te 
voren.
Suze,Sahra en Hugo keepen het meest en zij hebben al 
heel wat keertjes de tegenstander van een doelpunt af 
weten te houden. Nu moet de tegenstander sowieso eerst 
langs Donna en dat is al knap lastig. Marieke, Sanne en 
Bastiaan zijn actief op het middenveld, ze lopen van voor 

Onze F4 bestaat uit acht hele fanatieke man/
vrouwschappen!

Alle acht staan ze hun mannetje of vrouwtje, te 
beginnen bij Bram, Bram heeft nog niet zolang 
geleden zijn allereerste doelpuntje gescoord en 
wij zijn daar supertrots op.
Frank, da’s de tijger in ons doel, een knappe 
vent als je daar zomaar langs komt.
Nick is de topscoorder van het team, hij prikt de 
bal nogal eens tussen de palen van de tegen-
stander.
Levi is altijd onze vaste reservekeeper en staat 
z’n mannetje.
Kees heeft de prima eigenschap dat hij altijd op 
het goede plekkie staat en onze drie dametjes 
in het team, Roos, Joelle en Noelle gaan er 
elke wedstrijd helemaal “voor”. Zij maken het de 
tegenstanders er bepaald niet gemakkelijker op! 

Kortom, onze talentjes voor de toekomst.

naar achter, verdedigen mee of geven een voorzet naar 
Julia en Stanley. En die weten er best vaak hun voordeel 
mee te doen en een goaltje mee te pikken.
Het is zelfs zo: vanwege de grote sprongen vooruit van dit 
team zijn ze pasgeleden gefilmd door een heuse TV ploeg, 
RTV Woerden/Utrecht. Binnenkort zullen ze dus te zien zijn 
op TV (de datum van uitzending is nu nog niet bekend maar 
zal opgehangen worden op het prikbord in de kantine).
Er wordt onderling nooit gezeurd of gescholden door de 
mannen en vrouwen van dit team en daar zijn de leidsters 
Viola en Marian maar wat blij mee. Zij zijn echt trots op hun 
team.
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SiVeO-KLAVerjASSeN …..
KANSeN VOOr ieDereeN !!!

Als op de gezellige klaverjasavonden van Siveo iets duide-
lijk is geworden, is het wel dat winnen en verliezen dichtbij 
elkaar ligt. Klaverjassers die de ene week de poedelprijs 
kregen toebedeeld, pakten een volgende keer zomaar weer 
een hoofdprijs. De standen van de afgelopen weken waren 
als volgt. 

Stand 21 september 2012
1. Dolf Muller sr en jr 5104 punten
2. Koos Jansen en Bram Angenent 5029 punten
3. Maarten en Lucy de Bruin  4824 punten
4. Jan de Kruijf en Hans Guldener 4775 punten
5. Kees Heikoop en Corné Kuijer 4735 punten
P. Cees Methorst en Arie van Leeuwen 3481 punten

Stand 19 oktober 2012
1. Ineke Voorend en Leo Pouw 5271 punten
2. Paulien Ton en Marianne Overtoom 5184 punten
3. Dolf Muller sr en jr 5120 punten
4. Petra Woerde en Gerda Machgeels 4920 punten
5. Maarten en Lucy de Bruin 4904 punten
P. Anton van Kippersluis en Arie van Leeuwen 3768 punten

Stand 16 november 2012
1. Dolf Muller sr en jr 5440 punten
2. Frank van der Vaart en Aart Jan Ton 5217 punten
3. Kees Heikoop en Corné Kuijer 5195 punten
4. Piet Muis en Rina van Leeuwen 4995 punten
5. Cees Methorst en Arie van Leeuwen 4942 punten
P. Maarten en Lucy de Bruin 3643 punten

De laatste klaverjasavond van het jaar is er boutklaverjas-
sen op vrijdagavond 21 december 2012.
De volgende avonden zijn in 2013 op 18 januari, 15 febru-
ari, 15 maart, 29 maart en 19 april. Aanvang steeds 20.00 
uur. De avonden op de Beemd zijn voor iedereen toegan-
kelijk en er wordt gespeeld met een vaste maat volgens het 
Rotterdamse systeem.   

