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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
vermeij006@kpnmail.nl

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

ONTWERP & OPMAAK:
Studio Piraat, www.studiopiraat.nl
Pim Nap (pim@studiopiraat.nl)

Oplage: 1000 ex.

Wedstrijdsecretariaat 
SENIOREN:
Eric van den Hoeven
ericvandenhoeven@xs4all.nl

JEUGD:
Jaco Biemond 
Broeksloot 7 
3474 HS Zegveld 
Tel (0348) 691608   
jacobiemond@gmail.com 

VOORZITTER:
Rikkert Versluis
Wijngaard 16
3446 WB Woerden
Tel. 06-46726785
voorzitter@siveo.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

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

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, opzeggen en doorgeven van wijzigingen 
(adres, bank- of gironummer, telefoonnummer, 
e-mailadres, enz.) via de Ledenadministratie.

Contributie per kwartaal  Contributie  Kleding  Vervoer  Totaal
Senioren (18 jaar en ouder)  € 40,65  € 2,60  € 0,00  € 43,25
A junioren  € 28,15  € 2,60  € 6,10  € 36,85
B-C junioren/D-E pupillen  € 19,85  € 2,60  € 6,10  € 28,55
F pupillen  € 16,20  € 2,60  € 6,10  € 24,90
7 x 7 leden                                               € 27,50   € 27,50
Alleen trainende leden  € 22,00  € 0,00  € 0,00  € 22,00
Rustende leden  € 15,00  € 0,00  € 0,00  € 15,00
3e jeugdlid in één gezin                          GRATIS

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

Ook adverteren
in Siveo Nieuws?
Stuur een e-mail naar
Ronald Koster via
pr@siveo.nl
en ontvang onze 
advertentie tarieven.

ZEGVELD & OMSTREKEN

Middenweg 7, 3474 KC  Zegveld

T: 0348 - 691777

E: info@ovmzegveld.nl

I: www.ovmzegveld.nl

U wilt verzekerd zijn van een goed persoonlijk 

advies? En het gaat u om meer dan de prijs 

alleen? Dan zijn wij u graag van dienst.

Uw verzekerings-
adviseur.

Sponsor 
2e elftal

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
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Van de Redactie
We lopen weer naar het einde 
van het jaar. Een mooie tijd 
om aandacht te schenken aan 
hetgeen tijdens de Algemene 
Ledenvergadering zo nadruk-
kelijk in beeld kwam, namelijk 
het huldigen van mensen die 
zich extra verdienstelijk maken 
voor de vereniging. En wat 
zouden er mooiere voorbeel-

den kunnen zijn dan hetgeen het bestuur dit keer 
voorstelde en door de leden uiteraard ook enthou-
siast werd omarmd. Mensen die gedurende een 
halve eeuw heel veel vrije tijd  hebben besteed aan 
ons cluppie, de ene volledig op de werkvloer voor 
soms echt niet te benijden klusjes (Jaap Muller), de 
anderen meer voor een mengeling van allerhand 
zaken tot ook belangrijke bestuurlijke werkzaamhe-
den (Bram Angenent en Koos Jansen). Het is echt 
goed om daar bij tijd en wijle bij stil te staan en dat 
krijgt dan ook een prominent plekje in dit Siveo 
Nieuws. Wat zou Siveo immers zijn zonder zulke 
dragende figuren?

En dan natuurlijk zijn we ook een beetje trots op hetgeen 
onze vlaggendragers onder leiding van een uiterst gedreven 
hoofdcoach Herman Verrips presteren. Ik schrijf dit kort na de 
1-0 winst op aartsrivaal Kamerik. Een zege die werd behaald 
op een zelfs wat sterker ogende tegenstander. Dat moet je 
dan ook maar kunnen afdwingen. Veel strijdlust en nooit wil-
len verzaken, lijkt het credo, Chapeau mensen. 
Er zijn ook teams waar het eerst wat minder ging maar die 
zich knap aan het terugknokken zijn. Voorbeelden vormen het 
4e (en eigenlijk ook wel het 5e) en de A-junioren. In deze edi-
tie zetten we de oudste jeugd in de picture, want deze groep 
vormt dan ook een heel belangrijke factor binnen ons cluppie, 
zowel in voetballende zin als sociaal bezien. 
Ook veel aandacht gaat er in dit nummer uit naar de jongste 
voetballertjes. Spannend was het voor hen al op het feest van 
Sinterklaas. En die had ergens zoveel informatie te pakken 
gekregen dat we die ook konden gebruiken om al die klein-
sten (de F-teams en de puppy’s) extra in beeld te brengen 
voor dit Siveo Nieuws. En dan gaat het niet alleen om jongens 
maar daarbij laten de meisjes zich evenzeer gelden. Dat geldt 
natuurlijk al veel langer voor de voetballende dames die door 
toegeeflijke sponsoren fraai in het nieuw zijn gestoken. 

En dan komen echt de feestdagen in beeld. Ik wens jullie 
fijne en gezellige dagen toe, met hopelijk veel goeds voor 
2014. Daarbij wil ik graag nog wijzen op een 2-tal activiteiten 
waar de naam van Siveo onlosmakelijk aan verbonden is, 
de Nieuwjaarsnacht in Milandhof en het Snerttoernooi op de 
Beemd; zie ook daarover meer in dit Siveo Nieuws.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven Deadline

volgende 
inleverdatum: 
27 maart 2014

Van de Voorzitter
Weer een mooie editie van het 
SiveoNieuws in je handen. 
Door de nodige inspanning 
van meerdere vrijwilligers lukt 
het steeds weer om de diverse 
stukjes te redigeren en netjes 
te plaatsen in ons geel-blauwe 
“magazine”. En wat smoelt het 
lekker! Vervuld met trots, lees 
ik hem van A tot Z door. Dank 

aan allen die bijdragen aan de totstandkoming!

Het einde van het jaar is nabij en dat betekent dat we even 
de balans op maken en terugkijken op het eerste deel van het 
seizoen. Onze vlaggendragers hebben onder de bezielende 
leiding van Herman Verrips al laten zien wat ze waard zijn. 
Ze doen bovenin mee en het ziet ernaar uit dat we op een 
mooie plaats de winterstop in gaan. Een mooi resultaat en het 
belooft een leuke tweede seizoenshelft te worden. We kunnen 
niet wachten tot de winterstop weer voorbij is. Bij het 2e wil 
het nog niet echt vlotten, helaas. Ongelukkige doelpunten 
tegen laten zien dat de ploeg zoekende is. De wil is er wel en 
strijd zeer zeker ook, maar het moet nog gaan lopen. Door 
met én voor elkaar te blijven werken, ben ik ervan overtuigd 
dat bij hervatting van de competitie een inhaalslag zal gaan 
plaatsvinden.  Naast het feit dat de A op het moment van 
schrijven koploper is, vind ik het leuk om te vermelden dat de 
Meisjes C op een 4e plek staan. De meiden doen dus lekker 
mee en houden zicht op de koppositie. Lekker doorgaan zo 
meiden! En bij de pupillen zijn ook nog een paar succesvolle 
teams. Zo staan de D1, E2 & F2 bovenaan in hun poules. Dit 
gaat helemaal goed zo. Zouden we dit seizoen een record 
aantal kampioenen halen?? Ik juich het toe.
Vrijdag 22 november hebben we de Algemene Ledenvergade-
ring gehouden. Geen hoge opkomst, maar het was weer goed 
om met de leden in overleg te treden. Tevens hebben we 
Bram Angenent wegens zijn jarenlange inzet voor ons geel-
blauwe cluppie benoemd tot erelid van Siveo. Vanaf 1968 
penningmeester, dat is 45 jaar!! Een geweldige prestatie, die 
in mijn ogen niet snel, als al ooit, geëvenaard zal worden. 
Tevens hebben we 2 andere coryfeeën in het zonnetje gezet, 
namelijk Koos Jansen en Jaap Muller. Beide heren zijn ook 
al vele, vele jaren actief voor Siveo. Bovendien hebben ze 
beiden de magische grens van 50 jaar lid van Siveo behaald 
(Koos 51 en Jaap 50 jaar). Voor hun inspanningen zijn beide 
heren benoemd tot Lid van Verdienste en aan het eervolle 
rijtje toegevoegd. 
Verderop in deze editie kunnen jullie meer lezen over het 
onderscheiden 3-tal en vinden jullie een verslag van de Alge-
mene Ledenvergadering.

Fijne feestdagen en al het beste voor 2014 !!
Rikkert
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ALGEMENE Ledenvergadering

Trouw Aan Geel Blauw
Vanuit de pot TAGB zijn dit jaar de volgende investeringen/
aankopen gedaan:
• Teamtassen, elk team heeft voor de wedstrijdkleding een 

teamtas ontvangen;
• Keepershandschoenen, aan elke kledingtas is een set 

keepershandschoenen toegevoegd;
• Picknicktafels voor op het terras.

Het voorstel om het speciale (witte) tenue van TAGB te gaan 
vervangen, wordt door de leden gesteund. Ronald zal dit in 
werking gaan zetten. Tijdens de vergadering zijn nog een 
aantal ideeën voorgesteld, die verder uitgezocht en uitgewerkt 
worden. Maar natuurlijk staan we altijd open voor nieuwe 
suggesties. Heb je iets in je hoofd, benader dan gerust het 
bestuur hiervoor.

