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Colofon 
Siveo Nieuws
Orgaan van de Sportvereniging 
‘Sport Is Vreugde En Ontspanning 1960’

S.V. Siveo ‘60:
Sportpark ’De Beemd’ 
Milandweg 31 
3474 KK Zegveld 
Tel. (0348) 69 17 15
www.siveo.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

OntwErp En druk:
Studio Piraat, www.studiopiraat.nl
Pim Nap (pim@studiopiraat.nl)

Oplage: 1000 ex.

Wedstrijdsecretariaat 

SEnIOrEn:
Eric van den Hoeven
ericvandenhoeven@xs4all.nl

JEugd:
Edwin Hoogerbrugge
Singelplein 54
3442 AT Woerden
Tel.(0348) 42 29 27
edwin.hoogerbrugge@telfort.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

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

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

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

contributie per kwartaal  contributie  kleding  Vervoer  totaal
Senioren (18 jaar en ouder)  € 39,05  € 2,55  € 0,00  € 41,60
A junioren  € 27,05  € 2,55  € 6,00  € 35,60
B-C junioren/D-E pupillen  € 19,05  € 2,55  € 6,00  € 27,60
F pupillen  € 15,60  € 2,55  € 6,00  € 24,15
Alleen trainende leden  € 21,40  € 0,00  € 0,00  € 21,40
Rustende leden  € 14,60  € 0,00  € 0,00  € 14,60
3e jeugdlid in één gezin                          GRATIS

Opzegging kan alleen per einde seizoen (vóór 15 mei). 
contributie overmaken op rek. nr. 0341905267 t.n.v. Siveo.

Ook adverteren
in Siveo Nieuws?
Stuur een email naar
Ronald Koster:
koster.ronald@gmail.com
en ontvang onze 
advertentie tarieven.
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Hier kan uw advertentie komen te staan!
Voor informatie over deze of andere mogelijkheden

bel met: (0348) 69 21 52 of 
stuur een e-mail naar pr@siveo.nl.

We hebben meerdere, betaalbare mogelijkheden
om uw naam in een geel-blauw zonnetje te zetten.
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Van de Redactie
Het clubblad Siveo Nieuws gaat 
zijn 46e jaargang in en de eind-
redactie is bij mij nog in dezelfde 
handen als bij de start in 1967. 
Dat neemt niet weg dat we er 
niet alles aan proberen te doen 
om met de tijd mee te gaan. En 
met de tijd meegaan betekent bij 
vele andere verenigingen dat een 
clubblad ter ziele gaat en dat de 

informatievoorziening louter nog op digitale wijze 
plaatsvindt. Daarvoor kiest Siveo echter niet. Sterker: 
wij proberen Siveo Nieuws steeds weer van nieuwe 
impulsen te voorzien en de presentatie in het blad 
alsmaar te verbeteren. En dat blijken niet alleen onze 
leden te waarderen. Ook van buitenstaanders krijgen 
we lovende kritieken en erg belangrijk: positieve 
geluiden horen wij bovendien van onze adverteer-
ders. En zij vormen een onmisbare financiële scha-
kel, zonder hen zouden wij niet met een dergelijk 
clubblad kunnen verschijnen. Siveo Nieuws dus in 
een geheel nieuw jasje en dat in samenwerking met 
Ronald Koster, de PR-man van Siveo en Pim Nap van 
het grafisch ontwerpbureau Studio Piraat. Het club-
blad zal vanaf heden in heel Zegveld bezorgd wor-
den, waardoor nog veel meer mensen kennis kunnen 
nemen van het wel en wee binnen onze geel-blauwe 
gelederen. 

En de afgelopen periode was er helaas nogal wat wee. Eind juli 
werden we geconfronteerd met het plotselinge overlijden van 
de binnen Siveo zo geliefde Jos de Jong, nog maar 52 jaar oud. 
Jos was jarenlang een bijzondere schakel binnen onze jeugdaf-
deling en het afgelopen seizoen nog actief als assistent-coach 
bij de Siveo-vlaggendragers. En juist bij het afsluiten bereikte 
ons ook nog het bericht van het overlijden van het Lid van 
Verdienste Thomas Verhoog op 92-jarige leeftijd. Voor Thomas 
was in het verleden feitelijk niets teveel; hij pakte de meest 
ondankbare klusjes op. Op beide trieste gebeurtenissen blikken 
we uitgebreid terug in deze eerste seizoenseditie.

Bij zo’n eerste editie past ook een blik op het komende seizoen, 
met name voor wat betreft de tegenstanders. Het belooft weer 
een leuke competitie te worden. Maar bij Siveo is er meer dan 
alleen voetbal. Dat zult u de komende tijd weer merken en daar-
over zullen we de komende periode in Siveo Nieuws ook steeds 
berichten. 

Wij wensen u veel leesplezier en de actieve sporters een fijn 
seizoen. En voor anderen: kom ook gewoon eens langs op de 
Beemd om de sfeer te proeven en de jongens en meisjes aan te 
moedigen. Jullie zijn uitermate welkom en zullen zich snel thuis 
voelen. 

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven 

Volgende 
inleverdatum kopij: 
30 november 2012
46e jaargang nr. 1, 
augustus 2012
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Van de Voorzitter
Ik hoop dat iedereen van de vakantie heeft genoten. 
Wie in Nederland bleef, heeft alle weertypen meege-
maakt… van gure, heftige regenbuien tot klamme, 
drukkende hitte. Zelf ben ik met het gezin direct na 
de Medewerkersavond naar Zuid-Frankrijk afgereisd, 
samen met de fam. Biemond. Een geweldige camping, 
perfecte accommodatie en buitengewoon goed weer 
maakten ons verblijf aan de Middellandse Zee heer-
lijk… en uiteraard te kort. Jammer dat we weer naar 
huis moesten. 

In juli hebben we met het bestuur nog even teruggekeken op het seizoen, maar natuurlijk 
ook naar komend seizoen. Vele zaken waren geregeld; teamindelingen, begeleiding, 
uitzoeken van kleding en materialen etc. Ondanks dat er natuurlijk nog best het nodige 
werk verricht moe(s)t worden, gingen we met een gerust hart de zomervakantie in. 

De zomermaanden geven ons de mogelijkheid om zaken aan te pakken waar we tijdens 
het voetbalseizoen geen tijd voor hebben. Zo is de tribune onder handen genomen en 
worden ook de kleedkamerdeuren van een likje verf voorzien. Met vereende krachten is 
hard gewerkt zodat het complex aan het begin van het seizoen er weer piekfijn uitziet. 

Een grote verandering ligt hier voor jullie, het Siveo Nieuws in een nieuw jasje. Vele ver-
enigingen hebben het papieren clubblad vaarwel gezegd en ingeruild voor een digital ver-
sie. Wij hechten echter veel waarde aan ons vertrouwde geel-blauwe clubblad. De mooie 
verslagen en verhalen, rangen en standen, belangrijke data en ‘babbeltjes’ met al die 
geel-blauwen. Die lees je toch het lekkerst op de bank, in de tuin of in bed. Wel vonden 
we het tijd worden om te kijken of we het nog beter, leuker en meer van deze tijd konden 
maken. En het resultaat mag er zijn, met dank aan Ronald Koster, Dick van den Hoeven 
en Pim Nap. Een full-color SiveoNieuws, dat iets minder vaak zal verschijnen, maar wel 
meer foto’s bevat. Tevens zullen we gebruik gaan maken van een digitale nieuwsbrief om 
belangrijke mededelingen, korte termijn informatie te verschaffen. Het is dus belangrijk 
dat we je e-mailadres hebben, zodat je op de hoogte bent en blijft. 
Heb je de laatste maanden geen e-mail van Siveo gezien, maar wil je deze wel ontvan-
gen, stuur dan even een mail naar rikkert_en_martine@siveo.nl

Helaas hebben we tijdens dit zomerreces niet alleen maar leuke dingen meegemaakt. 
Zondagochtend 29 juli kreeg ik het schokkende nieuws te horen dat Jos de Jong was 
overleden. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen die ik in de dagen erna sprak, kwam 
dit toch heel onverwacht. Voor mijzelf was het nogal onwerkelijk omdat ik hem de donder-
dag ervoor nog een bezoek gebracht had, samen met Bram en Margriet. De gezondheid 
van Jos was de laatste jaren flink achteruit gegaan. Hierdoor was hij genoodzaakt om 
eind van afgelopen seizoen te stoppen als assistent-coach van ons vlaggenschip. Een 
beslissing die hem zwaar viel, want het voetbalspelletje lag hem zo aan het hart en hij 
voelde zich aan de zijlijn als een vis in het water. Ook zijn grote passies reizen en duiken 
waren op een laag pitje komen te staan. Ondanks zijn vele reizen, had hij nog steeds een 
lijstje met plekken waar hij ooit nog naartoe wilde. Helaas heeft het niet meer zo mogen 
zijn. Jos heeft een waardig afscheid gekregen. De erehaag van meer dan 100 geel-blau-
wen op het hoofdveld waar Jos nog eenmaal een rondje maakte, was indrukwekkend en 
gaf blijk van de plek die Jos in onze harten heeft. We zullen hem enorm missen !!

En op 16 augustus overleed Thomas Verhoog op 92 jarige leeftijd. Thomas heeft jaren-
lang van alles gedaan op de club en is voor deze inspanningen beloond met de titel “Lid 
van Verdienste”. Zelf herinner ik me nog heel goed hoe wij als 10-jarige toeschouwers bij 
het 1e door Thomas van het dak van de dug-out werden afgestuurd. Voor ons was het 
een spelletje, maar hij was altijd serieus met de club en het complex bezig. Onze gevoe-
lens van medeleven gaan met name uit naar de naaste familie. 

Ondanks de slechte start van het seizoen, met het overlijden van Jos nog zo kort gele-
den, wens ik iedereen een heel plezierig, gezellig, sportief en succesvol seizoen! 

Rikkert
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Lid van verdienste 
Thomas Verhoog overleden,
voor SIVEO was niets hem teveel

Thomas was namelijk vooral de man die 
al zijn energie stak in werkjes waar je 
bepaald niet iedereen zomaar warm voor 
kreeg. En dat waren er in de begin-
jaren van Siveo zat. We hadden toen 
nog gewoon een voetbalveld waar de 
koeien op graasden, ons eerste speel-
veld aan het begin van de Milandweg. 
Daar zorgde Thomas er persoonlijk voor 
dat op de vroege zaterdagmorgen de 
“koeienvlaaien” werden verwijderd. En zo 
deed hij op en rond het veld veel van die 
werkjes waarvoor menigeen de neus op-
haalde. Al waren het maar de lege flesjes 
verzamelen die anderen zomaar langs 
het veld deponeerden. Voor Thomas een 
doorn in het oog, en hij was het ook die 
de mensen daar scherp op aansprak.
En zo is Thomas ook jarenlang zeer vele 
hand- en spandienst blijven verrichten bij ons geel-blauwe 
cluppie. Hij heeft zo ongeveer alles wel gedaan, van een 
paar jaar bestuurslid tot leider, vlagger en ook barkeeper. 
Hij had een uitgesproken mening, maar vrijwel altijd in het 
belang van Siveo. Als barkeeper schroomde hij niet om men-
sen aan te spreken die een te lange tijd gebruik maakten 
van de toen bestaande mogelijkheid om de drankjes te laten 
opschrijven. Thomas wist er wel raad mee, publiekelijk werd 
je ter verantwoording geroepen. 

Maar, zoals zoveel dingen, dus altijd in 
het belang van zijn cluppie.
Zo ook bij één van zijn andere werk-
zaamheden, het toezicht op de ballen. Na 
een dag vol wedstrijden moesten er hoe 
dan ook in het ballenhok evenveel bal-
len terugkomen als eruit waren gegaan. 
Daar was hij uiterst scherp in en hij sprak 
vooral de jeugd daarop heel hard aan. 
Vele geel-blauwe volwassenen zullen zich 
dat nog heel scherp herinneren. 
Voor het vele werk dat Thomas heeft 
gedaan is hij bij het 20-jarig bestaan van 
Siveo benoemd tot lid van verdienste. 
Een volledig terechte waardering voor 
met name al die klussen waar anderen 
zich plegen om te draaien. 

