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

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

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

Van de Redactie
Het jaar 2013 kende voor Siveo 
een uiterst beroerde start. En 
dan denk ik bepaald niet al-
lereerst aan de resultaten op 
sportief gebied. Nee, het was 
vooral de klap die in de eerste 
maand werd toegediend met 
het zo trieste schaatsongeval 
dat het leven kostte aan onze 
zo sympathieke sportvriend 

Maarten de Bruijn. Daarop komen we uiteraard 
eerst terug in dit Siveo Nieuws, al was het maar 
omdat bij zoiets droevigs onze wekelijkse voetbal-
partijtjes volledig in het niet vallen..

De sportieve resultaten zijn overigens wisselend. Magertjes 
is de positie op de ranglijst van Siveo-1. Maar de jongens van 
hoofdcoach Anton Broers proberen strijdbaar uit het dal te 
klimmen. En in zo’n periode zit er ook vrijwel niets meer mee; 
een voorbeeld vormde de goal die ze paaszaterdag in de 97e 
minuut moesten incasseren waardoor in het duel bij Lekker-
kerk alsnog een zege ontglipte.

Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen. Wat te denken van 
de Siveoreserves die zich met volle overtuiging in de subtop 
van de 3e klasse nestelen. Een unieke prestatie dat het vooral 
dankt aan een enorme teamspirit. Het zou mooi zijn als de 
jongens van coach Eric van den Hoeven nog een toetje weten 
te bereiken in de vorm van een plaats in de nacompetitie. 

Buitengewoon sterk is ook het optreden van onze A-junioren 
in de bekercompetitie. De jongens van het Woerdense lei-
dersduo Mike van der Steen en Peter de Jong drongen reeds 
door tot de achtste finale van de KNVB-beker. De match te-
gen ARC viel voor het sluiten van de kopy, maar ongetwijfeld 
heeft het team zich weer gemanifesteerd als ware cupfighters.

Bij het naderen van het einde van de competitie zijn er ook 
nog Siveoteams die meestrijden om de kampioenstitel. Groot-
ste kandidaat daartoe is Siveo-5 dat in het Paasweekeinde 
erg goede zaken deed; het kan vrijwel niet meer misgaan. 
Juist daarom bewaren wij de aandacht voor dit succesteam 
tot de laatste seizoenseditie, want wij verwachten dan meteen 
de viering van het kampioenschap mee te kunnen pakken. 
Daarnaast hebben ook de dames en de meisjespupillen nog 
volop mogelijkheden op de hoogste eer. 

In deze editie verder vooral aandacht voor de pupillenteams 
en zaken die ons in de winterpauze met name bezig hielden. 
Want, ongeacht de weersomstandigheden, is er op de Beemd 
altijd wel wat te beleven. En dat zal met het naderen van het 
hopelijk wat mooiere weer alleen maar toenemen. Wat te 
denken van de naderende toernooien en het stratenvoetbal 
dat op de 8e juni de 40e editie mag beleven. Ook daar kijken 
we uiteraard weer naar uit. 

Ik wens alle geel-blauwen veel sportplezier in de slotfase van 
de competitie.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

Deadline
volgende 
inleverdatum: 
22 juni 2013

Van de Voorzitter
Smachtend wachten we erop, 
al weken, nee maanden kijken 
we uit naar dat moment…
maar het komt maar niet. Het 
wil maar geen lente worden! 
De korte dagen liggen alweer 
achter ons, dat wel, maar tel-
kens als de temperatuur ietsje 
terrein lijkt te winnen, valt hij 
toch weer omlaag onder nul. 

En dit koude weer, met regelmatig winterse neer-
slag, betekent dat vele wedstrijden afgelast zijn. 
Of (en ik weet niet waar je blijer mee moet zijn) dat 
er wel gespeeld wordt, maar je zelfs met thermo-
ondergoed nog staat te verkleumen op de mat. Nee, 
één ding is wel duidelijk, qua weer hebben we het 
dit seizoen niet getroffen. 

Voetballend gaat het ons cluppie helaas ook niet voor de 
wind. Ons vlaggenschip vecht voor wat het waard is, maar het 
wil er maar niet uitkomen. Frustrerend is dat, voor zowel de 
spelersgroep als de begeleiding. Desondanks is er veel geel-
blauwe steun vanuit de club, vanaf de zijlijn of waar dan ook. 
En dat is wat Siveo zo’n mooie club maakt! Een aantal teams 
doen gelukkig wel mee boven in de ranglijst. 

Maar met name het plotselinge verlies van Maarten de Bruin 
in januari jl. is hetgeen dat ons zó triest stemt. De goedlachse 
Maarten met z’n voortdurende positieve kijk op zaken, wat 
missen we hem op de club. Natuurlijk is het gemis voor Lucy 
en de kinderen vele malen groter en we wensen hen alle 
sterkte !! Het stukje verderop in deze editie geeft in mijn ogen 
een prachtig beeld van de geweldige echtgenoot, vader en 
(voetbal)vriend die Maarten altijd is geweest. 

