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

Ledenadministratie:
Carola Hageman, Molenweg 42, 3474 KZ Zegveld
Tel. (0348) 56 03 05, ledenadministratie@siveo.nl
Aanmelden nieuwe leden, afmelden alleen vóór 15 mei, 
adreswijzigingen,
wijziging bank of gironummer, telefoonnummer, e-mailadres

Contributie per kwartaal Contr. Kleding Verv. Totaal
Senioren (18 jaar en ouder) C 39,05 C 2,55 C - C 41,60
A junioren C 27,05 C 2,55 C 6,00 C 35,60
B-C junioren/D-E pupillen C 19,05 C 2,55 C 6,00 C 27,60
F pupillen C 15,60 C 2,55 C 6,00 C 24,15
Alleen trainende leden C 21,40 C - C - C 21,40
Rustende leden C 14,60 C - C - C 14,60
3e jeugdlid in één gezin GRATIS
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
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Eindredactie:
Dick van den Hoeven
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VAN DE REDACTIE
Voor de Siveovlaggendragers  was het dit seizoen helaas toch een wat vroege 
aftocht. Terwijl het geel-blauwe kamp tot het einde hoop bleef koesteren op een 
plek in de nacompetitie, was het allemaal “net niet”. En zowaar, een vergelijkbaar 
lot was ook Oranje uiteindelijk beschoren. Zonder ook maar één puntje te behalen 
moesten de vice-wereldkampioenen het strijdtoneel in Oekraïne verlaten. Wat een 
deceptie.

Was het dan ook steeds kommer en kwel in de Siveo-gelederen. Nee, bepaald niet. 
Wat te denken van de verrassing die onze A-junioren bijna nog in petto hadden. 
In een heerlijke ambiance schotelden zij het massale publiek bij grote concurrent 
Zevenhoven best een mooie en strijdvaardige partij voor. Helaas was het wel tekort 
voor de kampioenstitel. En die was dit seizoen sowieso voor geen enkel geel-
blauw team weggelegd; ook niet voor de Siveomeisjes  D2M, die eveneens tot het 
laatste in de race bleven. 

Maar, we hebben het meer aangegeven, er is meer dan voetbal en dat geldt zeker 
voor ons mooie cluppie. Dat zullen jullie ook merken bij het doorbladeren van deze 
laatste editie van het seizoen. Zo treffen jullie onder meer bijdragen aan over de 
poldersporten voor de B- tot en met D-jeugd  en over het slaapfeest voor de E en F. 
En natuurlijk ook over het stratenvoetbal met de strijd om de penaltybokaal. Weer 
een gezellig evenement dat ook zo’n indrukwekkend moment kende bij de onthul-
ling van de gedenkplaat voor Wim Kastelein. Zoveel  geel-blauwen die even een 
moment van stilte aangrepen om de herinnering op te roepen aan de man die de 
kantine van Siveo met al zijn inzet daadwerkelijk liet functioneren zoals het nu doet. 
Zeer toepasselijk dat zijn naam daar voor altijd aan verbonden blijft. 

Een bijzonder afscheid was er verder op de medewerkersavond voor Ben Muller 
als selectiespeler. Wat zullen we deze Siveo-icoon (302 caps) in de hoofdmacht 
missen. Hierop komen we met fotomateriaal uitgebreid terug in het eerste nummer 
van Siveo Nieuws voor het komende seizoen. 

En nu kunnen we even gas terugnemen. Tijd om 
de zinnen te verzetten en eens wat anders te 
doen. Ik wens allen een fijne vakantieperiode en 
hopelijk fris en gezond weer aan de start van 
het komende voetbalseizoen.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

Volgende inleverdatum kopij: 16 augustus 2012
45e jaargang nr. 6, juni 2012



VAN DE VOORZITTER

Het zit er weer op… het seizoen is voorbij. Tsjonge jonge, en wat is het jaar weer 
voorbij gevlogen. Het jaar terugkijkend was het een seizoen met pieken en dalen…
zo voel ik het tenminste. Het verlies van onze oud-voorzitter en duizendpoot Wim 
was het aller, aller diepste dal. Daar stonden ook mooie momenten tegenover zoals 
uitgeroepen worden tot “beste amateurclub van de provincie Utrecht”. Zo waren er 
natuurlijk nog veel meer mooie momenten. 
Op sportief vlak konden we helaas geen kampioenen huldigen dit jaar. Wel is het 
gelukt om een aantal jonge scheidsrechters op te leiden. Drijvende kracht hier-
achter was Rinus Hoogerbrugge. We hebben een paar mooie feesten gehad, het 
Ik-Hou-Van-Holland-spel, leuke toernooien en een geslaagd slaapfeestje. Straten-
voetbal was ook weer een succes, ondanks dat het weer (met name ’s morgens) 
niet best was.

Doordat het zo’n bewogen jaar is geweest, ben ik zelf blij dat het even zomerstop 
is. Even rust, op vakantie… de batterij opladen, zodat we er volgend seizoen met 
veel energie weer voor kunnen gaan. 
Een hele fijne vakantie en tot augustus/september.

Rikkert
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EEN  VOLLE  SIVEOKANTINE ……
……. EVEN  HEEL  STIL  VOOR  WIM !! 

Zaterdag 9 juni, na afloop van het Stratenvoetbal was het even doodstil in de kan-
tine. Normaliter is het alleen zo stil als deze leeg is, maar dit keer was de kantine 
bomvol. De aandacht werd gevraagd voor een bijzonder moment… een belangrijk 
moment voor Siveo !! Na het horen van de naam “Wim Kastelein” viel iedereen 
stil en kon je een speld horen vallen. Hieruit blijkt wel het enorme respect en de 
onvoorstelbaar grote waardering voor hem. Nog steeds raakt het ons allen diep, 
te moeten beseffen dat hij niet meer onder ons is. Het blijft oneerlijk en moeilijk te 
accepteren. Wekelijks merken we bij ons geel-blauwe cluppie dat nog steeds niet 
alles loopt zoals voorheen en dat bevestigt maar weer hoeveel Wim deed achter 
de schermen. 
Snel nadat Wim ons was ontvallen, kwamen al ideeën op om Wim z’n naam ergens 
aan te verbinden. Hanneke, Sanne & Thom en Winnie vonden dit heel mooi. Wim 
was altijd in en rond de kantine te vinden en regelde hiervoor alles. 

De kantine was zijn ding en 
daarom heet deze voortaan 
“De Wim Kastelein kantine”.  
Hanneke en de kinderen 
waren ook aanwezig deze 
zaterdag om een gedenk-
plaat te onthullen. Het was 
een emotioneel moment, 
de onthulling. Een daverend 
applaus volgde…

Rikkert

Hanneke en de kinderen net na de emotionele onthulling van de gedenkplaat.
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EFFE EEN BABBELTJE MET …..
….. MARC VAN AMERONGEN !!!!

Het laatste babbeltje (helaas is het er dit seizoen een paar keer bij ingeschoten) is 
met de aanvoerder van ons geel-blauwe vlaggenschip.

Marc van Amerongen, geboren op 16 juli 1987 in Woerden. Hij “is te vinden” in de 
Prunuslaan, tenminste als hij niet bij zijn vriendin Kate is waarmee hij alweer 5 jaar 
een relatie heeft.
Marc werkt als commercieel medewerker bij Groenendijk Bedrijfskleding in Woer-
den en heeft het daar prima naar zijn zin.

Marc ‘startte’ zijn voetbalcarrière als 6 jarige in de F met Hennie Slagter en Andre 
van Geffen als leiders/trainers en kwam in de E te voetballen o.a. met Jurn van 
den Hoeven, Perry Bunnik en Remco van Amerongen met wie hij nu ook nog in de 
selectie zit.
Verder voetbalde hij met Richard van Vliet, Ronnie Dekker, Mike van der Bosch en 
Henrik Slagter. Marian de Jong, nu van Oostrum, was zijn trainster. In de E werd hij 
2x in èèn seizoen kampioen.
In de C won hij de KNVB beker bij Be Fair, in dit team zat hij zonder klasgenootjes, 
een beetje jammer, maar in de A en B werd dit weer ruimschoots goedgemaakt. 
Met een zenuwslopende penaltyreeks werd de beker veroverd. Zijn teamgenoten 
waren o.a Wiljo Fierens, Ricky Steenbergen, Matthijs Voorend, Vincent Schwegler, 
Remco de Kruijf, Wouter van Dijk, Robbert Spruijt en Nicky de Jong.
Een kampioenschap werd nogmaals behaald in de A met als trainer Harry de Jong, 
die dat seizoen ook met de B kampioen werd, dubbel feest dus.
Deze wedstrijd stond Marc na de rust reserve maar zo’n 15 minuten voor tijd kwam 
hij er in en scoorde de 3-0.

Na de A is Marc zo’n half jaar gestopt, de koek was effe op voor hem en besloot 
op zaterdag te gaan werken bij COOP Bremmer, maar het viel niet mee om iedere 
zaterdag de “mannen” met voetbaltassen langs de kassa naar Siveo te zien gaan... 
en dus besloot hij om te draad toch weer voorzichtig op te gaan pakken en mee te 
gaan trainen met het team van Hans Bregman en zo nu en dan een helftje mee te 
spelen. Het ging fout.... oke voor Piet Bremmer. Marc trok z’n sloffen weer aan en 
maakte zijn rentree bij het 3e en werd ook met dit team kampioen!
Na 1,5 jaar 3e besloot Marc zich aan te sluiten bij de selectie, ging meedoen met 
hun voorbereiding, een oefenwedstrijdje spelen en  nog steeds staat hij z’n man-
netje in de A-selectie en is na een blessure van Ivo aanvoerder geworden van ons 
vlaggenschip.