Dick van den Hoeven

De SIVEO 
puppy’s van 2012

Iedere zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur trainen 
onze allerjongste geel-blauwen onder leiding van de des-
kundige trainers: wiljo, nick, ariën en Edwin.
Dit seizoen werd er gestart met ongeveer 20 jongens en 
meisjes. De meesten zijn er elke week en da’s best druk op de 
vroege morgen. Er is zelfs een jongetje dat al voor de 4x puppy 
is: Brain Breedijk, dus die is einde van dit seizoen echt klaar 
gestoomd om door te gaan naar de F. 
Juup Ton is er ook elke week, volgens insiders een talent, hij 
scoort het ene na het andere doelpunt, maakt niet uit in welk 
team hij zit, dusse: iedereen is bij deze gewaarschuwd: Juup 
komt eraan! Robbe is best fanatiek, hij wil altijd scoren maar dat 
lukt natuurlijk niet elke keer en daarom besluit hij om wat meer 
op ‘t doel te staan. Christiaan is een  Ajacied, een echte: of Ajax 
nu wint of verliest, hij trekt trots zijn Ajax-shirt aan en dat zien 
we graag. Roel is een dorstige speler, het gebeurt dat hij na 10 
minuten trainen al vraagt of het limonade-tijd is... Corné, die 
heeft een schot in z’n benen waar menig prof-voetballer trots 
op is en waar veel keepers bang van worden! Hidde komt elke 
week met plezier het spelltjes mee spelen, hij doet fanatiek met 
alles mee, daar kan je er wel een paar van hebben. Dave is er 
eentje die ‘t spelletje goed door heeft en straks als hij er aan toe 
is gaat hij echt wel richting F-jes. Remon loopt de hele training 
over het veld met een grote lach op zijn gezicht, hij vindt alles 
goed en leuk. Siveo kan nog veel plezier aan hem beleven.
Job is nieuw bij de puppy’s dit jaar, doet het goed en we hopen 
dat hij nog lang plezier blijft houden in t’ spelletje.
Ian heeft altijd z’n “harde” kern supporters bij hem, zijn vader is 
er elke week en z’n opa en oma zijn regelmatig van/bij de partij. 
Mike heeft het talent van z’n pa en wordt ongetwijfeld net zo’n 
goede voetballer als z’n vader.
Tara heeft speciaal voor het puppy-voetbal nieuwe voetbal-
schoenen gekocht en liet ze aan iedereen zien.
Lotte is het enige meisje dat echt iedere week komt trainen, 
maar dat maakt haar niks uit, ze houdt zich goed staande tus-
sen de ‘mannen’. Ze gaat het wedstrijdje op het eind steeds leu-
ker vinden. Isabel moet haar grote broer Roel goed in de gaten 
houden en goed opletten wat hij allemaal met de bal doet, dan 
wordt ze vast een prima voetbalster.
Bram is vaak drukker met zijn grote vriend Noud en zichzelf dan 
met het spelletje. Maar hij komt elke keer met veel zin en ple-
zier een balletje trappen. Noud is het maatje van Bram en kan 
de voetbalvelden van ons geel-blauwe cluppie goed in de gaten 
houden, want niemand woont zo dichtbij Siveo als Noud!

Als afsluiting van deze “ronde” puppytrainingen is het jaarlijkse 
Sinterklaasfeest. Na de winterstop, zo rond maart wordt de 
training hervat.

Wil je meer weten over de puppy’s neem dan contact op met 
Edwin de Kruijf.
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pupil (naam) ryan van den hoeven andré kastelein mathijs muit

Wedstrijd Siveo – Lekkerkerk Siveo – Sportief Siveo-Alphia
Datum 8/9/2012 22-09-2012 6/10/2012
Eindstand 1-Mar 1-Jan 1-Mar
Balsponsor Bolton Bouw Patrick van den Hoeven 

transport
Klusbedrijf Verhage

Jouw team/leid(st)er D1, Fergus van den Hoeven 
en Mike van der Steen

D2, Leen Blok, Joost van der 
Horst en Tim Hoppe

D2, Leen Blok, Joost van der Horst 
en Tim Hoppe

Jouw positie Rechtsbuiten Middenverdediger Meestal rechtshalf en rechtsvoor 
maar kan ook van links

Leukste positie Rechtsbuiten, want je kunt 
voorgeven maar ook scoren!

