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Opzegging kan alleen per einde seizoen (voor 15 mei)

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

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

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

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

Wedstrijdsecretariaat

Senioren:
Eric van den Hoeven
ericvandenhoeven@xs4all.nl

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

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

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

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

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

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

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

S I V E O  N I E U W S
Orgaan van de Sportvereniging ’Sport Is Vreugde En Ontspanning 1960’ 
Sportpark ’De Beemd’ • Milandweg 31 • 3474 KK Zegveld • Tel. (0348) 69 17 15 

Internet: www.Siveo.nl



2

VAN DE REDACTIE
Wat een teleurstelling zoemde er rond de Paasdagen rond in het Siveokamp. Een 
2-tal overwinningen tegen normaal gesproken weinig voorstellende tegenstanders 
zou voor onze vlaggendragers volstaan om de 2e periodetitel binnen te halen. Dat 
zou toch mogelijk moeten zijn, maar al op Paaszaterdag waren de voortekenen 
niet goed. Met veel mazzel haalden we de punten binnen bij hekkensluiter SPV dat 
notabene dit seizoen nog geen zege in de wacht heeft kunnen slepen. Het vervolg 
bleek ook niet afdoende. Ook op Paasmaandag konden de geel-blauwen niet aan 
de vorm tippen die het een periode van het seizoen wel heeft geëtaleerd. 
Nog steeds is echter niet alles verloren. De jongens van coach Anton Broers heb-
ben nog steeds zicht op een periodetitel, ofwel rechtstreeks de 3e periode, ofwel 
via een goede eindklassering. Maar daarvoor is het uiteraard wel pure noodzaak 
dat het tij snel keert.
Een voorbeeld daartoe kan het vinden in de ommekeer die de Siveoreserves wis-
ten te bewerkstelligen. Met een grote inzet wisten de jongens van coach Eric van 
den Hoeven zich veilig te spelen voor opnieuw een seizoen 3e klasse. Mooi …...
De juiste richting is inmiddels ook ingezet door het 3e team, waarvan dit seizoen al 
zoveel was verwacht. De mix van jong en oud begint pas in de 2e seizoenshelft te 
werken en daarover kunnen jullie ook lezen in dit Siveo Nieuws. 
Na het jammerlijke verlies van de A-junioren lijken we het dit seizoen te moeten 
doen zonder kampioenen. Dat is jammer, maar niet alleszeggend. De indelingen 
zijn niet altijd mals geweest en plezier in en naast het voetballen is ook heel belang-
rijk. In deze editie kunnen jullie daar weer wat van opsnuiven, zoals bij de recor-
drace rond de sjasliek, het klaverjassen, het komende stratenvoetbal, enzovoorts. 
En natuurlijk staan de jeugdtoernooien weer voor de deur. Sterker: de F1 en F2 
hebben de eerste toernooiwinst binnen. De data en tijden van de overige toer-
nooien vinden jullie in het vorige Siveo Nieuws en uiteraard ook op de site. 
Veel succes.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven 

Volgende inleverdatum kopij: 15 juni 2012
45e jaargang nr. 5, april 2012



VAN DE VOORZITTER
Wat is er weer veel gebeurd sinds de vorige editie van ons clubblad, ook al is deze 
nog niet zo lang geleden verschenen. Het Paasweekend zou HET weekend van 
Siveo 1 moeten worden. In dit weekend moest ons vlaggenschip namelijk een 
tweetal wedstrijden inhalen die nog meetelden voor de 2e periode. Zaterdags uit 
bij SPV en maandags uit bij GSV. Beide wedstrijden moesten gewonnen worden 
(met een paar doelpunten verschil) om de concurrentie (Alphia) voor te blijven. 
De wedstrijd tegen SPV werd in de slotfase ternauwernood gewonnen met 2-3. 
Helaas kwamen de jongens op paasmaandag in Gouda niet verder dan een 4-4 
gelijkspel. Een enorme teleurstelling natuurlijk, want iedereen had wel zin in zo’n 
mooi toetje (nacompetitie).

Zaterdag 14 april speelde het 1e thuis tegen SVS. Deze wedstrijd werd gefilmd 
door Ton Westerop, zodat de begeleiding en de selectie deze kunnen analyseren 
en bespreken. Maar dat was niet het enige bijzondere op de Beemd op deze dag. 
Op het terras stond een hele stellage. Een metalen langwerpige bak op hoogte, 
met kolen en een spit erboven. Dit alles in het kader van een test-opstelling voor 
een recordpoging. Verderop in deze editie lezen jullie hier meer over.

In het vorige Siveo Nieuws liep ik in vogelvlucht even door de periode december 
tot begin maart. 
Echter, in de week na het insturen van de kopij besefte ik één ding vergeten te zijn. 
Elke jaarwisseling zetten een aantal vrijwilligers zich in om namens Siveo te helpen 
in de Milandhof. Dit vind ik écht geweldig !! Dus, David, Frank, Marco, Bram, Henk 
en Koos… allemaal ontzettend bedankt voor jullie inzet !! 

Tot slot, nog even een herinnering, voor wie het nog niet met grote letters op de 
agenda heeft gezet… 
Zaterdag 9 juni - Stratenvoetbal
Vrijdag 15 juni - Medewerkersavond 

Veel leesplezier en tot op de Beemd!

Rikkert
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SIVEO-1  …….
… HET  SPOOR  BIJSTER,
….. MAAR  HET  IS  NOG  STEEDS  NIET  TE  LAAT !!!
Het mag een harde constatering zijn, maar onze vlaggendragers lijken bij tijd en 
wijle toch echt een beetje het spoor bijster te zijn. Veel fortuin werd ons in de 
geel-blauwe schoot geworpen (wat te denken van die uiterst fortuinlijke zege bij 
het treurig onderaan staande SPV), profiteren konden de jongens daarvan echter 
niet. Dat bleek op de Paasmaandag in Gouda bij GSV, toch eigenlijk een figurant 
ten opzichte van onze geel-blauwen. Een ploeg waartegen we een paar seizoenen 
geleden nog de dubbele cijfers wisten te bereiken. 
Maar de problemen lagen ook in dezelfde sfeer als in de voorafgaande weken 
en feitelijk ook weer in de daaropvolgende wedstrijd tegen SVS. Steeds best een 
aardig eerste half uur spelen, met enthousiaste inbreng en pittig de duels ingaan.  

Er wordt scherp gestart met enthousiasme in de duels.

Dat wordt dan vaak ook nog gehonoreerd met goals. Zo ook tegen de Gouwenaren 
namen we snel een 2-0 voorsprong.

De beloning is er vrij snel.

Maar dan komt er door vaak een onverwachte tegenvaller enorm de klad in. De 
onzekerheid slaat onmiddellijk toe en we komen dus zelfs tegen ploegen onderaan 
het rechterrijtje danig in de problemen. Dat gebeurde dus ook in de cruciale match 
tegen GSV. Door een enorme blunder in de Zegveldse defensie (1-2) sloegen de 
lichten meteen op oranje.

4



 
Door een blunder heeft goalie Eric Streng  Wat een kater voor trainer, spelers en
het nakijken. supporters.

Er ontstond een rommelig duel met weliswaar mogelijkheden aan beide kanten, 
maar toch tekenend dat een ploeg als GSV zich zoveel kansen weet te scheppen 
en uiteindelijk ook tot een kwartet aan doelpunten komt. Met als gevolg een uiterst 
teleurstellende 4-4 remise. Net als de jongens droop ook het geel-blauwe suppor-
terskorps af met een enorme kater. 

Toch nog nacompetitiekansen SIVEO 1! 
Ongelooflijk, maar er blijven toch nog nacompetitiekansen voor de geel-blauwen 
(en waarom zouden we die niet grijpen, we hebben toch ook leuke duels ge-
speeld?). Hoe zit het in elkaar?
In de 4e klasse B promoveert de kampioen rechtstreeks. Vervolgens nemen de 
3 periodekampioenen deel aan de nacompetitie. De eerste periode is voor DCV 
en de hoogst geëindigde ploeg zonder periodetitel neemt deze periode over. De 
tweede periode is voor Alphia. Om de 3e periodetitel wordt nog gestreden door 
veel ploegen te weten: Kamerik, Linschoten, Sportief, Oudewater, Siveo, Herman-
dad en Rijnstreek. Zijn alle periodetitels verdeeld, dan volgt nog een aanvullende 
kans. De 4 hoogst geëindigde ploegen van de 4e klassen A/B/C/D/E/F nemen 
ook deel aan de nacompetitie.  Uitgerekend naar de huidige standen heeft SIVEO 
daarbij zeker nog mogelijkheden. Kortom er kan nog van alles gebeuren, want alle 
concurrenten treffen elkaar nog.  Als iedereen hierbij teveel punten laat liggen, dan 
is de extra nacompetitieplaats ook nog in gedrang voor teams uit 4B.  De nacom-
petitie zal bestaan uit 10 poules van 3 teams, waarbij de winnaars promoveren. De 
wedstrijden worden verspeeld op 19 mei, 26 mei en 2 juni. Zie hieronder de poules 
en het programma.