Het resultaat van afgelopen seizoen is toch een beetje een domper voor Marc, 
maar wel vraagt hij zich af of er echt wel meer in zat. Maar nieuwe ronde, nieuwe 
kansen. Marc gaat volgend seizoen toch weer voor het kampioenschap!
Je gaat toch niet ‘ballen’ om 5e of 6e te worden.
Zijn doel is om ‘goeie’ serie wedstrijden neer te zetten en mee te doen voor de titel 
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en promotie, rechtstreeks dan wel en niet via nacompetitie.. ambities genoeg dus.....
Wel zet hij een kanttekening hoe er gereageerd wordt als de wedstrijd niet het ge-
wenste resultaat heeft. We gaan er echt wel voor maar soms zit er niet meer in, je 
snapt toch ook wel dat wij als team er niet op zitten te wachten om te verliezen van 
bv. een Rijnstreek. Wij gaan voor de winst maar als dat het niet wordt zou men er 
soms iets minder negatief mee om kunnen gaan.
Marc heeft het idee dat soms de verwachtingen van dit team iets te hoog waren.
We zullen zien het komend jaar, aan Marc zal ‘t niet liggen.

Maar zijn hart ligt niet alleen bij ‘t voetbal, een andere grote passie is: alles wat 
aan ‘vissen’ gerelateerd is. Vooral ‘karperen’ vindt hij je van het. Hij ving er aan 
de Bosweg eentje van 1.02 m. Hij doet deze sport echter niet in wedstrijdverband 
maar lekker voor zichzelf. Achter in de tuin bij z’n ouders heeft hij zelfs een vijver 
met (koi)karpers erin, die ‘bijna’ uit je hand eten.
Nu even een time-out, een paar weekjes lekker relaxen, geen voetbal dus wie weet 
een weekje er tussenuit ... wat nu net niet m’n grote hobby is, vertrouwt Marc me 
toe, maar ja je bent nu eenmaal niet alleen op de wereld!

Marc, bedankt voor je babbeltje .. enne, de boerenkar maar vast uit de schuur....

Margriet Vermeij

Marc met de vangst bij zijn andere grote hobby.
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DE NIEUWE TEGENSTANDERS VAN SIVEO-1

De indeling van Siveo-1 voor het seizoen 2012-2013 is inmiddels bekend. De 
nieuwe 4e klasse B ziet er als volgt uit.
Alphia 
Bergambacht 
Hazerzw Boys 
Lekkerkerk 
Linschoten 
Moerkapelle 
Rijnstreek 
Siveo 
Sportief 
Spv 
Svs 
Wds 
Zestienhoven
De tegenstanders zullen als gebruikelijk in onze eerste seizoenseditie uitgebreid in 
beeld komen. 

START SEIZOEN 2012-2013

Siveo-1 start het seizoen met een oefenwedstrijd op donderdag 9 augustus bij Al-
tior (aanvang 20.00 uur). Op de dinsdagavonden 14 en 21 augustus en zaterdag 25 
augustus volgen bekerwedstrijden (tegenstanders nog onbekend). Het weekend 
van 18 augustus heeft het 1e elftal een trainingskamp.
Siveo-2 begint op zaterdag 11 augustus met een oefenwedstrijd bij Woubrugge 2 
(aanvang 12:00 uur). Voor de reserves zijn er bekerwedstrijden op de zaterdagen 
18 en 25 augustus en dinsdag 21 augustus.
Siveo-1 en Siveo-2 starten de competitie op zaterdag 1 september. 
Belangrijk: Alle overige teams starten de 1e bekerwedstrijd al op zaterdag 25 au-
gustus 2012. 
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GEZELLIG ONTBIJTEN …
… VOOR  “GOEDE DOELEN”

Zaterdagochtend 21 april keken diverse mensen gek op toen ze de Siveokantine 
binnen kwamen. Sommige vroegen zich zelfs af of dit elke zaterdagmorgen ge-
daan werd en vonden dat het er maar wat gezellig uit zag, anderen vroegen zich af 
of het een vroege bestuursvergadering was, maar nee...
Zo’n stuk of 7 altijd “vroege zaterdagochtend vogels” van ons geel-blauwe cluppie 
gaf op eigen wijze een bijdrage aan de “Goede doel rommelmarkt” van de jeugd-
vereniging De Rank.
Bram, Cees, Jaap, Cor, Jan, Rinus en ondergetekende , waarvan de meesten vaak 
“in de weer“ zijn voor onze eigen goede doel.... Siveo’60 , hadden besloten gezel-
lig met elkaar te ontbijten i.p.v. alleen maar de gebruikelijke zaterdagochtendkoffie 
om 7.15 uur te drinken. (Leo kon helaas niet van de partij zijn)
Het rommelmarkt comité zorgde dat we echt niks tekort kwamen, er was een eitje, 
een croissantje met jam, twee belegde broodjes en voor de dagelijkse vitamientjes 
een flesje sap en een stukje fruit. Tussen de happen door werden net als altijd alle 
dingen besproken die nog gedaan moesten worden en de voorvallen van de afge-
lopen week.
Afgesproken werd  elke keer mee te doen als de JV een ontbijtactie organiseert... 
met een volle maag ging zo rond de klok van half 9 ieder zich weer wijden aan zijn/
haar taak!

Margriet
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WINST DAMES-1, MAAR VERLIES DAMES-2

SIVEO DA1 moest op Bevrijdingsdag, om 12 uur op het hoofdveld spelen tegen 
KMD DA1 uit Wateringen. KMD staat voor “Klein maar Dapper”. Het was de laatste 
competitiewedstrijd voor de dames van SIVEO van het seizoen.
Scheidsrechter was André Voorend, die dit jaar Abraham zag, daar hij dit jaar 50 
werd.
Het was in het begin van de wedstrijd droog met een beetje zon. Wel was het fris 
voor de tijd van het jaar. Later regende het wel af en toe in de wedstrijd..
Cynthia maakte het eerste doelpunt, waarna waarschijnlijk Kim het tweede doel-
punt maakte.
Vervolgens wist KMD voor de rust te scoren (2-1). Na de rust wist Cynthia nog voor 
de 3-1 te zorgten. 
Gefeliciteerd dames!

VEEL DOELPUNTEN BIJ DE WEDSTRIJDEN VAN 
SIVEO-DA2
SIVEO DA2 moest op zaterdag 14 april 2012 om 10.45 op het hoofdveld spelen 
tegen BVCB DA1 uit Bergschenhoek. Scheidsrechter was Rien Woerde. Het was 
die dag redelijk zonnig, niet te koud en er stond weinig wind.
BVCB scoorde het eerste doelpunt. Niet lang daarna wist Rachel te scoren. Vervol-
gens kreeg BVCB er nog twee in. Daarna scoorde Rachel nog twee keer, dus voor 
de rust nog haar zuivere hattrick (3-3).
Na de rust nam BVCB via twee goals al snel afstand (3-5). Rachel scoorde daarna 
voor de vierde keer die wedstrijd, waarna BVCB met een goal voor de beslissing 
zorgde (4-6).

Zaterdag 12 mei 2012 konden de dames om kwart voor 11 op het tweede veld re-
vanche nemen tegen Aarlanderveen DA1. Het was die dag vrij zonnig maar fris. Er 
viel ook af en toe een heel licht buitje. Scheidsrechter was Martin Hoogerbrugge.
Aarlanderveen opende de score. Rachel scoorde daarna een doelpunt uit een cor-
ner met een hele omhaal. Cynthia maakte daarna het tweede doelpunt (2-1).
Na de rust was het opnieuw eerst de beurt aan Aarlanderveen, waarna Kim het 
derde doelpunt voor SIVEO wist te scoren (3-2). Toch trokken onze dames aan 
kortste eind omdat Aarlanderveen nog twee keer het net vond (3-4).

Jammer dames! Volgende keer beter!

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter dameselftallen
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VOETBALLEN IN MOOISTE STADION VAN 
NEDERLAND ……
……….. EEN GEWELDIGE ERVARING !!! 

Donderdag 7 juni was er weer een editie van de Kuipcup. Dit is een bedrijvenvoet-
baltoernooi wat jaarlijks in de thuisbasis van Feyenoord plaatsvindt.
Dit jaar was ik uitgenodigd om mee te doen. 20 teams, 6 wedstrijden (3 op Varken-
oord en 3 in de Kuip) en een verslaggever van Studio Sport.
Ondanks dat we geen wedstrijd verloren hebben werden we maar 5e. De wed-
strijden verliepen waarschijnlijk ook zo goed omdat we de wedstrijdbidons van de 
Siveo dames 1 bij ons hadden (zie foto). Naast het voetballen op een geweldige 
grasmat was het douchen in de kleedkamer van Feyenoord 1 en de opwachting in 
de spelerstunnel een ervaring om nooit te vergeten.

Jeroen Groen in ‘t Wout



11

STRATENVOETBAL ……
…. ZONNETJE  BLIJFT  WEG,
….. MAAR  SFEER  IS  ER  WEL !!

De seizoensafsluiting met het Stratenvoetbal is altijd nog wat beter bezet in jaren 
waarin Oranje het EK of WK speelt. Zo ook bij de 39e editie in 2012. Dit keer werd 
de grens van 400 deelnemers weer eens ruimschoots overschreden, en niet onbe-
langrijk, het sfeertje was weer uniek. Hoewel de regen met name in de ochtenduren 
toch wat spaken in het wiel dreigde te steken. 
Na een groot aantal leuke maar soms ook wel eens hilarische duels was iedereen 
klaar voor een spetterend Oranje-avondje. Maar dat viel wat tegen, althans voor 
wat betreft het resultaat van onze Oranje voetballers. Maar jong en oud, geel-blauw 
of niet, vermaakte zich uitstekend op de Beemd. 

Ondanks de doorlopende regen werd er in de ochtenduren met heel veel enthou-
siasme gestreden bij de jeugd. Bij de allerjongsten ontmoetten de teams van de 
Broeksloot (van Bea van Amerongen) en Korensloot (Petra de Vink) elkaar in de 
finale. In een ongemeend spannend duel bleven beide teams net als in de groeps-
fase steken op 0-0 en dus moesten penalty’s de beslissing brengen. Daarin was de 
Broeksloot net wat overtuigender, waardoor het de beker veroverde. 
Bij de oudere jeugd troffen uiteindelijk de beide poulewinnaars elkaar in de finale. 
En dat waren de beide jeugdteams uit de Meije, Meije 2 (Bob Markman) en Meije 
3 (Petra Baartman). Ook daar een uiterst spannende finale waarin de doelpunten 
schaars bleken. Eén goal van de Meije 3 bleek voldoende voor de winst en zo nam 
opnieuw een Meijeteam de beker bij de oudste jeugd in ontvangst. 