Thomas nam bepaald ook geen blad voor 
de mond richting scheidsrechter. Als hij maar enigszins het 
idee had dat zijn cluppie werd benadeeld, maakte hij dat in 
woord en gebaar kenbaar. Maar hij wist de referees overi-
gens bij aankomst op Zegveld vaak wel te paaien. Hij stond 
ze met vele mooie woorden op te wachten bij het toenmalige 
entreehok. Ja, bij Siveo werd toen nog entree geheven en 
dat was ook één van de klusjes van Thomas. En reken er 
maar op, niemand kwam binnen zonder te betalen. Laat 
zoiets maar aan Thomas over.

donderdag 16 augustus is thomas Verhoog op 92-jarige leeftijd overleden. 
hij verbleef de laatste jaren in zorgcentrum careyn weddesteyn te woerden. 
Is het toeval of niet? thomas is in de loop van dit jaar precies 50 jaren lid van Siveo, 
een club die hem altijd heel nauw aan het hart lag. En dat was natuurlijk wederzijds.
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Altijd nadrukkelijk aanwezig was 
Thomas ook op de ledenvergade-
ringen, ook nog in de periode dat hij 
niet meer in het bestuur zat. En de 
rondvraag was een vaste gelegen-
heid voor Thomas om aandacht te 
vragen voor dingen die niet echt 
goed liepen en waarbij vaak nie-
mand had stilgestaan. 
Naast Siveo was Thomas een 
grote supporter van Feijenoord, 
een volksclub die natuurlijk bij hem 
paste. Als ik hem de laatste jaren 
nog weleens tegenkwam in de hal 
van het zorgcentrum leek zelfs zijn 
liefde voor de Rotterdammers de overhand te krijgen. En dat 
was ook wel begrijpelijk. Vanuit zijn steeds kleiner geworden 
kringetje in het zorgcentrum zijn de tv-contacten met de prof-
club uiteraard sterker dan de binding met ons Siveo.
Daarom hebben wij het zo fijn gevonden dat hij bij het vijf-
tigjarig jubileum van Siveo – nu twee jaar geleden - nog één 
keer tussen zowel Siveo als Feijenoord mocht toeven. In de 
jubileumwedstrijd tegen oud-Feijenoord deed Thomas trots 
de aftrap.

Wij danken Thomas heel bijzonder voor zijn vele, vaak toch 
zo ondankbare, werkzaamheden. 
Onze gevoelens van medeleven gaan met name uit naar de 
naaste familie. Sterkte.

Dick van den Hoeven 
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Siveo-1 is voor het seizoen 2012-2013 
opnieuw ingedeeld in de 4e klasse B en 
die ziet er dit keer als volgt uit.

 Alphia
 Bergambacht
 Hazerswoudse Boys
 Lekkerkerk
 Linschoten
 Moerkapelle
 Rijnstreek
 Siveo
 Sportief
 SPV
 SVS
 WDS
 Zestienhoven

Een mooie mix van oude bekende tegenstanders en een 
aantal nieuwe gezichten. Naast het opgeheven GSV zijn 
ploegen als het Rotterdamse Hermandad en SDV alsmede 
Aarlanderveen in andere afdelingen terechtgekomen. 
Daarvoor komen allereerst wat ex 3e klassers terug als 
Moerkapelle, WDS en Zestienhoven. Daarnaast zijn een 
2-tal verenigingen vanuit de zondagafdeling overgestapt, 
namelijk Lekkerkerk en een oude bekende Bergambacht. 
Daarnaast komt Hazerswoudse Boys vanuit de Leidse hoek 
binnenstappen. 
Een interessant gezelschap met vele kandidaten voor de 
ereplaatsen. We zetten ze voor jullie wat beter in de picture 
en vermelden tevens de adresgegevens (handig op de 
Tom-Tom). 

Alphia   
Sportpark De Bijlen, Sportlaan 7, 2406 LD 
ALPHen AAn Den RiJn (Tel. 0172-492713)
Shirt: oranje/wit, broek: wit, kousen: blauw.
opgericht: 1919.

Vorig seizoen ontmoette de hoofdmacht van Siveo voor het 
eerst in de geschiedenis in competitieverband de oranje-
hemden uit Alphen a/d Rijn: onze reserves kruisen al jaren 
de degens met de Alphenaren en zo ook komend seizoen. 
Dat komt vooral omdat de vlaggendragers van Alphia 
duidelijk een wat ruimere status hebben als derdeklasser. 
Het moet voor die club dan ook een grote teleurstelling zijn 
geweest dat het afgelopen seizoen niet alsnog via de na-
competitie promotie werd bewerkstelligd. In het nog niet zo 
lange verleden hebben de Alphenaren zelfs zeer regelmatig 
in de nacompetitie gestreden om een plek in de tweede 
klasse. Hoe kan het verkeren? 
Alphia heeft voor komend seizoen een zestal versterkingen 

voor de selectie kunnen begroeten. Terug van weggeweest 
zijn Stef Kuipers en Amir Hermon (beide van Unio) en Ste-
fan Verboom (terug van sabbatical). Nieuwe gezichten bij de 
selectie zijn: Kelvin Hoogendoorn (van De Germaan), Den-
nis Pluister (van Sportief) en Kenny Blanken (van Zwam-
merdam). Martijn Vonk is de enige speler uit de A-Selectie 
die een nieuwe uitdaging is gaan zoeken (bij Leiden) en 
Mark van Munsteren gaat lager spelen.
De Alphenaren oefenden bij VEP met een 5-2 nederlaag en 
ook de eerste bekerwedstrijd tegen Zoetermeer leverde een 
1-2 nederlaag op. Alphia pakte afgelopen seizoen tegen Si-
veo beide keren de winst en dus zouden er op voorhand bij 
onze geel-blauwen al revanchegevoelens moeten opkomen. 
Ongetwijfeld zullen de Alphenaren in de race komen voor de 
kampioenstitel of toch minimaal een periodetitel.

Bergambacht   
Sportpark Hofkamp, Sportlaantje 1, 2861 GJ 
BeRGAMBACHT (Tel. 0182—352232)
Shirt: blauw/zwart, broek: zwart, kousen: 
blauw-zwart. 
opgericht: 1933. 

Het team van Bergambacht is eigenlijk helemaal geen on-
bekende tegenstander voor onze geel-blauwen. Jarenlang 
hebben zowel onze vlaggendragers als vele reserveteams 
menige pittige duels uitgevochten met de blauw-zwarten, 
en vaak op het scherpst van de snede. Totdat enkele jaren 
geleden Bergambacht een keuze ging maken tussen het 
prestatievoetbal op zaterdag of op zondag. Na emotionele  
bijeenkomsten werd uiteindelijk gekozen voor prestatievoet-
bal op zondag. Met ingang van komend seizoen is de club 
daarop teruggekomen. 
De afgelopen seizoenen heeft Bergambacht op zondag 
maar een bescheiden rol gespeeld in de 4e klasse. Vorig 
seizoen eindigde het op een 9e plaats. Wel zijn wat spelers 
vanwege de overstap naar het zaterdagvoetbal ook weer 
teruggekeerd en dat zou mogelijk voor de blauwzwarten 
perspectieven kunnen bieden. Zij gaan er althans prat op 
dat er een aardige mix van jong en oud is ontstaan. Met de 
oude bekende coach Gert Alblas gaat het proberen zo snel 
mogelijk de 3e klasse te bereiken. In de eerste bekerwed-
strijd boekte het een knappe 1-3 overwinning bij de toch 
niet slecht presterende 4e klasser Aeolus uit Rotterdam. Het 
linkerrijtje moet voor Bergambacht zeker haalbaar zijn. 

Hazerswoudse Boys   
Sportpark Hazerswoudse Boys, Sportparklaan 
17, 2319 AX HAZeRSwouDe
Shirt: zwart-wit (vert) gestreept, broek: zwart, 
kousen: zwart. 
opgericht: 1943. 

Hazerswoudse Boys hebben we met het standaardelftal 
niet eerder in competitieverband ontmoet. Naast het feit dat 
het team meestal opereert in de Leidse regio heeft dat ook 
een andere reden. Het team zwerft namelijk regelmatig als 
een “heen en weer” tussen de 4e en 3e klasse. Afgelopen 
seizoen eidigden de zwart-witten op een 4e plaats in de 

DE nIEUWE 
TEGENSTANDERS VAN SIVEO-1
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4e klasse, maar pakte het wel weer een periodetitel. In de 
nacompetitie werd het nipt uitgeschakeld door de voor ons 
niet onbekende tegenstander Oudewater.
Bij Hazerswoudse Boys zal Leidenaar Edwin Kluivers voor 
het eerst de technische leiding in handen hebben. Een 2-tal 
spelers, Marcel de Jong (hij speelde 15 seizoenen in de 
hoofdmacht) en Tom Plezier, is gestopt. Ook de reserves 
van de Boys zijn bij de Siveo-reserves ingedeeld.
Hazerzwoudse Boys ging in de eerste bekerwedstrijd met 
6-4 onderuit bij Van Nispen, overigens wel een sterke 4e 
klasser. Ongetwijfeld zullen de zwart-witten mee gaan 
draaien om de ereplaatsen,   
 

Lekkerkerk     
Sportpark Lekkerkerk, Tiendweg west 1, 2941 
eP LeKKeRKeRK
Shirt: wit, broek: zwart, kousen: zwart.
opgericht: 1927.

Lekkerkerk heeft  sinds jaar en dag in de zondagafdeling 
geopereerd en was daar altijd een 4e klasser van niveau, 
meestal ook terug te vinden in het linkerrijtje. Het afgelopen 
seizoen reikte het niet verder dan een middenmootpositie. 
Maar wel frappant was het kampioenschap van de zondag 
2 in de 3e klasse. Al met al moet er in Lekkerkerk dus wel 
potentie zitten, maar hoe gaat dat uitpakken nu het presta-
tievoetbal is verschoven naar de zaterdagtak?   
 
Lekkerkerk verloor de eerste oefenwedstrijd met 1-3 van het 
bij ons niet onbekende DCV. Ook in de eerste bekerwed-
strijd moest het buigen, met 5-2 bij het naar de 4e klasse 
gedegradeerde Hermes DVS.  
Met ook al een debuterende trainer, namelijk Hans Scheffer, 
gaan de Lekkerkerkers eigenlijk gewoon een groot avontuur 
tegemoet.

Linschoten   
Sportpark Rapijnen, De Beide vlooswijken-
laan 45, 3461 GB LinSCHoTen (Tel. 0348-
483855).
Shirt: wit-rood, broek: wit, kousen: rood. 
opgericht: 1974.

Linschoten is voor ons uiteraard geen onbeschreven blad. 
Vele duels met de wit-roden zijn op het scherpst van de 
snede uitgestreden, maar afgelopen seizoen waren het dui-
delijk twee totaal verschillende matches. En dat had vooral 
toch ook te maken met de wisselvalligheid in de Linscho-
tense ploeg. In Zegveld zegevierden ze nog met 0-1, terwijl 
in Linschoten Siveo over de ploeg heen walste met een 1-7 
zege. Uiteindelijk eindigde de ploeg net boven onze geel-
blauwen en kwalificeerden ze zich voor de nacompetitie. En 
terwijl het daarin won van Zuiderpark en gelijkspeelde tegen 
Rijnmond grepen de rood-witten toch net buiten een ticket 
voor de 3e klasse. En dus staan de duels tegen Siveo weer 
op het programma. 
Bij de wit-roden zijn nogal wat spelers vertrokken. Net als 
onze Bastiaan Brak heeft ook Niels de Jong zich bij Ben-

schop gevoegd. Bovendien is Patrick Baars naar Unio over-
gestapt. Daarnaast gingen Tom Ankone en Senol Demirbas 
met trainer Dennis van Dijk mee naar Amsvorde
De nieuwe trainer Frans de Heij is bepaald geen onbe-
kende in de omgeving. Hij was eerder de technische leider 
bij Rijnstreek en Moerkapelle, voordat hij de laatste jaren 
bij Kamerik de scepter zwaaide en zowel degradatie als 
promotie meemaakte. Linschoten heeft de eerste bekerwed-
strijd overtuigend gewonnen via een 5-1 tegen Ammerstol. 
Ook Linschoten is één van de kandidaten voor op z’n minst 
een periodetitel. 