Dick van den Hoeven
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Standaard 3e klasse A, B, C en D / 4e klasse A, B, C, D, E en F

10 poules van 3 teams:
Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4 Poule 5 Poule 6 Poule 7 Poule 8 Poule 9 Poule 10

1. P1/4A Nr11/3A P1/4B P1/4C Nr11/3B P1/4D P1/4E Nr11/3C P1/4F Nr11/3D
2. P2/4B P2/4A HG 1 P2/4D P2/4C HG 2 HG 3 P2/4E HG4 P2/4F
3. Nr12/3A P3/4B P3/4A Nr12/3B P3/4D P3/4C Nr12/3C P3/4F Nr12/3D P3/4E
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Programma 21-4-2012

DCV 1 - Alphia 1

GSV 1 - Linschoten 1

Hermandad 1 - Siveo ‘60 1

Kamerik 1 - Oudewater 1

SDV 1 - Aarlanderveen 1

SVS 1 - Rijnstreek 1

Sportief 1 - SPV ‘81 1

Programma 5-5-2012 

Aarlanderveen 1 - SVS 1

Linschoten 1 - Kamerik 1

Oudewater 1 - Sportief 1

Rijnstreek 1 - Hermandad 1

SDV 1 - Alphia 1

SPV ‘81 1 - DCV 1

Siveo ‘60 1 - GSV 1

Programma 12-5-2012

Alphia 1 - SPV ‘81 1

DCV 1 - Oudewater 1

GSV 1 - Rijnstreek 1

Hermandad 1 - Aarlanderveen 1

Kamerik 1 - Siveo ‘60 1

SVS 1 - SDV 1

Sportief 1 - Linschoten 1

SIVEO 2  SPEELT  ZICH  VEILIG  TEGEN  ROHDA 

Dat we in april 3 zaterdagen vrij zijn is een nieuwe gewaarwording voor SIVEO 2. 
Maar dat we deze 4 weken met een goed gevoel ingaan dat hebben we op eigen 
kracht voor elkaar gekregen. Nadat we het tegen WDS 2 lelijk lieten liggen met 
een afgetekende 4-0 nederlaag doemde plotseling het degradatiespook weer op. 
Hier was maar 1 remedie voor, winnen bij ROHDA 2 zou ons verzekeren van het 
3e klasse behoud. Uiteraard waren de selecties van SIVEO 1 en 2 weer drastisch 
uitgedund, maar op het veld stond een team dat bereid was om met elkaar tot het 
uiterste te gaan. ROHDA had bij winst nog kans op de 3e periode  dus het beloofde 
een boeiende wedstrijd te worden. De voortekenen waren niet gunstig. Onze spits 
lag nog rustig in z’n mandje terwijl iedereen al bij SIVEO klaar stond, dit maakte 
het wisselbeleid in ieder geval eenvoudiger. De aanvoerder was z’n tas vergeten en 
moest op geleende schoenen starten. Kortom chaos troef. 
Gelukkig was dit op het veld niet af te lezen. Vanaf het begin waren we bij de les 
en geconcentreerd. Na zo’n 10 minuten spelen werd dit beloond. Op een kiezel-
harde volley van Carlos kon de keeper nog redden, maar na fantastisch doorzetten 
van Carlos weet Wiljo van dichtbij binnen te tikken. Het zou een wedstrijd worden 
waarin enorm veel strijd werd geleverd, maar ook weinig kansen vielen te noteren. 
Toch zijn we dodelijk effectief als we na een half uur spelen op 0-2 komen uit onze 
2e echte kans. Uit een corner weet Kevin door te koppen bij de eerste paal, waarna 
Wiljo ons op rozen zet door van dichtbij binnen te koppen. Doordat we met enorm 
veel passie en geconcentreerd voetballen lijkt Rohda niet meer in een goede af-
loop te geloven. Toch zou op slag van rust onze eerste onachtzaamheid resoluut 



afgestraft worden. Na een foute inspeelbal laat de ROHDA spits Hans kansloos. 
Maar ook na de rust blijkt het al snel goed te zitten. SIVEO blijft fel en geeft geen 
kans weg. Na 65 minuten spelen loodst Vincent ons definitief in veilige haven. Een 
hoge voorzet van Erik wordt door Vincent bij de 2e paal beheerst binnengekopt. 
ROHDA zet nog wel met de moed der wanhoop aan, maar SIVEO heeft de zaken 
onder controle en de 3 punten in de knip. Groot was de vreugde toen bleek dat 
WDS 2 verloren heeft, waardoor we niet meer op de laatste 3 plaatsen kunnen 
belanden. 
Een knappe prestatie gezien de blessuregolf die het 1e en het 2e te verduren heeft 
gekregen in het afgelopen seizoen. In 20 wedstrijden hebben maar liefst 36 spelers 
hun opwachting gemaakt in het 2e. In ieder geval kunnen we met een goed gevoel 
de laatste 2 wedstrijden afwerken. Mogelijk kunnen we zonder de druk van het 
moeten winnen de laatste wedstrijden nu vrijuit spelen en nog een paar plaatsen 
stijgen op de ranglijst.

Eric

STRATENVOETBAL  OP  9  JUNI ..
….  KLEURT  ORANJE  MET  EK-VOETBAL  !!
Zaterdag 9 juni 2012 is het weer zover, het jaarlijkse stratenvoetbal. En dat staat 
altijd garant voor een gezellige happening en een grote belangstelling. Niet voor 
niets word ik vaak aan het begin van het seizoen al benaderd om de datum van de 
volgende editie bekend te maken. Bij velen blijkt het stratenvoetbal gewoon veel 
fijne herinneringen op te roepen. 
Inmiddels zijn voor de komende editie weer alle stratenvertegenwoordigers be-
naderd en de lijst is compleet. Dat is belangrijk want deze mensen zijn toch een 
belangrijke schakel in de totale organisatie. Het aantal deelnemers hangt vaak af 
van hun enthousiaste inbreng en die is meestal groot.
De laatste jaren hebben we tijdens het stratenvoetbal ook penaltyschieten voor 
de jeugd georganiseerd en dat bracht extra spektakel. Dus gaan we ook daarmee 
door. 

Verder zal het stratenvoetbal dit keer vooral ook al in het teken staan van het EK-
voetbal. Op de dag van het stratenvoetbal speelt Oranje namelijk de eerste pou-
lewedstrijd tegen Denemarken en wel om 18.00 uur. Dat betekent dat het straten-
voetbal wat strakker zal worden ingepland opdat iedereen tijdig kan aanschuiven 
voor Oranje. En daarvoor kan het op de Beemd blijven want Nederland-Denemar-
ken wordt dan in de Siveo-kantine op groot scherm gebracht. Het geel-blauw lijkt 
dus een keertje plaats te maken voor een oranje sfeertje. En ik weet dat we daar 
goed in zijn.
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Houd dus in ieder geval 9 juni vrij. Aller-
eerst om mee jouw straat mee te doen 
met het stratenvoetbal (dat is echt be-
langrijker dan winnen). Neem eventueel 
ook een vriend, vriendin of collega mee 
om het zestal vol te maken. Maar: zoek 
het niet in allemaal voetballers van bui-
ten, want dat is zeker niet de bedoeling. 
En denk er nog eens aan dat er alleen 
op sportschoenen (dus geen voetbal-
schoenen) wordt gespeeld. Zie voor de 
straatvertegenwoordigers het affiche in 
dit blad.
 
Ik reken weer op een massale toestroom 
in de Oranje-getinte kantine. 

Dick van den Hoeven 

SIVEO-3, EEN MOOIE MIX ….
… DIE NA ENIGE TIJD OOK FUNCTIONEERT !!! 
We zitten inmiddels al in de laatste fase van de competitie. Een mooi moment om 
het 3e seniorenelftal van Siveo eens nader onder de loep te nemen. Siveo 3 speelt 
dit seizoen voor het eerst in deze samenstelling. Het is een goede mix van jong en 
oud, van ervaring en energiek enthousiasme (zoals jonge honden dat hebben). In 
de groep zitten wat jongens die in de A-selectie hebben gevoetbald, maar nu niet 
meer 2x per week kunnen/willen trainen. De andere jongens zijn wat jonger en heb-
ben tijd genoeg om zich verder te ontwikkelen. Een perfecte kweekvijver dus voor 
jongens die de komende jaren naar het 2e en 1e kunnen doorgroeien. 

Op papier was het meteen al een heel leuk team, met een goede balans tussen 
jeugdigheid en ervaring. En dit bleek in de praktijk een understatement te zijn. Ok, 
eerlijk toegegeven was het voetbal aan het begin van het seizoen (op z’n zachts 
gezegd) niet om over naar huis te schrijven. Het was overduidelijk dat we nog 
aan elkaar moesten wennen. Dit kost tijd, maar daar hielden onze tegenstanders 
uiteraard geen rekening mee. De wedstrijden tegen ARC, Floreant en Oosterheem 
speelden we onrustig en deze werden dan ook niet gewonnen. Pas na de gewon-
nen bekerwedstrijd tegen Gouda vond een kentering plaats. Het begon te draaien, 

STRATENVOETBAL
ZATERDAG 
9 JUNI 2012De 39e editie!

VOOR ALLE ZEGVELDERS EN MEIJENAREN
‘S-MORGENS: JONGENS EN MEISJES VAN 6 T/M 13
‘S-MIDDAGS: DAMES EN HEREN VANAF 14 JAAR
Over enkele weken is het weer zover, het straatvoetbalfestijn
van SIVEO en hoofdsponsor BOLTON Bouw bv. (www.boltonbouw.nl)
Help mee om uw straat te laten meedoen. Dat is 9 juni veel belangrijker
dan winnen. Ook met uw vriend, vriendin of collega van elders kunt u
wellicht uw straatteam (zestal) volmaken.
Voor de nieuwkomers ideaal om kennis te maken..... 
met uw buurtgenoten en..... de grootste sportvereniging.

Binnenkort komt men u vragen of u meedoet .....
Wees enthousiast en geef u op bij de vertegenwoordiger van uw straat;
Zie hieronder (met telefoonnummer). Was u niet thuis? Meld u dan zelf aan.....!!

HET WORDT WEER LEUK MET:
• VOOR ALLE JEUGD EEN LEUKE HERINNERING VAN BOLTON BOUW BV.
• APRÉS STRATENVOETBAL MET EK-GROOTBEELD NEDERLAND-DENEMARKEN!