Keeper, dat was ik vorig 
jaar, maar ze vinden me als 
verdediger beter

Spits

Favoriete club Ajax Siveo en Ajax Ajax
Favoriete speler Boerrichter Kenneth Vermeer Ryan Babel
Favoriete speler Siveo Frank van der Vaart, want die 

ken ik goed
Erik Streng Perry Voorend en Erik Streng

Man of the match Frank van der Vaart Perry Voorend, hij dolde in 1x 
3 man uit!

Perry Voorend

Leukste op pupillendag (lange stilte…) Denk toch wel 
de wedstrijd

De wedstrijd Eigenlijk 2 dingen: het doelpunt van 
Perry en dat van mezelf!

Leukste moment wedstrijd Het 2e doelpunt van Siveo, 
die zat er precies in!

De goal van Siveo Doelpunt van Perry. Het minst leuke 
vond Mathijs de irritante fruitvliegjes 
in de dug out.

Gescoord als pupil Ja, maar het was eigenlijk 
niet zo’n superschot

Nee, dat is niet mijn vak Ja, beetje kappen en dollen, zo met 
binnenkant voet erin. Best simpel.

Hobby’s Voetballen, breakdance en 
computeren

Voetballen, orgel spelen en 
dammen

Voetballen, trompet spelen, buiten-
spelen, snoeken

Favoriete eten Pizza margaritha Pizza met ham en kaas Patat, hamburger, frikandel speciaal

pupil (naam) Joris van der horst Jasper koster Lucas timmerman
Wedstrijd Siveo-Moerkapelle Siveo-Bergambacht Siveo-Zestienhoven

Datum 27-10-2012 10/11/2012 17-11-2012

Eindstand 0-2 1-Feb 3-Jan

Balsponsor Arie Groenendijk Van Hanswijk Bolton Ontwikkeling

Jouw team/leid(st)er D2, Leen Blok, Joost van der 
Horst en Tim Hoppe

D2, Leen Blok, Joost van der Horst 
en Tim Hoppe

D2, Leen Blok, Joost van der Horst en 
Tim Hoppe

Jouw positie Rechtshalf, soms mid/mid of 
rechtsvoor

Rechtshalf Veel op rechts

Leukste positie Rechtsvoor Rechtsachter:  in aanvallen ben 
ik niet zo goed, maar wel in 
verdedigen

Rechtshalf: ook verdedigend maar ook 
een klein kansje om te scoren!

Favoriete club Ajax Feyenoord PSV

Favoriete speler Louis Suarez Niet echt een favoriet Afellay

Favoriete speler Siveo Marc van Amerongen Mark Wiegeraad Vincent Blok en m’n zusje

Man of the match Marc van Amerongen. Hij was al 
weg maar later kreeg ik celebra-
tions van hem!

Mark Wiegeraad Sjoerd Blonk

Leukste op pupillendag Warming up. Dat is anders dan 
normaal. Je wordt uitgedaagd.

Dat ik in de dug-out mocht zitten Scoren als pupil en in de dug-out zitten

Leukste moment wedstrijd Grappige moppen vertellen in de 
dug-out (Gert-Jan Brak)

De laatste goal. Toen ging ieder-
een juichen

Ja, ik had er wel een paar uitgekapt

Gescoord als pupil Ja Ja, ik dolde iemand met een 
schaar en met rechts schoot ik 
binnen

Toen Siveo scoorde

Hobby’s Voetballen en computeren Drummen, voetballen, computeren Voetballen, saxofoon spelen, trommelen, 
computerspel Mine-craft

Favoriete eten Pizza salami Patat met frikandel en appelmoes Frikandel speciaal

Bijzonderheden Ik kreeg van de scheidsrechter 
de munt die voor de aftrap wordt 
gebruikt!!