Moerkapelle   
Sportpark De wilde veenen, Raadhuisstraat 
42, MoeRKAPeLLe (Tel. 079-5933000).
Shirt: wit-blauw, broek: wit, kousen: blauw. 
opgericht: 1929.

Het is alweer wat jaren geleden, maar de wedstrijden tegen 
Moerkapelle staan bij menige Zegvelder nog wel in het 
geheugen gegrift. Jarenlang hebben we de wit-blauwen be-
kampt op een toch wel vaak gelijkwaardig niveau. Moerka-
pelle reikte het laatste decennium in het algemeen ook niet 
hoger dan de 4e klasse, maar in de laatste twee seizoenen 
fungeerde het in de 3e klasse. Met de rode lantaarn in de 
hand degradeerden ze afgelopen seizoen toch wel vrij kans-
loos (ze eindigden nog op ruime afstand van WDS).
De reserves van Moerkapelle manifesteren zich inmiddels 
ook wel in de 3e klasse, overigens niet ingedeeld bij de 
Siveo-reserves. Na de degradatie heeft trainer Kenneth 
Soechit het stokje overgedragen aan Boskoper Cees Fran-
sen, bepaald ook geen onbekende in de regio, onder meer 
werkzaam geweest bij Stolwijk, Be-Fair en Floreant. 
Moerkapelle won de eerste bekerwedstrijd krap met 2-1 van 
het eveneens uit de 3e klasse gedegradeerde Moordrecht. 
De wit-blauwen zullen er alles aan willen doen om snel het 
derdeklasserschap te heroveren.

Rijnstreek   
Sportpark Rijnstreek, weijpoort 24 A, 2415 Bw nieu-

weRBRuG AAn Den RiJn, (Tel. 0348-
688584).
Shirt: rood, broek: zwart, kousen: rood. 
opgericht: 1948.

De wedstrijden tegen Rijnstreek kenmerken zich veelal door 
een pittig sfeertje. En hoewel we vaak toch de overhand 
hadden, ging dat lang niet altijd zonder slag of stoot. Afgelo-
pen seizoen werd in Nieuwerbrug nog overtuigend gewon-
nen met 0-5, maar op de Beemd bleven we steken op 2-2. 
Van Rijnstreek is ook heel moeilijk te zeggen hoe ze er voor 
staan. Hoewel de ploeg de laatste jaren echt uit het dal 
probeerde te klimmen, is er onder leiding van Anne Smit de 
laatste twee seizoenen niet echt progressie meer geboekt. 
De rood-zwarten beschikken over slechts twee senioren-
teams (met daarnaast wel een veteranenteam). De reserves 
acteren komend seizoen in de 6e klasse. De eerste beker-
wedstrijd verloor Rijnstreek met 2-3 tegen het Rotterdamse 
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Hillegersberg, toch een redelijke 4e klasser. Van Rijnstreek 
verwachten wij niet dat zij het rechterrijtje ontstijgen.

Sportief    
Sportpark Govert van Tilburg, Floraweg 1, 
2432 CD nooRDen (Tel. 0172-408411).
Shirt: wit/horizontale groene strepen, broek: 
wit, kousen: wit/horizontale groene strepen. 
opgericht: 1960.

De derby’s tegen Sportief staan garant voor spanning en 
sensatie. De burenstrijd heeft altijd iets bijzonders en is ook 
onvoorspelbaar. Afgelopen seizoen moesten wij in de sei-
zoensopening bij de wit-groenen nog met 1-0 buigen, maar 
in de return in Zegveld wonnen wij  overtuigend met 3-0. De 
ploeg uit Woerdense Verlaat bleef net als wij echter buiten 
alle prijzen en dat was ook voor hen een teleurstelling. 
Sportief leek het afgelopen seizoen wel heel erg afhankelijk 
te zijn van spits Cesar de Kuyer. Die blijkt nu steun te heb-
ben gekregen van een oud-collega van CSW, Patrick Berke-
laar. Zij zorgden er samen met vijf goals voor dat Sportief 
de eerste bekerconfrontatie tegen Roodenburg overtuigend 
met 0-5 won. Misschien voor de wit-groenen wel een voor-
bode voor een serieuze gooi naar de macht. 

SPV    
Sportpark SPv, noordzijdseweg 97 A, 3415 RA 
PoLSBRoeK, (Tel. 0182-309604).
Shirt: groen-wit, broek: wit, kousen: groen-wit. 
opgericht: 1981.

SPV heeft de laatste jaren niet echt aan de weg kunnen tim-
meren en het afgelopen seizoen vormde wel het dieptepunt. 
De jongens van de halverwege het seizoen vertrokken trai-
ner Rob Kool eindigden troosteloos onderaan met slechts 
één schamel puntje en bijna honderd doelpunten tegen. 
Dat betekent niet dat wij SPV steeds makkelijk aan de kant 
zetten. Met name bij de duels in Polsbroek kropen we de 
afgelopen seizoenen door het oog van de naald.
Het reserveteam van SPV komt uit in de 6e klasse.
De Polsbroekers wonnen de eerste bekerwedstrijd knap 
met 2-4 bij Gouderak. Misschien dat er dus komend seizoen 
wat meer van hen verwacht kan worden. We gaan er echter 
niet vanuit dat voor hen het linkerrijtje haalbaar is. 

SVS    
Sportpark Schenkel, Capelseweg 31, 2907 XA 
CAPeLLe A/D iJSSeL (Tel.010-4511125)
Shirt: blauwwit (vert. gestreept), broek: blauw, 
kousen: blauw. opgericht: 1983.

SVS is een grote vereniging uit Capelle aan de IJssel. 
Het accent van de vereniging heeft altijd gelegen op de 
zondagtak, die tot voor kort nog acteerde in de 3e klasse. 
En ook afgelopen seizoen hadden zij nog een reserveteam 
dat op dat niveau acteerde. Voor komend seizoen is weer 
een 4-tal spelers overgekomen van de zondagafdeling. De 
blauw-witten spelen op het schitterende sportpark Schenkel 
en hebben met hun zaterdagteam nooit de laagste klasse 

kunnen verlaten. Het is altijd maar de vraag of bij een ver-
eniging als deze grote verschuivingen van de zondag naar 
de zaterdag plaatsvinden. Als dat niet het geval is mogen 
van SVS geen al te grote prestaties worden verwacht. 
Onder leiding van de nieuwe trainer John dos Santos werd 
de eerste bekerwedstrijd met 1-0 verloren van HWD, een 
respectabele 4e klasser. We houden het erop dat SVS niet 
boven de middenmoot zal uitstijgen. 

WDS    
Sportpark wierickeweide, Burg. Doormanstraat 
2, 3465 Ke DRieBRuGGen (Tel. 0348-
501523) Shirt: wit, broek: zwart, kousen: wit-
zwart. opgericht: 1948.

Wat een deceptie moet het voor de Driebruggenaren zijn 
geweest om na de degradatie uit de 2e klasse rechtstreeks 
neer te dalen naar de 4e klasse. WDS heeft normaal 
gesproken toch minimaal een team dat op 3e klasse niveau 
behoorlijk kan acteren. Maar dat de wit-zwarten in een dip 
zitten, blijkt ook wel uit de resultaten van hun reserveteam 
dat ternauwernood een zelfde lot als de vlaggendragers 
wist te voorkomen. Zij wisten pas in de laatste wedstrijd een 
hernieuwde degradatie te voorkomen. In de loop van het 
afgelopen seizoen heeft oud VEP-trainer Milko Kruijsse het 
trainersstokje overgenomen van Rijk Kers, die bij WDS wel 
een heel beroerde periode kende. Die nieuwe coach is van 
de fellere aanpak en dat wil hij ongetwijfeld ook overbren-
gen op de WDS-‘ers. Wel moeten zij de eerste seizoens-
wedstrijden nog goalie Tom Achterberg missen. Voor de be-
ker startte WDS met een eenvoudige 4-0 zege op Cabauw. 
Wij rekenen de Driebruggenaren tot de topfavorieten. 
 

Zestienhoven    
Sportpark AGe Zestienhoven, vd Duijn van 
Maasdamweg 601, 3045 Pe RoTTeRDAM 
(Tel. 010-4225602) Shirt: oranje-wit, broek: wit, 
kousen: oranje. opgericht: 1929. 

Voor Zestienhoven was de ontknoping van het seizoen 
2011-2012 een heel bijzondere en onverwachte tegenvaller. 
De vertrekkende trainer Vincent van Noord eindigde met 
zijn team in de 3e klasse met 29 punten uit 26 wedstrijden 
en daarmee hield het toch een drietal ploegen ruim onder 
zich. Het was echter niet voldoende. Hoewel de eerste 
wedstrijd in de nacompetitie nog in winst werd omgezet 
(tegen Poortugal) viel het toch buiten de boot (tegen SNS). 
De nieuwe trainer Richard Verhoeven verwelkomt een groot 
aantal nieuwe gezichten, waaronder spelers van Leonidas, 
VVOR, PPSC en vooral VOC. Daar staat ook het vertrek 
van een aantal spelers tegenover. Zeker is ook dat wat 2e 
elftalspelers en jeugdspelers zullen instromen en dat is niet 
verwonderlijk want het reserveteam was een subtopper in 
de 3e klasse en de A-junioren waren een goede midden-
moter in de 1e klasse. Zestienhoven startte voor de beker 
met een 3-3 gelijkspel tegen SEP (Spel En Plezier).in Delft. 
De oranje-witten zijn het aan hun stand verplicht om mee te 
draaien voor de ereplaatsen.

Dick van den Hoeven
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Hier kan uw advertentie komen te staan!
Voor informatie over deze of andere mogelijkheden

bel met: (0348) 69 21 52 of 
stuur een e-mail naar pr@siveo.nl.

We hebben meerdere, betaalbare mogelijkheden
om uw naam in een geel-blauw zonnetje te zetten.
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Enkele dagen na de eerste officiële wedstrijd, het beker-
duel tegen het waddinxveense aSw, spreek ik op een 
vroege zomerse augustusavond af met onze hoofdtrai-
ner anton Broers. natuurlijk doen we dat op de Beemd, 
op een tijdstip dat het daar allemaal nog stil is. zou er 
wel iemand zijn, zo vraag ik me fietsend op de Miland-
weg af; ik beschik namelijk niet over de kantinesleutels. 
maar er staat gelukkig één auto en die is mij bekend. 
anton is een man van tijd/afspraak en dat weet ieder-
een, zo ook de spelers. En hij is ook een echte gastheer, 
want hij heeft al koffie gezet. Gekker moet het eigenlijk 
niet worden, zeg ik bij zijn begroeting, een hoofdtrainer 
die de clubgebouwen opent en tevens ook vast even de 
honneurs waarneemt achter de bar. maar anton merkt 
op dat hij ook bij zijn cluppie kickers in een dergelijk 
klimaat is opgegroeid en dat hij zich na vier jaar ook 
wel echt thuis voelt bij onze geel-blauwen. En dat kan ik 
alleen maar beamen, getuige bijvoorbeeld zijn enthousi-
aste inbreng met Lonneke en de Leimuidense vrienden 
op de klaverjasavonden.

Anton, onverwacht gekiekt met de 
koffie die hijzelf verzorgt. En een 
ook voor hem toepasselijke achter-
grond “Trouw aan geel-blauw”.

Het wordt een gezellig uurtje 
keuvelen over het nieuwe seizoen, 
waarbij er maar één moment een 
verbluffende stilte valt, het moment 
dat ik met hem kom te spreken 
over het plotselinge overlijden van 
Jos de Jong, zijn naaste maatje de 
afgelopen drie seizoenen bij Siveo. 
Het hakt er ook na een paar weken 

zichtbaar nog heel erg in bij Anton. “Wat hebben we veel 
samen gepraat, vaak over voetbal, maar dat niet alleen, en 
wat zal ik hem verschrikkelijk missen”, laat hij, nog steeds 
geëmotioneerd, weten. Daarna is het echt even heel stil.