Alexanderstraat: Jan Angenent (691190)
Beatrixstraat: Kevin Smit (691230)
Berkenlaan: Arend-Jacob van der Knaap (691239)
Boschsloot: Joey van Amerongen (691567)
Broeksloot: Joey van Amerongen (691567)
Clausstraat: Jurn van den Hoeven (691885)
De Haak:  Kevin van Veldhuizen (06-13539858)
Dorpsstraat:  Mary Schwegler (692044)
Dwarsweg:  Ineke Bunnik (691480)
Eikenlaan: Rick Smeijers (691856)
Elzenlaan: Ruud Vermeij (691498)
Esdoornlaan: Rick Smeijers (691856)
Het Erf: Fergus van den Hoeven (692137)
Hoofdweg (jeugd) Lucas Kreuger (692426)
Hoofdweg (overig): Mathijs Brak (06-25307070)
Julianalaan: Rien Woerde (691489)

Kastanjelaan: Leo Pouw (691819)
Korensloot: Astrid Brak (691207)
Lijsterbeslaan: Jannie Verhage (691985)
Meije (jeugd): Ellen de Jong (0172-685490)
Meije (overig): Erik Streng (06-46648544)
Middenweg: Joost Ton (691761)
Milandweg e.o.: Leo Pouw (691819)
Molenweg: Ruud Hageman (560305)
Nieuwstraat: Hans van Eijk (692090)
Nijverheidsbuurt (jeugd): Lucas Kreuger (692426)
Nijverheidsbuurt (overig): Mathijs Brak (06-25307070)
Oude Meije: Leo Pouw (691819)
Populierenlaan: Lennart van Dam (691201)
Prunuslaan: René Hoogerbrugge (691916)
Rondweg: Ineke Bunnik (691480)
Woerden e.o.: Jeroen Didden (414620)
 of email: kristel_jeroen@hotmail.com 

Meld je aan bij: MELD
JE AAN!

18.00 UUR
EK-WEDSTRIJD

NL - DK
GROOTBEELD!
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we vonden elkaar beter en het zelfvertrouwen nam toe. Dit viel overigens niet mee 
met de vele spelerswisselingen die nodig waren als gevolg van tekorten in alle 
seniorenteams. Maar hier hadden alle senioren teams last van.

Maar wie zitten er dan in Siveo 3? Uiteraard hebben we een team foto gemaakt 
aan het begin van het seizoen. Maar zoals bij elke team foto, er ontbreekt altijd wel 
iemand. Daarom zal ik alle spelers die (minimaal) een aantal wedstrijden voor ons 
in de wei gestreden hebben, even onder het voetlicht brengen. 

Aad Bunnik, jarenlang in het 2e gespeeld en ook dit jaar weer gevraagd om bij te 
springen bij het 2e (i.v.m. het aantal blessures) vanwege zijn jarenlange ervaring. 
Aad is, met zijn 95 kilo louter spiermassa, een rots in de branding in de voorhoe-
de. Altijd aanspeelbaar, zijn tegenstander om de tuin leidend en met verrassende 
schoten op de goal. 

Jeroen van Dijk, alias de stofzuiger. Jeroen speelt meestal als voorstopper en is 
zeer sterk in het afstoppen van de spits. Vervolgens zorgt hij voor een goede voor-
zetting van het spel door de creatieve mensen in te spelen. Ook al beschikt Jeroen 
niet over de spiermassa van Aad en lijkt hij gemakkelijk van de bal te zetten…niets 
is minder waar. Kom je Jeroen tegen, leg je het vaak tegen hem af.

Martin Hoogerbrugge is onze goalie. Net over uit de jeugd en dat brengt wat span-
ning en onzekerheid met zich mee. Er zit namelijk best een flink verschil tussen de 
jeugd en de senioren. Na een lastig begin is het zelfvertrouwen aan het toenemen. 
En ja, er waren wat “Martinnetjes” (zoals dat dan wordt genoemd), maar daaren-
tegen had hij op belangrijke momenten ook knappe en fraaie reddingen. Martin is 
nog jong en staat aan het begin van de leercurve. Ik weet ook nog dat Eric Streng 
een paar moeilijke jaren heeft gehad voordat hij doorbrak… De gouden jaren van 
Martin komen nog!



10

Leon Hoogerbrugge is tot aan dit seizoen altijd een vaste waarde geweest voor 
Siveo 2. Als laatste man zette hij de lijnen uit, hield de verdediging op slot en liep 
elk gaatje dicht. Meedogenloos, maar wel fair. In het 3e vervult hij voornamelijk de 
rol van centrale middenvelder. Door zijn strijd en energie weet hij alle spelers op 
te zwepen om het maximale te geven. En met een aantal creatieve spelers op het 
middenveld en in de voorhoede creëren we zo vele kansen.

Jeffrey Voorend is ook net overgekomen uit de jeugd en behoort ook tot de B-
selectie. In wedstrijden kwam hij meestal uit voor Siveo 3 (linksback/-half), alwaar 
hij elke week weer beter en beter werd. Helaas is hij nu al lange tijd geblesseerd en 
verwacht ik dat hij pas vanaf volgend seizoen weer kan aansluiten. Wel ontzettend 
jammer dat we zo’n snel lerende speler en bovendien ook zeer gezellige kerel de 
laatste maanden hebben moeten missen. 

Remco de Kruijf speelt al iets langer in de senioren (vorig jaar ook Siveo 3, wat dit 
jaar Siveo 5 is geworden). Geweldig om te zien dat Remco dit jaar als linksbuiten 
is gegroeid. Het is natuurlijk ook lekker als je weet dat je een ervaren, creatieve en 
supersnelle speler als Mark W. achter je hebt lopen. Remco is puur links (rechts 
gebruikt hij enkel om te lopen), weet zijn speler vaak te passeren en een mooie 
gekromde voorzet te verzorgen. Hij staat vaak op de goede plek en heeft zo de 
nodige goals meegepikt. 

Mark Heemskerk, door alles en iedereen Klaas genoemd, is ook één van de jon-
gere spelers in ons team. In het begin van het seizoen had hij nog wat moeite met 
het tempoverschil tussen de senioren en de jeugd, maar naarmate het seizoen 
vorderde heeft hij veel vooruitgang geboekt. Klaas vervult de linksback plek met 
verve, maar heeft ons ook getoond dat hij in afwezigheid van Martin een geweldige 
back-up onder lat is. 

Dennis de Jong is in mijn ogen een voetballer die prima binnen het 3e past. Geen 
supertalent met aspiraties voor het 1e, maar wel een speler die lekker kan ballen, 
fel is en altijd strijd levert. Hij vreet zijn tegenstander op en zijn licht ontvlambare 
karakter geeft aan dat hij koste wat het kost wil winnen. 

Jan Vergeer, het sluitstuk van de verdediging, is eveneens zo’n ervaren speler. 
Vanuit de jeugd naar de senioren eerst lager gespeeld, maar zich in de loop der 
tijd opgewerkt naar Siveo 1. Ook het 2e elftal, onder bezielende leiding van Eric 
van den Hoeven, is hem niet vreemd. Jan levert ook altijd strijd, je kunt hem nooit 
betrappen op nonchalance of gebrek aan inzet. Hij klapt erin en stuurt iedereen de 
goede kant op. De defensie staat dan ook als een huis!

Jaco Biemond speelt het liefst als rechtshalf. In het 2e stond hij vaak als back op-
gesteld. Een aantal keren mocht hij zijn geluk beproeven in het 1e, maar in het 2e 
elftal kwam hij toch wel het beste uit de verf en kon hij zijn toegevoegde waarde 
bewijzen. Jaco heeft een enorm loopvermogen, is moeilijk te passeren en stoomt 
veelvuldig op aan de rechterflank. Hij heeft zelfs een aantal goals gemaakt in zijn 
‘carrière’ (en nee, dit waren niet allemaal gelukjes).
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Mark Wiegeraad heeft zijn strepen verdiend door jarenlang in Siveo 1 te spelen. 
Ook al wordt hij regelmatig geplaagd met Centermarks, het aantal gespeelde wed-
strijden in het 1e is zeker weten respectabel te noemen. Mark is een technisch 
creatieve speler met ontzettend veel snelheid en bovendien is hij tweebenig (hij 
schiet zelfs beter op doel met zijn chocoladebeen). 

Patrick Plijter heeft in het begin van het seizoen zowel voor Siveo 3 als voor Siveo 
5 zijn longen uit z’n lijf gelopen. Halverwege het seizoen is Patrick, samen met 
Elbert Stoof, voor een aantal maanden naar Tel Aviv vertrokken om te studeren. Ik 
roem Patrick altijd om z’n doorzettingsvermogen. Hij geeft nooit op, blijft vechten 
voor elke bal. Dit heeft niet alleen een positieve uitwerking op de rest van het team, 
maar dit heeft hem ook al de nodige doelpunten opgeleverd. 

Mike Verhage heeft dan wel niet vaak ons meegedaan, hij staat wel mooi op de elf-
talfoto. Dat heeft alles te maken met de juiste timing. En die heeft Mike ook wel, als 
we het over voetballen hebben. Mike is een weergaloze speler met een geweldige 
balbeheersing, kan het spelletje lezen en is sterk aan de bal. Meestal komt hij uit 
voor Siveo 5 waar ze zeker blij zijn met zijn kwaliteiten.

Rick Voorend, door intimi ook wel “boelie” genoemd, is ook lid van de B-selectie. 
Een speler met veel potentie. Het zit hem de laatste tijd niet mee, is niet in vorm en 
daar baalt hij zelf nog wel het meest van. Dat weerhoudt hem er niet van regelmatig 
2 wedstrijden te voetballen, op zoek naar de vorm. Ik heb Rick wedstrijden zien 
spelen, waarin hij de lijnen uitzette en de spil van het elftal was. Rick, laat je niet uit 
het veld slaan, blijf ervoor gaan… ik weet dat je het kan! 

Arie van Amerongen is een echte ouderwetse kuitenbijter. Als Arie jou moet ver-
dedigen, kun je het hele veld overlopen, maar je raakt hem niet kwijt. Zulke ver-
dedigers zie je tegenwoordig niet veel meer, maar wij zijn buitengewoon blij met 
hem. Soms neemt Arie dat kuitenbijten wel erg letterlijk en resulteert dat in een 
strafschop tegen (ARC thuis), maar dit valt in het niet bij al het goede dat hij doet. 