Lucas was wel onder de indruk van de 
agressieve speelstijl van de tegenstand-
er. Dit was niet zo leuk.

Leukste moment wedstrijd Grappige moppen vertellen in de 
dug-out (Gert-Jan Brak)

De laatste goal. Toen ging ieder-
een juichen

Ja, ik had er wel een paar uitgekapt

Gescoord als pupil Ja Ja, ik dolde iemand met een 
schaar en met rechts schoot ik 
binnen

Toen Siveo scoorde

Hobby’s Voetballen en computeren Drummen, voetballen, computeren Voetballen, saxofoon spelen, trommelen, 
computerspel Mine-craft

Favoriete eten Pizza salami Patat met frikandel en appelmoes Frikandel speciaal

Bijzonderheden Ik kreeg van de scheidsrechter 
de munt die voor de aftrap wordt 
gebruikt!!

Lucas was wel onder de indruk van de 
agressieve speelstijl van de tegenstand-
er. Dit was niet zo leuk.

pupil (naam) Simone Balvert Sanna Beiboer
Wedstrijd Siveo’60 VR1 – MVV’27 VR1 Siveo ’60 VR1 – DSPV VR1

Datum 22-09-2012 27-10-2012

Eindstand 6-Mar 3-Mar

Balsponsor Theo van Kippersluis Metaal Mijdrecht

Jouw team/leid(st)er ME1, Corrine van der Horst en Arend Jacob van der 
Knaap

ME1, Corrine van der Horst en Arend Jacob van der 
Knaap.

Jouw positie Ik sta een beetje overal, maar meestal mid-mid Eerst stond ik altijd achter maar nu rechts midden. 
Dan kan ik veel rennen en krijg je vaak de bal.

Leukste positie Mid-mid, zolang ik maar niet te hard hoef te rennen Rechts midden

Favoriete club Siveo!! PSV

Favoriete speler Bea van Amerongen Dries Mertens (omdat mijn broer dat de beste speler 
vindt!)

Favoriete speler Siveo Bea van Amerongen Cynthia Verhage

Woman of the match Bea van Amerongen Cynthia Verhage

Leukste op pupillendag De aftrap nemen. Want ik heb gescoord en dat was heel 
stoer om te doen!

Scoren!!

Leukste moment wedstrijd Die drie doelpunten waren allemaal erg leuk om te zien! 
Ook vond ze het erg leuk om met Marileen op de bank te 
juichen voor Siveo!

Toen Siveo scoorde. Sanna vond het erg leuk om pupil 
van de week te zijn!

Hobby’s Voetballen, lezen en dansen. Simone heeft nog een dans-
je voor mij gedaan en dat zag er prachtig uit!

Sanna heeft heel veel hobby’s! Voetballen, met papa 
cakejes bakken, lezen, dansen, keyboard spelen en 
ripsticken.

Favoriete eten Goulash zonder groente, want de groente is niet zo lekker Spaghetti! Maar wel zonder groente, met saus!!

PUPILLEN  VAN  DE  WEEK  SIVEO-1

PUPILLEN  
VAN  DE  
WEEK  BIJ 
SIVEO-DAMES
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Siveo-1, 4e klasse B
1  Zestienhoven 1  11 30 
2  Alphia 1  11 27 
3  Sportief 1  12 24 
4  Moerkapelle 1  11 22 
5  Hazerzw. Boys 1  11 16 
6  Siveo ‘60 1  11 16 
7  WDS 1  11 14 
8  Rijnstreek 1  11 13 
9  Lekkerkerk 1  11 11 
10  SPV ‘81 1  11 10 
11  Bergambacht 1  11   7 
12  SVS 1  11   7 
13  Linschoten 1  11   6 

Siveo-2, 3e klasse c
1  WDS 2  11  31 
2  Be Fair 2  12  27 
3  Zevenhoven 3  12  26 
4  Rohda ‘76 2  12  23 
5  Siveo ‘60 2  11  21 
6  Koudekerk 2  12  14 
7  TAVV 2  11  13 
8  Alphia 2  11  10 
9  Kamerik 2  11  10 
10  Haz. Boys 2  12    9 
11  Sportlust ‘46 4  11    8 
12  Jodan Boys 5  12    6 