De winnende teams bij het jeugdstratenvoetbal.
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Ook bij de groten was er in de middag best wel een – overigens sportieve - strijd. 
De 38 teams streden in 8 poules met verve om de hoogste eer. En natuurlijk wa-
ren daar weer gerenommeerde straten bij. Zo pakte de winnaar van vorig jaar, de 
Broeksloot, overtuigend de winst in de poule. Maar zij moesten in de achtste finale 
(na penalty’s) wel het onderspit delven tegen het altijd ook meestrijdende Erf, dat 
vervolgens in de kwartfinale moest buigen voor het ook altijd aan de weg timme-
rende Prunuslaan. De Prunuslaan wist een finaleplek te bereiken door de eveneens 
sterke Hoofdweg ternauwernood de baas te blijven (1-0). In de finale trof het een 
onverwacht opkomende Alexanderstraat, die in een ongekend spannende halve 
finale de Lijsterbeslaan uitschakelde na penalty’s. 
Onder leiding van de weer herstelde referee Jan de Kruijf ontspon zich dus een 
finale tussen de Prunuslaan en de Alexanderstraat. Wie bleek de langste adem te 
hebben na een zo zwaar toernooi. Het team van de Alexanderstraat liet er geen 
misverstand over bestaan. Het pakte in een mum van tijd een voorsprong en gaf 
vervolgens nauwelijks kansen weg. Met als gevolg een dikverdiende 3-1 overwin-
ning en voor een jaar “straat van het jaar”. 

De winnaar bij het Stratenvoetbal, Alexanderstraat. 
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PENALTYBOKAAL VOOR WESSEL BAARTMAN EN 
TIMEN KLEIN

Tussen de bedrijven door pakten Wessel Baartman en Timen Klein in hun leeftijds-
klasse de penaltybokaal. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. De grote publieke 
belangstelling legde ongetwijfeld de nodige druk op de schouders van de jongens 
en meisjes.
Wessel lag na drie ronden nog gelijk met Damian Plomp, Mats Kramer (de winnaar 
van vorig jaar), Marnix Blonk en Lex Hoogeveen. Maar hij bleef het koelste en ver-
sloeg in de beslissende fase goalie Erik Streng overtuigend. 
Zonodig nog fraaier was de laatste penalty van Timen Klein. Net als Luuk Bregman 
(ook vorig jaar finalist) waren alle drie de penalty’s kansloos voor de goalie van 
Siveo-1. Waar Eric de penalty van Luuk wist te keren schoot Timen ook zijn 4e 
penalty onberispelijk raak. 

Dick van den Hoeven

De winnaars met de penaltybokaal en goalie Erik Streng.

NOG KLEDING OP DE BEEMD

Na het Stratenvoetbal is op de Beemd veel kleding achtergebleven. Dat blijft nog 
hangen tot eind juni maar wordt daarna opgeruimd!!! 
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JURN VAN DEN HOEVEN ….
….. HOOFDPRIJS GROTE VERLOTING

De prijzen van de grote verloting bleven dit jaar allemaal in de geel-blauwe kring of 
Zegveld. De uitslag was als volgt.

Prijs Lotnr Naam

1. Reischeque t.w.v. € 450 1179 Jurn van den Hoeven 
2. Fiets (Stoof) 1609 Kees Kuijer  
3. Mobiele Telefoon 1346 Gerben van der Horst 
4. Weger BBQ 0897 Hans van Eijk 
5  Waardebon Schoonheidssalon Nienke 0993 Ruud & Erna Baars 
6  Kappersbonnen kapsalon Zegveld 2932 Marvin Wisseloo 
   1795 Maico van Moorsselaar 

2973 Madelon Wolmerstett
7. Waardebon Go Sport 1788 Gerda Jansen

De Activiteitencommissie

Vreugde bij de winnaar van de verloting.



SCHEIDSRECHTERS DIE HUN STEENTJE ….
…. HEBBEN  BIJGEDRAGEN !!

Het overzicht van de scheidsrechters die dit voetbaljaar hun steentje hebben bij-
gedragen.
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Namen  Aantal keer gefloten

Anton Kippesluis  19 
Dick van den Hoeven 15
Martin Hoogerbrugge 3
Stephan Voorend 5
Max Baars 5
Ton Steenbergen 2
Wesley Voorend 5
Jeffrey Voorend 3
Danny Groenendijk 2
Jan Muller 5
Bryan Burggraaf 6
Joey van Amerongen 7
Mike Voorend 5
Hans Steenbergen 4
Giel Schildmeijer 8
Yourith de Jong 7
Sjoerd Blonk 6
Brain Smit 9
Jasper de Kruijf 6
Perry Voorend 3
Dirk-Jan van Amerongen 6
Luuk Blonk 12

Namen Aantal keer gefloten

Coen van Oostum 2
Cynthia Verhage 4
Jelle Blonk 2
Joost van der Horst 2
Paul Vonk 2
Patrick de Jong 4
Jan de Kruijf 9
Jan Kranenburg 2
Leo Pouw 1
Bea van Amerongen 9
Marileen de Leeuw 7
Rien Woerde 6
Rick Voorend 1
Sam Nieuwenhof 1
David Vermeij 3
Timen Klein 3
Paul Vergeer 3
Stan Markman 2
Dave Verhoef 1
Hans van Tricht 2
Andre Voorend 22

Daarnaast heeft Joost Hoogerbrugge een aantal oefenwedstrijden gefloten van 
Siveo 1, 2 of onder 23.
Allen bedankt voor jullie bijdrage. 
 
Andre Voorend
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SANDER VAN ’T HOFF WINT SIVEO-POOL 

Sander van ’t Hoff heeft de Siveo-pool van het seizoen 2012-2013 gewonnen. Hij 
bleef nipt Els van Dam en Kjell van den Hoeven voor. De eindstand was als volgt.
 
Sander van het Hoff 330
Els van Dam  325
Kjell van den Hoeven 320
Arie Groenendijk 310
Paul Vonk  305

Miguel van Dam kwam in aanmerking voor de extra prijs (een boekje over de voor-
spellende gaven van Johan Cruijff). Hij had als enige in augustus al voorspeld dat 
GSV uit de competitie genomen zou worden.

Dick van den Hoeven

Eric met de winnaar Sander van ’t Hoff en “voorspeller” Miquel van Dam. 



LEDENMUTATIES 

Nieuw:
Nick Onderwater, Roos Muit, Bram van Eijk, Noëlle Haring, Kees Spierenburg, 
Stanley Blok, Levi van der Arend, Suze Timmerman, Bastiaan Maat, Manou Ton, 
Demian Haring, Joëlle Würsten, Hugo van Dam, Frank Balvert, Mohammed Said 
Ali, Sahra Said Ali, Dewi de Jong, Peter Spaanderman, Julian Splinter, Tiffany Blok, 
Sanne Onderwater, Björn Koot, Donna Franssen, Jeremey Hanegraaf en Amber 
Moes.

Opgezegd:
Daniël Burgers, Lars Verburg, Dirk Griffioen, Jamie Hovorka, Bas Groeneveld, Ise 
Kreuger, Gijs de Kruijf, Bram de Kruijf, Dick Fierens, Karin Fierens, Karlijn Fierens, 
Gerard Muller, Koen Meijer, Wessel Koster, Nicky de Jong, Vera van Loveren, Ellen 
de Vink, Suzanne Hoogerbrugge, Willemijn Kastelein, Janneke de Jong, Rachel 
Groenendijk, Bas Engel, Priscilla Hemmer, Dave Verhoef en Gert  de Jong.

Overschrijving andere club:
Bastiaan Brak (naar Benschop), Mike van der Steen (naar VEP) en Luuk Bregman 
(naar Sportlust ’46)

Het totaal aantal leden komt hiermee op 382.

Wijzigingen gegevens
Om onze ledenadministratie up-to-date te houden verzoek ik jullie adreswijzigin-
gen, nieuwe telefoonnummers en e-mailadressen etc. z.s.m. door te geven op  
ledenadministratie@siveo.nl

Pasfoto vervangende spelerspassen
Willen de volgende spelers z.s.m. een pasfoto inleveren. De passen zijn inmiddels 
(bijna) verlopen. Dit betekent dat er volgend seizoen niet gevoetbald mag worden:
Frank Broekhuizen, Martin Hoogerbrugge, Joost Ton, William Ton, Ad Brak, Cor 
Breedijk, Maarten de Bruijn, Jeroen Didden, René Hoogerbrugge, Martin Muller, 
Patrick Uittenbogaard, Remco v.d. Vaart, Daniël Vlugt, Matthijs Bakker, Ivo de 
Boggende, Dennis de Jong, Martien Meijer, Dolf Muller, Jeroen Vonk, Remco van 
Amerongen, Jeroen van Dijk, Bart v.d. Geer, Louwi Uittenbogaard, Jeroen Groen 
in ’t Wout, Fred Hendriks, Frank van der Vaart, Lennard van Dam, Richard de Jong 
en Perry Bunnik. 
Geef het even door wanneer je in de (nabije) toekomst niet meer verwacht te gaan 
voetballen. Er hoeft dan geen nieuwe spelerspas aangemaakt te worden.

Carola Hageman
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WIJ FELICITEREN ...
Onze geel-blauwe gelukwensen gaan naar Laurens Slof en Gerdia van Dam bij wie 
op 9 juni een dochter is geboren. Zij heet Cato.