Caesar, oorspronkelijk Cees Kuyer genaamd, heeft zowel in Siveo 1 als 2 bijge-
dragen aan de successen. Nu een trede lager in het 3e is er aan zijn speelwijze 
niet veel veranderd. Een andere bijnaam van Caesar is “Cees Kluts”. Met de rug 
gekromd en de bal aan de voet begint hij een slalom met unieke, onnavolgbare 
passeerbewegingen… de tegenstanders onthutst achter zich latend… zo creëert 
hij zijn eigen kansen. Intikkertjes zijn voor Cees niet weggelegd, ogenschijnlijk on-
mogelijke ballen weet hij in de touwen te werken. 

Tom Muller is één van de twee leiders van Siveo 3 en daarnaast ondersteunt hij 
Anton Broers eenmaal per week bij de trainingen van de A- en B-selectie. Tom is 
het tactisch brein achter dit uiterst gebalanceerd elftal. Met zijn vernieuwende kijk 
op het spelletje stelt hij het team telkens in staat om de tegenstander te verras-
sen. Tom houdt de statistieken bij van eenieders prestaties (aantal wedstrijden, 
gespeelde minuten, goals etc). Hij is serieus bezig met het leiderschap en doet er 
alles aan om van de spelersgroep een team te maken. En met succes !!
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Martijn van der Vaart (Tijnus) is de andere leider en tevens vlagger. Samen vormen 
Tom en Tijnus een zeer effectief leidersduo. Met de scherpe blik van Tijnus aan 
de zijlijn komt de buitenspelval volledig tot zijn recht. Tijnus houdt het hoofd altijd 
koel, laat zich niet meeslepen of beïnvloeden en weet met heldere, juiste coaching 
de spelers de goede kant op te sturen.

Tja, en tot slot dan ikzelf… jarenlang in het 1e gespeeld en afgelopen 2 seizoen in 
het 2e. Maar in al die jaren is er één rode draad te ontdekken… blessureleed. Elk 
seizoen heb ik wel wedstrijden moeten missen en 9 van de 10 keer was mijn knie 
de oorzaak. Gelukkig gaat dat nu stukken beter doordat de belasting minder zwaar 
is. In de jeugd stond ik altijd in de spits en in het 1e en 2e heb ik voornamelijk op 
het middenveld gevoetbald. Nu sta ik weer in de spits en daar voel ik me het lek-
kerst. Mijn kwaliteiten zijn aanspeelbaarheid, balbeheersing en creativiteit. Ik moet 
het in ieder geval zeker niet hebben van mijn loopvermogen…

Zoals jullie zien, we beschikken over een topteam, zowel qua voetbal als qua ge-
zelligheid. Dit jaar was even wennen, zoeken naar elkaar en bouwen aan het team. 
Ik weet zeker dat we met dit team volgend jaar zeker bovenin mee gaan doen.

Rikkert

BLOEMENHUIS PIETERSE ……
…. FLEURT  DE  BEEMD  OP !!!
Het is de meesten bepaald niet 
ontgaan, de entree van de Beemd 
is opgefleurd. In de hoek voor de 
bestuurskamer en de kantine kleurt 
alles inmiddels geel-blauw. En dat 
is te danken aan Bloemenhuis Pie-
terse uit Noorden die ons de violen 
heeft geschonken. 
Met dank … !! 

GEFELICITEERD
Wij feliciteren Laurens Slof en Gerdia van Dam die op 20 maart 2012 zijn getrouwd. 
Veel geluk namens het hele cluppie. 
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ZIEKENBOEG
Een aantal geel-blauwen zit in de lappenmand, ook in de jeugd zoals Jelle Onder-
water, Jelle Lagerweij, Jesse Baas, Rob Hoogeveen en vooral ook Brian Smit (heeft 
hersenvliesontsteking gehad). Sterkte met een voorspoedig herstel.
Ook bij de senioren zijn er veel blessures, vrijwel teveel om op te noemen. 
Voor sommigen is zelfs één of meerdere keren ziekenhuisopname noodzakelijk 
geweest. Dan denken we aan Jan de Kruijf, onze referee, alsmede Cor Muller, ma-
nusje van alles en ook Tom Groen in t Wout, die bij speciale gelegenheden (zoals 
jubilea) zo nadrukkelijk behulpzaam is geweest. 
Sterkte gewenst, veel geel-blauwen leven intens met jullie mee. 

LUCY  EN  MAARTEN  DE  BRUIN ….
…. KOMEN  WEER  BOVENDRIJVEN !!!
Het klaverjassen blijft altijd wat onvoorspelbaar, maar regelmatig komen  toch ook 
dezelfde koppels bovendrijven. De laatste twee avonden was dat weer het geval 
met Lucy en Maarten de Bruin. Beide avonden overheersten ze en ook het punten-
aantal week nauwelijks af. 
Verrassend was op de Paasklaverjasavond de poedelprijs voor vader en zoon Mul-
ler, normaal altijd wel goed voor een toppositie. Leuk was het ook om hoofdtrainer 
Anton Broers met zijn maat Mark van der Zee voor het eerst met een topklassering 
te zien eindigen. 

Uitslag 16 maart 2012
1. Lucy en Maarten de Bruin 5325 punten
2. Jan de Kruijf en Hans Guldener 5297 punten
3. Eric en Dick van den Hoeven  5124 punten
4. Dolf Muller Sr en Jr 5052 punten
5. Arend en Patricia Muller 4814 punten
P. Anton Broers en Mark van der Zee 3406 punten

Uitslag 6 april 2012 
1. Lucy en Maarten de Bruin 5320 punten
2. Koos Jansen en Bram Angenent 5228 punten
3. Kees en Gerda Machgeels 4934 punten
4. Anton Broers en Mark van der Zee 4878 punten
5. Eric van den Hoeven en Jan van Amerongen 4750 punten 
P. Dolf Muller Sr en Jr 4108 punten

Ongetwijfeld zal het klaverjassen na de zomer weer een start krijgen in de loop van 
september.

Dick van den Hoeven
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DAMES 1, NET GEEN KOPPOSITIE !!!
Na de bloedeloze 0-0 tegen buur 
Rohda en het gelijke spel bij Hon-
selersdijk lijken de vlaggendragers 
bij de Siveodames toch een stapje 
tekort te komen om een rol te spe-
len voor de koppositie in de voor-
jaarscompetitie. De resultaten zijn 
gewoon wat te wisselvallig, met als 
dieptepunt de 1-5 tegen Ariston DA 
1. Maar wie weet of de meiden van 
Ton Steenbergen en Alex Hemmer 
de komende weken nog voor een 
stunt(je) kunnen zorgen.

DAMES 2  VERLIEZEN  VAN  BUREN UIT NIEUWKOOP 
De dames van SIVEO DA2 moesten op zaterdag 10 maart 2012 om kwart voor 11 
op het tweede veld spelen tegen Nieuwkoop DA1, de buren van de andere kant 
van de Nieuwkoopse Plassen. Het was die dag bewolkt en net droog, nadat het ’s 
ochtends wat geregend had. Scheidsrechter was Dick van den Hoeven.
De dames van Nieuwkoop DA1 wisten voor de rust twee keer te scoren en na de 
rust ook nog twee keer, zodat de dames van SIVEO DA2 met 0–4 verloren.
Jammer dames. Volgende keer beter!

MEISJES D2  MOETEN  DIEP  BUIGEN 
VOOR  STOERE  JONGENS 
De meiden van SIVEO D2M moesten op zaterdag 24 maart 2012 om 9.30 uur op 
het westelijke gedeelte van het hoofdveld spelen tegen Houtwijk sv D3 uit de wijk 
Houtwijk gelegen in het zuidwesten van Den Haag. Dit waren allemaal jongens 
die het heel goed deden in de competitie maar toch netjes voetbalden tegen de 
meiden.
Het was die dag mooi zonnig weer maar ’s ochtends vroeg nog wel fris. Scheids-
rechter was de net 50 jaar geworden André Voorend. Esmée maakte het eerste 
doelpunt en naar later bleek het enige doelpunt voor SIVEO D2M.
Houtwijk sv D3 wist daarna nog drie keer te scoren. Bij het uitschieten van het 
derde doelpunt kreeg de scheidsrechter per ongeluk de bal tegen zijn hoofd. Dit 
ging gelukkig niet hard, zodat hij nog met zijn taak verder kon blijven gaan.
De jongens van Houtwijk sv D3 wisten daarna nog een keer te scoren.
Na de rust kregen diezelfde jongens er nog vijf in zodat de eindstand 1 – 9 werd.
Jammer meiden maar goed jullie best gedaan tegen de (grotere) jongens.

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter dameselftallen



SCHEIDSRECHTER  STAAT  “VOOR   PAAL”
Zaterdag 31 maart zou onze “nooit te beroerd om een wedstrijdje te fluiten” scheids  
het duel tussen  onze ME1 en KMD ME1 leiden. De aanvang van de wedstrijd was 
gepland om 8.30 uur. Het ontvangstcomité, Rinus en Adrie zaten klaar om André 
een bakkie koffie aan te bieden voordat hij de wei zou ingaan. 
Maarre, 8.20 uur geen Dre, 5 minuten later nog geen Dre. We bellen nog niet, be-
sliste Rinus, André laat ons nooit zitten die is vast al onderweg.
Ondertussen was het toch wel echt tijd geworden, dus toch maar de telefoon ge-
pakt….. je raadt het al …... onze referee lag nog lekker te sudderen.
Waarschijnlijk is hij als een haas uit bed gegaan en kon er toch om 9.00 uur gestart 
worden met het partijtje.
Onze meiden hielden de 3 punten thuis, ze wonnen met 3-0!
Als toetje, nog effe penalty’s nemen maar wel op het trainingsveld zodat de andere 
wedstrijden niet te veel uit zouden lopen en daar stond alleen een “groot” doel!
Niks geen malheur, zei Andre, ik sta toch al voor “paal “ omdat ik te laat was, dus 
nu speel ik nu echt effe voor (doel) paal!
Door het uit- en thuisteam werd hier hartelijk om gelachen en misschien hebben de 
dametjes wel expres deze keer de bal op de “paal” geschoten!