Langzaam stappen we dan toch over op de voetbalbeleve-
nissen- en verwachtingen bij Siveo, waar hij voor het vierde 
seizoen de verantwoordelijkheid draagt. Na een derde 
seizoen met ups en downs. “Een uiterst magere start wisten 
we na de oefenpot tegen Argon te keren. En de maanden 
daarna liepen we te voetballen, zoals ik me dat steeds heb 
voorgesteld. Veel beweging in het team en vooral ook diep-
gang”, aldus Anton. We dachten het echt helemaal onder de 
knie te hebben.

Maar het slot van de competitie heeft hem vervolgens ook 
erg teleurgesteld, en dat geldt volgens Anton zeker ook voor 
de spelers. Wel is hij blij dat het reserveteam, dat beslist 
ook zijn warme belangstelling heeft, zich ondanks een door 
blessures sterk uitgedunde selectie wist te handhaven op 
het niveau van de 3e klasse. 

Anton betreurt de moeizame start na de vakantieperiode, 
waarin er door communicatiefouten misverstanden zijn ge-
rezen over de trainingsmogelijkheden tussen A- en B-selec-
tie. Maar dat is uitgepraat en we gaan er alles aan doen om 
voor beide selecties een perfect trainings- en voetbalklimaat 
te laten ontstaan. En dat heeft hij immers ook zelf in de 
hand, want hij zwaait bij beide selecties op beide avonden 
de scepter. Voor het eerst is daarbij ook plaats ingeruimd 
voor een trainingsweekend. Dat vindt plaats in Hellendoorn. 
Na trainingen op vrijdagavond en zaterdagmorgen, is er in 
de middaguren van de zaterdag een confrontatie met de 
plaatselijke voetbalvereniging NVV ‘69. Op zondag wordt 
er nog een tocht met de mountainbike georganiseerd, één 
van andere sportpassies van Anton. En uiteindelijk zal er 
tussendoor ook wel plaats zijn om aan teambuilding te doen 
en een gezellig sfeertje te laten ontstaan. 

Anton bespreekt op het Siveoterras met de A-selectie het 
programma voor het trainingsweekend.

Natuurlijk confronteer ik Anton met zijn ambities voor het 
nieuwe seizoen. “We moeten minimaal voor de nacompe-
titie gaan, en dan besef ik terdege dat we een interessante 
competitie tegemoet gaan, Met bijvoorbeeld ploegen als 
WDS en Zestienhoven, die ik nog van de eerste jaargang bij 
Siveo ken.” En wat Anton zeker ook belangrijk vindt, is een 
handhaving van Siveo-2 op 3e klasse niveau. 
Ik wens Anton en de jongens, mede namens de andere 
vaste supporters (er zijn zelfs bij uitwedstrijden veelal meer 
geel-blauwen dan thuissupporters), veel succes in het 
nieuwe seizoen. 

Dick van den Hoeven 

Anton Broers ……
een interessante competitie !!!

PROMOTIE/DEGRADATIEREGELING
De kampioen promoveert. Verder zijn er slechts twee periodes van elk 12 speelrondes. 
De derde periodetitel gaat naar de hoogstgeklasseerde ploeg zonder periodetitel. 

De rest van de selectie traint hard door.
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de a-selectie vertrok dus op vrijdag  
17 augustus naar hellendoorn voor een 
avontuurlijk weekend. we gingen niet die 
kant op voor het avonturenpark, maar voor 
een ander avontuur, een trainingsweekend. 
Ons onderkomen voor het weekend was 
een ruime bungalow met eigen voetbal-
veld, volleybalveld, jeu de boules-baan  
en grote keuken voor koos.

Om half 7 was iedereen gearriveerd en stond de door Koos 
bereidde nasi op tafel. Na het avondeten reden we naar de 
plaatselijke voetbaltrots M.V.V. ’69 voor de 1e training. We 
werden welkom geheten door een voorzitter op klompen en 
voelden ons dan ook direct helemaal thuis. Na afloop van 
de training was het de hoogste tijd onze dorst te lessen bij 
de bungalow. 

Zaterdagochtend had Koos bij het ontbijt heerlijk gebak-
ken eieren gemaakt, waarvoor Erik Streng hem weer eens 
uitgebreid complimenteerde. Na het ontbijt maakte iedereen 
zich klaar voor de volgende training. Door de tropische 
temperaturen werd de warming-up in de schaduw afgewerkt 
en gedurende de training waren de nodige drinkpauzes niet 
overbodig.

Ondanks de hitte wordt er in het trainingsweekend pittig 
gewerkt aan de conditie. 
’s Middags stond een oefenpotje op het programma tegen 
M.V.V. Er werd gewonnen (met 2-3), maar door de hitte 
werd het tempo gedurende de wedstrijd steeds lager.
Bij het huis werden na de wedstrijd nog een paar voetvol-
leypotjes afgewerkt en aan het begin van de avond de bbq 
aangezet. Erik Verlaan raakte in de namiddag nogal in de 
war van de wespen die rond het huis vlogen en sloeg met 
zijn slipper naar alles wat bewoog.

Net als de eerste avond was het weer vroeg donker in de 
slaapzaal van Perry Voorend, Danny Groenendijk, Patrick 
de Jong en Erik Verlaat. Deze jonge jongens konden de 
slaap schijnbaar goed gebruiken tijdens dit voor hen inten-
sieve weekend.

De zondagochtend werd gestart met een mountainbiketocht 
door de bossen. Na deze tocht was het hoog tijd voor een 
verkoelende duik. Deze werd genomen bij Zeumeren.

Conditie kan ook op een andere wijze worden opgebouwd, 
bijv. op de mountainbike.

Al met al was het een geslaagd weekend. Complimenten 
voor de organisatie!

Namens de A-selectie, Edwin de Kruijf

Avonturen in 
  Hellendoorn!

WEDSTRIJDSCHEMA SIVEO-1 (2012-2013)

 1 september 2012 Rijnstreek  - SIVEO’60 
 8 september 2012 SIVEO’60 - Lekkerkerk 
 15 september 2012 Hazerswoudse Boys - SIVEO’60 
 22 september 2012 SIVEO’60 - Sportief 
 29 september 2012 SVS - SIVEO’60 
 6 oktober 2012 SIVEO’60 - Alphia 
 13 oktober 2012 SIVEO’60 vrij 
 27 oktober 2012 SIVEO’60 - Moerkapelle 
 3 november 2012 Linschoten - SIVEO’60 
 10 november 2012 SIVEO’60 - Bergambacht 
 17 november 2012 SIVEO’60 - Zestienhoven 
 1 december 2012 SPV’81 - SIVEO’60 
 8 december 2012 SIVEO’60 - WDS 
 19 januari 2013 SIVEO’60 - Rijnstreek 
 26 januari 2013 Lekkerkerk - SIVEO’60 
 2 februari 2013 SIVEO’60 - Hazerswoudse boys 
 9 februari 2013 Sportief - SIVEO’60 
 2 maart 2013 SIVEO’60 - SVS 
 9 maart 2013 Alphia - SIVEO’60 
 16 maart 2013 SIVEO’60 vrij 
 23 maart 2013 Moerkapelle - SIVEO’60 
 6 april 2013 SIVEO’60 - Linschoten 
 13 april 2013 Bergambacht - SIVEO’60 
 20 april 2013 Zestienhoven - SIVEO’60 
 4 mei 2013 SIVEO’60 - SPV’81 
 11 mei 2013 WDS - SIVEO’60
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Als zesjarig manneke stapte Ben het veld op bij ons geel-
blauwe cluppie, helaas voor een korte periode, ik had het 
drukker met het zand in het doel dan achter de bal aan-
gaan, dus was het beter om nog een jaartje iets anders te 
gaan doen. Zelf weet ik dit niet meer vertelt hij, Ik heb het 
van m’n moeder. Maar daarna begon hij weer met frisse 
moed en werd spelertje in de F. Eerst met o.a. Ad Brak 
en Ramon van Hoogdalem en later in de F2 met Corina 
Hensen, Marijn Angenent, Jilles Versluis, Rene Groeneveld, 
Geurt en Jeroen van de Haar en m’n broer Tommy. M’n 
leiders waren Corrie Groeneveld en m’n vader.

De eerste jaargang van Bennie in Siveo-F, 1985 - 1986.
Achter vlnr: leider Gerard Muller, Marijn Angenent, Karina Hen-
sen, Jillis versluis, Bennie Muller, Ferry de Jong, Taranata van 
Tricht, leidster Corry Groeneveld. voor vlnr: Taradevi van Tricht, 
Geurt & Jeroen van de Haar, Rene Groeneveld, Tommie Muller.

Van de jaren in de B weet hij allereerst het kampioenschap 
nog. Maar ook dat het duo Jan en Sjaak zijn leiders waren 
en dat er een weekendje naar Lelystad gepland was. We 
waren bij de scouting. Op één van de avonden werd er een 
kampvuurtje gestookt en in ons enthousiasme ginger  niet 
alleen de houtstapel op, maar belandden ook de tentstokken 
van de scouting hierop.... Ze waren niet blij, maar we moch-
ten toch blijven (iets wat met uitjes niet altijd voorkomt)! 

Het kampioensteam in Siveo-B, 1994.
Achter vlnr: Jos de Jong (trainer), Pim nap, Sander van der 
endt, Arthur Kuijer, Fred Hendriks, René wijman, Johan willers, 
Lennard van vliet, Anton Kippersluis (leider), Sjaak van der 
Steen (leider). voor vlnr: Stefan Pak, Arnold Beiboer, Marco 
Hoogendoorn, Jillis versluis en Bennie Muller.

Wat ook opmerkelijk is: Bennie was tot de B nooit een 
verdediger, onder leiding van Jos de Jong in de A begon hij 
als laatste man en sindsdien altijd een verdediger gebleven. 
Veel geleerd in die periode en een van de weinige personen 
waar ik respect voor had en ja, zelfs soms luisterde!
In de A kreeg hij training van Jos en waren Jos en Edwin 
zijn leiders, vanaf dit team voetbalde hij met Ab Beiboer. 
Wat hij ook niet snel vergeet was dat Jeroen Brak nogal 
eens meetrainde met de A ..  en dat was best lastig want die 
keek niet zo krap als het ging om een sliding of een tackle.
Ook de jaarlijkse toernooien in de zaal in Breukelen kan hij 
nog goed voor de geest halen, altijd gezellig.

Op 6 september 1997 maakte hij zijn debuut in het 1e, tegen 
BVCB. Helaas werd er verloren met 2-0. In het 1e speelde 
hij altijd in de verdediging: begon als rechtsback, werd later 
linksback en soms was hij “laatste man of voorstopper”.

 Effe een babbeltje met

Bennie   
Muller 

de eerste babbel van het nieuwe seizoen is met Bennie muller, hij speelde heel wat jaar-
tjes in ons 1e team maar besloot om er eind vorig seizoen een punt achter te zetten.
Bennie, geboren op 31 augustus 1977 in woerden maar z’n hele leven al woont hij in 
zegveld. Eerst in de dorpsstraat, daarna verhuisde hij naar de korensloot en nu woont 
hij al heel wat jaartjes in de populierenlaan. In het dagelijks leven houdt hij zich bezig 
met de groenvoorziening. hij is in dienst van de gemeente woerden als assistent op-
zichter..  en vertelt lachend, ik heb zelfs al één persoon onder mij staan. hij is samen 
met z’n collega verantwoordelijk voor het groen in zegveld, de binnenstad van woerden 
en het Schilderskwartier. hij werkte trouwens al heel wat jaar als hovenier/tuinman.
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Ben in één van zijn eerste jaren bij de hoofdmacht in 1998-
1999. Achter vlnt: Theo van Rossum (verzorger), Coos Jansen 
(grensrechter) Arthur Kuijer, Tonnie Hensen, Gijs Breedijk, 
Corné Kuijer, Jeroen Brak, Arjan Ton, Jan Groenendijk (kee-
perstrainer) en Gerard veldhuizen (trainer) voor vlnr: Bennie 
Muller, Jeroen Didden, Hans van Tricht, Sebastiaan de Hoop, 
Jeroen Groen in ’t woud, Arnold Beiboer, Fergus van den Hoe-
ven, Jordi Muller en Dave Muit.   