TRAININGSTIJDEN  2012-2013

Maandag:   Team :   Veld :
16.30 – 17.30 uur  ME1   1
17.30 – 18.30 uur  C2M + ME1  1
18.30 – 19.30 uur  C-1    1A
19.00 – 20.00 uur  B-1    1B
19.30 – 21.00 uur  Dames 1  1A
20.15 – 21.30 uur  A-1    1B

Dinsdag:
17.30 – 18.30 uur  E1, E2,F-1 + F2 1
18.30 – 19.30 uur  D-1 + D2  1
19.30 – 20.30 uur  A-selektie  1
20.30 – 21.30 uur  B-selektie  1

Woensdag:
16.00 – 17.00 uur  C2M    1
16.00 – 17.00 uur  ME1    1
18.30 – 19.30 uur  C-1    1A
19.00 – 20.00 uur  B-1   1B
19.30 – 21.00 uur   Dames 1   1A
20.15 – 21.30 uur  A-1    1B

Donderdag:
16.00 – 17.00 uur  F-1   1
17.30 – 18.30 uur  E-1, E2, F-2 en F-3 1
18.30 – 19.30 uur  D-1 + D2  1
19.30 – 20.30 uur  B-selektie  1
19.30 – 20.30 uur  3e en 5e  Trainingsveld
20.30 – 22.00 uur  A-selektie  1
20.30 – 21.30 uur  4e en 6e   Trainingsveld/Hal

18
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TOM GROEN IN ’T WOUT OVERLEDEN

Maandag 14 mei is Tom Groen in “t Wout overleden. Tom is bij Siveo vaak behulp-
zaam geweest bij bepaalde grote projecten, zoals de bouw van de tribune. En ook 
bij de jubileumactiviteiten rond het 50-jarig bestaan droeg hij zijn steentje bij. Wij 
wensen zijn vrouw en (klein)kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote 
verlies. 

Tom bij zijn grote hobby (KNA) tijdens de opening van de nieuwe tribune, waarvoor hij zelf ook 
actief was. 



BERICHTEN VAN DE JEUGDCOMMISSIE

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

De taken zullen in augustus verder verdeeld worden.

Het seizoen 2011-2012 is afgelopen. Kampioenen waren er niet, de A1 en MD wa-
ren er niet ver vanaf maar helaas mocht het net niet lukken.
Wel is er een forse wisseling binnen de JC te melden, zoals hierboven te zien.
Monique Kasius en Ton Steenbergen hebben besloten te stoppen met de JC en 
Margriet Vermeij blijft nog een jaartje achter de schermen meedraaien, daarna zal 
zij ook uit de JC gaan.
Gelukkig  waren snel mensen bereid gevonden om de “lege” plekken op te vullen: 
Els van Dam, Arnold Beiboer en Cornè Kuijer. Wij als ( bijna) vertrekkende JC zijn 
hier heel erg blij mee.
Vanaf augustus is Cora Loenen voorzitter van de Jeugdcommissie. De verdere 
taken zullen in augustus verder verdeeld worden

Teamindeling seizoen 2012-2013.
De ‘voorlopige’ teamindeling is klaar, afgelopen maandag 11 juni is ze besproken 
met de leiders en trainers van aankomend seizoen. Als er niet teveel aan- en/of 
afmeldingen komen blijft deze zoals nu gepresenteerd is. Over ongeveer een week 
zal de CONCEPT teamindeling op de siveosite staan.
Spelers krijgen GEEN brief meer door de brievenbus. Alle informatie staat op de 
site of krijg je tzt over de mail van de leider.

Trainers A1 en B1:
Na het vertrek van Gert de Jong hadden we gelukkig snel een oplossing gevonden. 
Peter de Jong en Mike van de Steen gaan deze teams trainen en de A1 begeleiden.
Ook gaan zij mee als leiders op zaterdag. Vlagger is Ron Baas.

Zomerstop jeugdtrainingen:
Training van de jeugd stopt met ingang van 7 juni en begint weer vanaf 20 augus-
tus. De A1 start de training een weekje eerder, namelijk op maandag 13 augustus.

Puppyvoetbal:
Maar liefst 20 puppy’s bezochten vanaf maart de training op zaterdagmorgen. Za-
terdag 19 mei speelden zij een heus voetbaltoernooi tegen de puppy’s van VEP.

20
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Slaapfeest E en F:
Vrijdag 25 mei 2012 was het slaapfeest voor de E en F. Een verslag hierover vind 
je elders in dit Siveo Nieuws

Poldersporten voor de B- tot en met de D-elftallen:
Op vrijdagavond 8 juni was de slotavond voor de oudere jeugd. 
Rond 19.00 uur werden we verwacht in  De Kwakel. Ook hierover staat elders een 
stukje geschreven.

Leiders/trainersavond:
De informatieavond voor leiders en trainers was 11 juni .
Op deze informatieavond is de conceptteamindeling besproken. Verder is er ge-
meld dat we als club doorgaan met het vragen om een Verklaring omtrent gedrag 
aan de jeugdleiders en trainers.
In september start de jeugd met een reeks van 7 bekerwedstrijden, aan de hand 
van deze onderlinge resultaten wordt de indeling van competitie gemaakt door de 
KNVB. 
Rinus Hoogerbrugge en Adri van de Hoeven zullen net zo als dit seizoen het ont-
vangst van de tegenstanders verzorgen.

Zijn er probleempjes in het team, ouders/verzorgers ga dan als eerste naar de 
leider van het team, kom je er met hem/haar niet uit dan kun je je wenden tot de 
desbetreffende contactpersoon die bij het team hoort.
Dit zijn :
Contactpersonen jeugd seizoen 2012-2013:
A en B: Cornè Kuijer  0348-692339
C en D: Cora Loenen  06-12761558 
E en F: Arnold Beiboer. 06-48287002
Meisjes: Els van Dam  06-48738653

Rest ons nog om iedereen een hele fijne vakantie toe te wensen.
Goed uitrusten en dan met volle moed beginnen aan het nieuwe seizoen in augus-
tus/september.

Namens de JC,
Margriet Vermeij

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/  
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SIVEO-A  GRIJPT  BIJ  ZEVENHOVEN ….
…..  TOCH  NET  NAAST  DE  TITEL !!!
Door enkele overtuigende zeges en wat onverwachte ontwikkelingen kreeg Siveo-
A op woensdagavond de 16e mei alsnog de mogelijkheid om de kampioenstitel 
binnen te halen. Daartoe moest het in Zevenhoven zegevieren. Bij een gelijkspel 
zou Zwammerdam alsnog de titel grijpen en bij winst van Zevenhoven zou die 
ploeg de vlag kunnen hijsen. Kortom: volop ingrediënten voor een leuke en natuur-
lijke spannende pot voetbal. 
En het publiek was massaal toegestroomd, met langs de lijn aanhangers van dus 
drie verenigingen en dat was ook hoorbaar. Slechts zelden zal een geel-blauw A-
team in een dergelijke entourage zijn aangetreden.
Dat was ook merkbaar bij de jongens. De jongens van trainer Gert de Jong toon-
den beslist wel de wil maar er zat nauwelijks rust in het spel. De thuisclub etaleerde 
dan ook voetballend, maar dat nam niet weg dat ook de geel-blauwen counterend 
zeker ook wel gevaarlijk doorkwamen. Na een dubbelblanke ruststand moest Si-
veo in de 2e helft echter het onderspit delven. Eerst scoorden de geel-roden uit 
een uiterst fraaie vrije trap en even later beslisten zij uit een vlotte aanval het duel: 
0-2. En dat was niet onterecht, hoewel de druiven dan altijd zuur blijven.
Siveo-A kon beslist met opgeheven hoofd het seizoen afsluiten.

Wat een ontgoocheling bij de 1-0.

En dan is het echt afgelopen.
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SIVEO-B  PAKT  VOOR  SIVEO-A LEUKE  PRIJS  OP  
NSV-TOENOOI !! 

Vervolgens moesten de A-junioren de zaterdag daarop al weer aantreden voor een 
leuk bezet A-toernooi van NSV. Maar in feite waren daarbij nauwelijks A-junioren 
van Siveo present, omdat die inmiddels warm waren gelopen voor een festival. 
Met een veredeld B-team werd echter knap meegestreden en zo wisten de jon-
gens zelfs de finale te bereiken. Pas daarin moest het buigen voor toernooiwinnaar 
Nieuwkoop A1. Een puike prestatie van de jongens!! 

SIVEO VERWELKOMT NIEUWE SCHEIDSRECHTERS ….
…. EN NU OOK GEDIPLOMEERD !!! 

Maandag 23 april, 6 bijna gediplomeerde scheidsrechters vertrekken richting sc. 
Woerden. Hier moeten zij het allerlaatste deel van hun examen afleggen.
De praktijkexamens, het fluiten van wedstrijdjes, is met goed resultaat afgerond, 
nu nog 60 punten binnen halen bij het theoriegedeelte!
Dat moet toch niet zo moeilijk zijn denk ik bij mezelf, je speelt toch zelf ook het 
‘spelletje’ dan wordt je toch geacht de regeltjes te weten. Maar zo simpel ligt het 
toch niet... natuurlijk in theorie weten ze het wel maar wanneer fluit je nu wel of niet 
voor een overtreding, wel of geen geel en ga zomaar door...
Zo rond de klok van half 9 worden onze mannen en vrouw naar binnen geroepen, 
gelukkig laat hun docent hen niet lang in spanning en vertelt dat iedereen het exa-
men gehaald heeft. De meesten zaten ook hoog boven de 60 punten grens.

Na op nog wat kleine puntjes de i gezet te hebben ging de heer Aarden, de docent, 
over tot het uitreiken van de diploma’s en de KNVB-badges.
Namens het bestuur van Siveo mocht ik alle geslaagden een horloge met stop-
watch overhandigen... hopelijk blijft de gebruikelijke telefoon nu in de broekzak! 
Maar ook onze ‘jeugdsponsor’ liet van zich ‘horen’, vanuit het Rabobankfonds 
zullen alle nieuwbakken arbiters een tenue krijgen.

Marileen, Joey, Bryan B., Jasper, Yourit en Mike van harte gefeliciteerd! Prachtig 
dat jullie tijd en moeite gestoken hebben in het volgen van deze cursus en wie 
weet... gaan jullie nog eens de BOS cursus volgen.
Ja, want wat moet een voetbalclub zonder scheidsen... geen scheids: geen wed-
strijd, zo is het toch maar!
Ook wil ik docent de heer Aarden bedanken voor het geven van de lessen, de heer 
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van Weenen die alles georganiseerd heeft, sc. Woerden voor het beschikbaar stel-
len van hun ruimte en tot slot alle begeleiders die de scheidsen, toen nog in dop, 
begeleid hebben bij de cursuswedstrijden.
Dan wil ik nog èèn iemand even 
noemen, onze voetbalvriend 
Brian Smit, die helaas om ge-
zondheidsredenen moest afha-
ken, Brian, hopelijk kom je nog 
een keer in de gelegenheid deze 
cursus te volgen, van Siveokant  
zullen we je zeker op alle mo-
gelijke manieren helpen als dat 
nodig mocht zijn! 
Van harte beterschap!