Margriet

15

Het E1-team dat lang op de scheids moest wachten maar de voorbereiding goed benutte en met 
een mooie 3-0 zege van het veld stapte. 
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NIEUWE SCHEIDSRECHTERS,
…… ZE KOMEN ERAAN !!!
Gelukkig kunnen we binnenkort een aantal nieuwe scheidsrechters aan ons be-
stand toevoegen en nog wel met de nodige theorie in hun bagage. Op 23 april 
moeten ze examen doen en ik verwacht da ze er allen door komen, het gaat over 
Joey van Amerongen, Brian Burggraaf, Mike Voorend, Jasper de Kruijf, Bryan Smit, 
Yoerit de Jong en Marileen de Leeuw. Dus veel succes allemaal namens de club. 
Ook is er bij de pupillenscheidsrechters een 7 tal dat zich opgegeven heeft. Daar 
zijn we als club uiteraard ook heel blij mee. Zij zijn van plan om met een gedegen 
ondergrond hun wedstrijd te gaan blazen. Dat doen ze nu al ter voorbereiding en 
oefening. De les gaat op vrijdagavond 18 mei (een theorieavond) en de praktijk is 
op zaterdag 19 mei, wanneer er een toernooi is van de F en E pupillen, dus dat 
komt mooi uit. 
Wij wensen de jongens Sam Nieuwenhof, David Vermeij, Timen Klein, Paul Vergeer, 
Stan Markman, Luuk Blonk en Dave Verhoef ook veel succes met deze cursus 
pupillenscheidsrechter.

Rinus Hoogebrugge

In de advertentie van Ingrid Meijers-Verhoeff  (Personal Touch Travel) staat 
een verkeerd telefoonnummer vermeld. 
Het juiste telefoonnummer van Ingrid is 

0348-692806. 
Kijk voor de andere contactgegevens ook op:
www.personaltouchtravel.nl/ingrid-meijers/  

EEN  RECORD ……. 
…. DE  LANGSTE  SJASLIEK  !!!! 
Al een aantal jaren loopt Rob van Hoogdalem rond met een wens… hij wil graag 
een record vestigen. En niet zo maar een record. Het is de bedoeling om een 
50-meter lange sjasliek te bereiden! 

Vorig jaar benaderde Rob mij en vertelde mij over zijn plannen. In het verleden was 
dit idee al vaker op tafel gekomen, maar helaas is het nog nooit gelukt om werke-
lijk te proberen. Nu heeft Rob het plan wederom van de plank gehaald om deze 
ten uitvoer te brengen onder de vlag van de Culturele Stichting Zegveld (CSZ). 
Deze recordpoging zal plaatsvinden op zaterdag 25 augustus 2012 in Zegveld, 
op de dag dat de Milandhof haar 50-jarig bestaan viert. Het vergt natuurlijk een 
enorme voorbereiding om een 50-meter lange sjasliek te bereiden. De stellagebak-



ken (kolen waar de pennen met vlees, paprika en ui boven hangen) alleen al is een 
hele klus. Vervolgens de bereidingstijd, de mensen die de broodjes klaarmaken en 
uitdelen, de logistiek van dit alles etc etc.  

Daarom kwam Rob eind vorig seizoen naar mij met het verzoek om een test-op-
stelling bij Siveo neer te zetten. Na goed overleg hebben we besloten deze test uit 
te voeren op zaterdag 14 april jl. Een opstelling van 7 meter was voldoende om de 
gewenste ervaring en gegevens te verzamelen die nodig zijn om de recordpoging 
tot een succes te kunnen maken. 

Deze test was noodzakelijk om de benodigde hoeveelheden (broodjes, kolen, vlees 
etc) te kunnen bepalen, te weten hoelang het duurt voordat de kolen heet genoeg 
zijn en het vlees aan het spit moet hangen. 

Gelukkig zat het weer helemaal mee en was het een stralende dag op de Beemd. 
Het 1e won van SVS (5-2) en na afloop genoot men buiten in het zonnetje van een 
drankje en een broodje sjasliek.

Tot slot nog even een OPROEP aan iedereen. Een belangrijk onderdeel van Rob 
z’n plan is om Siveo hierbij te betrekken. De kleuren van de CSZ zijn, net als die 
van Siveo, geel-blauw. Rob had de link dan ook gauw gelegd. Het idee is om 
rondom de sjasliek allemaal vrijwilligers namens Siveo neer te zetten (leden, sup-
porters, iedereen die Siveo een warm hart toedraagt). Het is natuurlijk geweldig 
om mee te kunnen doen aan een recordpoging, zo vaak zal je dit in Zegveld niet 
meemaken. En het gaat alleen om het klaarmaken van de broodjes en het uitdelen, 
dus veel tijd kost het niet. 
Geef je op om te helpen bij deze reuze sjasliek op zaterdag 25 augustus 2012 
bij rikkert_en_martine@casema.nl of r.van.hoogdalem@hetnet.nl !!! 

De test was al een succes, dus dat record gaat er komen !!!

Rob & Rikkert
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WEDSTRIJDPRAMMA  KOMENDE  WEKEN

ZATERDAG 21 APRIL 2012 
08:30 Siveo ‘60 E3  - ARC E17 
09:30 Siveo ‘60 C2  - Woerden C4 
09:30 Siveo ‘60 E2  - Aarlanderveen E2 
09:30 Siveo ‘60 ME1  - Polanen ME1 
11:00 Siveo ‘60 C1  - Woerden C2 
11:00 Siveo ‘60 D2M  - Berkel D6M    
12:30 Siveo ‘60 3  - Jodan Boys 6    
12:30 Siveo ‘60 5  - Be Fair 7    
14:30 Siveo ‘60 4  - TAVV 4    
14:30 Siveo ‘60 6  - Bernardus 2    
08:45 Kamerik E2  - Siveo ‘60 E1    
09:00 Alph. Boys F4  - Siveo ‘60 F1   
09:00 Altior D2  - Siveo ‘60 D1   
09:00 VEP F6  - Siveo ‘60 F2    
12:00 TAVV B1  - Siveo ‘60 B1    
12:30 ONA F7  - Siveo ‘60 F3    
12:45 Grav zande DA1  - Siveo ‘60 DA1    
13:15 Nieuwkoop DA1  - Siveo ‘60 DA2  
14:30 Hermandad 1  - Siveo ‘60 1   
14:30 WDS A1  - Siveo ‘60 A1    

DINSDAG 24 APRIL 2012
20:00 Siveo ‘60 4  - Bodegraven 2 

        
DONDERDAG 26 APRIL 2012 

19:30 WDS 4  - Siveo ‘60 5 
20:00 Bodegraven 1  - Siveo ‘60 3 

      
ZATERDAG 28 APRIL 2012 

10:00 Siveo ‘60 E3  - Woerden E9 
10:45 Siveo ‘60 B1  - NSV ‘46 B1 
12:00 Siveo ‘60 2  - TAVV 2 
08:45 Koudekerk F1  - Siveo ‘60 F1 
09:00 Alph. Boys E6  - Siveo ‘60 E1 
09:30 RVC ‘33 F3  - Siveo ‘60 F2 
10:30 ARC D5  - Siveo ‘60 D1 
12:30 ASW 1  - Siveo ‘60 5 
12:45 Zevenhoven 6  - Siveo ‘60 6 
14:30 Rohda ‘76 C2  - Siveo ‘60 C1
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DONDERDAG 3 MEI 2012 
20:00 CVC Reeuwijk 3  - Siveo ‘60 4

        
ZATERDAG 5 MEI 2012 

12:30 Siveo ‘60 3  - BVCB 4 
14:30 Siveo ‘60 1  - GSV 1 
11:00  Nic. Boys C2  - Siveo ‘60 C2 
12:00 Be Fair 2  - Siveo ‘60 2 

        
DINSDAG 8 MEI 2012 

20:00 Woubrugge 6  - Siveo ‘60 6 
        

WOENSDAG 9 MEI 2012 
19:00 Woerden D2  - Siveo ‘60 D1 
        

DONDERDAG 10 MEI 2012 
20:00 Siveo ‘60 4  - ARC 9 
        

ZATERDAG 12 MEI 2012 
09:30 Siveo ‘60 D1  - Woerden D2 
10:00 Siveo ‘60 F2  - Be Fair F6 
10:45 Siveo ‘60 DA2  - Aarlanderveen DA1 
12:30 Siveo ‘60 5  - ASW 1 
12:30 Siveo ‘60 DA1  - KMD DA1 
14:30 Siveo ‘60 A1  - VEP A1 
09:00 Woerden E6  - Siveo ‘60 E2 
09:45 Sportlust ‘46 E6  - Siveo ‘60 E1 
10:00 ARC F3  - Siveo ‘60 F1 
10:30 Cabauw D2M  - Siveo ‘60 D2M 
12:45 Bodegraven C1  - Siveo ‘60 C1 
13:30 KMD ME1  - Siveo ‘60 ME1 
13:30 Meerburg C8  - Siveo ‘60 C2 
14:30 Kamerik 1  - Siveo ‘60 1



BERICHTEN VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Samenstelling:
Coördinator algemeen : Margriet Vermeij (0348-691931)
Technische zaken : Ton Steenbergen (0348-691859)
Secretaris : Monique Kasius (0348-691041)
Lid : Cora Loenen-Kastelein (0348-425658)
Wedstrijdsecretaris : Edwin Hoogerbrugge (0348-422927)
Jeugdlotto : Leo Pouw

Het seizoen loopt ten einde en helaas zoals het er nu naar uitziet hebben we geen 
kampioenen maar ja, wie weet....
Na de competitie staan er voor bijna alle jeugdteams nog toernooien zowel uit als 
thuis op het programma met als afsluiting het “Bolton Stratentoernooi” 

Teamindeling seizoen 2012-2013
Begin mei maken we een begin met de teamindeling van volgend seizoen. Wilt u 
aan- of afmeldingen voor 15 mei doorgeven aan Carola Hageman.

Zomerstop jeugdtraningen
Training van de jeugd stopt met ingang van 7 juni en begint weer na de zomerva-
kantie van het basisonderwijs.