Bestuursverkiezing
Dit jaar waren Bram Angenent en Margriet Vermeij periodiek 
aftredend als bestuurslid. Beiden zijn unaniem herkozen 
en hebben onder luid applaus een mooie bos bloemen 
in ontvangst mogen nemen. Bram deed nog een mooie 
uitspraak, die ik jullie niet wil onthouden: “Margriet en ik gaan 
samen nog 5 jaar door” … en daar houden we jullie aan!

Kantine
Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van 
vorig jaar, is een werkgroep geformeerd om te kijken naar de 
mogelijkheden voor een nieuwe vloer en vervanging van (een 
deel van) het meubilair in de kantine. 
Na afloop van het vorige seizoen hebben Fergus van den 
Hoeven en Frank van der Vaart zich in het zweet gewerkt om 
de kantine te voorzien van een nieuwe vloer. De herkenbare 
rood-bruin-beige vlakken zijn vervangen door een prachtige 
pvc vloer met de looks van hout. 
Verder zal het niemand ontgaan zijn dat we de kantine 
ook voorzien hebben van nieuw meubilair. Nieuwe stoelen 
en tafels, maar een deel konden we hergebruiken. De 
aanpassingen in het meubilair zijn nog niet voltooid, want 
door de dagelijkse klusploeg, onder leiding van Bram, 
worden bijv. de barkrukken onder handen genomen. 
Voor deze aanpassingen in de kantine hebben we steun 
ontvangen van het Rabo Dichtbijfonds van de Rabobank 
Rijn en Veenstromen ter waarde van € 2.500,-. Dank aan 
de Rabobank voor deze financiële bijdrage en dank aan 
Ronald Koster die zich heeft ingezet om dit verzoek voor 
ondersteuning in te dienen!

Financieel jaarverslag 2012-2013 en begroting 2013-2014
Zonder ingekomen stukken en vragen/opmerkingen over 
de notulen van vorig jaar, hebben we de financiële stukken 
besproken. De begroting 2013-2014 is vastgesteld. De 
begroting sluit met een klein tekort, maar dat is overzienbaar. 
In de vergadering is stevig gesproken over de bezuinigingen 
die de gemeente Woerden wil opleggen. Voor Siveo ’60 
betekent dit dat de huur op jaarbasis verhoogd zou moeten 
worden van € 12.000 naar € 30.000 inclusief het onderhoud 
dat wij zouden moeten gaan doen. De ledenvergadering is fel 
gekant tegen deze absurde verhogingen en voelt zich gewoon 
voor het blok gezet. In 2009 is na heel veel pijn en moeite 
uiteindelijk het kunstgrasveld aangelegd en heeft Siveo ’60 
na veel discussie en overleg ingestemd met een toen al 
enorme huurverhoging van € 6.000 naar € 12.000. Ook zijn 
toen door de toenmalige wethouder toezeggingen gedaan dat 
Siveo ’60 als kleine vereniging gecompenseerd zou worden 
voor de huurverhoging. Het zit de ALV enorm dwars dat de 
gemeente Woerden zich helemaal niets aantrekt van de 
gedane toezeggingen en beloften en gewoon haar gang gaat 
en de ALV vraagt zich dan ook af wat een overeenkomst met 
de gemeente nog voorstelt. Een aantal jaren geleden is de 
(jeugd) subsidie ook al stopgezet, wat toen ook al duizenden 
euro’s heeft gekost. De ALV is nu wel klaar met de gemeente 
en vindt een dergelijke huurverhoging onacceptabel. Zij vindt 
dat tegen deze voorwaarden géén nieuwe overeenkomst 
tot stand kan komen en geeft het bestuur de opdracht om 
gewoon “neen” tegen de gemeente te zeggen. Verder wordt 
afgewacht wat de verschillende politieke partijen in hun 
verkiezingsprogramma’s hierover gaan zeggen. Van het CDA 
is al bekend dat – als zij in het college komt – zij de verhoging 
tot een veel lager bedrag wil terugbrengen. Het bestuur zal 
hierover tijdig met de leden communiceren zodat de leden 
weten waar zij bij de verkiezingen op kunnen letten.

Contributie 
De ALV stemt in met het voorstel van het bestuur om een 
reguliere contributieverhoging van 2% door te voeren met 
ingang van 1 januari 2014. De contributie voor de 35+/45+ 
categorie is gelijk gebleven, aangezien deze recent is 
vastgesteld. De contributie voor de trainende en rustende 
leden is ook nagenoeg gelijk gebleven, enkel afgerond. 

Verslag kascontrolecommissie en benoeming lid
De kascontrolecommissie (bestaande uit Kjell van den 
Hoeven, Jaco Biemond en Madelon Wolmerstett) heeft zijn 
goedkeuring gegeven aan de financiële administratie. Er zijn 
geen bijzonderheden gemeld (via e-mail). Aftredend lid is Kjell 
van den Hoeven, Frank de Kruijf wordt als nieuw commissielid 
benoemd.

Siveo ontwikkelt 
in COMMUNICATIE
Zoals jullie weten willen wij als club de leden, maar 
ook de niet-leden zo goed mogelijk op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen en de activiteiten. 

Dit doen we door middel van dit clubblad ‘Siveo Nieuws’, 
de website www.siveo.nl, e-mails en natuurlijk ‘ouderwets’ 
via het prikbord in de kantine. Hier gaan we uiteraard 
gewoon mee door, maar we hebben dit uitgebreid met 
Social Media. 

Sinds het begin van dit seizoen zijn we ook actief op 
Facebook (www.facebook.com/siveo60) en Twitter (www.
twitter.com/siveo60). Hierop worden o.a. nieuwsitems, 
wedstrijdverslagen, uitslagen, foto’s, krantenartikelen 
enz. gedeeld. Belangrijke functie via Facebook is vooral 
ook het attentiesignaal dat er nieuws is geplaatst op de 
Siveosite. 

Daarnaast wordt er tijdens de wedstrijden van Siveo 1 
getwitterd over de opstelling, doelpunten, kaarten en 
andere gebeurtenissen. Zo kan de wedstrijd van Siveo 
1 ook gevolgd worden als je niet kunt komen kijken. Een 
voorbeeld van zo’n Twitterbericht is: ‘28. GOAL!! Via een 
prachtige aanval komen we op 0-1! Perry steekt de bal 
mooi op Stef en zet hem daarmee alleen voor de keeper. 
Die werkt beheerst binnen!’

Kortom: 
Ga naar www.facebook.com/siveo60 en klik op ‘Vind-ik-
leuk’ en/of ga naar www.twitter.com/siveo60 en klik op 
‘Volgen’. Zo ben je altijd op de hoogte van alles wat met 
Siveo te maken heeft.

Bastiaan Brak

‘Like’ jou club op
www.facebook.com/siveo60

Mededelingen
De Jeugdlotto van Leo Pouw
Na vele jaren de drijvende kracht achter de Jeugdlotto te 
zijn geweest, heeft Leo Pouw dit neergelegd. Tot op heden 
hebben wij helaas nog geen vervanger weten te vinden. 
Zeer jammer, aangezien het een goede inkomstenbron was 
voor de club. Leo, namens de club heel veel dank voor de 
jarenlange inzet voor deze activiteit !!

3 Siveo coryfeeën in het zonnetje gezet
Bram is niet meer weg te denken uit ons cluppie. Het voorstel 
om Bram te benoemen tot Erelid, voor zijn jarenlange inzet 
voor onze club en inmiddels 45 jaar penningmeesterschap, is 
door de leden met applaus bekrachtigd. Hij hoopt samen met 
Margriet nog 5 jaar door te gaan en zo de 50 jaar te halen. 
Eveneens hebben we aan de leden voorgesteld om Jaap 
Muller en Koos Jansen, voor hun tomeloze inspanningen in 
de afgelopen decennia, te benoemen tot Lid van Verdienste 
van Siveo. Beide heren waren helaas niet aanwezig om 
felicitaties in ontvangst te nemen. 
Op zaterdag 4 januari 2014, na afloop van het traditionele 
snerttoernooi als start van het nieuwe jaar, zullen we deze 
3 geel-blauwe kanjers nog eens uitgebreid in het zonnetje 
zetten!