Margriet

De nieuwe jeugdscheidsrechters waar Siveo trots 
op is: Vlnr: Joey van Amerongen, Jasper de Vink, 
Mike Voorend, Bryan Burggraaf, Yourit de Jong en 
Marileen de Leeuw.

OOK NIEUWE PUPILLENSCHEIDSRECHTERS
Door de stimulerende werking van scheidsrechtercoördinator Rinus Hoogerbrugge 
hebben ook nog jongere geel-blauwen al een scheidsrechterscursus gevolgd. On-
der leiding van KNVB-scheidsrechter Dick Schuijt werd op de Beemd een cursus 
voor pupillenscheidsrechter georganiseerd. Het praktijkgedeelte werd afgenomen 
tijdens de wedstrijden van het pupillentoernooi bij Siveo. Daarvoor werd door de 
toernooicommissie een welkome plek ingeruimd. 
Ook hier slaagden de Siveo-deelnemers met vlag en wimpel. 

Ook de nieuwe pupillenscheidsrechters slaagden tijdens het pupillentoernooi. Vlnr: Timen Klein, 
David Vermeij, Sam Nieuwenhoff, Paul Vergeer, Stan Markman en Luuk Blonk.



CONCEPT (!!!) INDELING SIVEO JEUGD 
SEIZOEN 2012-2013   

De Jeugdcommissie en Technische commissie hebben besloten om de elftal-inde-
lingen niet meer thuis te bezorgen. Hieronder staan de VOORLOPIGE indelingen 
en ze zullen ook op de Siveo-site worden vermeld. LET OP: bij de jongste teams is 
het goed mogelijk dat de samenstelling verandert, als er nog meer aanmeldingen 
komen !!
Siveo ‘60 wenst iedereen een heerlijke vakantie !
Met sportieve groet,
Hans Bregman
Siveo ‘60 - TC
     
SIVEO A 1      
Marco Verhage Remco van der Belt
Richard de Jong Gerwin Verlaan  
Joey van Amerongen Jasper de Kruijf  
Wesley de Jong Marc Hageman 
Wesley Voorend Daniël van Hanswijk 
Bryan Burggraaf Max Baas  
Davy Lekx Jan Bruinink 
Kevin Smit  

Trainers :  Peter de Jong en Mike van der Steen
Trainingstijden :   Maandag 20.15 - 21.30 uur    Mike
 Woensdag 20.15 - 21.30 uur  Peter
Start trainingen : 13 augustus  2012  
1e Bekerwedstrijd : 25 augustus 2012   
Leiders A1 : Peter de Jong en Mike van der Steen
Grensrechter : Ron Baas   
Indeling KNVB - A1: 3e klasse   

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. 

25



SIVEO B1      
Kevin van der Meer Luuk Blonk  
Jasper Stolwijk Joeri Pels 
Matthijs Bakker Jeremy Hanegraaf 
Jelle Lehman Bartek Borowiec 
Michiel Blok Corno de Leeuw 
Yourit de Jong Pim van Oostrum 
David Vermeij Paul Vergeer 

     
Trainers :  Peter de Jong en Mike van der Steen  
 
Trainingstijden :  Maandag 19.00 - 20.00 uur    Mike
 Woensdag 19.00 - 20.00 uur  Peter 
Start trainingen : 20 augustus   
1e Bekerwedstrijd : 25 augustus   
Leiders B1: Eric Smit     
 Piet van Oostrum   
Indeling KNVB - B1: 5e klasse   
     
SIVEO C1      
Bart Stolwijk Wilbert  Kastelein  
Christiaan Dekker Timen Klein  
Joost Blok Sander Groenendijk  
Stan Markman Yaniek Heemskerk  
Sam Nieuwenhoff Aron Verdouw  
Mathijs  Lehman Casper van Westerop  
Gerben van der Horst Robert Kaminski  

Trainers: Peter de Jong en Joost van der Horst  
 
Trainingstijden: Maandag 18.30 - 19.30 uur    Peter 
 Woensdag 18.30 - 19.30 uur  Joost 
Start trainingen : 20 augustus   
1e Bekerwedstrijd : 25 augustus   
Leiders C1 : Joost van der Horst    
 Ton van Westerop   
Indeling KNVB - C1 5e klasse   
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SIVEO D1      
Demian Haring Dicky Bruijn  
Max Langerak Jesse Baas  
Lars van den Brink Jarro Breedveld  
Mees Vergeer Ryan van den Hoeven  
Michal Zydek Matthijs Broer  
Lucas Vermeij Ids Bakker  
Harry Spierenburg   

Trainer : Mike van der Steen   
Trainingstijden : Dinsdag 18.30 - 19.30 uur  
 Donderdag 18.30 - 19.30 uur  
Start trainingen : 21 augustus   
1e Bekerwedstrijd : 25 augustus   
Leiders D1: Fergus van den Hoeven    
 Mike van der Steen   
Indeling KNVB - D1: 5e klasse   

SIVEO D2      
Jelle Onderwater André Kastelein  
Aron Verburg Mathijs Muit  
Jelle Lagerweij Joris van der Horst  
Rob Hoogeveen Jasper Koster  
Patrick Hoppe Lukas Timmerman  
Robin Sangers Björn Koot  
Bas Balvert Vincent Blok

Trainers : Joost van der Horst en Leen Blok   
Trainingstijden : Dinsdag 18.30 - 19.30 uur       Joost 
 Donderdag 18.30 - 19.30 uur  Leen 
Start trainingen : 21 augustus   
1e Bekerwedstrijd : 25 augustus   
Leiders D2: Tim Hoppe    
 Leen Blok   
Indeling KNVB - D2 : 7e klasse   
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SIVEO E1     
Robert Verheul Ingmar van der Arend 
Duncan Uittenbogaard Wouter Bruijn  
Adriaan Blonk Kevin de Jong  
Roald Hoogerbrugge Ricardo Würsten  
     
Trainers : Jeroen van Dijk en Joey van Amerongen
Trainingstijden : Dinsdag 17.30 - 18.30 uur Joey 
 Donderdag 17.30 - 18.30 uur Jeroen 
Start trainingen : 21 augustus   
1e Bekerwedstrijd : 25 augustus   
Leiders E1 : Edwin Hoogerbrugge   
 Jan de Jong   
Indeling KNVB - E1 : 7e klasse   

SIVEO E2      
Floris Verburg Bart Lagerweij  
Jeroen Frasa Mohammed Said Ali  
Damian Sangers Vincent Broer  
Lex Hoogeveen Damian Plomp  
 
Trainers : Jasper de Kruijf en Marvin Wisseloo   
Trainingstijden : Dinsdag 17.30 - 18.30 uur Jasper 
 Donderdag 17.30 - 18.30 uur Marvin 
Start trainingen : 21 augustus   
1e Bekerwedstrijd : 25 augustus   
Leiders E2 : Wim Frasa    
 Jan Angenent   
Indeling KNVB - E2 : 7e klasse   

SIVEO F1     
Niels Muit Marnix Blonk  
Brian Koot Dawid Gasior  
Stan van den Hoeven Stijn Stolwijk  
Mark Bruijn Tibbe Versteeg  
Otto Immerzeel   
     
Trainers : Eric van den Hoeven en Martijn Verlaan
Trainingstijden : Dinsdag 17.30 - 18.30 uur Martijn 
 Donderdag 16.00 - 17.00 uur Eric 
Start trainingen : 21 augustus   
1e Bekerwedstrijd : 25 augustus   
Leiders F1 : Eric van den Hoeven en Martijn Verlaan
Indeling KNVB - F1 : 8e klasse   
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SIVEO F2      
Jesper Beiboer Maico de Heer  
Job Pak Mike van der Born  
Onno Verdouw Marijn van de Hoef  
Luuk Muijt Fabièn Kreuger  
Sem van den Hooren   

Trainers : Bernie Beiboer + Brian Burggraaf   
Trainingstijden : Dinsdag 17.30 - 18.30 uur Bernie 
 Donderdag 17.30 - 18.30 uur Brian 
Start trainingen : 21 augustus   
1e Bekerwedstrijd : 25 augustus   
Leiders F2: Bernie Beiboer   
 Lucas Kreuger   
Indeling KNVB - F2 : 10e klasse    
     
SIVEO F3      
Sanne Onderwater Hugo van Dam  
Donna Franssen Bastiaan Maat  
Sahra Said Ali Julia Broer  
Marieke Blok Stanley Blok  
Suze Timmerman   
     
Trainer : Luuk Blonk   
Trainingstijden : Donderdag 17.30 - 18.30 uur  
Start trainingen : 23 augustus   
1e Bekerwedstrijd : 25 augustus   
Leiders F3: Viola Blok   
 Marjan Blok   
Indeling KNVB - F3 : 10e klasse (laagste)   
     
SIVEO F4     
Roos Muit Bram van Eijk  
Kees Spierenburg Nick Onderwater  
Noelle Haring Julian Splinter  
Joelle Wursten Levi van der Arend
Frank Balvert   
     
Trainer : Max Baas   
Trainingstijden : Donderdag 17.30 - 18.30 uur  
Start trainingen : 23 augustus   
1e Bekerwedstrijd : 25 augustus   
Leiders F4: Rene Spierenburg   
 Gerard Onderwater   
Indeling KNVB - F4 : 10e klasse (laagste)   
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Siveo MC1- Meisjes     
Rosanne Vergeer Felicity Geers  
Iris van der Knaap Wendy Vergeer  
Lieke Timmerman Meike Lehman  
Esmé van Dam Jennifer Muller  
Emma van Katwijk Rebecca van Katwijk  
Maaike Koster Blanca Franssen  
Cristel Frasa   
     
Train(st)ers : Madelon Wolmerstett en Carlo van Dam
Trainingstijden : Maandag 17.30 - 18.30 uur Carlo 
 Woensdag 16.00 - 17.00 uur  Madelon 
Start trainingen : 20 augustus   
1e Bekerwedstrijd : 25 augustus   
Leiders MC1 Meisjes : Carlo van Dam   
 Jan Willem Timmerman   
Indeling KNVB - MC1 : 2e klasse    

     
Siveo ME1 - Meisjes 
Amber Moes Dewi de Jong  
Rosalie van der Knaap Simone Balvert  
Ilse van Dam Manou Ton  
Tiffany Blok Karlijn van der Horst  
Sanne Beiboer   
   
     
Train(st)ers : Arend Jacob van der Knaap   
 Marileen de Leeuw   
Trainingstijden : Maandag  16.30 - 17.30 uur Arend 
 Woensdag  16.00 - 17.00 uur Marileen 
Start trainingen : 20 augustus   
1e Bekerwedstrijd : 25 augustus   
Leiders ME1 Meisjes : Arend Jacob van der Knaap   
 Corrine van der Horst   
Indeling KNVB - ME1: 2e klasse  
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SLAAPFEEST,
…. HET BLIJFT EEN SUPERFEEST !!!!