Puppyvoetbal
Vanaf zaterdag 10 maart is weer gestart met een nieuwe serie “puppytrainingen” 
Vermeldde ik de vorige keer dat er rond de 20 waren, nu is het aantal al gegroeid 
tot maar liefst 24 kinderen.
We hopen dat er van deze groep volgend seizoen weer doorstromen naar onze 
F’jes. Voor deze groep is er een thuistoernooi gepland.

Slaapfeest E en F
Vrijdag 25 mei 2012 is het slaapfeest voor de E en F gepland. De voorbereidingen 
zijn alle in volle gang, één dezer dagen kunnen de spelertjes een uitnodiging ver-
wachten. Eerst zal er met elkaar gegeten worden en daarna staan er weer diverse 
activiteiten op het programma.

Poldersporten voor de B tot met de D elftallen
Op vrijdagavond 8 juni is de slotavond voor de oudere jeugd. Er zal net zo als vorig 
jaar een sportieve activiteit op het programma staan. Rond 19.00 uur worden we 
verwacht in  De Kwakel. Een officiële uitnodiging volgt.

Leiders/trainersavond
De informatieavond voor leiders en trainers staat gepland voor 11 juni a.s. Een 
uitnodiging voor desbetreffende mensen volgt.

20
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Voetbal tweedaagse voor de F t/m de C
In de 1e week van de schoolvakantie zal een voetbal tweedaagse georganiseerd 
worden voor de jeugd. Ieder kind, wel of geen lid van Siveo kan hieraan meedoen. 
Verdere gegevens kun je vinden op de posters in de kantine of bij Hans Bregman.

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

Margriet Vermeij, voorzitter JC

SIVEO-D1, STEEDS WAT BETER !! 

D1 had een goede start in 2011 met de winst in het najaar van de beker. Maar na 
succes wordt je altijd wel weer opgezadeld met een hoger niveau, dit keer dus de 
5e klasse.  Dan denk je: “wat hebben wij daar te zoeken?” Nou, vooruitgang. Meer 
druk, meer tegenstand, dus moet je nog beter het beste uit jezelf halen.  Immers 
het doel is door teambuilding en strijd beter te worden. 

We weten nu, enkele maanden later dat dit niet altijd vanzelf gaat. Er zijn wed-
strijden gespeeld die een lintje verdienen en een enkele wedstrijd die we willen 
uitgummen. We hebben ze allemaal gezien. Het grootste probleem is denk ik wel 
de vele (groei)pijntjes. Met maar 1 reserve geeft dat iedere week weer de uitdaging 
om iemand te vinden om in te vallen. Soms wel 2 of 3. Dat maakt het ook lastiger 
om een vast strak plan te maken. We zien ook zeer sterke tegenstanders voorbij 
komen die een kop boven ons uitsteken en een paar kilootjes zwaarder zijn.  Dat 
maakt op deze leeftijd natuurlijk veel uit. Maar desondanks mogen we zeggen dat 
we ons laten zien. We tonen onze bekende vechtlust. Niet altijd even mooi voetbal 
maar wel strijd. En daar kun je ook wedstrijden mee winnen. 

Nu iedereen wel zijn plek in het team heeft merk je ook dat ze daar het beste uitko-
men. Van Lucas weten we dat die snel is. Dus als Max of Michal de bal aanspeelt, 
loopt hij de benen uit zijn lijf om de bal in het net te krijgen. Vandaag (zaterdag 14 
april) tegen ARC heeft hij dat maar weer laten zien. Echter als hij een schouderduw 
krijgt: tja, dan is ie wat aan de lichte kant. Michal op rechts laat ook vaak zien dat 
ie z’n mannetje staat. Wat steviger in het veld laat hij zich steeds minder passeren 
en kan aardig voorgeven. Dicky op links heeft ook wat doelpunten op zijn naam 
staan. Ook vlug en wendbaar wachtend op zijn kans. 
Met het middenveld van Max/Luuk/Robert/Harry laten we vaak de tegenstander 
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zweten. Max en Luuk kunnen af en toe solo naar voren rennen en de bal bij de 
spits afgeven of zelfs schieten op doel. Menig doelpunt is op deze manier tot stand 
gekomen. Harry laat zien dat hij misschien niet snel is maar niets uit de weg gaat. 
Dit zijn van die mensen die de tegenstander dwars zitten bij hun aanval.  Robert 
vindt zijn plek het beste terug ook ergens op het middenveld. Dan kan hij ook nog 
eens aanvallend zijn en een doelpunt maken. Corners zijn zijn specialiteit. Aaron 
krijgt een plek of in het midden of op de zijkant. Hij toont vechtlust en kan beide 
plekken aan. 
Verdedigend geven Mees en Casper hun visitekaartje af. Casper laat nog wel eens 
een sliding zien op de bal. Daar is ie goed in. Mees krijgt de laatste tijd vleugels. 
Meer en meer weet hij de bal weg te werken naar de zijkant. Duidelijk iemand die 
groeit in het seizoen. Jesse is vaak de stofzuiger. Komt de bal er toch door dan is 
daar Jesse nog. Lopend van links naar rechts of andersom. Helaas zullen we hem 
de laatste weken moeten missen vanwege een medisch probleem. Luuk neemt dan 
zijn plaats in. Als laatste man is er dan nog Lars. Met vele geweldige acties werkt hij 
vele ballen het doel uit. Jammer van diegene die hij mist. Hoog of ver in de hoeken.  

We staan op het moment van schrijven op de 5e plaats met ik denk nog een mo-
gelijkheid om op de 4e plek te komen als we blijven winnen. Je mag zeggen dat dit 
geen slecht resultaat is waarbij de dank uitgaat naar de trainers die iedere week 
weer proberen het team te laten groeien en beter te laten worden.  

Ton Westerop
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AAN-  EN  AFMELDINGEN 2012-2013

Het einde van dit seizoen nadert maar dat betekent ook alweer dat er door de TC 
en JC een blik geworpen wordt op volgende seizoen. Er wordt al het een en ander 
besproken over de (jeugd)teams van volgend jaar. Natuurlijk willen we met zorg 
de teams samenstellen voor volgend seizoen dus is het van belang ons zo snel 
mogelijk te laten weten of je blijft voetballen of niet...
Wil je je lidmaatschap beëindigen (of dat van uw kind) dit door te geven voor 15 mei 
aan de ledenadministratie (Carola Hageman) maar sowieso uiterlijk voor 1 juni a.s. 

Met sportieve groet,
De TC en JC.

SIVEO’60 F2 LOOPT OP ZONNE-ENERGIE

Na een goede start van de competitie raakte met het koudere weer de klad er een 
beetje in bij de F2. Onderling verliep het af en toe niet even soepel bij de trainingen 
en dat had ook z’n weerslag op het veld. Bij de minste geringste tegenslag lieten 
we de koppies teveel hangen met enkele kansloze nederlagen als gevolg. 
Maar sinds dat de dagen gaan lengen blijkt het plots weer veel beter te gaan. Vanaf 
maart verlopen de trainingen weer een stuk beter en ook dat zien we direct weer 
terug bij de wedstrijden. De jongens lijken het plezier weer teruggevonden te heb-
ben en lopen weer stralend te voetballen. De gehele top 4 hebben we inmiddels 
gehad en daarbij uitstekend weerstand geboden. Tegen Woerden F6 werd dit zelfs 
beloond met een gelijkspel na een 0-2 achterstand, harstikke knap. De ongeslagen 
koploper Rohda werd het goed moeilijk gemaakt na een eerder kansloos verlies. 
De runner-up Be Fair keek lang tegen een achterstand aan, maar kwam enigs-
zins fortuinlijk aan de winst. De laatste wedstrijd tegen Sportlust F7 waartegen de 
eerste wedstrijd nog kansloos verloren ging moesten we helaas capituleren in de 
laatste paar minuten. Tussendoor hebben we overtuigend het paastoernooi van 
TAVV op onze naam gezet, waar we 2 wedstrijden wisten te winnen en de andere 
gelijkspeelde. Er zit dan ook duidelijk progressie in ons spel. Het overspelen lukt 
een stuk beter en vooral ook de balbehandeling gaat met sprongen vooruit. Bij veel 
spelers wordt langzamerhand duidelijk waar ze het beste uit de verf komen. 
-	 Vincent en Mark vinden het heerlijk om te keepen en doen dat ook met veel 

overtuiging.
-	 Otto kan echt prima verdedigen en Brian vindt het heerlijk om achterin te voet-

ballen en samen komen zij daar als duo uitstekend uit de verf. Veel ballen ver-
overen en vervolgens de teammaten aan het werk zetten.
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-	 Marnix wil overal tegelijk zijn en dat lukt op het middenveld dan ook prima, 
vooral voorzetten geven lukt nu ook steeds beter waardoor we veel gevaarlijker 
zijn. Ook Mark komt op het midden goed voor de dag, hij duikt graag overal op 
en pikt zo ook z’n doelpuntjes mee. 

-	 Vincent wil het liefste keepen, maar weet ook steeds beter langs de lijn te drib-
belen en voor te zetten.

-	 Dawid en Tibbe zijn de jongste spelers van de F2. Ze hebben beide een drang 
naar voren en doen in de wedstrijden steeds beter mee. Lekker de bal verove-
ren en een medespeler zoeken.

-	 Stijn wil ook graag naar voren voetballen. Waarbij Stijn vooral op doorzettings-
vermogen regelmatig gevaarlijk weet te worden voor het doel om zo te scoren

-	 Stan is als topscoorder ons aanspeelpunt voorin met een neusje voor de goal. 

We lijken de stijgende lijn te pakken te hebben. Mogelijk dat we in deze samenstel-
ling de komende 3 wedstrijden nog een paar punten kunnen pakken. 

Eric

SIVEO’60 F1 EN F2 NEMEN DE BEKER MEE !!