Na de rondvraag bedankt het bestuur iedereen voor zijn 
aanwezigheid en voor de inzet voor ons geel-blauwe cluppie! 
We doen het tenslotte met elkaar! Tot slot werd nog kort 
nagepraat over de vergadering onder het genot van een 
drankje.
Rikkert

Op vrijdagavond 22 november 2013 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden en 
hierna volgt een weergave van hetgeen in de discussie met de leden is besproken en besloten. Na de opening 
hebben we eerst een minuut stilte in acht genomen in verband met het overlijden van Maarten de Bruin en Cees 
Wijman. 
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G. Donselaar was al sponsor van ons, maar nu 
hebben wij er 2 nieuwe sponsoren bij, namelijk 
Aad van Vliet, Uw Zegveldse tuinman en Hans 
van der Knaap, hak- en sloopwerken.
Na het nodige geregel, want o wat komt er toch 
veel bij kijken om alles voor elkaar te krijgen 
met het uitzoeken van de kleding, tassen en 
welke opdruk moet er nu toch op komen?!  
Maar het is gelukt en het resultaat mag er zeker 
zijn! Bedankt, Lennie en Corina voor het uitzoe-
ken hiervan! De vrouwen van Siveo lopen er nu 
bij in een nieuw tenue, met nieuwe trainings-
pakken met inloopshirts en met nieuwe tassen!! 
Het ziet er prachtig uit! Van meerdere mensen 
hebben we al complimenten gekregen over de 
mooie spullen, want oh wat staat het mooi en 
goed! De tenues zijn gesponsord door Aad van 
Vliet, Uw Zegveldse tuinman. De trainingspak-
ken en inloopshirts zijn gesponsord door G. 
Donselaar & Zn., machinehandel, verhuur en 

SIVEO vrouwen 
volledig in het nieuw!

reparaties. En tot slot de tassen, die zijn ge-
sponsord door Hans van der Knaap, hak- en 
sloopwerken. 
Eigenlijk konden we niet wachten om aan het 
begin van het seizoen gelijk te beginnen met 
de nieuwe spullen, maar helaas, we moes-
ten even geduld hebben tot het begin van de 
competitie. Maar 21 september was het dan zo 
ver, de nieuwe spullen werden uitgedeeld en 
de sponsoren waren erbij om met ons op de 
foto te gaan en samen met ons de spullen te 
bewonderen. Zij hebben daarna gelijk de eerste 
competitiewedstrijd gekeken en na afloop nog 
wat gedronken. 
Aad van Vliet, G. Donselaar en Hans van der 
Knaap, ontzettend bedankt voor de prachtige 
spullen!!! Wij gaan hard ons best doen om het 
kampioenschap te behalen dit seizoen! 

Bea van Amerongen

De meeste teams moeten hard op zoek als zij nieuwe sponsoren zoeken. Wij hadden dit 
jaar erg veel geluk, want een aantal sponsoren kwam naar ons toe met de vraag of wij nog 
nieuwe spullen nodig hadden.  Dit konden wij natuurlijk niet zomaar laten gaan en hebben 
dit aanbod met open armen ontvangen. 

Staand achter: Hans van der Knaap (sponsor) en Aad van Vliet (sponsor)Staand voor: Madelon Wolmerstett (leidster), Kim Verhage, Cynthia Verhage, Paulien Ton, 

Ilse van Loveren, Sigrid Klein, Renske Willers,Esra Verdouw (pupil van de week), Johan Leeman (trainer) en  Bert Donselaar (sponsor).Zittend: Marileen de Leeuw, 

Bea van Amerongen, Stephanie Hoogendoorn, Denise Groenendijk, Ramone Vianen, Diana van de Broek, Ellet Versluis en Gerineke Schouten.Ontbrekend: Lennie Bunnik

Cees (Blub) Wijman overleden
Op 18 oktober is overleden ons bijzonder trouwe lid Cees Wij-
man, voor ons ook vooral bekend als Blub Wijman. Cees was 
al 48 jaar lid van onze vereniging en heeft een grote reeks 
van jaren in verschillende teams opgetreden. Met die variatie 
aan teams en spelers om hem heen had hij ook bepaald geen 
moeite, Cees nam het altijd sportief op en was vooral de laat-
ste jaren samen met zijn broers heel trouwe supporters van 
onze vlaggendragers. Bij de wedstrijd tegen Linschoten werd 
dan ook volkomen terecht een minuut stilte in acht genomen, 
ter nageachtenis aan Cees.

Het overlijden van Cees kwam niet meer onverwachts, ook niet voor hemzelf, zo bleek uit zowel 
de overlijdenskaart als de afscheidsplechtigheid. De uitvaartbegeleider had in de laatste maanden 
verschillende persoonlijke gesprekken met Cees gevoerd en verhaalde daarover op indrukwek-
kende wijze tijdens de afscheidsbijeenkomst.  Die werd heel toepasselijk begeleid met Cees zijn 
favoriete muziek van James Last. Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van het 
verlies van Cees.

Dick van den Hoeven  

Ziekenboeg..
Rijk Verkerk, jarenlang Siveospeler in de jaren 
zestig en zeventig (waaronder 208 duels in 
Siveo-1), en tegenwoordig nog altijd trouw sup-
porter van Siveo-1, heeft een heel ingrijpende 
ervaring achter de rug. Rijk werd dit najaar 
op de Woerdense Rembrandtlaan onwel op 
de fiets en is met een traumahelicopter heel 
plotseling afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar 
heeft hij zo’n zes weken moeten verblijven 
voordat hij voldoende was opgeknapt. Inmid-
dels heb ik hem thuis mogen bezoeken en Rijk 
en Truus zijn erg dankbaar dat Rijk dit heeft 
kunnen overleven. Wij hopen dat hij zodanig 
kan herstellen dat we hem ook weer op de 
Beemd kunnen begroeten. 

 Dick van den Hoeven  
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De Drank- en Horecawet is gericht op een 
verantwoorde verstrekking van alcohol. 
Vanaf 1 januari 2014 zal de leeftijdsgrens 
wijzigen en is het verboden alcoholhouden-
de dranken te schenken aan jongeren onder 
de 18 jaar. Het doorschenken aan personen 
onder “invloed” is ook verboden.

De wet is aangescherpt om drankmisbruik door 
jongeren beter aan te kunnen pakken. Het toe-
zicht op de naleving van deze wet komt geheel 
bij de gemeente te liggen. Gemeenten krijgen 
bevoegdheden op het gebied van regelgeving 
en handhaving.

Jongeren onder de 18 jaar mogen vanaf 1 janu-
ari geen alcoholhoudende dranken kopen, geen 
alcoholhoudende dranken in het bezit hebben 
in openbare ruimtes (op straat, op evenemen-
ten, in parken, in horecagelegenheden, dus ook 
niet in sportkantines/sportparken). Als ze toch 
alcohol bij zich hebben dan riskeren zij een 
boete... ook degene die hen alcohol verstrekt 
heeft!

De uitvoering van de Drank- en Horecawet is 
zowel gericht op preventie van gezondheids-
schade als op het voorkomen van verstoring 
van de openbare orde door alcoholgebruik.

Deze nieuwe regelgeving is dus ook van toe-
passing bij ons sportcomplex. Ook wij moeten 
ons houden aan deze wet . Het bestuur wil dan 
ook van iedereen vragen om zich in te zetten 
deze wet na te leven. Bij niet naleven kan de 
gemeente sancties opleggen, door bijvoorbeeld  
na 3x geconstateerd te hebben dat de wet 
wordt overtreden, een (tijdelijk) verkoopverbod 
op te leggen.

Namens het Bestuur,
Margriet

VERANDERINGEN 
IN DE DRANK- EN 
HORECAWET VANAF 
1  januari 2014

KLAVERJASSEN
20 september 2013
1. Kees Heikoop en Corné Kuijer  5765 punten
2. Dolf Muller Sr en Dolf Muller Jr  5526 punten
3. Adri van den Hoeven en Arie van Leeuwen 5113 punten
4. Henri Bonewald en Jan de Kruijf  5021 punten
5. William Ton en Stefan de Vink  4569 punten
P. Koos Jansen en Bram Angenent   3686 punten

18 oktober 2013
1. Marijke Wagemakers en Dirk de Jong 5503 punten
2. Leo Pouw en Joop Klein    5468 punten
3. Frank van der Vaart en Aart-Jan Ton 5120 punten
4. Cees Methorst en Arie van Leeuwen 4844 punten
5. Ria Mulder en Ab van Dommelen   4833 punten
P. Dolf Muller Sr en Dolf Muller Jr  3458 punten

15 november 2013
1. Kees Heikoop en Corné Kuijer  5623 punten
2. Dolf Muller Sr en Jr   5467 punten
3. Jan de Kruijf en Hans Guldener  5260 punten
4. Arie van Leeuwen en Cees Methorst 5015 punten
5. Dirk de Jong en Munie Lieberton  4913 punten
P. Adri en Henry Bonewald   3924 punten 

GEFELICITEERD …
Onze gelukwensen gaan naar:

Corina, Niels en Dax Biemond met 
de geboorte van hun zoon en broertje Sten 
op 26 augustus 2013.

Jochem en Hanna Pak, bij wie een dochter, 
genaamd Isa, werd geboren op 5 september 
2013. 

Veel   geluk 
toegewenst 
vanuit het 
geel-blauwe 
cluppie.
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Bram Angenent
    

 

Bram Angenent en Siveo zijn feitelijk onverbrekelijk aan elkaar 
verbonden. Wat valt er op zich aan toe te voegen als je 48 jaar 
lid bent van Siveo en daarvan al 45 jaar op uitstekende wijze 
de penningen beheert. Niet voor niets heeft Bram de bijnaam 
“Duisenberg” verworven, naar een gerenommeerd Nederlands 
schatkistbewaarder. Natuurlijk heeft Bram in de eerste Siveoja-
ren ook tegen het balletje getrapt, maar hij wist zich daarna op 
vele andere manieren te manifesteren. Daar valt wel een aparte 
editie van Siveo Nieuws over vol te schrijven maar met een korte 
duiding komen we sowieso op een tiental jaren jeugdleider, tien-
tallen jaren  scheidsrechter en een dikke dertigtal jaren consul. 
Maar meest bijzondere verdienste beleeft Siveo mogelijk nog aan 
Bram’s inspirerende en coördinerende activiteiten bij bijzondere 
projecten, zoals bij de trainingshal, de tribunebouw en renovatie 
van de kleedaccommodatie.