Siveo-3, 4e klasse 04
1  Rohda ‘76 3  9  19 
2  Sportlust ‘46 5 9  19 
3  TAVV 3  8  18 
4  WDS 3  9  16 
5  Zwammerdam 3  8  15 
6  Siveo ‘60 3  8  11 
7  Sportief 2  8  10 
8  Kamerik 3  8  10 
9  Bodegraven 1  9  10 
10  Linschoten 2  9    8 
11  Alphia 3  9    5 
12  ARC 7  8    3 

Siveo-4, 5e klasse 04
1  CVC Reeuwijk 3  9  17 
2  BVCB 5  9  16 
3  Be Fair 6  7  14 
4  Berkel 5  9  14 
5  Floreant 4  7  13 
6  Zwammerdam 4  8  12 
7  ARC 12  8  11 
8  Soccer Boys 5  7    9 
9  Siveo ‘60 4  9    8 
10  Bodegraven 2  7    7 
11  DSO 9  7    6 
12  Rohda ‘76 5  5    1 

Siveo-5, 6e klasse 04
1  Siveo ‘60 5   6  16 
2  TAVV 5   7  16 
3  Aarlanderveen 2   7  15 
4  Sportlust ‘46 7   8  15 
5  Sportlust ‘46 8   7  12 
6  SVOW 3   7    9 
7  CVC Reeuwijk 4   8    7 
8  Hazerzw. Boys 4   6    6 
9  ARC 13   7    4 
10  Linschoten 3   7    2 

Siveo-6 8e klasse 05
1  HVZ 2  8  24 
2  Alphense Boys 2  8  21 
3  SJZ 3  8  18 
4  Woubrugge 5  9  13 
5  Koudekerk 6  7  12 
6  Hazerzw. Boys 5  8    9 
7  Alphia 4  8    8 
8  ARC 20  7    7 
9  Bernardus 2  9    7 
10  Zevenhoven 5  8    5 
11  Siveo ‘60 6  8    4 

Siveo-a 2e klasse 07
1  Dilettant A1  5  13 
2  Reeuwijk A1  5  13 
3  Gouda A1  5  13 
4  Floreant A2  5    9 
5  Gouderak A1  5    6 
6  Cabauw A1  3    3 
7  VEP A1  4    3
8  Stolwijk A1  5    3 
9  Aarlanderveen A1  5    3 
10  Siveo ‘60 a1  4    1 

Siveo-B 6e klasse 03
1  DWO B4  5  15 
2  SPV ‘81 B1  5  13 
3  Altior B1  5  12 
4  Olympia B3  5  10 
5  Spirit B3  5    9 
6  Siveo ‘60 B1  5    5 
7  Floreant B3  5    3 
8  Alphen B3  5    3 
9  ARC B8  5    3 
10  ARC B10  5    0 

Siveo-c  3e klasse 09
1  Zwam’dam C1  5   13 
2  Gouda C1  5   12 
3  Alph. Boys C4  5   12 
4  Nieuwkoop C2  5     9 
5  Moerkapelle C1  5     6 
6  UNIO C2  5     6 
7  DCV C2  5     5 
8  Schoonhoven C3 5     4 
9  Olympia C3  5     4 
10 Siveo ‘60 c1  5     1

Siveo-d1 4e klasse 04
1  Schoonhoven D2  5  12 
2  Linschoten D1  5  12 
3  UNIO D2  5  10 
4  VEP D2  5    8 
5  Siveo ‘60 D1  5    6 
6  Soccer Boys D2  5    5 
7  Stolwijk D1  5    5 
8  WDS D1  5    4 
9  CVC Reeuwijk D2  5    4 
10  Cabauw D1  5    4 

Siveo-d2 8e klasse 04
1  Sportlust ‘46 D6  5  13 
2  Kamerik D2  5    8 
3  Spirit D6  4    7 
4  Moordrecht D4  5    7 
5  Siveo ‘60 d2  3    6 
6  UNIO D4  4    6 
7  Dilettant D3  4    3 
8  Woerden D3  2    1 
9  ASW D4  2    1 
10  ESTO D4  4    1 