Zowel SIVEO F1 als F2 namen deel aan het paastoernooi bij TAVV. Het was dan ook 
gezellig druk met Siveo spelers en toeschouwers bij TAVV. Samen in de kleedkamer 
en elkaar aanmoedigen verhoogde de feestvreugde ondanks het frisse weer. SI-
VEO F1 won overtuigend alle poulewedstrijden. De F2 had het iets zwaarder, maar 
kwam uiteindelijk ook als winnaar uit de bus. Tussendoor mochten de teams paas-
eieren zoeken en een 
huppelende paashaas 
omver knallen. Dit was 
uiteraard aan de spelers 
van zowel de F1 als de 
F2 wel besteed. Maar 
het mooiste was toch 
wel de prijsuitreiking, 
waarbij beide teams de 
medailles en de overwin-
ningsbeker in ontvangst 
mochten nemen. Samen 
op de foto maakte het 
feest compleet.

Eric

De bekerwinnaars in hoerastemmking vlnr:  Jeroen, Marnix, Lex, 
Floris, Otto, Bart, Damian, Ricardo, Niels, Mark, Stan, Damian, 
Vincent en Brian.
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PUPIL VAN DE WEEK
JARRO BREEDVELD
Pupil van de week: Jarro Breedveld is geboren op 
3 april 2001 in Utrecht en woont op de Hoofdweg nr 30.
Welke wedstrijd: Siveo-Oudewater.
Datum: 3 maart.
Eindstand: 1-1.
Balsponsor: Klusbedrijf Verhage.
Welk team speel jezelf, leiders/trainers: E2, en zijn 
trainers zijn Leen Blok en Joost van der Horst.
Welke positie speel jezelf: Linksback.
Leukste positie om te spelen als jezelf mocht kie-
zen: Ik heb nog nergens anders gespeeld, maar in de 
spits lijkt me wel leuk.
Favoriete club: FC Utrecht.
Favoriete speler: Mulenga van FC Utrecht is de eerste speler die Jarro kan be-
denken. Hij vindt Mulenga een coole gozer.
Favoriete speler Siveo: Mike van der Steen.
Man of the match: Mike van der Steen.
Leukste van de pupillenmiddag: De aftrap.

Leukste moment van de wed-
strijd: Oh, dat we de 1-0 scoorden!
Hobby’s: Buiten voetballen.
Favoriete eten: Mogen het ook 2 
dingen zijn? Ja hoor: Pizza en de 
broccolischotel van oma, niet die 
van mama!
Mooiste doelpunt zelf gemaakt: 
Tijdens de wedstrijden heb ik nog 
niet gescoord.
Scoren als pupil: Ja, ik ging zigzag-
gend door de verdediging en schoot 
raak! De keeper zat niet op te letten.

Verder vertelt Jarro dat alle trainers 
net zo zouden moeten zijn als Joost 
van der Horst. Hij maakt compli-
mentjes en als je het niet goed doet, 
doet hij niet boos maar zegt op een 
rustige manier hoe het beter zou 
kunnen!

Jarro doet actief mee tijdens de warming-up.
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PUPIL VAN DE WEEK
ROBIN SANGERS
Pupil van de week: Robin Sangers is gebo-
ren op 20-05-2001 en woont op de Korensloot 
nr 62. 
Welke wedstrijd: Siveo – Rijnstreek.
Datum: 25 maart 2012.
Eindstand: 2-2.
Balsponsor: Bouw- en aannemersbedrijf Groe-
nendijk B.V.
Welk team speel jezelf, leiders/trainers: E2, 
zijn leiders zijn Leen Blok en Joost van der 
Horst.
Welke positie speel jezelf: Meestal rechtsvoor.
Leukste positie om te spelen als jezelf mocht kiezen: Rechts- of links-
voor. Rechts is handiger want ik ben rechts.
Wat is het mooiste doelpunt dat je ooit zelf hebt gemaakt: De meeste 
doelpunten zijn heel simpel. Maar de mooiste is de volley in de kruising 
tegen ASC.
Favoriete club: Nederland, FC Utrecht en Siveo natuurlijk!
Favoriete speler: Lionel Messi en Neymar. Op de vraag wie die laatste is 
vertelt Robin dat Barcelona deze jonge speler heeft  gekocht en dat Ney-
mar samen met Messi komt te spelen komend seizoen. 
Favoriete speler Siveo: Mike van der Steen. 
Man of the match: Perry Voorend.
Leukste van de pupillenmiddag: Alles eigenlijk, ik kan niet goed kiezen.
Leukste moment van de wedstrijd: Het 2e doelpunt van Siveo. Dit was 
een mooie kopbal van Frank van der Vaart.
Scoren als pupil?: Ja, rechts in de hoek. Het waren echt slechte verdedi-
gers.
Hobby’s: Buitenspelen, computeren (fifa), lezen, tv kijken.
Favoriete eten: Pannekoeken en patat, soms met een frikandel maar zon-
der saus.

Robin wil later graag profvoetballer worden. Hij heeft zijn loopbaan al hele-
maal uitgedacht: FC Utrecht -> PSV -> Liverpool -> Arsenal -> Barcelona 
of Real Madrid. Daarna komt hij terug naar Siveo om in een seniorenteam 
te voetballen. Als dit niet mocht lukken, wil Robin schrijver en astronoom 
worden. 
Zet ‘m op Robin!
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Het e-mailadres van Meubelstoffeerderij P.C. van Velsen is gewijzigd.
Voor het sturen van een e-mail kunt u onderstaand adres gebruiken: 

pvelsen@ziggo.nl 
Het e-mailadres vermeldt in de advertentie is niet meer in gebruik. 

SIVEO-F3  VEEGT  ONA  VAN  HET  VELD !!
Na alle extra maatregelen (familie uitnodigen/kogelhard trainen/extra vroeg naar 
bed /’s ochtends een bord spaghetti) moest het nu toch echt gaan gebeuren. Aan 
die koppies was het al te zien… iedereen voelde die spanning. Het was wat stiller 
dan normaal in de kleedkamer. Normale vragen als, hoe was het bij jou op school 
deze week, jij ook nog je kamer opgeruimd, zat jou vader ook weer zo te zeuren, 
vind jij spaghetti en red bull ook zo lekker ‘s ochtends, hoe vaak moest jij je onder-
broek omdraaien deze week, werden niet gesteld. Elke vraag ging over voetbal…. 
Verder was het stil….. iedereen bereidde zich voor op de wedstrijd.

Om 9.15 gingen we behoorlijk nerveus naar buiten. Door de catacomben van Siveo 
gingen we na even warmtikken op het trainingsveld op weg naar veld 1B. Daar 
aangekomen zagen we een paar oranje reuzen. Enkele F3’s wilden al teleurge-
steld teruggaan naar de kleedkamer. Gelukkig, dit was een C1 team wat met een 
warming-up op het verkeerde veld bezig was. Een paar minuten later, kwamen de 
mannetjes van Ona het veld op…… en ja, hier en daar zag je een glimlach door-
breken op de gespannen bekkies….. eindelijk mannetjes van dezelfde lengte. Zou 
het dan inderdaad gaan gebeuren vandaag?
In de eerste helft ging het gelijk op. Veel gevechten op het middenveld. Veel tactisch 
gepriegel. Dat is aan Job ‘ik klets er soms in en anders klets ik me er wel weer uit’ 
Pak wel toevertrouwd. Uiteindelijk waren de betere kansjes voor Ona. Menig Siveo 
supporter (en ja ook de coaches) werden in een paar minuten een paar jaar ouder…. 
Wonderlijke reddingen op (en over?) de doellijn. Jesper, wat was je lekker bezig!!!! 
Onno ‘rappe gozer’ Verdouw ging er nog een keer met de bal vandoor, maar helaas. 
Ruststand 0-0. Zou het… zou het….. oeffff wat een spanning…..
In de rust geen grappen…. Iedereen serieus zijn bakkie limo naar binnen werken. 
De coaches geven de laatste tactische aanwijzingen. Marijn ‘mij kom je niet voor-
bij’ vd Hoef ging rond met een zakkie hamkaasies…. Dat was net het brokkie extra 
energie wat ze nodig hadden. Opgepept gingen we weer naar buiten.

De tweede helft begon en inderdaad we waren nog iets feller …….. we gin-
gen iets meer duels winnen. Mike ‘de stofzuiger’ v.d. Born ging er weer lekker 
in en na enkele hachelijke momenten aan beide kanten wist Luuk ‘matchwinner’ 
Muit de goal te vinden. 1-0 voor Siveo….. zou het dan echt gaan gebeuren…..? 
De spanning bleef ….. de pak hem beet 300 man publiek hield de adem zo’n 5 mi-
nuten in. Het eind van de wedstrijd naderde…… er brak nog een Ona (nananana-
na) mannetje door…. Met de bal aan de voet ging hij op het Siveo doel af….. Maico 
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‘vuurbal’ de Heer kon hem net niet afstoppen…. Het Ona (nanananana) mannetje 
schoot en de bol rolde naar de tweede paal. Net buiten het bereik van Jesper ‘ik 
pak vandaag alles’ Beiboer. Twee Ona spitsen en drie Siveo verdedigers rolden 
over elkaar heen, om, bij en tegen de doelpaal aan. De bal klutste er tussen uit… 
ging bijna het doel…. Iets of iemand raakte hem…..en ging toch nog net naast het 
doel…… pffft…. Oef ….. .
Na dit laatste moment wist Siveo met Fabièn ‘ik hou de deur dicht’ Kreuger en Sem 
‘klaar d’r mee’ v.d. Hooren het professioneel uit te spelen. Het laatste fluitsignaal 
van de scheids klonk en het publiek 
kon eindelijk weer ademhalen en 
het gejuich barste los.

Natuurlijk als Oranje wereldkam-
pioen wordt is dat leuk….. PSV de 
dubbel is misschien nog wel leu-
ker….. maar met Siveo F3 de jon-
gens van Ona afdrogen….. tja daar 
kan niets tegen op.
Klasse gedaan jongens. Plek 4 be-
gint in zicht te komen.