Op vrijdag 25 mei om 17.00 uur kwamen de superhelpers van Siveo (Joey, Mike, 
Wesley, Sjoerd en Luuk Blonk, Marileen, Jasper de Kruijf) aan op de Beemd. Het 
draaiboek werd met ze doorgenomen en de tafels gezellig gedekt. De spellen voor 
het circuit werden klaargezet, alles verliep vlekkeloos. Om 18.00 uur druppelden 
de kinderen binnen, aan de vrolijke gezichtjes te zien had iedereen er weer veel zin 
in. De kinderen die bleven slapen kregen een kleedkamer toegewezen en de pan-
nenkoeken die gebakken zijn door diverse moeders werden bij de bestuurskamer 
aangenomen.  
Onze F en E jongens en meisjes waren uitgenodigd om als seizoensafsluiting te 
komen eten en eventueel te slapen. Ook deze keer was er heel veel animo, er 
waren in totaal 55 kinderen die zouden komen. Alle kinderen werden eerst in de 
kantine verwacht om pannenkoeken te eten. Geweldig om te zien, de kids zaten 
heerlijk te smullen, de poedersuiker vloog om je oren en stroop is ook erg fijn als 
handcrème.  Nadat de magen gevuld waren, werd het tijd voor actie. De kinderen 
gingen met hun eigen team het spellencircuit aflopen. De spelen die we deze keer 
hadden waren kruiwagenrace, touwtrekken, kangoerospringen, bakkersrace, ski-
lopen, en waterrace. 

Bij de spelen was echt wel behendigheid nodig. 
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En het verbroedert ook. 

Het weer was perfect en de kids werden hierdoor erg dorstig. De limonade jerrycan 
werd gevuld en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Na het spellencircuit nog 
even wat gedronken, gesnoept en gezongen voor de bijna jarige Ingmar die ook 
nog trakteerde. Na de pauze werden de E en F teams gemixed, want er was een 
voetbaltoernooi opgezet met namen van de grote Europese clubs. Vanaf de zijlijn 
werd er fanatiek gecoached en nadat de uitslag gecontroleerd was werd Liverpool 
uitgeroepen tot de winnaar. Tijd voor een ijsje. 
De kinderen die niet bleven slapen, werden rond 21.15 uur weer opgehaald. De 
kinderen die wel bleven slapen, kregen de opdracht om hout te sprokkelen om 
nesten de bouwen op het trainingsveld. Het begon al te schemeren en nadat de 
nesten gebouwd waren konden ze starten met het spel eierenroof. Na het spel 
werd het tijd om de bedden op te maken in de kantine. De wind was gaan liggen 
en kon er gelukkig een kampvuur worden gemaakt. Opper fikkiestoker Ton had 
weer zijn best gedaan om een goed vuurtje te stoken. De kids zaten te geniet van 
het prachtige vuur. 

Na het kampvuur was het echt de tijd om naar bed te gaan. Maar voordat iedereen 
ging liggen moest natuurlijk even het snoepgoed uit de tassen worden gehaald. 
Want in de kantine op bed met z’n allen nog een film gekeken. 



Het was een lange film en de begeleiding 
(Edwin en Carlo) spoelde af en toe, de film 
stiekem door want anders werd het wel 
erg laat. Daarna was het echt de hoogste 
tijd om te gaan slapen. Sommigen waren 
tijdens de film al in slaap gevallen en som-
migen waren nog niet van plan om te gaan 
slapen. Maar toch sliep iedereen binnen 
een kwartier. In de bestuurskamer had-
den de superhelpers besloten om zeker 
niet te gaan slapen en daar werd gezellig 
gekaart. 
Rond half 7 werd iedereen wakker ge-
maakt , en naar buiten voor de ochtend-
gymnastiek. De slaapspullen werden op-
geruimd en het ontbijt werd klaargezet. 
Na het ontbijt werd iedereen weer opge-
haald, en keerde de rust weer terug op de 
Beemd. Superhelpers, leiders en pannen-
koekenmoeders bedankt voor jullie hulp!

Monique Kasius
Jeugdcommissie Siveo ‘60

SIVEOTOERNOOIEN  WEER  EEN  SUCCES !
De Siveotoernooien voor de jeugd zijn weer goed verlopen en dat ondanks de altijd 
wel optredende afzeggingen of “gewoon wegblijvers”. 

Jeugdtoernooi, 1e dag.
We waren gezegend met een prachtige dag. In het begin soms wat wolken maar 
´s avonds een rood hoofd van de zon. Dit weer zorgt zeker ook voor een gemoti-
veerd spelersveld. Iedereen voetbalt toch lekkerder in een droog shirt met slechts 
een beetje wind. Na een vroege start om alles klaar te zetten melden de eerste 
spelers zich al om 08.15 uur. Heel wat beter dan de afzeggers die 2 dagen voor het 
toernooi melden dat ze niet kwamen. Vreemd als je weet dat iedere club hier een 
hekel aan heeft. Waar haal je dan zo snel een vervanger. Bernie had er 1 gevonden 
maar die liet het vrijdag ook weer afweten zodat we met 1 team minder zijn gestart.  
Jammer.
Alles liep zoals het hoort. Aan het begin kreeg iedereen een door de Rabobank 
gesponsord flesje water aan een band. Handig tijdens het sporten of de camping. 
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Natuurlijk kon de fikkiestoker Ton het weer 
niet laten om er weer eens aardig de vlam in 
te slaan. 
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Stipt op tijd zijn de wedstrijden gestart.  Om 10.30 uur traden ook de puppies aan. 
Altijd leuk om te zien. Als een groep ganzen achter de bal aan. Na afloop kregen 
de puppies een oorkonde met medaille uitgereikt door de directeur van de Ra-
bobank en een lekker bordje frites na. Tijdens het toernooi deden zich geen rare 
zaken voor zodat we om 11.30 uur klaar waren. De directeur van de Rabobank 
reikte aan de scheidsrechters eerst een sportshawl uit met daarop een persoon-
lijke handtekening van Kevin Blom, top scheidsrechter bij de KNVB als dank voor 
hun inzet.”Trouwens, we konden dit jaar gebruik maken van een lichting nieuwe 
scheidsrechters. Jongens die een opleiding volgen tot scheidsrechter bij de KNVB. 
Altijd fijn te weten dat er toch weer een nieuwe lichting zich aandient.” Nadat de 
scheidsrechters  waren bedankt werden de bekers uitgereikt. Op de site en verder 
in het boekje vind je de uitslagen en op de site ook de foto´s van de beide dagen.
`s Middags was het C1 toernooi. Als ontspanning even de organisatiespullen en 
kraam verhuist naar  veld 2 en weer terug… want we speelden toch op veld 1. Ook 
hier liep het volgens planning in prachtig weer. Na afloop deelde we zelf de bekers 
uit aan de spelers en na het opruimen was het tijd om zelf even te ontspannen.

Tijdens de toernooien is er volop gelegenheid om te poseren, vaak ook met de trofee.

Speeldag 2:
Wederom een mooie dag. Iedereen redelijk op tijd behalve 1 team. Deze was wel 
erg laat waardoor we het schema moesten aanpassen. Anders zouden we te veel 
uitlopen.  Verder liep het zoals het moest. Soepeltjes. Foto´s maken tussendoor 
welke op de site te zien zijn. Na afloop uiteraard de bekeruitreiking en de scheids-
rechters bedankt.
In de middag het D- en C-toernooi. Helaas is er 1 team van het D-toernooi niet 
komen opdagen. Ondanks de vele telefoontjes en bevestigingen bleek een leider 
van niets te weten. Hoe kan dat in deze tijd van informatica? Dus snel het schema 
aanpassen. Altijd jammer. Ook nu liep het verder zoals het moest en kon de dag 
worden afgesloten met het uitreiken van de bekers en opruimen van het materiaal.
Al met al mogen we terugkijken op een succesvol toernooi en nu gaan we weer 
nadenken wat we weer voor volgend jaar gaan verzinnen.