Bram is ook niet beroerd om zelf de handen uit de mouwen te 
steken.

Bram met enkele van zijn collega’s uit de scheidsrechterswereld, 
waaronder de nog altijd actieve Jan Muller (rechts).

Terecht is Bram daarvoor in het verleden al meermalen onder-
scheiden. Zo ontving hij zelfs al twee keer eerder een onderschei-
ding van de KNVB, een zilveren speld bij 25 jaar penningmeester-

SIVEO  ONDERSCHEIDT  
CORYFEEËN

Siveo heeft in november op de Algemene Ledenvergadering een drietal coryfeeën in het zonnetje 
gezet. Zij werden onderscheiden vanwege een enorme staat van dienst gedurende rond de vijftig jaar. 
Penningmeester Bram Angenent werd benoemd tot Erelid. Koos Jansen en Jaap Muller tot bijzonder 
Lid van Verdienste. Een volstrekt terechte waardering voor een uniek Siveotrio. 
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Woondromen waarmaken   www.dekoningwonen.nl

wenst iedereen een
goede wedstrijd

DE KONING
MAKELAARDIJ

DE KONING
MAKELAARDIJ

schap (inmiddels zit hij dus bijna op het dubbele) en in 2009 tot 
Lid van Verdienste, een onderscheiding die de KNVB maar zeer 
beperkt uitreikt. Bovendien werd Bram in 2006 geridderd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. 

Hoewel bij Siveo de waardering voor Bram’s werk alom buitenge-
woon groot is, werd hij daarvoor bij ons geel-blauwe cluppie niet 
eerder onderscheiden. Op de Algemene Ledenvergadering werd 
dat rechtgetrokken door de benoeming tot het hoogst mogelijke, 
namelijk tot Erelid. Een juiste kwalificatie voor een Siveocoryfee. 

Koos Jansen
  

  
Koos is vanuit Woerden als jong broekie bij Siveo gekomen via 
zijn toenmalige Eru-collega Niek Wijman, die toen heel nauw bij 
Siveo betrokken was. Hij is dan ook al lid van het geel-blauwe 
cluppie vanaf het seizoen 1962/1963, dus meer dan 50 jaren. 
Hij zat in die eerste jaren in de Siveoselectie die de trainingen 
toen nog afwerkte in de huidige Zegveldse speeltuin. Daar stond 
een tuinhuisje en het licht kwam via een verlengsnoer van de 
Zegveldse Molenwegwoningen. Het was, met name in de winter, 
een geblubber op dat veldje maar Koos deinsde nergens voor 
terug. En die instelling heeft Koos behouden in zijn latere periode, 
sterker: mogelijk nog verder ontwikkeld. 
Toen Koos namelijk stopte met voetballen besloot hij zich in te 
gaan zetten voor de geel-blauwe jeugd. Er werden in die jaren 
voor het eerst commissies ingesteld en Koos  kwam vanuit zijn 
betrokkenheid voor de jeugd uiteraard in de jeugdcommissie. Dat 
deed hij een kwart eeuw lang, en echt ook met hart en ziel. Bin-
nen de jeugd lag vrijwel alles in handen van Koos, de jeugd was 
zijn passie. Als vertegenwoordiger van de jeugd draaide Koos ook 
zo’n zeven jaar mee in het bestuur. 
Koos was ook de grote stimulator achter de uitjes van de jeugd. 
Eerst nog bij de allerjongsten die elk jaar met een grote touringcar 
naar het avonturenpark in Slagharen gingen. Koos regelde alles 
op die dag waaronder de enorme controle over alle tassen, 
etenswaren en drinken. En niet te vergeten het controleren of 
steeds iedereen er nog was en nog heel was. 

Koos regelde langs de weg ook de puicknick 

Later heeft hij dat ook vele jaren gedaan met de uitjes van het 
A-team, met Pinksteren naar Limburg. En natuurlijk was Koos ook 
de drijvende kracht achter de uitwisselingen met Grünn Weiss. 
En welk jeugdlid kent Koos niet van het “patatje” van Koos? Als 
er een team kampioen wordt, bakt Koos de patatjes, frikandellen 
en kroketten,. En die verzorgende taak doet hij tegenwoordig ook 
nog voor de selectie, met de gebruikelijke soep voor de thuiswed-
strijden. Bij de selectie is hij bovendien al jaren ook de lichamelijk 
verzorger. Dankzij Koos moet er een fitte selectie in het veld 
verschijnen. 

Koos is inmiddels een vertrouwd gezicht op de bank, naast 
hoofdcoach Herman Verrips. 

Er kan geen twijfel over bestaan dat Koos zijn grote verdiensten 
voor Siveo terecht beloond zag met een benoeming als Lid van 
Verdienste. 

Jaap Muller
  

  `   

Ook Jaap is al vijftig jaar lid van ons geel-blauwe cluppie en hij 
is eigenlijk nooit van het veld af te slaan. Op alle drie de accom-
modaties die Siveo inmiddels heeft bespeeld heeft Jaap zijn 
sporen ruimschoots verdiend. Zoals gebruikelijk in de eerste 
jaren natuurlijk ook als spelend lid, Jaap heeft vele jaren in allerlei 
verschillende teams de rechtsbackpositie bekleed, als een ware 
stormram. En die instelling zie je dan vaak ook maatschappelijk 

terug. Zijn werk en ervaring in de bouw stelde hij ook volledig in 
dienst van Siveo en hij schroomde bepaald niet om klusjes te 
klaren waar anderen mogelijk zouden “passen”. 

In de eerste jaren deed hij dat al op het kleine veldje aan de 
Milandweg. Nog maar net lid hielp Jaap al op de eerste locatie 
bij Dikke Driek (een bekend begrip, bij het afgelegen witte huisje 
aan de Milandweg) om sleuven in het veld te graven en daarin 
takkenbossen te leggen. Die moesten dienen als drainage. Ook 
op het veld aan de Hoofdweg heeft Jaap zich al die jaren heel 
verdienstelijk gemaakt, met onder meer het trekken van de lijnen 
en de verdere complete veldverzorging. En toen eindelijk onze 
huidige velden aan de Milandweg in beeld kwamen, was het 
Jaap die met broer Cor in hondenweer de 115 palen onder onze 
gebouwen plaatste. 

Jaap op vele manieren aan het werk op een Siveocomplex.

Diezelfde energie heeft Jaap ook nog op latere leeftijd behou-
den, gelet op zijn actieve rol bij bijvoorbeeld de renovatie van de 
kleedaccomodatie en de tribunebouw.  En feitelijk trekt Siveo nu 
ook nog de vruchten van zijn pensionering, want Jaap is vrijwel 
dagelijks op het Siveoveld te vinden. 
Jaap, een noeste werker met een geel-blauw hart, verdiende 
daarmee dik de benoeming tot Lid van Verdienste. 

Dick van den Hoeven
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Op vrijdag 29 november kwam de goede Sint naar de 
Beemd. De puppy’s t/m de F4 waren uitgenodigd en wat 
waren er veel! De kinderen hadden er zin in.

Het begon in de hal met een voetbalwedstrijd tegen de 
Pieten. Na een pittige warming up – verzorgd door Corné – 
kwamen de Sint en zijn Pieten eindelijk aan! Wat vonden de 
kinderen het spannend!!! Een puppy merkte op dat het maar 
raar was dat de Sint een staf van de firma Duurkoop bij zich 
had. Tsja… De echte staf is immers nog al eens zoek!
 Sinterklaas was scheidsrechter met echte gele en rode kaar-
ten. Volgens sommige kinderen speelden de Pieten vals. Dat 
zal de sint dan ontgaan zijn…. 

Toen was het tijd voor limonade. Nadat er luid gezongen was 
kwamen de Sint en zijn Pieten binnen en kregen de kinderen 
wat lekkers. De teams mochten 1 voor 1 naar voren komen 
bij de Sint. De luisterpiet had goed zijn werk gedaan, want de 
Sint wist over ieder kind wel iets te vertellen! (Zie elders in dit 
Siveo Nieuws). 

Ook sommige trainers/leiders ontkwamen niet aan een 
woordje van Sinterklaas. Maar ze hebben zich daar dapper 
doorheen gezongen. Na het uitdelen van de cadeautjes was 
deze leuke avond weer afgelopen.

Sinterklaas en Pieten, hartelijk dank dat jullie geweest zijn!!!

Namens de jeugdcommissie,
Cora Loenen-Kastelein

SINTERKLAAS  
BIJ  SIVEO
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In vergelijking met vorig seizoen hebben we vooral fysiek 
het nodige ingeleverd. Richard, Joey en Marco moesten op 
leeftijd over naar de senioren en omdat we een groep van 
16 spelers in de leeftijdsgroep hadden zijn Wesley de Jong 
en Kevin Smit alvast naar de senioren gegaan. Uit de B 
zijn Kevin, Jasper, Matthijs en Yourit naar de A gegaan en 
hebben we dit jaar 14 in plaats van 15 spelers. 
Vanwege de late schoolvakanties zijn we ook laat met trai-
nen begonnen. Na 2 of 3 trainingen stond de eerste beker-
wedstrijd al op het programma. Nadat we vorig seizoen de 
beker in de 3e en de competitie in de 2e klasse speelden, 
zijn we nu direct in de 2e klasse gestart. Via de bekerresul-
taten zijn we toch in de 3e klasse beland. 
Hieronder wat indrukken over de eerste ervaringen. 