In seizoen 1999-2000 behaalde hij het kampioenschap, 
John Zonderop was de trainer en zijn medespelers waren 
o.a. Arjan Ton, Jeroen Didden, Fergus van de Hoeven, Gijs 
Breedijk, Sean Beukers, Ronald de Jong, Rikkert Versluis, 
Mark Wiegeraad enne niet te vergeten Appie Beiboer. Ab, 
een kerel apart, als ik eens een keertje op doel schoot wat 
meestal zonder resultaat was, riep Ab van te voren al: JAM-
MER BEN! Zelfs als hij er niet was speelde dit zinnetje door 
m’n hoofd. Tot scoren ben ik inderdaad niet veel gekomen, 
4x in totaal enne 2x in eigen doel. De eerste treffer maakte 
ik toen was ik al 30!

Mooie dingen vond hij bijvoorbeeld de promotie/degrada-
tiewedstrijden met het 1e, soms zat het mee maar ook wel 
eens tegen helaas. Ook moest hij even wennen aan het 
‘pupil van de week’ gebeuren, zeker leuk. Maar, zo vertelt 
hij, de pupillen van 15 jaar geleden hadden een hele andere 
beleving op zo’n middag als de huidige pupillen en dat is 
toch wel jammer.
Verder vindt hij dat ook de hele mentaliteit in het voetbal 
is veranderd, zowel in de jeugd als bij de senioren en niet 
altijd ten goede jammer genoeg.

Als ik hem naar zijn favoriet bij Siveo vraag moet hij daar 
flink over nadenken, maar Gijs Breedijk waar hijzelf ook 
diverse wedstrijden mee gebald heeft, krijgt die eer. Een 
favoriete trainer heeft hij niet, Ik kon eigenlijk met iedereen 
wel aardig door de bocht, als speler was ik echt niet altijd zo 
gemakkelijk. Kan gewoon een gruwelijk eigenwijs mannetje 
zijn en zei dan soms net de verkeerde dingen. Maar dat is 
wel veranderd in de laatste jaren, voetbal is een teamsport, 
dus moet je met zijn allen je overwinning vieren of je verlies 
pakken. Bij Siveo heerst toch wel een beetje van: verlies, 
effen balen maar als de “tap” opengaat is de knop zo weer 
om. Er zijn best wel wat trainers die hier erg aan moes-
ten wennen, die knop ging bij sommigen van hen net wat 
minder snel om. Anton, onze huidige trainer is erg actief, 
hij regelde o.a. het priksleeën van de winter, verder kaart 
hij gezellig mee op de clubkaart avonden. Dat kan ik wel 
waarderen.

Bennie vertelt wel dat hij voorheen altijd direct na de training 
of wedstrijd naar huis ging, niet even een drankje meedoen. 
De laatste jaren gaat hij wel even gezellig mee en dat bevalt 
hem erg goed. Siveo is een gezellig cluppie, veel mensen 
blijven hangen na een wedstrijd en maken zo leuke contac-
ten. De sfeer is prima, iedereen kent iedereen. Wat hij ook 
heel erg waardeert dat er zoveel supporters meegaan naar 

UIT-wedstrijden, soms zijn er meer mensen langs de lijn van 
ons als van de thuisspelende club, al is het niet altijd prettig 
wat je allemaal te horen krijgt na of tijdens de wedstrijd. 
Da’s jammer, opbouwende kritiek daar kan je soms nog wat 
mee maar om “afgezeken” te worden daar schiet niemand 
wat mee op.
Na 15 seizoenen in het vlaggenschip gespeeld te hebben 
gaat Ben het rustiger aan doen, hij hoopt te gaan spelen 
in het 3e, bij zijn broer Tommy. In het 1e maakte ik de fout 
dat ik nog al eens te vroeg afspeelde, ‘waardoor ik geen 
topscoorder ben geworden’ (of het ontbreken aan dat ta-
lent….). Ik hoop dit goed te gaan maken in het 3e! 
 

Tijdens de afscheidswedstrijd was Bennie natuurlijk wel broer 
Tommie de baas. 

Niet alleen voetbal komt in Ben’s woordenboek voor. Hij 
fietst graag, samen met zijn vader, Jeroen Brak en Je-
roen Didden gaan ze de laatste jaren naar Frankrijk. Hij 
o.a.“beklom” de Alpe d’Huez, en deed een rit in de Vogezen. 
Meestal pakken we zo’n 3 klimmetjes op een dag. De rit is 
meestal tussen de 80 en de 100 km.

Tien jaar geleden is hij hiermee 
begonnen, Jeroen Brak regelt 
altijd alles en dat kan je aan 
hem wel overlaten, tot in de 
puntjes op orde kan je wel zeg-
gen. Verder waren Patrick Uit-
tenbogaard (meerdere malen) 
en zelfs Louwi een keer van de 
partij. Verder deed hij mee aan 
de Amstel Gold race en is hij 
begonnen met hardlopen. De 
Singelloop en triatlon kan hij op 
zijn lijstje erbij schrijven.
Deze vakantie gaat Ben ‘lopen/
wandelen’ in Zwitserland .. en daarna zijn debuut maken, 
misschien wel bij zijn broer. Dat zal best allemaal wel luk-
ken, vast beter als met hem voetbal kijken. Dan zitten we 

niet echt op één lijn, Tom is 
net een te fanatieke Ajaxfan..

Margriet Vermeij.

Ben heeft met de fotocollega bij 
zijn afscheid vele herinneringen 
mee kunnen nemen. 
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STAGE BIJ SIVEO ..??
Sinds een aantal jaar is het gebruikelijk dat scholieren 
op het voortgezet onderwijs een maatschappelijke 
stage moeten volbrengen. Tevens zijn er studenten van 
het ROC Sport en Bewegen, die bepaalde stages moe-
ten lopen i.v.m. hun studie. 
Siveo is sinds een paar jaar gecertificeerd door Calibris, 
zodat we als “leerbedrijf” mogen fungeren.

Voor beide soorten stages zijn er jaarlijks best veel aan-
meldingen. Siveo is hier uiteraard heel erg content mee. 
Door de vele aanmeldingen, hebben we wel besloten dat 
de Siveo-leden voorrang hebben bij het geven van een 
stageplek en bij een overschot aan aanmeldingen geldt het 
principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” !
De scholier/student moet echt een “helpende hand” zijn 
en dient als ondersteuning van bijv. een jeugdtrainer en/of 
leider. Een geweldig voorbeeld is Mike van der Steen, die 
een paar jaar geleden zijn stage was begonnen als trainer 
van een F-team en zich ondertussen heeft “opgewerkt” tot 
jeugdtrainer van Siveo ‘60 !
Tevens ondersteunt hij de TC bij het verbeteren van het 
trainingskader.

Als je voor komend seizoen op zoek bent naar een sta-
geplek, neem dan zo vroeg mogelijk contact op met Hans 
Bregman. 

Namens Siveo ’60 – TC
Hans Bregman

Dames trainen ook 
tijdens zomerstop door !! 
Tijdens de zomerstop zijn er uiteraard geen wedstrij-
den. De dames die zin hebben om te trainen zijn dan 
zonder trainer echter wel op maandag en woensdag 
doorgegaan met trainen.

Zo ook op woensdag 11 juli 2012. Hoewel het weer die 
avond nogal wisselvallig was met dan weer zon en dan 
weer een regenbui, kwamen toch nog negen dames trainen.
Dit deden ze op het westelijke gedeelte van het hoofdveld.
Terwijl ik dus naar de training zat te kijken vertelden de 
dames mij dat ze de maandag ervoor les hadden gehad van 
de jeugdtrainer van SC Heerenveen. Daar hadden ze een 
hoop aan gehad. De dames zagen het nieuwe seizoen wel 
zitten.

Ga zo door dames!

Jan Hendrik van Pruissen
Thuissupporter dameselftallen

ZOMERSTOP …… 
………MAAR TOCH EEN 
BIJZONDERE WEDSTRIJD !!
Na het stratenvoetbal is het “zomerstop” en wordt er 
niet meer gevoetbald bij ons geel-blauwe cluppie. Er 
heerst rust op de “Beemd”...  een enkel team traint nog 
een keertje door (1x in de week), maar wedstrijden zijn 
er niet meer. Offe toch wel; en niet zomaar een wed-
strijd ook!
De “Bumpelaars” uit Nieuwveen voetbalden zaterdag-
ochtend 23 juni tegen de navormselgroep uit de Meije. 
De “Bumpelaars”zijn een stel voetballers met een 
verstandelijke beperking en de navormselgroep zijn 
jongeren van de Katholieke kerk.

Zo rond half 11 druppelden de eerste spelers binnen en 
rond 11.00 uur werd de aftrap genomen...  en al snel had-
den onze gasten uit Nieuwveen een bal in het netje liggen.. 
1-0, maar de luitjes uit de Meije lieten het er niet bij zitten en 
maakten snel gelijk!
Het resultaat na 90 minuten was: 9-8 voor de “Bumpelaars”! 
Dat zijn nog eens uitslagen.
Voor alle deelnemers en begeleiders was er gezorgd voor 
een lekker broodje kroket of frikandel.. enne hopelijk zien 
we deze sportievelingen nog eens terug.

Margriet  
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wat sloeg het bericht op zondag de 29e 
juli bij Siveo hard in, het zo onverwach-
te overlijden van de binnen onze club 
zo geliefde Jos de Jong. Een aantal 
van ons had hem de laatste dagen in 
het ziekenhuis nog bezocht. het was 
duidelijk, ons gevoel bij zijn ziektesitu-
atie was niet goed. maar dat we al zo 
snel afscheid van Jos zouden moeten 
nemen, heeft er echt heel bijzonder 
ingeslagen. 

uiteraard willen wij in dit Siveo nieuws 
nog eens stil staan bij hetgeen Jos 
voor Siveo heeft betekend. En met 
name ook voor de vele vrienden binnen 
onze club, de contacten die veel verder 
gingen dan alleen het voetbal en die 
vooral ook waren ingegeven door het 
reisvirus van Jos. Voor de vele geel-
blauwen die het emotionele afscheid 
van Jos in het crematorium in alphen 
a/d rijn hebben bijgewoond zijn het 
bekende herinneringen, die voorzitter 
rikkert Versluis daar namens onze club 
en speciaal ook Jos vrienden zo over-
tuigend voor het voetlicht bracht. 

Jos start bij Siveo
Op nog maar 9 jarige leeftijd stapte Jos bij Siveo binnen, 
voor destijds, een jeugdige start op het voetbalveld. En 
dat voor een jongen uit de Meije met een nogal beschei-
den inslag, een eigenschap die hem al die jaren is blijven 
kenmerken. 

Jos (1971) werd al in zijn eerste voetbaljaar bij Siveo kam-
pioen. Staand vlnr: Henk van Luinen, Gijs van Dam (leider), 
Menno Brak, Hans Loenen, André van elk, John vianen,?, 
Bert Ton, Dirk Loenen, Jos de Jong, ?. Gehurkt vlnr: erik 
uiterlinde,Piet de Kruijf, Jan Hoogendoorn, Aart van Hanswijk, 
?, Bert van Dam, Jan van den Hoeven en Henk Hamoen.

Voor die bescheidenheid is eigenlijk nooit een echte reden 
geweest, zo dwong hij binnen de pupillen- en juniorenteams 
al snel zoveel respect af, een tengere rasvoetballer met een 
gave techniek en een bijzonder spelinzicht, kwaliteiten die 
hem later bij het trainer- en coachschap zo van pas zouden 
komen.

De voetbalkwaliteiten van Jos bleven ook niet onopgemerkt, 
zo debuteerde Jos al op 17-jarige leeftijd in onze hoofd-
macht, en er leek voor het natuurtalent een fraaie voet-
baltoekomst in het verschiet, zowel voor hemzelf als voor 
Siveo, waarmee hij zo verbonden was.