Ton van Westerop



DE MOOIE MIX VAN SIVEO-ME1
Na de zomervakantie van 2011 was het, door de spontane aanmelding van een aantal 
meisjes, dan toch een feit. Siveo kon starten met een meisjes E team. Een goede mix 
van ‘nieuwe’ voetballers en wat meer ervaren speelsters. 
Eerst hebben we bekerwedstrijden gespeeld, waarna we in een meisjescompetitie 
werden ingedeeld in de 2e klasse. Dit bleek een poule te zijn met teams uit o.a. Was-
senaar, Monster en Wateringen. Maar de lange ritten naar uitwedstrijden mochten de 
pret niet drukken. Met een spelletje autobingo, galgje en wat moppen tappen werden 
de afstanden overbrugd. Bij deze wedstrijden bleek vooral ook belangrijk te zijn hoe de 
kleedkamers, en dan met name de douches, er uitzagen. Deze werden altijd eerst aan 
een grondige inspectie onderworpen.
Na een paar wedstrijden wist iedereen z’n positie; Rosalie en Ilse lopen voorin hun benen 
uit het lijf om de bal in het net te krijgen. Op het middenveld vangt Jennifer de tegen-
stander goed op en geeft op z’n tijd een stevige schouderduw. Aan de linkerkant speelt 
Karlijn; werkt hard en heeft plezier in het spelletje. Rechts vinden we Sanna en sinds 
ze nieuwe voetbalschoenen heeft gaat ze als een trein en is ze niet te stoppen. Ise is 
er halverwege het seizoen bijgekomen en zij is een goede ‘bal-afpakker’ en past prima 
in het team. Simone is onze stand-in; kan keepen, speelt achterin en op z’n tijd op het 
middenveld. Ze staat haar mannetje prima bij. Verdedigend zijn Blanca en Rebecca sterk 
aanwezig. Blanca is voor niemand bang en vangt alle afgeslagen ballen op. Rebecca ziet 
het spelletje ook steeds beter en weet de bal steeds vaker via de zijkant weg te werken. 
Meike, onze keeper, heeft een goede lange trap en weet het doel met mooie reddingen 
vaak schoon te houden.
Door deze mix van enthousiaste meisjes hebben we dit seizoen leuk meegedaan. Met 
soms enige moeite tegen een wat sterkere tegenstander, wisten onze meiden met sterk 
eigen spel zich goed te handhaven op een plek in de middenmoot van de competitie en 
we eindigden op een prima 5e plaats!
Na een leuk toernooi, met helaas een wat minder goed resultaat, in Aalsmeer hebben 
we het seizoen geweldig goed afgesloten. 
Siveo ME1 werd winnaar van het Siveo thuis-
toernooi!
Blanca, Ilse, Ise, Jennifer, Karlijn, Meike, Re-
becca, Rosalie, Sanna en Simone bedankt 
voor jullie geweldige inzet en gezelligheid. 
Fijne vakantie en op naar het nieuwe seizoen!

Arend Jacob en Corrine

Staand: Leiders Arend Jacob van der Knaap en 
Corrine van der Horst.
Staand 2e rij: Blanca Franssen, Sanna Beiboer, 
Simone Balvert en Jennifer Muller.
Zittend: Rebecca van Katwijk, Karlijn van der Horst, 
Ilse van Dam en Rosalie van der Knaap.
Liggend: Wendy Vergeer (van MD).
Op de foto ontbreken helaas Ise Kreuger en Meike 
Lehman. 
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Een Go Sport-ieve Actie  
 

 
 

Aan alle Siveo-leden, 
 

Go Sport doet u als lid van Siveo een 
GEWELDIG AANBOD 

om uw sportuitrusting in orde te maken voor het 
nieuwe seizoen 

 

U krijgt op uw aankoop 
in de periode van 

1 augustus t/m 30 september 
Een eenmalige 

20% kassakorting 
(afgeprijsde artikelen uitgezonderd) 

 

Maak een lijst van wat u nodig hebt, ga naar de winkel, 
zoek uw spullen bij elkaar en doe er uw voordeel mee 

 

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

 

 
 

     Rijnstraat 50 - Woerden  
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Maak een lijst van wat u nodig hebt, ga naar de winkel, 
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Om de 20% kassakorting te ontvangen,  
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     Rijnstraat 50 - Woerden  
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PUPIL VAN DE WEEK
PATRICK HOPPE

Pupil van de week: Patrick Hoppe: geboren op 
11 sept 2001 in Amerika, woont op de Willem 
 Alexanderstraat 33
Welke wedstrijd: Siveo – SVS
Datum: 14 april
Eindstand: 5-2
Balsponsor: Bolton ontwikkeling
Welk team speel jezelf, leiders/trainers: E1, 
leiders Fergus van de Hoeven en mijn vader Tim 
Hoppe
Welke positie speel jezelf: rechts achter
Leukste positie om te spelen als jezelf mocht 
kiezen: Ik heb een keer als spits gespeeld en dat was heel leuk.
Wat is het mooiste doelpunt dat je ooit zelf hebt gemaakt: Niet! Ik sta in de 
verdediging!
Favoriete club: Siveo!
Favoriete speler: Wesley Sneijder
Favoriete speler Siveo: Mike vd Steen
Man of the match: Mike vd Steen
Leukste van de pupillenmiddag: Scoren door keeperspoortje!
Leukste moment van de wedstrijd: Het eerste doelpunt was heel leuk omdat 
het erg spannend is en je weet nog niet wat er gaat gebeuren, en dan scoren ze 
opeens. Dat is heel leuk.
Scoren als pupil?: Ik rende precies langs alle middenvelders en verdedigers, en 
ik schoot door het poortje van de keeper!
Hobby’s: buiten spelen
Favoriete eten: Noedels met boter en zout. Ik lust bijna alles.
Opmerkingen: Het was heel leuk om de wedstrijd van dichtbij te zien, niet zo 
maar op de tribune maar op het veld.
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NOG EEN KEER ….. 
………… PUPILLEN VAN DE WEEK !!!

Na het ochtendprogramma van het stratenvoetbal was het zover: alle jongens die 
gedurende het afgelopen seizoen pupil van de week geweest zijn mochten het veld 
op om tegen de mannen van Siveo 1 te spelen.
Het was nog een hele uitdaging om alle pupillen te verzamelen tussen alle kinderen 
van het jeugdstratenvoetbal. Na het omkleden – waar sommige jongens héél veel 
tijd voor nodig hadden - betraden ze het veld. 
Heel af en toe waren de grote mannen gevaarlijk, maar misten hun kansen.
De pupillen roken hun kans en scoorden 2x!
Met een eindstand van 2-0 stond er in de kantine patat klaar. De certificaten wer-
den tijdens het eten uitgereikt door Ivo. Veel pupillen wisten de eindstand van hun 
wedstrijd nog en namen glunderend het certificaat met een zak snoep in ontvangst! 

Cora Loenen-Kastelein

Ook nog een keer op de foto met de idolen.

SIVEO SLAAT TOE …..
…. TIJDENS PUPPY-TOERNOOI !!! 

Op zaterdagochtend 19 mei begon omstreeks de klok van 10 uur het trainingveld 
vol te lopen met Siveo-puppies en VEP-ukkies. Liefst 45 puppies en ukkies ston-
den klaar om aan het Siveo puppy-toernooi deel te nemen. 
De Siveo-puppies werden in 3 teams ingedeeld en gingen als ‘Siveo lollies’, ‘Siveo 
chippies’ en ‘Siveo poffertjes’ de strijd aan met de ‘VEP pannenkoeken’, ‘VEP fri-
kadelletjes’ en ‘VEP frietjes’.
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Tijdens de eerste wedstrijd werd er zowel op veld 1 als veld 2 geen overwinning 
geboekt door onze puppies. In de 2e wedstrijd sloegen de ‘Siveo chippies’ echter 
toe in de confrontatie met de ‘VEP pannenkoeken’. Het team Nick, Noëlle, Julian, 
Frank, Brain, Roel en Noah ging met een nipte overwinning aan de haal (1-2). Deze 
overwinning gaat de boeken in als de eerste overwinning van een Siveo-team tij-
dens een puppy-toernooi. Hulde dus voor deze mannen en vrouw.
Met het toernooi werd afscheid genomen van een heel aantal puppies en één van 
de trainers. Frank de Kruijf zal na de zomer niet meer op zaterdagmorgen in hal 
verschijnen. We zijn blij dat Nick van Ginkel zijn plek in trainersstaf zal innemen en 
wensen alle puppies een fijne zomervakantie.

Ariën Beukers,
Wiljo Fierens,
Frank de Kruijf
Edwin de Kruijf

MOOIE  SEIZOENSAFSLUITING  F1 

In de 2e helft van het seizoen heeft de F1 de goede prestatie in de 4e klasse 
voortgezet. Alle wedstrijden hebben ze het de tegenstander erg moeilijk gemaakt 
en weinig kansen weggegeven. Helaas werd een 3-0 voorsprong bij SC Woerden 
weggegeven en werd het uiteindelijk 3-3. Bij Stompwijk werden ca. 5 grote kansen 
gemist en kon Stompwijk door een mooie corner met 1-0 winnen.
In de uitwedstrijd tegen de koploper (Alphense Boys) werd goed partij gegeven, 
maar helaas met 6-3 verloren. De scheidsrechter had onterecht een doelpunt afge-
keurd dus eigenlijk was het 6-4 geworden. De laatste 2 wedstrijden bij Koudekerk 
en ARC werden met 6-1 gewonnen en hebben ervoor gezorgd dat de F1 op een 
gedeelde 3e plaats in de 4e klasse is geëindigd.
Een mooie prestatie met de volgende spelers. 



40

Jeroen Frasa  Loopt net zo lang (met en zonder bal) totdat hij omvalt of de 
bal in het doel schiet.

Lex Hoogeveen Schiet met links en rechts de ballen in het doel.
Bart Lagerweij  Zorgt voor zekerheid achterin. Heeft al menig spits uit de 

wedstrijd gespeeld.
Niels Muit Pikt zijn doelpuntjes mee in de spits.
Demian Sangers  Onze sluitpost in het doel. Heeft al menig mooie redding 

verricht en schreeuwt het team vooruit.
Demian Plomp  De stofzuiger op het middenveld. Komt altijd met de bal te-

voorschijn.
Floris Verburg  Komt over de vleugel of zorgt voor extra zekerheid achterin 

en schiet vanuit elke positie op doel.
Ricardo Wüsten  De centrale man van het team. Heeft een splijtende pass en 

schiet de ballen van grote afstand in het doel.

Jan Angenent
Wim Frasa

Het kranige F1-team.
Boven: Jan Angenent, Wim Frasa. Staand: Ricardo Wüsten, Damian Plomp, Niels Muit.
Zittend: Jeroen Frasa, Lex Hoogeveen, Bart Lagerweij, Floris Verburg.
Liggend: Damian Sangers.
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POLDERSPORTEN  MET ……..
….  D, C1, C2, B EN MD2 
…… WAT EEN BIKKELS !!!