Bernie Beiboer

PUPPY’S IN VOORBEREIDING 

Op 10 maart stond de eerste puppy-training op het programma en mochten er 9 
nieuwe gezichten verwelkomd worden. Iedere zaterdagmorgen staan er zodoende 
maar liefst 25 puppy’s op het trainingsveld.
Bij de grote voetbalclubs in Nederland is het gebruikelijk vlak voor een grote wed-
strijd besloten te trainen. Zo doen ook de puppy’s. Iedere zaterdagmorgen gaan ze 
de hal in om te werken aan de teambuilding, passeerbewegingen en schotkracht. 
De puppy’s zijn namelijk in voorbereiding op het puppy-toernooi dat op zaterdag-
ochtend 19 mei gespeeld wordt. Na de afslachtingen tegen KDO de afgelopen 
jaren wordt nu tegenstand gezocht tegen het naburige VEP uit Woerden en op 19 
mei willen de puppy’s uiteraard goed voor de dag komen. 
Allen van harte uitgenodigd.

Arien Beukers,
Wiljo Fierens,
Frank de Kruijf,
Edwin de Kruijf
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    4e klasse B       Gesp     Pnt
1   DCV 1   23  67 
2   Alphia 1   23  57 
3   Kamerik 1   23  48 
4   Linschoten 1  23  44 
5   Sportief 1   23  42 
6   Siveo ‘60 1   23  40 
7   Oudewater 1  22  38 
8   Hermandad 1  23  30 
9   Rijnstreek 1   23  28 
10 SDV 1   23  21 
11 SVS 1   22  17 
12 GSV 1   21  13 
13 Aarlanderveen 1  23  13 
14 SPV ‘81 1   23     2 

    3e klasse C       Gesp     Pnt

1   ARC 4   20  50 
2   Be Fair 2   20  45 
3   TAVV 2   20  40 
4   Zwammerdam 2  20  38 
5   Rohda ‘76 2   20  28 
6   DSO 4   20  27 
7   Kamerik 2   20  25 
8   Alphia 2   20  24 
9   Siveo ‘60 2   20  22 
10 WDS 2   20  17 
11 CVC Reeuwijk 2  20  16 
12 Sportlust ‘46 4  20  11 
 
    4e klasse 05       Gesp     Pnt

1   Floreant 3   19  47 
2   BVCB 4   17  43 
3   Jodan Boys 6  18  42 
4   Siveo ‘60 3   17  29 
5   Oosterheem 5  19  26 
6   Sportlust ‘46 6  19  23 
7   Bodegraven 1  18  18 
8   ARC 5   16  17 
9   Berkel 3   17  14 

STANDEN   SIVEOTEAMS   14 APRIL 2012

10 SVS 2   18  11 
11 Linschoten 3  18     5 

    5e klasse 04       Gesp     Pnt

1   ARC 9   17  43 
2   Rohda ‘76 5   19  39 
3   Siveo ‘60 4   18  38 
4   Gouda 4   20  35 
5   BVCB 6   18  30 
6   Soccer Boys 4  21  28 
7   TAVV 4   17  26 
8   Bodegraven 2  19  23 
9   Floreant 4   21  21 
10 CVC Reeuwijk 3  18  18 
11 Rijnstreek 2   20  15 
12 Moerkapelle 3  20  13 

    6e klasse 05       Gesp     Pnt

1   Gouda 7   20  42 
2   Be Fair 7   18  40 
3   GSV 2   15  38 
4   WDS 4   18  34 
5   BVCB 9   19  34 
6   ARC 11   20  27 
7   Jodan Boys 8  18  25 
8   Siveo ‘60 5   18  22 
9   Sportlust ‘46 8  18  19 
10 Aarlanderveen 3  17  17 
11 Moerkapelle 4  20  12 
12 ASW 1   15     3 

    8e klasse 04       Gesp     Pnt

1   Alphia 7   20  55 
2   Alphense Boys 2  19  46 
3   Koudekerk 6  20  45 
4   Zevenhoven 6  19  41 
5   ARC 18   20  35 
6   Woubrugge 6  20  28 
7   Sportief 3   20  23 
8   Zwammerdam 5  19  17 
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STANDEN   SIVEOTEAMS   14 APRIL 2012
9   Hazerzw. Boys 5  21  17 
10 Bernardus 2   20  15 
11 Aarlanderveen 4  17  11 
12 Siveo ‘60 6   19     5 

    4e klasse 02-P   Gesp     Pnt

1   KMD DA1     8  17
2   Ariston’80 DA1    6  13
3   Gravenzande DA1    6     9
4   Siveo ‘60 DA1    7     9
5   Rohda ‘76 DA1    7     7
6   Honselersdijk DA1    8     4

    5e klasse 03-P   Gesp     Pnt

1   Ammerstol DA1    6  16 
2   BVCB DA1     7  11 
3   Aarlanderveen DA1    6  10 
4   Nieuwkoop DA1    7     6 
5   Siveo ‘60 DA2    6     1 

    3e klasse 03      Gesp     Pnt

1   Zevenhoven A1  11  28 
2   Siveo ‘60 A1  13  28 
3   WDS A1   12  24 
4   Zwammerdam A1  10  22 
5   UNIO A2   15  17 
6   VEP A1   13  15 
7   Sportlust ‘46 A3  14  14 
8   Linschoten A1  13    8 
9   NSV ‘46 A1   13    8 

    3e klasse 02      Gesp     Pnt

1   Stompwijk B1  13  31 
2   Voorschoten’97 B4  15  26 
3   Nieuwkoop B2  13  23 
4   BVCB B3   13  21 
5   VEP B1   13  19 
6   Siveo ‘60 B1  14  17 
7   TAVV B1   14  14 
8   NSV ‘46 B1   14  13 

9   Berkel B2   13     9 

    4e klasse 03      Gesp     Pnt   
1   WDS C1   15  34 
2   Rohda ‘76 C2  15  31 
3   VEP C1   16  29 
4   Bodegraven C1  16  28 
5   Zevenhoven C1  16  26 
6   Woerden C2  15  20 
7   Alphense Boys C4  15  20 
8   Sportlust ‘46 C3  16  19 
9   Kamerik C1   15  13 
10 Siveo ‘60 C1 15     1 

    6e klasse 06      Gesp     Pnt

1   VEP C2   16  42 
2   Alphense Boys C7  16  37 
3   Nicolaas Boys C2  14  33 
4   Alphen C3   15  33 
5   Sportlust ‘46 C5  16  30 
6   Nieuwkoop C3  14  16 
7   Siveo ‘60 C2  15  12 
8   Meerburg C8  15  11 
9   ARC C10   15     6 
10 Woerden C4  16     6 

    5e klasse 03      Gesp     Pnt

1   RVC ‘33 D2   15  43 
2   Sportlust ‘46 D5  16  24 
3   Sportief D1   12  23 
4   TOGB D5   12  22 
5   Woerden D3   15  20 
6   Siveo ‘60 D1  14  19 
7   Voorschoten’97 D6  15  18 
8   Woerden D2    14  16 
9   ARC D5   15  11 
10 Altior D2   14     5 



32

    1e klasse I         Gesp     Pnt

1   Houtwijk sv D3    6  18 
2   Siveo ‘60 D2M    7  18 
3   Rohda’76 D6M    6     9 
4   Cabauw D2M    5     4 
5   Rijnstreek D2M    7     4 
6   Berkel D6M     7     3 

    6e klasse 04      Gesp     Pnt

1   Woerden E5   14  34 
2   ARC E8   14  34 
3   Zwammerdam E1  16  32 
4   Alphense Boys E6  15  24 
5   Sportlust ‘46 E6  15  23 
6   VEP E3   15  20 
7   CVC Reeuwijk E2  15  19 
8   Alphia E2   15  16 
9   Siveo ‘60 E1  15  11 
10 Kamerik E2   16     6 

    7e klasse 04      Gesp     Pnt

1   Alphen E5   16  46 
2   Altior E1   14  36 
3   Woerden E6   16  34 
4   TAVV E3   16  33 
5   ARC E10   16  27 
6   Floreant E6   16  19 
7   Siveo ‘60 E2  16  13 
8   Aarlanderveen E2  15  12 
9   Alphense Boys E13  16     9 
10 Nieuwkoop E5  15     3 

    9e klasse 09      Gesp     Pnt1   

1   CVC Reeuwijk E6  14  38 
2   ARC E17   14  33 
3   Be Fair E8   14  25 
4   Bodegraven E2M  14  21 
5   Nieuwkoop E9  14  16 
6   Siveo ‘60 E3  14  15 
7   Sportlust ‘46 E11  15  15 
8   Woerden E9   13  13 
9   VEP E5   14     7 
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    2e klasse 02      Gesp     Pnt

1   Die Haghe ME1  15  43 
2   Floreant ME1  15  36 
3   NSV ‘46 ME1  15  35 
4   DSVP ME1   15  30 
5   Siveo ‘60 ME1  16  22 
6   RVC ‘33 ME1  14  15 
7   Haastrecht ME1  15  15 
8   KMD ME1   14     9 
9   Polanen ME1  15     9 
10 Gr.WII VAC ME3  10    -1 

    4e klasse 02      Gesp     Pnt

1   Alphense Boys F4  14  34 
2   Woerden F3   15  31 
3   Alphen F1   16  31 
4   Koudekerk F1  15  30 
5   Stompwijk F1  15  29 
6   Siveo ‘60 F1  15  26 
7   VEP F2   16  18 
8   TAVV F1   14  13 
9   ARC F3   15     6 
10 Alphia F2   15     0 

    9e klasse 07      Gesp     Pnt

1   Rohda ‘76 F2  15  43 
2   Sportlust ‘46 F7  15  32 
3   Be Fair F6   15  31 
4   Woerden F6  15  31 
5   RVC ‘33 F3   15  21 
6   VEP F6   16  20 
7   Kamerik F2   16  19 
8   Sportlust ‘46 F8  14  13 
9   Siveo ‘60 F2  15  10 
10 NSV’46 F5M  16    3 

    10e klasse 55      Gesp     Pnt

1 Gouda F5   8  21 
2 Moordrecht F7  8  21 
3 Sportlust ‘46 F12  9  21 
4 Siveo ‘60 F3   9     9 
5 ONA F7   9     6 
6 WDS F3   9     0 