Jos 
de Jong  
Een GROOT 
GEEL-BLAUW 
HART is helaas 
uitgetikt
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Het blessurenoodlot sloeg echter al op jonge leeftijd regel-
matig toe, en Jos moest zich als A-junior al om de haverklap 
laten behandelen. Uiteindelijk moest hij daardoor al als 
tiener de actieve voetbalsport vaarwel zeggen. Een beslis-
sing die hem ongetwijfeld moeite kostte, want Jos was niet 
zo weinig bezeten van het spelletje. Maar hij verzette zijn 
“zinnen” en hij ging bij Siveo prompt in de jeugdbegeleiding. 
In 1975, op 15-jarige leeftijd, was hij al trainer van de A2.

Het team dat Jos als eerste ging coachen, notabene jon-
gens die allemaal ouder waren dan Jos. Staand vlnr: wim 
de Kruijf, Sjaak de Jong, Martin verhage, Gerard Kuijf, Klaas 
van elk, Gert de Jong en de leiders Maarten Markus en Piet van 
velsen. Zittend vlnr: trainer Jos de Jong, Peter Gans, wim van 
velsen, Jan van Amerongen, nico van Dam en Piet de Kruijf.

Een leider die respect afdwong
Nog geen twintig jaar oud maar meteen al een leider die 
respect afdwong, bepaald niet met alleen woorden, maar 
puur om zijn voetbalkwaliteiten en zijn inzicht, en vooral ook 
door zijn persoonlijke klik met de individuele speler. Hoewel 
zijn voetbalachtergrond groot was, maakte het Jos niet uit 
wie die speler was, hij toonde interesse in de hobby’s van 
het individu, bijv. op het terrein van muziek en reizen. Zo 
ontstonden er ook vaak jarenlange nauwe vriendschappen. 
En Jos pakte dus al op jonge leeftijd veel verantwoording, 
Zo  ging hij met de A-junioren een weekend op pad naar 
Duitsland, naar een echt pittig toernooi tegen bijna professi-
onele ploegen. Voetballend voor Jos natuurlijk een heerlijke 
uitdaging. Maar bij dergelijke gelegenheden lieten de jon-
gens zich ook in de avonduren pittig gelden. Geen probleem 
voor Jos, zelf slechts enkele jaren ouder, hij wist perfect hoe 
hij de touwtjes in handen hield, en ook wanneer hij ze weer 
wat kon laten vieren. 

Staand vlnr: Andre voorend (leider), Gijs Breedijk, Ruud  
vermeij, nico Heemskerk, Cor Breedijk, Ronald Rietberg,  
Leen Blok en Jos de Jong (trainer). Zittend vlnr. Hans van den 
Hoeven, edwin Hoogerbrugge, Marco Hagen, ed Groenendijk, 
Ronald Plomp, David Hagenaars en eric van den Hoeven.

Daarin was Jos sterk, en die binding met de jeugd is altijd in 
zijn bloed blijven zitten. Ook bij het ouder worden ontstond 

er niet zomaar een generatiekloof, hij bleef zowel qua 
voetbal als andere interesses op eenzelfde wijze omgaan 
met de jeugd, en vaak ook op dezelfde wijze denken als de 
jeugd. Dat maakte Jos dan ook vooral de perfecte schakel 
met de jeugd, zoals hij dat jaren heeft gedaan binnen de 
juniorenafdeling en later ook bij de seniorenselectie. 
Jos was een geboren optimist. Als je niet in vorm was of je 
zat er doorheen, gaf hij je een peptalk… tijdens of na de 
wedstrijd. Hij zag altijd de positieve punten, wist je weer te 
motiveren en het beste uit je te halen. Afhakende spelers 
probeerde hij weer erbij te betrekken. Die vasthoudendheid 
en positiviteit sierden hem. 
En daarbij had hij uiteraard ook altijd veel bijval voor zijn 
sociale betrokkenheid. Jos hield niet van grootspraak maar 
luisterde aandachtig mee met hetgeen de jongens bewoog, 
ook toen hij zelf lichamelijk zoveel stappen moest terugzet-
ten, en eigenlijk de aandacht best wat meer op hem gericht 
zou moeten worden. Jos was er echter niet de persoon naar 
om die belangstelling te willen, laat staan te vragen.
Met Jos als trainer en leider werden goede resultaten 
geboekt. Onder zijn bezielende trainingsinspanningen zijn 
diverse kampioenschappen behaald in de jeugd. 

Jos met een kampioensteam bij de jeugd, de B in 1994. 
Achter vlnr: Jos de Jong (trainer), Pim nap, Sander van der 
endt, Arthur Kuijer, Fred Hendriks, René wijman, Johan willers, 
Lennard van vliet, Anton Kippersluis (leider), Sjaak van der 
Steen (leider). Voor vlnr: Stefan Pak, Arnold Beiboer, Marco 
Hoogendoorn, Jillis versluis en Bennie Muller.

Bij de senioren stuurde hij als coach het 2e elftal in 2003 
naar het kampioenschap toe. Later in de seizoenen bij het 
1e heeft Jos diverse promoties en degradaties meege-
maakt. Maar zelfs op de momenten dat het geluk niet aan 
Siveo-zijde was en geen punten behaald werden, wist Jos 
er een positieve draai aan te geven. Hij zag altijd mogelijk-
heden en had vertrouwen in elke speler. En bovendien was 
Jos zijn oog altijd gericht op de lange termijn.

Jos met een kampioenschap bij het reserveteam in 2003. 
Achter vlnr: Koos Jansen (grensrechter), Klaas van elk  
(sponsor ovM), Jos de Jong (coach), Aad Bunnik, Hans van 
Tricht, Jaco Biemond, Jasper de vink, Mike verhage, Sebasti-
aan de Hoop, Frank van de vaart en Hans Bregman. Voor vlnr: 
Sean Beukers, Jordi Muller, Ad Brak, Leon Hoogerbrugge,  
Levi Dekker, Jeroen Groen in ’t wout en Ron Kuijer.
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Veel meer dan alleen voetbal
Van 1987 tot 1996 is Jos ook nog bestuurslid geweest van 
ons geel-blauwe cluppie. In deze periode is de trainingshal 
gerealiseerd en werd het jeugdplan opgesteld. Nadat Jos 
gestopt was met trainen geven, was Jos doordeweeks 
achter de bar te vinden. Deze trainingsavonden gebruikte hij 
dan gelijk weer om met de jongens te praten over hun spel 
en hun toekomst als voetballer.
Naast assistent-coach van het 1e, werd Jos begin 2008 
lid van de Technische Commissie. Speerpunten als het 
vergroten van de voetbaltechnische kennis bij leiders en 
trainers en het bevorderen van een soepele overgang van 
de jeugd naar de senioren, waren Jos natuurlijk op het lijf 
geschreven.
43 jaar lid en 35 actief als vrijwilliger…dat verdient veel  
respect.

Een andere grote passie van Jos, naast het voetballen, was 
muziek. Deze passie deelde hij met een aantal goede vrien-
den. Vaak had hij nieuwe bandjes en Cd’s van bandjes. 
Die moesten dan uitgebreid beluisterd worden en als ze 
goed genoeg gevonden werden, werden kaartjes voor een 
concert besteld. Dan gingen ze met een groepje uit Zegveld 
, waaronder Rob, Jeroen, Remco, Martijn, Edwin en Anja, 
Bernie & Miguel. 

Op vrijdagavond was Jos vaak bij Hoko te vinden. Daar 
werd de droom van Jos besproken…één heel jaar reizen. 
Rondtrekken aan de andere kant van de wereld, het avon-
tuur tegemoet. Jeroen Groen in ’t Wout zag dit wel zitten, 
want Jos was ervaren in het reizen. Dat voelde goed.
Maar voordat het zover was, zijn Jos en Jeroen in 1997 
eerst samen met Edwin, Anja en Rob 5 weken naar Austra-
lië gegaan. Een soort test-reis voordat Jos en Jeroen aan 
hun grote avontuur zouden beginnen. 

Jos, een avontuurlijke reiziger
Dat Jos avontuurlijk was, blijkt wel uit de vele reizen die hij 
heeft gemaakt. Onderweg deinsde hij ook nergens voor 
terug. Bungeejumpen in Nieuw-Zeeland bijv. Of die keer 
in het Australische zeewater dat Rob opeens riep “Haai, 
haai”… maar in plaats van een veilig heenkomen te zoeken, 
dook Jos erbij om de haai van dichtbij te kunnen bekijken. 
Hij durfde alles! Het was eveneens in Australië dat bovenop 
een rots Jeroen even achter z’n oren krabde omdat hij niet 
wist of het wel veilig was om te springen…niet wetend wat 
hij beneden tegen zou komen. Jos keek even over de rand 
naar beneden en antwoordde nonchalant “Ik zie de bodem 
niet, dus het zal wel goed zijn”… en sprong.

Een jaar later, op 12 oktober 1998, was het zover… Jos & 
Jeroen vlogen naar de andere kant van de wereld. Na eerst 
Nieuw-Zeeland en Australië te hebben afgestruind, zetten 
zij koers naar Azië, al waar een bezoek gebracht werd aan 
Thailand, Laos, Cambodja, Nepal, India en Indonesië. 
Een betere reisgenoot dan Jos kan je je eigenlijk niet 
wensen. Hij wist overal wat van. Het land, de natuur, de 
bezienswaardigheden. Bovendien was hij zo makkelijk en 
meegaand. Hij hechtte geen waarde aan luxe en klaagde 
écht nooit. 
Zo was daar die ene nacht in Singapore, waar een hostel, 
low-budget natuurlijk, nog 2 bedden vrij had. Prima die 
nemen we, zeiden ze. De volgende dag in de bus naar 
Maleisië zat Jos van top tot teen onder de bulten van de 
“bed-bugs”. En dan zei Jos laconiek: “ach, het is wel lastig 
die jeuk”. 

Jos, natuurlijk op avontuur.

Jos was de ideale reisgenoot. Om het financieel een jaar te 
kunnen trekken, sliepen Jos & Jeroen vaak in de allergoed-
koopste hostels. Een hok met een wastafel en een bed, 
meer was het niet. Het kwam dan ook weleens voor dat ze 
samen het bed moesten delen. In z’n slaap kroop Jeroen 
dan wel eens iets te dicht naar Jos toe…maar Jos, goedzak 
als hij was, maakte hem dan niet wakker met een por of zo. 
Nee, dan stapte hij uit bed, liep om en ging aan de andere 
kant liggen waar wel ruimte was. Zo was Jos.

Als het even tegen zat, ze moe waren van het reizen en het 
even niet meer zagen zitten, was Jos de constante factor. 
Hij kon dit goed relativeren. Nieuwe mensen ontmoeten in 
een andere omgeving…  even een mail van het thuisfront 
lezen…dan kwam het wel weer goed. Hij voelde goed aan 
wanneer verandering nodig was en wat te doen.

Toen het fysiek minder goed ging met Jos, is hij meer gaan 
duiken. In Australië wilde hij z’n duikbrevet halen, maar 
werd bij een uitgebreide medische keuring afgekeurd i.v.m. 
een te hoge bloeddruk. Later in Indonesië mocht hij zonder 
problemen aan de cursus beginnen…daar de medische 
keuring slechts 20m zwemmen inhield.
Jos hield van reizen en duiken! Alle uithoeken van de 
wereld heeft hij bezocht, op zoek naar de ultieme duikloca-
tie. Na elke trip volgden voor ons de smeuïge verhalen van 
wat hij allemaal onder water had mogen bewonderen. En 
uiteraard ook het genieten van het heerlijke weer, de mooie 
omgeving en de aardige locals maakten dat hij baalde weer 
huiswaarts te moeten keren. 