Op 8 juni hebben we met bovengenoemde elftallen het seizoen afgesloten. In de 
Kwakel wachtte de uitdaging van het poldersporten. Klein of groot, niemand deins-
de terug voor de grote en soms moeilijke activiteiten. Al snel was iedereen te water 
gegaan. Zelfs leiders als Carlo van Dam en Jan-Willem Timmerman konden het 
niet droog houden. 
Helaas werkte het weer niet echt mee. Het was wel droog, maar er stond veel wind 
waardoor het erg koud was. En dat leverde en al snel klappertandende jongens en 
meiden op.
Maar het zijn echte bikkels en ze hebben het gehele parcours afgemaakt.
Na een warme douche en wat lekkers heeft Ton van Westerop nog een groepsfoto 
gemaakt. Zo was deze avond zeer geslaagd! Het was erg gezellig en we zijn trots 
op jullie!!!
Cora Loenen-Kastelein

Volop acties natuurlijk bij de poldersport.

Met z’n allen toch ook maar poseren.



 4e klasse B Gesp     Pnt
1   DCV 1  24  67 
2   Alphia 1 24  57 
3   Kamerik 1  24  48 
4   Oudewater 1  24  44 
5   Linschoten 1  24  44 
6   Siveo ‘60 1  24  42 
7   Sportief 1  24  39 
8   Rijnstreek 1  24  28 
9   Hermandad 1  24  27 
10 SDV 1  24  23 
11 SVS 1  24  22 
12 Aarlanderveen 1  24  13 
13 SPV ‘81 1  24    1 

3e klasse C Gesp     Pnt

1   ARC 4  22  54 
2   Be Fair 2  22  51 
3   TAVV 2  22  41 
4   Zwammerdam 2  22  40 
5   DSO 4  22  31 
6   Kamerik 2  22  31 
7   Rohda ‘76 2  22  29 
8   Alphia 2  22  25 
9   Siveo ‘60 2  22  23 
10 WDS 2  22  20 
11 CVC Reeuwijk 2  22  19 
12 Sportlust ‘46 4  22  11 

4e klasse 05 Gesp     Pnt

1   Jodan Boys 6  20  48 
2   Floreant 3  20  48 
3   BVCB 4  20  45 
4   Siveo ‘60 3  20  33 
5   Oosterheem 5  20  29 
6   ARC 5  20  27 
7   Sportlust ‘46 6  20  24 
8   Bodegraven 1  20  18 
9   Berkel 3  20  15 
10 SVS 2  20  11 
11 Linschoten 3  20      9 

EINDSTANDEN   SIVEOTEAMS   SEIZOEN 2012-2013

5e klasse 04 Gesp     Pnt

1   ARC 9  22  56 
2   Rohda ‘76 5  22  45 
3   Siveo ‘60 4  22  44 
4   Gouda 4  22  38 
5   BVCB 6  22  36 
6   TAVV 4  22  32 
7   Soccer Boys 4  22  29 
8   Bodegraven 2  22  26 
9   CVC Reeuwijk 3  22  22 
10 Floreant 4  22  21 
11 Rijnstreek 2  22  18 
12 Moerkapelle 3  22  14 

6e klasse 05 Gesp     Pnt

1   Be Fair 7  18  40 
2   BVCB 9  18  37 
3   Gouda 7  18  35 
4   WDS 4  18  34 
5   Jodan Boys 8  18  25 
6   Siveo ‘60 5  18  25 
7   ARC 11  18  24 
8   Sportlust ‘46 8  18  19 
9   Aarlanderveen 3  18  16 
10 Moerkapelle 4  18      6 
11 GSV 2    0      0  

8e klasse 04 Gesp     Pnt

1   Alphia 7  22  59 
2   Alphense Boys 2  22  50 
3   Koudekerk 6  21  48 
4   Zevenhoven 6  22  45 
5   ARC 18  21  35 
6   Woubrugge 6  22  34 
7   Sportief 3  22  24 
8   Zwammerdam 5  22  23 
9   Aarlanderveen 4  22  20 
10 Haz. Boys 5  22  17 
11 Bernardus 2  22  15 
12 Siveo ‘60 6  22      8 
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EINDSTANDEN   SIVEOTEAMS   SEIZOEN 2012-2013

4e klasse 02-P Gesp     Pnt

1   Ariston’80 DA1  10  22 
2   KMD DA1  10  20 
3   Gravenzande DA1 10  18 
4   Siveo ‘60 DA1  10  15 
5   Rohda ‘76 DA1  10      7 
6   Honselersdijk DA1 10      4 

5e klasse 03-P Gesp     Pnt

1   Ammerstol DA1    8  20 
2   Aarl’veen DA1    8  14 
3   BVCB DA1    8  11 
4   Nieuwkoop DA1    8     6 
5   Siveo ‘60 DA2    8     4 

3e klasse 03 Gesp     Pnt

1   Zevenhoven A1  16  37 
2   Zwammerdam A1  16  37 
3   Siveo ‘60 A1  16  34 
4   WDS A1  16  25 
5   UNIO A2  16  17 
6   VEP A1  16  16 
7   Sportlust ‘46 A3  16  15 
8   Linschoten A1  16  13 
9   NSV ‘46 A1  16  12 

3e klasse 02 Gesp     Pnt

1   Stompwijk B1  16  36 
2   Voorschoten B4  16  29 
3   Nieuwkoop B2  16  26 
4   VEP B1  16  22 
5   BVCB B3  15  21 
6   Siveo ‘60 B1  16  20 
7   Berkel B2  16  18 
8   TAVV B1  15  17 
9   NSV ‘46 B1  16  13 

4e klasse 03 Gesp     Pnt

1   Rohda ‘76 C2  18  40 
2   WDS C1  18  37 

3   Bodegraven C1  18   31 
4   Zevenhoven C1  18   30 
5   VEP C1  18   30 
6   Woerden C2  18  25 
7   Alphense Boys C4 18  24 
8   Sportlust ‘46 C3  18  23 
9   Kamerik C1  18  16 
10 Siveo ‘60 C1  18     1 

6e klasse 06 Gesp     Pnt

1   VEP C2  18  48 
2   Nicolaas Boys C2  18  45 
3   Alphense Boys C7 18  40 
4   Alphen C3  18  36 
5   Sportlust ‘46 C5  18  30 
6   Nieuwkoop C3  18  25 
7   Siveo ‘60 C2  18  13 
8   Meerburg C8  18  12 
9   ARC C10  18     9 
10 Woerden C4  18     9 

5e klasse 03 Gesp     Pnt

1   RVC ‘33 D2  18  52 
2   Sportief D1  18  35 
3   TOGB D5  17  31 
4   Sportlust ‘46 D5  18  27 
5   Siveo ‘60 D1  18  23 
6   Woerden D3  17  20 
7   Voorschoten  D6  17  18 
8   Woerden D2  18  17 
9   ARC D5  18  17 
10 Altior D2  17  11

1e klasse I Gesp     Pnt

1   Houtwijk sv D3  10  25 
2   Siveo ‘60 D2M  10  25 
3   Rohda’76 D6M  10  16 
4   Rijnstreek D2M  10  10 
5   Berkel D6M  10     6 
6   Cabauw D2M  10     5 
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6e klasse 04 Gesp     Pnt

1   Woerden E5  18  46 
2   ARC E8  18  43 
3   Zwammerdam E1  18  35 
4   Sportlust ‘46 E6  18  32 
5   Alphense Boys E6 18  30 
6   VEP E3  18  23 
7   CVC Reeuwijk E2  18  19 
8   Alphia E2  18  16 
9   Siveo ‘60 E1  18  11 
10 Kamerik E2  18      9 

7e klasse 04 Gesp     Pnt

1   Alphen E5  18  52 
2   Woerden E6  18  40 
3   TAVV E3  18  39 
4   Altior E1  17  37 
5   ARC E10  18  33 
6   Floreant E6  18  22 
7   Siveo ‘60 E2  18  16 
8   Aarlanderveen E2  18  13 
9   Alph. Boys E13  18     9 
10 Nieuwkoop E5  17     3 

9e klasse 09 Gesp     Pnt

1   CVC Reeuwijk E6  16  41 
2   ARC E17  16  36 
3   Be Fair E8  16  27 
4   Bodegraven E2M  16  22 
5   Siveo ‘60 E3  16  21 
6   Nieuwkoop E9  16  20 
7   Sportlust ‘46 E11  16  15 
8   Woerden E9  16  13 
9   VEP E5  16  13 

2e klasse 02 Gesp     Pnt

1   Die Haghe ME1  17  49 
2   NSV ‘46 ME1  18  42 
3   Floreant ME1  18  40 

EINDSTANDEN   SIVEOTEAMS   SEIZOEN 2012-2013
4   DSVP ME1  18  36 
5   Siveo ‘60 ME1  18  25 
6   RVC ‘33 ME1  16  18 
7   Haastrecht ME1  18  18 
8   KMD ME1  17  15 
9   Polanen ME1  18  12 
10 Gr.WII VAC ME3  16    2 

4e klasse 02 Gesp     Pnt

1   Alphense Boys F4  18  41 
2   Woerden F3  18  40 
3   Alphen F1  17  32 
4   Stompwijk F1  17  32 
5   Siveo ‘60 F1  18  32
6   Koudekerk F1  17  30 
7   VEP F2  18  24 
8   TAVV F1  17  17 
9   ARC F3  18     7 
10 Alphia F2  18    0 

9e klasse 07 Gesp     Pnt

1   Rohda ‘76 F2  18  49 
2   Be Fair F6  18  40 
3   Woerden F6  18  40 
4   Sportlust ‘46 F7  18  38 
5   RVC ‘33 F3  18  24 
6   VEP F6  18  23 
7   Kamerik F2  18  22 
8   Sportlust ‘46 F8  18  16 
9   Siveo ‘60 F2  18  10 
10 NSV’46 F5M  18      3 

10e klasse 55 Gesp     Pnt

1   Gouda F5  10   27 
2   Sportlust ‘46 F12  10   24 
3   Moordrecht F7  10   21 
4   ONA F7  10     9 
5   Siveo ‘60 F3  10     9 
6   WDS F3  10     0 