De eerste drie bekerwedstrijden waren niet echt succesvol. 
Na nog een nipte winst van 1-0 op WDS en een gelijk-
spel tegen VEP (1-1) kregen we een enorm pak slaag bij 
koploper Nicolaas Boys (11-0). Na wat gesprekken met de 
nieuwe hoofdtrainer Herman Verrips en het zien van enkele 
trainingen van de selectie hebben Joost en Peter besloten 
om in vergelijking met vorig seizoen ook in de trainingen 
van de jeugd wat meer ruimte te maken voor het lopen 
zonder bal. Zo werd er gestart met 4 ronde-lopen (ca. 1400 
meter) binnen 6 minuten. Na een paar keer haalden steeds 
meer spelers deze limiet en zouden we ook in de wedstrij-
den fitter moeten zijn. 
In de eerstvolgende wedstrijd tegen Linschoten was daar 
nog weinig van te zien. We kwamen nog wel voor maar 
speelden te veel op een lijn achterin, waardoor we hun 
lieten profiteren van hun snelle spitsen. Bovendien staan 
er op dat moment ook nog geen jongens op die in het team 
voor een ommekeer kunnen zorgen. Ook viel het weer 
op  hoeveel moeite wij soms hebben met balaannames en 
mede daardoor de bal maar moeilijk in de ploeg kunnen 
houden (uiteindelijke nederlaag 2-1). Wij, als begeleiding 
vragen ons regelmatig af hoe het kan dat er zo veel ver-
schil tussen training en wedstrijd is bij sommige spelers. 
Het durven voetballen komt vaak ter sprake, nu het uitvoe-
ren nog.
Op de trainingen is de inzet vaak prima. We zijn naar 2 
ronden (ca.700m) in 3 minuten overgegaan en ook daarin 
kunnen de meesten mee. Verder spelen we veel partijspel 
in de kleine ruimte, zodat de balaanname goed moet zijn 
en snel op de bal verdedigd moet worden. Misschien dat 
we hierin nog feller moeten zijn, omdat de tegenstander dat 
op zaterdag ook doet. In de volgende wedstrijden tegen 
NSV en VEP spelen we gelijk en waren wij aan het eind 

de meest fitte ploeg. De trainingen lijken dus resultaat te 
hebben. Het grootste probleem in vergelijking met vorig 
seizoen is het maken van goals. We hadden er toen al ca. 
35 gemaakt tegen nu 9. Een voorsprong bouwen we nu 
niet uit, maar we krijgen juist de goal tegen. 

In de trainingen zijn we naar temporondes (350m) in 1 
minuut gegaan. De snelsten zijn na 55 sec. binnen, dus 
er moet echt voor gelopen worden. Tevens merken de 
spelers dat ze ook sneller herstellen na een inspanning. 
Daar is het trainen ook op gericht. Des te eerder kun je in 
de wedstrijd weer een actie maken. Hoe meer spelers hun 
tegenstander de baas zijn in het veld hoe meer je daar als 
team van kunt profiteren.
In de laatste bekerwedstrijd tegen Rohda moesten we nog 
het onderspit delven. Wel werd de fitheid van Siveo steeds 
meer zichtbaar. Rohda kon het steeds minder bijlopen. 
Het enige wat zij in de slotfase nog deden was via lange 
ballen eruit proberen te komen, maar achterin stond het 
prima bij ons. We kregen nog diverse mogelijkheden, 
maar het probleem van het scoren brak ons ook nu weer 
op. Een gelijkspel was zeker verdiend geweest.

De verwachtingen in de bekerpoule waren wel wat hoger, 
maar helaas zijn we niet verder dan de 6e plaats geko-
men. In de competitie zijn we ingedeeld in de 3e klasse 
met een aantal tegenstanders uit de omgeving. Dit gaat 
zeker een aantal leuke duels opleveren en de doelstel-
ling is om mee te gaan doen om het kampioenschap. Als 
we eens meer durven te voetballen en laten zien wat we 
kunnen moet dit zeker kunnen. Ook zullen sommigen 
(ouderen en of beteren) zich meer moeten laten gelden en 
de rest van het team moeten coachen en ondersteunen. 
Elke wedstrijd zou gespeeld moeten worden alsof het een 
finale betreft. Dan kunnen we zeker op een mooie plek 
eindigen.
Eerst volgde nog een oefenwedstrijd tegen Unio (0-6). De 
wedstrijd is opgenomen, dus kan iedere speler nog eens 
terugzien wat hij deze wedstrijd gedaan heeft en daar de 
rest van het seizoen zijn  voordeel mee doen. Laat de 
competitie maar beginnen.

Start competitie
De eerste wedstrijd meteen weer tegen VEP. Een fysiek 
lastige tegenstander, die ook met andere dingen als alleen 
voetballen de wedstrijd probeert te winnen. Gelukkig laten 
wij ons niet gauw intimideren en houden onze spelers zich 

Siveo A gaat na teleurstellend 
bekerresultaat in de competitie 
voor de hoofdprijs!! 

Na een wisselend verlopen seizoen 2012-2013 waarin wedstrijden tegen de bovenaan gee-
indigde ploegen werden gewonnen en onnodig tegen lagere tegenstanders werd verloren 
is Siveo-A weer aan een nieuw seizoen begonnen. Doordat Mike van der Steen zelf weer bij 
Siveo kwam voetballen en met de A-training en begeleiding ging stoppen moesten we op 
zoek naar een andere trainer. Gelukkig was Joost van der Horst bereid om de training te 
gaan doen en doen Ron Baas en Peter de Jong samen de begeleiding.

prima aan de regels. Het was Siveo, dat de eerste helft 
het beste van het spel liet zien. Na een 0-1 ruststand een 
zwaar bevochten 1-2 overwinning, wat eigenlijk veel meer 
had moeten zijn. Zij waren aan het eind helemaal op en de 
eerste 3 punten konden mee naar Zegveld. Prima gedaan 
jongens.

Op woensdagavond i.p.v. trainen de wedstrijd tegen UNIO 
bekeken en een aantal momenten besproken. Uit de 
spelersgroep gelukkig serieuze interesse en ook vragen 
om bepaalde momenten terug te zien. Wat toch vooral 
opviel was het veelal korte balbezit van ons. Na een 
balverovering vaak binnen 3 passes alweer kwijt. Ook de 
keuzes in de passing en het rustiger aan de bal zijn weer 
aangegeven. Een leerzame avond hoop ik en we gaan de 
volgende wedstrijd zien wat er verandert in ons spel.

In de trainingen zijn we gestart met 200 meter lopen bin-
nen 30 seconden, de ronde uitwandelen en weer starten. 
3 of 4 keer achtereen, meerdere keren per training. Ook 
dit gaat door de meesten gehaald worden. Tevens blijven 
we ook veel met de bal trainen in diverse oefenvormen.

Behalve Bryan is de hele groep fit. Zaterdag de 2e wed-
strijd tegen ARC A4. Na een 1-2 achterstand en 3-2 rust 
de 2e helft de tegenstander helemaal zoek gespeeld. 
Totaal overlopen en 12-2 winst. Prima gedaan jongens en 
vanaf nu koploper. Voor deze plek doen we het.

Helaas de 16e november geen competitie voetbal tegen 
Rijnstreek vanwege door hun aangevraagd uitstel. Toch 
een training afgewerkt op zaterdag en maar uitzien naar 
de volgende partij. Tijdens de training een conditietest 
gedaan via 10x een loop van 150 meter in 25 seconden 
met telkens 25 sec. rust. Ook dit door de meesten prima 
gelopen.

In onze competitie heeft ARC A4 zich teruggetrokken na 
de nederlaag tegen ons, dus de 12-2  is ook uit de lijst. 
Staan we meteen weer op de 5e plek.

De volgende wedstrijd thuis tegen W.D.S.  Een prima 5-2 
overwinning en ook belangrijk, een aantal prima uitge-
voerde aanvallen.  Ook van een aantal toeschouwers 
positieve reacties op het vertoonde spel, dus zeker een 
reden om ook eens bij de A te gaan kijken. Op naar de 
volgende wedstrijden. We moeten mee kunnen doen om 
de hoofdprijs.

Ook tegen Sportief uit weer de 3 punten meegenomen. 
Heer en meester de hele wedstrijd en (te) gemakkelijk met 
0-7 gewonnen. Gelukkig gaan de ballen er nu wat mak-
kelijker in als in de bekerronde. We nemen de 1e plaats 
weer in bezit.

Met trainen blijven we ruimte houden voor het loopwerk. 
Komende weken 65 meter lopen in 11 sec. opbouwend in 
serie van 5 naar 8 naar 10x. Het resultaat in de wedstrij-
den spreekt voor zich, zeker richting einde. Op 7 decem-
ber uit naar Esto A1. Goede inzet met wisselende momen-
ten in het spel.

Een door de scheids alleen geziene goal voor Esto leidde 
zelfs tot een staking van 10 minuten. Ook hiermee moten 
we leren omgaan en Mijn complimenten aan het team. 
Met zijn allen volle bak en Esto alsnog met 3-5 met lege 
handen laten staan. Klasse mannen.