Een ontsnapping aan de tsunami
Zondag 26 dec 2004, 2e Kerstdag, veroorzaakte een zeer 
zware zeebeving in de Indische oceaan een vloedgolf die 
nabij gelegen kusten teisterde. Op dat moment zaten Jos, 
Ab, Rob & Nancy in Thailand, en wel op de idyllische Phi 
Phi-eilanden. Ab werd wakker van geschreeuw buiten en 
stapte uit bed in 30cm hoog water dat zijn kamer in liep. 
Rob & Nancy liepen al door de straten waar enorme paniek 
was uitgebroken. Maar waar was Jos… die was op dat 
moment aan het duiken.  Heel spannend, maar gelukkig zijn 
zij alle vier aan de zo vreselijke tsunami ontsnapt… 

Jos heeft velen besmet met dit ‘gezonde reisvirus’. Met 
zijn enthousiaste verhalen over de mooie gebieden en het 
relaxte leven aan de andere kant van de wereld was hij een 
inspiratiebron voor diegenen die ook zo’n droomreis wilden 
maken. Voor velen geldt dat Jos een deel van hun leven 
heeft gevormd… zonder Jos hadden ze die reizen echt niet 
gemaakt.
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Jos met een groepje dat hij aanstak met het reisvirus.

Een paar dagen voor zijn overlijden zochten we Jos op in 
het ziekenhuis. Het was duidelijk zichtbaar dat het niet goed 
met hem ging. Hij zag er vermoeid uit. Onderuit gezakt in 
zijn stoel vertelde hij hoe zwaar de laatste weken waren. 
Elke dag weer testen en controles…en telkens weer iets 
nieuws dat niet in orde bleek. Om de te lage kalium-waar-

den in z’n bloed op te krikken, kreeg hij elke ochtend een 
flesje waarvan hij zelf oprecht zei “dat spul is echt niet te 
zuipen joh”. Ook het zuurstof apparaat dat hij moest gebrui-
ken, viel hem zwaar. 

Natuurlijk hebben we het ook gehad over voetbal, de ver-
wachtingen voor het nieuwe seizoen, de opknapwerkzaam-
heden en de nieuwe doorzichtige dug outs op veld twee. 
Volgens Jos zouden dergelijke dug outs in de zon echt veel 
te heet worden. 

Ook de vakanties en het reizen passeerden de revue. Bij 
het vertellen over zijn tijd in China, welke plekken hij in die 3 
maanden had bezocht, zag je hem helemaal opleven…alsof 
hij het opnieuw beleefde. China, dat was voor hem toch wel 
één van de mooiste bestemmingen ter wereld. Een land dat 
alles heeft. Hij had zich veel voorgesteld van Tibet, maar dat 
was hem toch bitter tegengevallen. Veel te commercieel en 

de duidelijk zichtbare Chinese invloed maakte het voor hem 
onecht. Hij is snel doorgereisd om op een plek, waarvan 
ik u de naam schuldig moet blijven, het ongerepte, échte 
Tibetaanse leven te ervaren. 

Nog eenmaal op de Beemd
Jos had een groot hart… een heel groot geel-blauw hart !! 
Een hart dat veel te vroeg is uitgetikt…
Wat gaf het ons dan ook een fijn – en tegelijkertijd natuurlijk 
ook heel weemoedig - gevoel dat Jos op die zonnige vrij-
dagmiddag nog eenmaal de Beemd op kwam rijden. Alsof 
hij nog één keer onder ons was. Vele herinneringen, zoals 
hierboven ook omschreven, komen dan boven. 
Begrijpelijk dat hij bij de afrit nog één keer van al die geel-
blauwen het applaus ontving. 

nog eenmaal kwam Jos op de Beemd langs in een erehaag 
van vele Siveovrienden.

Wij danken Jos niet alleen voor zijn vele inspirerende werk 
voor Siveo, maar vooral ook voor zijn sociale betrokkenheid, 
bij zowel het voetbal als bij zijn vele vrienden die hij onder 
ons heeft. Dat zullen we allemaal wel heel bijzonder gaan 
missen, maar zeker niet vergeten. 

Wij wensen de familie en allen die hem zo nabij waren, veel 
sterkte om dit enorme gemis te kunnen verwerken. 

Rikkert Versluis
Jeroen Groen in ’t Wout
Dick van den Hoeven
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EK-POOL VOOR FONS KROFT
De resultaten van Oranje op het Europees Kampioenschap 
waren bepaald niet indrukwekkend. Voor sommigen was dat 
echter niet verrassend. Die personen moeten we wellicht 
zoeken onder de prijswinnaar van de EK-pool die Jan van 
Amerongen en Eric van den Hoeven zoals gebruikelijk weer 
organiseerden. Over twee jaar zijn ze op dat front ongetwij-
feld weer present. 

de prijswinnaars waren: 

1 Fons Kroft 475
2 Lilian van der Kreeke 440
3 A. C. Groenendijk 360
3 A. Frans 360
3 Hans van Eijk 360
3 Corne Kuijer 360

Inmiddels draait de jaarlijkse Siveo-pool ook weer op volle 
toeren.

Dick van den Hoeven

BARPERSONEEL
De barbezetting voor komend seizoen is helaas nog niet 
helemaal rond. Er zijn nog open plekken op de zaterdag-
ochtend van 9.00 uur tot 12.30 uur, de zaterdagmiddag  
van 12.30 uur tot 17.00 uur.en de avonden op maandag  
en woensdag. 
Spontane reacties zijn zeker welkom bij margriet.

Gefeliciteerd!
Wij feliciteren Arnold en Daniëlle Beiboer-Ubels met de 
geboorte van hun zoon Dean. Het broertje van Amy is ge-
boren op 9 juli 2012. Veel geluk en voorspoed namens alle 
geel-blauwen.

BELANGRIJKE DATA BIJ SIVEO !!!
Iedereen heeft een drukke agenda! Om te voorkomen 
dat je iets gaat missen, prikken wij voor een aantal 
hele belangrijke en gezellige Siveo-momenten alvast 
de data. Voor komend seizoen hebben we de volgende 
data geprikt. 

aLV   vrijdag 2 november
Snerttoernooi  zaterdag 5 januari
Stratenvoetbal  zaterdag 8 juni 2013
medewerkersavond  vrijdag 14 juni 2013

klaverjassen 21 september, 19 oktober, 16 november, 
21 december (boutklaverjassen), 18 januari, 15 februari, 
15 maart, 29 maart (paasklaverjassen) en 20 april. 
  
noteer deze data dus alvast in je agenda !

Rikkert
Namens het bestuur

BiJ siveo worDt tiJDens 
vaKantie gewoon 
DoorgewerKt !!
Tijdens de vakantieperiode zijn er als gebruikelijk op de 
Beemd weer de nodige werkzaamheden verricht door een 
groepje echt actieve geel-blauwe vrijwilligers.
Allereerst zijn de dugouts op veld 2 vervangen. Na het stel-
len en storten van twee betonvloertjes konden zij bevestigd 
worden. De bewapening is geleverd door Muis IJzervlecht-
bedrijf en de dugouts zijn opgehaald door Cor Kleinveld en 
Bram Angenent met de vrachtwagen van Kruijt Kaasverede-
ling. Heel veel dank 
hiervoor.

Cees heeft voldoende 
toezicht op zijn werk.

Vervolgens zijn 
de banken van de 
dugouts gelakt net 
zoals op veld 1 en 
ook op de tribune. 
Dit lakwerk is verricht door een nieuwe vrijwilliger, Arie 
Groenendijk. Hij is met de VUT gegaan en heeft wat vrije 
tijd over, waarmee wij blij zijn. Zijn bijnaam is na al dat schil-
derwerk “Schilder Rembrand” geworden. 

De nieuwe Rembrand.

Verder is ook alles aan 
de achterzijde geschil-
derd, de deuren en 
ramen van de kleedlo-
kalen. Daarbij is tevens 
wat onderhoudswerk 
verricht. 

Een speeltoestel in de kantine was ook aan vervanging toe 
en daarvoor is een huisje van Peuterpret beschikbaar ge-
komen, waarvoor natuurlijk ook heel veel dank. Peuterpret 
heeft daartegenover een leuk ochtendje gebruik gemaakt 
van de hal. 

De jongste vrijwilliger is 
ook bezig voor de aller-
jongste geel-blauwen. 

Ten slotte heeft er weer 
het nodige onderhoud 
om de velden plaats-
gevonden, zoals het 
maaien.
Al met al dank aan de 

medewerkers, Cor en Jaap Muller, Kees Methorst, Jan en 
Joey van Amerongen, Leo Pouw, Rinus Hoogerbrugge, 
en Arie Groenendijk en, zeker ook niet te vergeten, de 
medewerkers van de Bolton 
werkplaats. 
Sjorry als ik namen vergeten 
ben, maar het is duidelijk ….. 
Siveo kan niet zonder jullie 
vrijwillige inbreng. Perfect.

Bram Angenent 

er is altijd van alles te doen op 
de Beemd.

G
E

Z
O

C
H

T
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De laatste weken van het afgelopen seizoen is er achter 
de schermen hard gewerkt aan de voorbereidingen 
van het nieuwe seizoen. Vrijwilligers op allerlei gebied 
stoppen er helaas soms mee, om wat voor reden dan 
ook. Dit geldt uiteraard ook voor sommige trainers en 
leiders. Iedereen begrijpt dat een jeugdteam niet zonder 
begeleiding aan de competitie kan beginnen en dat er 
zonder trainer niet getraind kan worden. Toch kost het 
helaas steeds meer moeite om de begeleiding elk jaar 
rond te krijgen. Zelfs voor de jongste teams ! Soortge-
lijke verenigingen in de omgeving werken al met een 
vrijwilligersbeleid, wat simpelweg betekent dat er van 
elk lid (of ouder) verwacht/verplicht wordt, dat ze een 
bepaalde vrijwilligerstaak (bijv. barmedewerker, trainer, 
leider, grensrechter, onderhoud noem maar op) op zich 
nemen. Laten we ervoor zorgen dat het bij Siveo ’60 niet 
zover komt, en meld je gewoon aan als vrijwilliger !!

Aan het einde van het seizoen heeft onze jeugdtrainer Gert 
de Jong alsnog besloten om zijn werkzaamheden bij Siveo 
neer te leggen. Zijn dagelijkse werk werd steeds moeilijker 
te combineren met zijn functie als jeugdtrainer bij Siveo. 
Wij willen hem bedanken voor zijn inzet in het afgelopen 
seizoen, wat bijna werd bekroond met een kampioenschap 
in de 3e klasse. Gert, veel succes in je verdere carrière ! 
Siveo is zeer content dat we 2 nieuwe jeugdtrainers hebben 
gevonden uit onze eigen gelederen, nl. Peter de Jong en 
Mike van der Steen. Beiden trainen al enige jaren diverse 
jeugdteams  en willen zich graag verder ontwikkelen als 
jeugdtrainer. Peter en Mike zullen allebei 1 x per week de 
A- en B-junioren trainen en gezamenlijk zullen ze de A1 op 
zaterdag begeleiden met Ron Baas als grensrechter. Daar-
naast zal Peter 1 x per week de C-Junioren trainen. Mike 
zal naast bovenstaande ook de D1 trainen en begeleiden. 
Siveo is erg blij met deze aanstelling en wenst jullie veel 
succes toe !! Bij de Dames zijn er ook wat mutaties. Het 

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

Binnenkort komt de kersverse jeugdcommissie bij elkaar om 
de activiteiten voor het komende seizoen te plannen. Jullie 
worden hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. 
Wel is de datum van het sinterklaasfeest al bekend: 
vrijdag 30 november. Misschien handig om alvast te noteren.