Siveo-E1 6e klasse 06
1  Linschoten E2  5  13 
2  Sportlust ‘46 E6  4  12 
3  Siveo ‘60 E1  4    9 
4  ARC E8  5    9 
5  VEP E3  5    9 
6  Rijnstreek E1  5    6 
7  NSV ‘46 E1  5    5 
8  Nieuwkoop E5  5    4 
9  Kamerik E1  5    3 
10  Rohda ‘76 E4  5    0 

Siveo-E2 6e klasse 07
1  Be Fair E6  5  12 
2  Siveo ‘60 E2  4  10 
3  Groeneweg E4  5  10 
4  WDS E2  4    6 
5  DONK E2  5    6 
6  Bodegraven E2  4    4 
7  Olympia E6  5    4 
8  Floreant E4  1    3 
9  ASW E2  4    3 
10  Moordrecht E3  5    3 

Siveo-F1 7e klasse 03
1  Nicolaas Boys F1  5  13 
2  Stompwijk F2  4  12 
3  NSV ‘46 F1  5  12 
4  Siveo ‘60 F1  4   9 
5  Woubrugge F2  5   7 
6  ARC F7  4   6 
7  Altior F1  5   6 
8  Haz. Boys F3  4   1 
9  Meerburg F5G  5   1 
10  Alphense Boys F6  5   0

Siveo-F2 10e klasse 11
1  Soccer Boys F6  4  12 
2  VEP F5  4    9 
3  Alph. Boys F12M  5    8 
4  Siveo ‘60 F2  4    7 
5  Zevenhoven F2  4    7 
6  Kamerik F3  5    5 
7  Nieuwkoop F6  5    5 
8  Nicolaas Boys F3  5    4 
9  Woerden F7  5    4 
10  Linschoten F2  5    2 

Siveo-F3 10e klasse 12
1  Nieuwkoop F5  5   15 
2  Zevenhoven F3  5   12 
3  Woerden F8  5   10 
4  Altior F2  4     9 
5  Alph. Boys F11  5     7 
6  Siveo ‘60 F3  5     6 
7  Alphia F3  5     5 
8  ARC F12  4     3 
9  NSV ‘46 F4  5     3 
10  Nicolaas Boys F4  5     0 

Siveo-F4 10e klasse 13
1  Nieuwkoop F7  4  12 
2  Sportlust ‘46 F11  4  12 
3  Woerden F9  5  10 
4  TAVV F3G  4    9 
5  Alph. Boys F13  5    7 
6  VEP F12  4    3 
7  Altior F3  3    0 
8  Siveo ‘60 F4  5    0 

Siveo-dames, 4e klasse 2
1  Berkel VR2  9  22 
2  DWO VR1  8  21 
3  Ammerstol VR1  10  18 
4  DSVP VR2  10  17 
5  Nootdorp VR2    8  16 
6  Zest’hoven VR1    7  13 
7  MVV ‘27 VR1    9  13 
8  Siveo ‘60 Vr1    8    8 
9  HPSV VR1    8    7 
10  Vitesse Delft VR1   9    7 
11  Linschoten VR1    8    6 
12  Floreant VR1  10    1 

meisjes c (najaar) 2e klasse 3
1  Cabauw MC1  10  25 
2  SPV ‘81 MC1    9  19 
3  Dilettant MC1  10  19 
4  CKC MC1    9  16 
5  RVC ‘33 MC1    9  16 
6  Floreant MC2  10  16 
7  Sportief MC1    9  13 
8  Haastrecht MC1    6  12 
9  ASW MC1    9  11 
10  VEP MC1    8   7 
11  Siveo ‘60 mc1  10   3 
12  Linschoten MC1    9   0 

meisjes E 2e klasse 2
1  UNIO ME1    4  12 
2  DSO ME1    4    9 
3  Floreant ME1    4    7 
4  Alph. Boys ME1    4    4 
5  Siveo ‘60 mE1    4    3 
6  NSV ‘46 ME1    4    0 

STANDEN  
SIVEOTEAMS  PER  
1 DECEMBER 2012
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