Nog 1 pot tegen Kamerik voor de winterstop, waartegen 
we ook voor de volle winst gaan. Het doel is duidelijk. 
Siveo A1 gaat voor de titel.

Peter de Jong  
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OOK PUPPIES 
BIJ DE SINT ….

Dave van der Born: Draait al een tijdje goed mee bij de pups 
en houdt ook wel van een gezellig babbeltje (van wie zal die 
dat hebben??) 
Remon Beiboer: 
Is de vrolijkste van het stel, heeft het altijd naar zijn zin.
Ian van Dam: 
Heeft het onwijs naar z’n zin en vindt het voetballen leuk. 
Hij neemt zijn trouwe supportersschare ook graag mee. 
Mike Kuijer:  
Is een echte stofzuiger, er is geen aanvaller die hem voorbij 
komt. 
Lotte van der Weerd:  
Is altijd fanatiek en zij is alle jongens altijd de baas.
Noud Verweij: 
Is er altijd, en met de warming up is het Noud er altijd aan 
gelegen als eerste aan de overkant te zijn.
Bram Pak en Sven Beuckens (niet op foto): 
zijn altijd aanwezig, bij het partijspel weten zij elkaar prima te 
vinden om even een potje te stoeien.
Milan Brak: 
Is de nieuwe Messi van Siveo. En hij kan heel erg hard 
schieten.
Mike de Roo (niet op foto): 
Is een hele rustige bekeken voetballer, je hoort hem nooit 
maar je ziet hem overal.

De nieuwste Siveo-puppies lopen veelal nog maar enkele weken mee op de Beemd 
en toch wist Sint al één en ander te melden over hen.

Joeri Splinter (niet op foto): 
Na een zware training wil hij altijd een glaasje water zodat hij 
er weer flink tegenaan kan.
Gijs Kippersluis: 
Vindt op doel staan het leukst en kan het nog aardig ook.
Kate de Jong:   
Is ook een echte bikkel tussen de mannen. Deinst nergens 
voor terug.
Suze Biemond (niet op foto): 
De kleinste en misschien wel de dapperste van de groep.
Seb van Eijk: Is de jongste van het stel en staat zijn man-
netje. Alleen denkt hij dat alle voetballers geen hempje onder 
hun shirt dragen, dus doet hij dat ook niet. Maar dit is wel 
noodzakelijk om een grote voetballer te worden.
Nick Beuckens: Altijd de kat uit de boom kijken, maar altijd 
op de juiste plek.
Jurre Spaanderman: 
Is er als laatste bij gekomen maar altijd druk met de bal.
Dax Biemond:  
Ook net erbij gekomen maar kleunt er flink in.
Mathias Fennik: 
Mathias is dan misschien wel de kleinste maar hoeveel 
schoppen hij ook krijgt, het maakt hem niks uit, een echte 
bikkel dus.
 
De leiders
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Tibbe Versteeg: Een goede keeper, maar hij 
mag van zijn vader maar één helft per wedstrijd 
keepen. Is ook goed als spits.
Maico de Heer: Rasechte laatste man, houdt 
overzicht en grijpt in als dat nodig is. Maico 
heeft ook een keihard schot in zijn benen.
Fabien Kreuger: De stier van de F1, rent het 
hele veld over, pakt ballen af, passed ze naar 
voren, schiet op doel, verdedigt mee en scoort 
zo nu en dan ook nog. Dawid Borowic: Heeft 
een hekel aan handen schudden, maar met 
wat druk van de leider gaat dat nu goed. Hij is 
topscorer van de F1, met een doelpunt of 11 
(ongeveer). Onno Verdouw: De dromer, ver-
zameld gras, rubber en kletst graag. Maar als 
hij op dreef is, maakt hij mooie acties. En dan 
komt hij ook heel dicht bij doelpunten. Inmiddels 
heeft hij ook al echt gescoord.
Luuk Muijt: Technische hoogstandjes kan hij 

Siveo F1, met yell, 
en bovenaan!

wel, harde werker (moet van zijn vader), is 
meestal voorin met mooie acties en voorzetten. 
Maakt regelmatig een doelpunt en is ook met 
verdedigen goed.
Mike van der Born: Meestal in de verdediging, 
niet bang en ligt wel eens op de grond na een 
verovering van de bal. Hij wil graag scoren en 
dan staat hij lekker balletje af te wachten. (waar 
coaches niet zo blij mee zijn).
Sem van der Hooren (ontbreekt op de foto): 
Ook voorin te vinden, goede loper, stevig lijf die 
een duwtje kan geven, scoort ook regelmatig en 
kan “enorme boeren laten”. (TIP).
Marijn van de Hoef: Verdediger, vrij groot en 
stevig, wil graag ook naar voren en vergeet wel 
eens terug te gaan. Is vrij doof, of gedraagt zich 
zo. Coaches regelmatig brullen, maar dringt 
soms niet helemaal door.
 
Lucas Kreuger en John Muijt

De jongens van de F1 begrijpen het spelletje steeds beter. Ze spelen duidelijk al wat meer 
over en zo wordt er ook meer gescoord. Met als resultaat dat ze na vier wedstrijden trots 
bovenaan staan.  En ze vormen een echt team, dat zelfs ook al een yell heeft …. 
die bovendien ook nog werkt. Het gaat om de volgende jongens.

We beginnen met onze vaste keepster Roos 
Muit. Roos houdt goed de ballen tegen. Ze 
heeft zelfs al een keer de nul gehouden door 
mooie reddingen! Roos gebruikt haar eigen 
rose keeper handschoenen waar een speciale 
handtekening op staat.

In de verdediging staan Hugo van Dam en 
Kees Spierenburg. Veel tegenstanders lopen 
zich hier vast! Samen vormen ze een dichte 
muur en ze kunnen ook goed de bal naar voren 
trappen.

Voor hun staat Bastiaan Maat. Bastiaan over-
ziet het spel goed. Helpt zo nodig in de verde-
diging of loopt mee naar voren op het midden-
veld. Ook is hij onze man voor de corners!
Op het middenveld staan de ‘irritante’ meiden 
Noëlle Haring en Marieke Blok. Ze lopen wat 

Siveo F2, een leuke mix, 
om trots op te zijn!! 

af op het middenveld en zitten vaak de tegen-
stander te storen. Ze hebben verschillende jon-
gens van de tegenpartij laten zien dat meiden 
echt wel kunnen voetballen!
In de spits staan Julia Boer en Tim Kalsho-
ven. Beiden komen vaak bij het doel en weten 
geregeld te scoren! Tim heeft zelfs het kapsel 
van  zijn favoriete spits overgenomen. En net 
zoals Noëlle en Marieke weet Julia de tegen-
stander goed te misleiden.

De leiders van dit team zijn gewoon erg trots op 
de spelers. Ga zo door met elkaar!

De coaches,
Viola Blok, Petra Haring en Marjorie Maat

De F2 bestaat uit jongens en meisjes. Zij doen altijd goed hun best en ze werken hard! Ze 
zijn net niet door in de bekercompetitie maar in de gewone competitie hebben zij al een paar 
wedstrijden gewonnen. De F2 wordt getraind door Jelle Lehman, David Vermey en Wesley 
Voorend. En wie staan er dan in dit team?
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Bram van Eijk:  De verdediger in spee.  Maar 
droomt wel eens weg tijdens de wedstrijd of 
maakt gezellig een praatje met de tegenstan-
der.

Christian Bakker (ontbreekt op de foto):  De 
Benjamin van het elftal, maar laat zich niet kis-
ten. Die komt er wel!
Frank Balvert:  Een geboren verdediger, maar 
tegelijkertijd ook een goede scorer!
Joelle Würsten:  Een van de weinige meisjes 
in dit mannenteam maar ze doet niet onder 
voor de mannen. Stil, maar ondertussen…. ze 
gaat geen duel uit de weg en is totaal niet bang.
Julian Splinter: Gaat superlekker en is overal 
inzetbaar. Zelfs de blessure aan z’n vinger 
brengt hem niet van de wijs.

Siveo F3, van alle 
markten thuis …

Juup Ton: Het multitalent van de F3: heeft al 
menig doelpunt op zijn naam staan en is tevens 
een goede verdediger en keeper. 
En… gek op slidings!

Nick Onderwater: Een echte spits, heel fana-
tiek en wil het liefst voorin staan. Heeft daar-
door ook al heel wat doelpunten gescoord!
Niels Balvert: De harde werker van het team, 
gaat voor elke bal. Voor niemand bang en… 
ook nog eens een hartstikke goede keeper!
Sanne Balvert: De lachebek van de F3. Als 
onze middenvelder houdt ze menig bal tegen 
maar weet ze ook goed het doel te vinden.