Jeugdvoetbaldagen juli:
Een verslag van de jeugdvoetbaldagen vindt je elders in dit 
Siveo Nieuws

Start jeugd seizoen 2012-2013:
In de jeugd starten we het seizoen met bekerwedstrijden. 
Na de herfstvakantie begint de competitie. De klasse waarin 
het team komt te spelen wordt bepaald aan de hand van 
resultaten van de bekerfinale.

aantal dames is in het afgelopen jaar dusdanig afgenomen, 
waardoor we volgend seizoen helaas slechts met 1 da-
meselftal de competitie zullen ingaan. Er zijn best nogal wat 
dames, die wel trainen, maar nog niet voetballen op zater-
dag. Het zou mooi zijn als we deze dames zover krijgen om 
ook regelmatig op zaterdag te voetballen, zodat we komend 
seizoen toch weer met 2  dameselftallen in de competitie 
vertegenwoordigd kunnen zijn ! Het afgelopen seizoen heb-
ben Ton Steenbergen en Alex Hemmer met al hun ziel en 
zaligheid de dames getraind en de Dames 1 begeleid.  Ook 
zij kunnen hun dagelijkse werk echter niet meer combi-
neren met hun “werk” bij ons cluppie. Siveo wil ook Ton & 
Alex heel erg bedanken voor hun tomeloze inzet  ! Zoals 
gezegd, hadden we 2 damesteams. Dames 2 en voorheen 
de Meisjes zijn jarenlang in handen geweest van Dick & 
Karin Fierens. Soms met kunst en vliegwerk kregen zij  een 
team op de been, maar ze waren elke zaterdag weer even 
enthousiast om de meiden/dames naar een overwinning te 
coachen ! Heel erg bedankt voor jullie inzet ! Eerlijk gezegd, 
leek het erop dat we het nieuwe seizoen zonder damestrai-
ner zouden starten. Totdat ik door een oude bekende van 
Siveo werd gebeld, Johan Leeman. Hij is ongeveer 5 jaar 
geleden voor een periode van een halfjaar trainer geweest 
van onze Dames. 
De Dames waren erg tevreden over zijn trainingen en 
persoonlijkheid, zodat Siveo en Johan hebben besloten om 
opnieuw een samenwerking aan te gaan voor min. één jaar. 
Siveo hecht namelijk veel waarde aan onze “Dames-tak”.
Van harte welkom Johan en heel veel succes bij de Siveo !!
Naast bovengenoemde trainers/leiders zijn er natuurlijk nog 
meer trainers/leiders het afgelopen seizoen actief geweest. 
Langs deze weg wil ik hun allemaal heel erg bedanken voor 
hun inzet in het afgelopen seizoen  !!!!  BEDANKT !

Hans Bregman
Siveo ’60 - TC

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

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.

De contactpersonen jeugd seizoen 2012-2013 zijn:
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

Graag wil ik nog even vermelden dat als je ideeën hebt voor 
de jeugdcommissie, deze welkom zijn!

Namens de jeugdcommissie,
Cora Loenen-Kastelein

Trainers en begeleiders bij Siveo 

B e r i C H t e n  v a n  D e  J e u g D C o M M i s s i e
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maandag 9 en dinsdag 10 juli werd de voetbal-
tweedaagse gehouden bij Siveo. dit evenement 
was bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 15 
jaar (F t/m c). Er kwamen veel Siveo-leden op 
af, aangevuld met een handjevol kinderen van 
woerdense voetbalclubs. uiteindelijk waren er 
zo’n 50 deelnemers. deze deelnemers wer-
den om 9 uur verwacht en rond half 4 was de 
dag afgelopen. de voetbaltweedaagse werd 
geleid door Erik nieuwenhuis (techiektrainer 
Sc heerenveen), marcel wagenhuis (hoofd 
jeugdopleiding Sportlust) en danny wagenhuis 
(keeperstrainer). deze drie mannen werden 
ondersteund door twee Siveo-trainers, Luuk 
Blonk en ondergetekende.

De twee dagen van de voetbaltweeaagse hadden allebei 
een andere invulling. De eerste dag werd er getraind vol-
gens de visie van René Meulensteen (veldtrainer Manches-
ter United). Er werd vooral op techniek getraind. Danny nam 
de keepers de hele ochtend apart. De training scheen erg 
zwaar te zijn geweest want de volgende dag hadden een 
aantal keepertjes last van spierpijn. Marcel was vooral bezig 
met verschillende partijvormen. Spelvormen als 1 tegen 
1 en lijnvoetbal werden hier gespeeld. Erik was echt puur 
bezig met techniek. De spelers leerden allerlei trucjes en 
verbeterden hun balgevoel. De zogenoemde “locomotief” 
vonden velen erg leuk en deze zal vast nog vaak te zien 
zijn op de Beemd. Luuk en ik waren voornamelijk bezig met 
afrond oefeningen en het begeleiden van het voetvolley. Bij 
het voetvolley leerden de kinderen meer over hun voeten-
werk, omdat er soms ineens een stap gedaan moet worden.
’s Middags werden er op drie veldjes wedstrijdjes gespeeld, 
4 tegen 4 of 5 tegen 5. Erik en ik pakten een groep apart om 
weer verschillende techniek oefeningen mee te doen. In de 
loop van de middag werden de kinderen steeds vermoeider, 
waardoor er steeds minder uit de spelers kwam. Aan het 
eind van de middag werd besloten om een penalty knock-
out te doen. Keeper Danny ging in het doel staan en daar 
hadden de spelers zichtbaar plezier in.

De tweede dag werd volgens de KNVB-visie ingevuld. Er 
werden zeven verschillende veldjes uitgezet waar verschil-
lende partijvormen gespeeld werden. Zo werd er op het ene 
veld lijnvoetbal gespeeld, op een ander een partijvorm met 
een overtalsituatie en op een derde veldje 2 tegen 2. Er 
werd gewerkt met een puntensysteem, waarbij uiteindelijk 
een winnaar uit de bus kwam. Dit was team Liverpool met 
de spelers Matthijs Lehman, Roald Hoogerbrugge en Mark 
Bruijn . Deze dag werd afgesloten met een shoot out (1 op 
1 op de keeper, omspelen en scoren) en weer een penalty 
knock-out. Beiden weer op keeper Danny.
Verder werd er goed voor iedereen gezorgd. Zo waren Mo-
nique, Leo, Bram en Jan beide dagen aanwezig in de kan-
tine. Ze zorgden ervoor dat er voor de kantine een tank met 

limonade stond, waar de kinderen erg van hebben genoten. 
Ook werd er gezorgd voor een heerlijke lunch bestaande 
uit brood, melk, vruchtendrankjes (gesponsord door Mark 
Bruijn, bedankt !) fruit en broodjes knakworst. Iedereen 
werd tijdens de dagen dus erg goed verzorgd.
Van de spelers kwamen alleen maar positieve reacties 
over de voetbaltweedaagse. Ook alle trainers vonden het 
erg leuk om hierbij te zijn. Dit evenement is dus zeker voor 
herhaling vatbaar!

Martijn Verlaan 

Voetbaltweedaagse...
een ENORM succes !!

De begeleiders erik 
nieuwenhuis, Danny 
wagenhuis en Marcel 
wagenhuis, met 
daarvoor de jeugdige 
Siveo-trainers Luuk 
Blonk en Martijn 
verlaan.

Het totale deelnemersveld op de Beemd. 

De instructies zijn er zelfs ook bij het penaltyschieten.

Tijd voor een drinkpauze.
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Indelingen  
Bekervoetbal  
Siveoteams

groep 2  05
1 Altior 1   
2 ASW 1   
3 Siveo ‘60 1  
4 Aarlanderveen 1  

groep 2  22
1 Be Fair 2 
2 Jodan Boys 6 
3 Siveo ‘60 2 
4 Zwammerdam 2 

groep 4  17
  
d-Junioren groep 5  04
1 Alphense Boys D6 
2 ARC D5 
3 Linschoten D2 
4 Nieuwkoop D3 
5 NSV ‘46 D1 
6 Siveo ‘60 d1 
7 Sportlust ‘46 D4 
8 Woerden D3 

d-pupillen groep 7  09
1 ARC D7 
2 Kamerik D2 
3 Nieuwkoop D4 
4 NSV ‘46 D2 
5 Siveo ‘60 d2 
6 Sportlust ‘46 D5 
7 TOGB D5 
8 VEP D4 

E-pupillen groep 7  05
1 Alphense Boys E8 
2 ARC E10 
3 Kamerik E2 
4 Siveo ‘60 E1 
5 TAVV E3 
6 VEP E3 
7 Woerden E6 

E-pupillen groep 7  06
1 ARC E11 
2 Linschoten E3 
3 Siveo ‘60 E2 
4 Sportlust ‘46 E7 
5 VEP E4 
6 WDS E2 
7 Woerden E7 
8 Zwammerdam E2 

F-pupillen groep 8  06
1 Kamerik F2 
2 NSV ‘46 F1 
3 Siveo ‘60 F1 
4 Sportlust ‘46 F6 
5 VEP F4 
6 WDS F2 
7 Woerden F5 

F-pupillen groep 10  12
1 Alphen F4 
2 Altior F2 
3 Nicolaas Boys F3 
4 Nieuwkoop F6 
5 Siveo ‘60 F2 
6 Sportief F1 
7 TAVV F3G 

F-pupillen groep 10  13
1 Kamerik F3 
2 Kickers’69 F3 
3 Nicolaas Boys F4 
4 NSV’46 F3M 
5 Siveo ‘60 F3 
6 Sportlust ‘46 F10 
7 VEP F10 
8 Zevenhoven F2 

F-pupillen groep 10  14
1 Alphia F3 
2 Linschoten F2 
3 NSV ‘46 F4 
4 Siveo ‘60 F4 
5 Sportlust ‘46 F9 
6 VEP F11 
7 Zevenhoven F3 
8 Zwammerdam F2 

dames groep 3  02
1 Kagia VR1 
2 Lisse VR2 
3 Rijnvogels VR4 
4 Siveo ‘60 Vr1 

meisjes c groep 2  09 
1 Dilettant MC1 
2 Siveo ‘60 mc1 
3 SPV ‘81 MC1 
4 VEP MC1 

meisjes E  groep 2  3
1 Capelle ME1 
2 DWO ME1 
3 Floreant ME1 
4 Haastrecht ME1 
5 Nieuwerkerk ME1 
6 Siveo ‘60 mE1 
7 UNIO ME1 
8 VEP ME1 

Competitie-
indeling 
Seizoen 2012/2013

4e klasse B
1   Alphia 1 
2   Bergambacht 1 
3   Hazerzw. Boys 1 
4   Lekkerkerk 1 
5   Linschoten 1 
6   Moerkapelle 1 
7   Rijnstreek 1 
8   Siveo ‘60 1 
9   Sportief 1 
10 SPV ‘81 1 
11 SVS 1 
12 WDS 1 
13 Zestienhoven 1 

res. 3e klasse c
1   Alphia 2 
2   Be Fair 2 
3   Hazerzw. Boys 2 
4   Jodan Boys 5 
5   Kamerik 2 
6   Koudekerk 2 
7   Rohda ‘76 2 
8   Siveo ‘60 2 
9   Sportlust ‘46 4 
10 TAVV 2 
11 WDS 2 
12 Zevenhoven 3 

res. 4e klasse 04
1   Alphia 3 
2   ARC 7 
3   Bodegraven 1 
4   Kamerik 3 
5   Linschoten 2 
6   Rohda ‘76 3 
7   Siveo ‘60 3 
8   Sportief 2 
9   Sportlust ‘46 5 
10 TAVV 3 
11 WDS 3 
12 Zwammerdam 3 

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

res. 6e klasse 04
1   Aarlanderveen 2 
2   Alphia 4 
3   ARC 14 
4   ARC 13 
5   CVC Reeuwijk 4 
6   Haz. Boys 4 
7   Linschoten 3 
8   Siveo ‘60 5 
9   Sportlust ‘46 8 
10 Sportlust ‘46 7 
11 SVOW 3 
12 TAVV 5   

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

dames 4e klasse 2
1   Ammerstol VR1 
2   Berkel VR2 
3   DSVP VR2 
4   DWO VR1 
5   Floreant VR1 
6   HPSV VR1 
7   Linschoten VR1 
8   MVV ‘27 VR1 
9   Nootdorp VR2 
10 Siveo ‘60 Vr1 
11 Vitesse Delft VR1 
12 Zestienhoven VR1

meisjes c  2e klasse 3
1   ASW MC1 
2   Cabauw MC1 
3   CKC MC1 
4   Dilettant MC1 
5   Floreant MC2 
6   Linschoten MC1 
7   Rohda ‘76 MC1 
8   RVC ‘33 MC1 
9   Siveo ‘60 mc1 
10 Sportief MC1 
11 SPV ‘81 MC1 
12 VEP MC1  
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Hier kan uw advertentie komen te staan!
Voor informatie over deze of andere mogelijkheden

bel met: (0348) 69 21 52 of 
stuur een e-mail naar pr@siveo.nl.

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