De leiders,
Hans van Eijk en Gerard Onderwater

Siveo F3 zit in een leuke competitie. Ze hebben al van alles gedaan, gewonnen, verloren en 
de laatste twee keer met 2-2 gelijkgespeeld. Volop spanning dus. 
Wie zijn dat dan die daarvoor zorgen? 
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Onze jongste pupillen zijn: 

Keeper Robbe van den Hooren. Hij  kent geen 
angst en werpt zich moeiteloos voor iedere bal.
Job van der Knaap. Hij is een zeer gedreven 
middenvelder aan het worden. Al zijn het mis-
schien wel wat veel slidings.
Roel Groot Bruinderink. Hij ontpopt zich tot 
een goede laatste man en deelt graag compli-
menten uit aan medespelers.
Corne Kemp. Als één van de kleinste van het 
team is hij wel razend snel met de bal.
Rick van Dommelen. Heeft een tomeloze inzet 

Siveo F4, 
wat een strijdkreet

en werkt zelfs bij zijn Opa in de garage aan zijn 
schiettechniek. 
Menno Vergeer. Is nu al goed en kan met zo-
wel rechts als links schieten.
Jack Hendriks. Kan op werkelijk alle posities 
uit de voeten, zelfs op doel.
Brain Breedijk. Is de aanjager van het team, 
die zelfs zijn vader helpt met het bedenken van 
trainingsoefeningen.
 
De leiders,
Ronald de Jong en Jeroen Groot 
Bruinderink

Siveo F4 zit in een heel moeilijke afdeling en moet nogal eens diep buigen. Maar ze 
hebben toch ook al een punt je gepakt en gaan ongetwijfeld nog wel een keer winnen. 
Zij hebben namelijk een  enthousiaste strijdkreet ontwikkeld. Wekelijks horen we: 
“Banaan, banaan, we gaan er tegenaan, Meloen, meloen, we worden kampioen!
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Wedstrijd 
Siveo VR 1 – 
Soccer Boys VR 1

Datum
21 september 2013

Eindstand
1-6

Balsponsor
Hans van der Knaap; Hak en 
sloopwerken

Jouw team/leid(st)er
MD1, mijn leider is Arend Jacob 
van der Knaap en de leidster is 
Carola Hageman

Jouw positie
Verschillend

Leukste positie
Spits, in de aanval gaan en 
proberen te scoren vind ik het 
leukst! Esra heeft al 1 keer 
gescoord!

Favoriete club
Ajax

Favoriete speler
Geen favorieten, ze zijn 
allemaal wel goed.

Woman of the match
Cynthia Verhage

Leukste op de pupillendag
Scoren!

Leukste moment van 
de wedstrijd
Toen Siveo scoorde

Hobby’s
Voetballen en gitaarspelen

Favoriete eten
Poffertjes

Wat ik nog kwijt wil
Ik vond het heel leuk om pupil 
van de week te zijn.

Wedstrijd 
Siveo VR 1 – Forum Sport VR 1

Datum
5 oktober 2013

Eindstand
7-2

Balsponsor
Winfred van Veen

Jouw team/leid(st)er
MD1, Arend-Jacob van der 
Knaap en Carola Hageman

Jouw positie
Rechts achter

Leukste positie
Rechts achter

Favoriete club
Siveo

Favoriete speler
Wesley Sneijder

Woman of the match
Sigrid Klein

Leukste op de pupillendag
Scoren!

Leukste moment van 
de wedstrijd
Toen Sigrid scoorde!

Hobby’s
Voetballen, dansen en zingen

Favoriete eten
Loempia’s die mama zelf maakt. 
Soms helpt Dewi ook met het 
maken van de loempia’s.

Wat ik nog kwijt wil
Dat het heel leuk was!

Wedstrijd 
Siveo VR 1 – Berkel VR 2

Datum
2 november 2013

Eindstand
6-2

Jouw team/leid(st)er
De MD1 is mijn team, de leider 
is Arend Jacob van der Knaap 
en de leidster is Carola Hage-
man. 

Jouw positie
In het midden aan de zijkant  

Leukste positie
Dat maakt niet zoveel uit  

Favoriete club
Dat weet ik niet  

Favoriete speler
Christiano Ronaldo & Neymar

Woman of the match
Sigrid Klein

Leukste op de pupillendag
De warming up

Leukste moment van 
de wedstrijd

Hobby’s
Paardrijden, voetballen en 
spelen met iemand

Favoriete eten
Patat

Wat ik nog kwijt wil

Wedstrijd 
Siveo -SPV

Datum
7 september 2013

Eindstand
9-0

Balsponsor
Bolton Bouw

Jouw team/leid(st)er
Jan de Jong en Edwin 
Hoogerbrugge

Jouw positie
Keeper

Leukste positie
Keeper

Favoriete club
Ajax en Siveo

Favoriete speler
Jasper Cillessen

Favoriete speler Siveo
Mike van der Steen

Man of the match
Stef Kuijer

Leukste op de pupillendag
De aftrap en een doelpunt 
scoren

Leukste moment van 
de wedstrijd
Het eerste doelpunt wat 
gemaakt werd door Siveo

Gescoord als pupil
Ja

Hobby’s
Voetbal , drummen, 
trommelen en Scouting

Favoriete eten
Patat met Gyros

Wat ik nog kwijt wil
Het was erg leuk om zo’n hele 
dag overal bij te zijn en iedereen 
was super aardig en ik ben erg 
verwend. Erg bedankt

Esra Verdouw Dewi de Jong Sanne 
Onderwater

Ingmar van der 
Arend

Wedstrijd 
Siveo - Bergambacht

Datum
28 september 2013

Eindstand
0-2

Balsponsor
Familie Verburg

Jouw team/leid(st)er
Edwin Hoogerbrugge

Jouw positie
Verdediger

Leukste positie
Verdediger

Favoriete club
Ajax

Favoriete speler
Messi

Favoriete speler Siveo
Mike van der Steen

Man of the match
Mike van der Steen

Leukste op de pupillendag
Zelf scoren!

Leukste moment van 
de wedstrijd
Toen er bijna gescoord werd

Gescoord als pupil
Ja

Hobby’s
Voetballen, hutten bouwen 
en duckies lezen

Favoriete eten
Patat met een super frikandel

Wat ik nog kwijt wil
Ik vond het leuk om pupil van de 
week te zijn.

Wedstrijd 
Siveo  – Linschoten

Datum
12 oktober 2013

Eindstand
1-0

Balsponsor
Familie Verheul

Jouw team/leid(st)er
Edwin Hoogerbrugge en Jan 
de Jong

Jouw positie
Rechtshalf

Leukste positie
Op groot veld rechts  
in de spits

Favoriete club
Ajax

Favoriete speler
Siem de Jong en Viktor Fischer

Favoriete speler Siveo
Mike van der Steen

Man of the match
Stef Kuijer

Leukste op de pupillendag
Scoren

Leukste moment van 
de wedstrijd
Dat Siveo scoorde

Gescoord als pupil
Ja, op mijn knieën en met mijn 
hoofd er ingekopt

Hobby’s
Voetbal en gamen

Favoriete eten
Patat

Wat ik nog kwijt wil
Het was een leuke ervaring om 
mee te maken

Wedstrijd 
Siveo - Oudewater 

Datum
2 november 2013

Eindstand
o-o

Balsponsor
Patrick van den Hoeven 
Transport

Jouw team/leid(st)er
Edwin Hoogerbrugge en 
Jan de Jong

Jouw positie
Mid-Mid

Leukste positie
Mid-Mid

Favoriete club
Ajax en Siveo 

Favoriete speler
Siem de Jong

Favoriete speler Siveo
Mike van der Steen

Man of the match
Perry Voorend

Leukste op de pupillendag
Het scoren

Leukste moment van 
de wedstrijd
Dat ik als enigste gescoord heb.

Gescoord als pupil
Ja!

Hobby’s
Voetballen en hutten bouwen en 
bij het 1e kijken met opa.

Favoriete eten
Patat

Wat ik nog kwijt wil
Ik vond het jammer dat ik het 
KNVB muntje niet mocht 
houden.

Wedstrijd 
Siveo  – Rijnstreek

Datum
16 november 2013

Eindstand
3-1

Balsponsor
Ouwejan en Frank de Bruin

Jouw team/leid(st)er
Jan de Jong en Edwin 
Hoogerbrugge

Jouw positie
Overal

Leukste positie
Achterste man

Favoriete club
Ajax

Favoriete speler
Ronaldo

Favoriete speler Siveo
Mike van der Steen

Man of the match
Mike van der Steen

Leukste op de pupillendag
De goal die ik mocht maken

Leukste moment van 
de wedstrijd
De eerste 10 minuten

Gescoord als pupil
Ja

Hobby’s
Voetbal, computeren

Favoriete eten
Pannenkoeken

Floris Verburg Kevin de Jong RicardoWürsten Wouter Bruijn
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Tel: 0348-416622
Fax: 0348-420369
Mob: 0620757425
Email: karin@gosport.nl
www.gosport.nl
 
Teamkleding nodig? 
Vraag vandaag nog een offerte aan!

Siveo ‘60 1, 4e klasse B
1  SVS 1  12  29 
2  Siveo ‘60 1  12  27 
3  Perkouw 1  12  26 
4  WDS 1  12  23 
5  OVS Oudewater 1  11  19
6  Bergambacht 1  12  19 
7  Kamerik 1  12  18 
8  Moerkapelle 1  12  17 
9  Alphia 1  12  15 
10 Linschoten 1  11  13 
11 Lekkerkerk 1  12  10 
12 Aarlanderveen 1  12    9 
13 Rijnstreek 1  12    5 
14 SPV ‘81 1  12    2 

Siveo ‘60 2, 3e klasse B
1   Rijnvogels, fc 4  12  30 
2   ARC 5  12  25 
3   Rohda ‘76 2  12  23 
4   Koudekerk 2  12  23 
5   BSC ‘68 2  12  21 
6   Zwammerdam 2  12  21 
7   Zevenhoven 3  12  21 
8   TAVV 2  12  17 
9   Hazersw. Boys 2  12  14 
10 Siveo ‘60 2  12    7 
11 Kamerik 2  12    6 
12 Alphia 2  12    0 

Siveo ‘60 3, 4e klasse 04
1   TAVV 3    8  20 
2   WDS 3    9   19 
3   Sportief 2    9  17 
4  Kamerik 3    9  16 
5  Be Fair 3    9  15 
6  ARC 6    8  13 
7  Siveo ‘60 3    8  10 
8  Linschoten 2    9  10 
9  Floreant 3    9    9 
10 Bodegraven 1    8    8 
11 Sportlust ‘46 4  10    8 
12 Zwammerdam 3    8    1 

Siveo ‘60 4, 5e klasse 04
1  Jodan Boys, de 7  10  25 
2  Soccer Boys 4  10  18 
3  ARC 12    8  16 
4  Sportlust ‘46 7    9  16 
5  Be Fair 6    8  15 
6  BVCB 6  10  15 
7  Siveo ‘60 4  10  15 
8  Moerkapelle 3  10  11 
9  DSO 10    9    9 
10 Zwammerdam 4    9    8 
11 Rohda ‘76 5    9    8 
12 Berkel 4  10    4 

Siveo ‘60 5, 7e klasse 05
1  ARC 17    9  22 
2  Alphia 5    8  18 
3  CVC Reeuwijk 6    8  18 
4  Sportlust ‘46 11    9  17 
5  Jodan Boys, de 11    9  14 

6  Zevenhoven 5    8  13 
7  TAVV 7  10  13 
8  Siveo ‘60 5  10  12 
9  DSO 15    9  10 
10 Aarlanderveen 5    8    7 
11 Be Fair 10    9    6 
12 Rohda ‘76 6    9    3 

Siveo ‘60 45+ 1e klasse 1
1   Siveo ‘60 35+1  14  32 
2   Siveo ‘60 45+1  14  21 
3   VEP 45+1  13  14 
4   Linschoten 45+1  13  13 
5   Sportief 35+1  14  13 
6   Sportlust ‘46 45+1  14  12 
7   Kamerik 45+1  14  11 

Siveo ‘60 A, 3e klasse 07
1  Sportlust ‘46 A3    4  12 
2  Siveo ‘60 A1    3    9 
3  VEP A1 6    3    9 
4  TAVV A1    4    8 
5  ESTO A1    5    8 
6  Rijnstreek A1    4    7 
7  WDS A1    6    4 
8  Kamerik A1    4    0 
9  Sportief A1    4    0 

Siveo ‘60 B, 3e klasse 13
1  Nicolaas Boys B1    6  16 
2  Zwammerdam B1    6  15 
3  Alphen B1    6  13 
4  ROAC B1    5    9 
5  Woubrugge B1    5    9 
6  TAVV B1    5    4 
7  Siveo ‘60 B1    4    3 
8  Alphense Boys B3    6    3 
9  ARC B4    3    1 
10 Nieuwkoop B2    4    0 

Siveo ‘60 C, 6e klasse 12
1  Nicolaas Boys C2  6  12 
2  NSV ‘46 C2  5    8 
3  TAVV C2  5    7 
4  Siveo ‘60 C1  3    6 
5  ARC C8  3    6 
6  Koudekerk C2G  6    6 
7  Alphense Boys C8  4    4 
8  Kickers’69 C2  4    4 
9  ESTO C3  2    0 

Siveo ‘60 D1, 6e klasse 10
1  Siveo ‘60 D1  6  15 
2  Bodegraven D1  6  13 
3  Woerden D3  5  10 
4  Rijnstreek D1  5  10 
5  Zwammerdam D1  6  10 
6  Sportlust ‘46 D5  6    6 
7  NSV ‘46 D2  6    6 
8  Nieuwkoop D4  5    4 
9  VEP D3  6    4 
10 CVC Reeuwijk D3  5    3 

Siveo ‘60 D2, 7e klasse 08
1  Nieuwerkerk D8  6  16 
2  Moordrecht D4  6  12 
3  BSC ‘68 D3  5  10 
4  Alphense Boys D10  5  10 
5  Floreant D4 5  10 
6  DONK D3  6    6 
7  TOGB D6  5    4 
8  Siveo ‘60 D2  3    3 
9  Zoetermeer, fc D8  6    3 
10 DWO D8  5    1 

Siveo ‘60 E1, 6e klasse 03
1  Siveo ‘60 E1  6  15 
2  Woerden E6  6  15 
3  Bodegraven E1  6  11 
4  Rijnstreek E1  5  10 
5  VEP E4  5    9 
6  Rohda ‘76 E3  5    6 
7  ASW E3  2    3 
8  Cabauw E1  5    3 
9  ESTO E5  5    1 
10 Olympia E5  5    0 

Siveo ‘60 E2, 8e klasse 20
1  Rohda ‘76 E4  6  18 
2  NSV ‘46 E2  5  15 
3  Linschoten E2  5  12 
4  Siveo ‘60 E2  6    7 
5  ESTO E7  3    6 
6  Sportlust ‘46 E7  5    6 
7  VEP E6  6    6 
8  Alphense Boys E9  6    4 
9  Woerden E7  5    3 
10 CVC Reeuwijk E5  5    0 

Siveo ‘60 F1, 7e klasse 02
1   Woerden F4  6  18 
2   Rijnstreek F1  5  15 
3   RVC ‘33 F1  5  15 
4   Siveo ‘60 F1  6  12 
5   Rohda ‘76 F2  6  10 
6   VEP F4  6    6 
7  Sportlust ‘46 F5  6    6 
8  Be Fair F4  6    4 
9  Jodan Boys, de F6  6    0 
10 Olympia F7  6    0 

Siveo ‘60 F2, 9e klasse 13
1  Siveo ‘60 F2  5  15 
2  Kamerik F1  5  12 
3  Nieuwkoop F5  5  12 
4  TAVV F2  6  12 
5  Zevenhoven F2  6    9 
6  Alphen F3  6    7 
7  VEP F7  6    7 
8  Sportief F1  6    4 
9  Altior F3  5    1 
10 ARC F10  4    0 

Siveo ‘60 F3, 9e klasse 14
1  Alphense Boys F7  5  13 
2  ESTO F4  6  13 
3  Meerburg F9  6  12 

4  Bodegraven F2  5  11 
5  Bernardus F2  6    8 
6  ARC F8  6    6 
7  Alphen F4  6    5 
8  Siveo ‘60 F3  6    5 
9  VEP F6  6    4 
10 CVC Reeuwijk F4  6    2 

Siveo ‘60 F4, 10e klasse 05
1  Woerden F6  6  18 
2  UNIO F4  6  16 
3  Alphense Boys F9  6  12 
4  NSV ‘46 F2  6  12 
5  ESTO F5  5    9 
6  Sportlust ‘46 F9  6    9 
7  VEP F9  5    4 
8  Siveo ‘60 F4G  5    1 
9  Nieuwkoop F6  6    1 
10 Zwammerdam F2  5    0 

Siveo ‘60 VR1, 4e klasse 2
1  DWO VR1    9  25 
2  Soccer Boys VR1    8  24 
3  Berkel VR2  10  21 
4  ARC VR2  10  19 
5  Rijnvogels, fc VR2  10  17 
6  Aarl’veen/Z’dam VR  10  16 
7  Siveo ‘60 VR1  10  13 
8  Rohda ‘76 VR1    9    8 
9  Ter Leede VR3    7    7 
10 Zevenhoven VR2    9    7 
11 Forum Sport VR1    9    3 
12 BVCB VR1    9    0 

Siveo ‘60 MC1, 2e klasse 3
1  SVS MC2  10  22 
2  Stolwijk MC1    9  21 
3  UNIO MC1    9  20 
4  Siveo ‘60 MC1  10  19 
5  Floreant MC1    8  15 
6  SPV ‘81 MC1    6  13 
7  CKC MC1    8    9 
8  RVC ‘33 MC2    9    8 
9  Rohda ‘76 MC1    8    7 
10 DSO MC1    8    4 
11 Nieuwerkerk MC2    5    3 
12 Rijnstreek MC1    8    1 

Siveo ‘60 MD1, 2e klasse 2
1  XerxesDZB MD1  10  27 
2  Die Haghe MD1    8    24 
3  Forum Sport MD1    8    16 
4  Be Fair MD1    7  13 
5  RKDEO MD1    8  12 
6  Siveo ‘60 MD1    7  10 
7  DWO MD1    8  10 
8  SHO MD2    6    9 
9  RKAVV MD2    6    9 
10 Floreant MD1    7    9 
11 VEP MD1    5    4 
12 BVCB MD1    2    0 
13 Alkmania MD3    8    0 
14 Gr W II VAC MD2    8    0 

STANDEN 
SIVEOTEAMS  
PER  7 DECEMBER 2013 



34 SIVEO NIEUWS 2013 - 6 35SIVEO NIEUWS 2013 - 6

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

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

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

Uw naam op 
de voorpagina?
Het meest bekeken 
worden van allemaal?
Scan de code rechts. 
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