Ook nog even iets vanuit de bestuurskamer, want ook daar 
zitten we niet stil. Ook al is dit soms niet zichtbaar voor 
iedereen. Zo om de 5 weken zitten we bij elkaar om vele 
uiteenlopende zaken te bespreken. Van alle (onderhouds)
werkzaamheden op het complex tot aan de teamindeling en 
van de (jeugd)activiteiten tot aan de financiën. Werkelijk alles 
komt aan bod. Tevens zijn we zeer druk met het uitwerken 
van een aantal plannen en zoeken we telkens weer naar 
mogelijkheden om de club verder te laten groeien & bloeien. 
En hierbij kijken we zeker ook al naar volgend seizoen, maar 
ook de jaren erna. Mocht je vragen hebben of een goed idee, 
aarzel niet om dit met het bestuur en/of één van de commis-
sies te bespreken. We moeten het samen doen!

Rikkert
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Vele spelers hebben in de loop der jaren Maarten als maatje 
meegemaakt en het blijft bijzonder om de band te zien die 
hij daarbij had opgebouwd. Bij de vaste kern leeftijdgenoten 
was er niet alleen de bewondering voor zijn inzet (je kon altijd 
op hem rekenen) maar vooral ook om zijn eeuwige lach en 
humor. De derde helft was ruim aan hem besteed en daarbij 
begaf hij zich met zijn kenmerkende grijns net zo makkelijk 
tussen gasten van een jongere generatie. Jongens die inmid-
dels ook wel in ruime mate in zijn elftal waren vertegenwoor-
digd en hem zo waardeerden. 
 
Dat bleek wel tijdens het zo indrukwekkende afscheid van 
Maarten. Al bij de condoleance op vrijdagavond was er in het 
centrum van Bodegraven vrijwel geen parkeerplekje meer 
te vinden. In alle hoeken van Boreft kwamen we op die kille 
vrijdagavond geel-blauwen tegen. Heel bijzonder was ook de 
afscheidsdienst zaterdag in de kerk die heel veel fijne herin-
neringen opriep, met daarbij  een zeer toepasselijke bijdrage 
van teamgenoot René Hoogerbrugge. Indrukwekkend was 
vervolgens ook de enorme stoet die Maarten door “zijn Meije” 
via de Beemd begeleidde naar zijn laatste rustplaats. Met 
daarbij heel veel geel-blauwe bloemen, uit vele Siveo-geledin-
gen met zoveel jeugd. 

Wij zullen een gezellige sportvriend missen, Maarten’s plekkie 
in de kleedkamer van Siveo-6 blijft helaas leeg achter. Zij 
hebben dat de afgelopen weken al gemerkt, niets was feitelijk 
meer hetzelfde. 

Maar uiteraard is het verlies veel groter voor Lucie, Marion en 
Bob, Marc en Jansien. Zij hadden in hem, zoals zij aangaven, 
hun grootste supporter. Wij wensen hen heel veel sterkte om 
dit enorme verlies te kunnen dragen.

Dick van den Hoeven 

zijn activiteiten in de winter tijdens het snoeien van overtol-
lig hout aan de Beemd. Maar ook bij andere klussen werd 
nimmer tevergeefs een beroep op hem gedaan. Toen Siveo 
eind vorige eeuw per elftal een soort van schoonmaakdien-
sten ging invoeren zagen we hem als één van de eersten de 
ramen van de kantine lappen. 

Een heel vertrouwd gezicht was Maarten in al die jaren ook 
op de klaverjasavonden. Hij was al present bij de start in 
de jaren zeventig. En zijn enthousiasme temperde feitelijk 
nooit, hoewel ook hierbij de gezelligheid veruit de boventoon 
voerde. Fijn was het ook dat hij die hobby later deelde met 
zijn vrouw Lucie. Zij waren de laatste jaren op de gezellige 
vrijdagse klaverjasavonden onafscheidelijk en meestal ook 
wel succesvol. Indrukwekkend was het moment van stilte dat 
de Siveo-klaverjassers staande in acht namen toen zij hun zo 
geliefde kaartvriend Maarten in februari herdachten. Het deed 
ons bovendien goed dat Lucie op die avond de kaarten weer 
ter hand had genomen; een toch ongetwijfeld moeilijke stap 
voor haar.

Begin jaren zeventig kwam Maarten op 19-jarige leeftijd bij 
Siveo, hij had alleen wat voetbalervaring vanuit de CPJ. Maar 
op een avond zat hij bij het café van Ries Verhoeff gezellig 
een biertje te drinken en daar liep hij Wim Kastelein tegen het 
lijf. Ze raakten aan de praat, en het is iedereen wel bekend 
hoe het dan gaat, dan ben je verkocht. Wim schreef Maar-
ten’s gegevens op een bierviltje en .... Maarten zat er aan 
vast en voetbalde vanaf die tijd in een geel shirtje en blauw 
broekkie. 
Maarten begon in het 4e of 5e team, maar werd net zo mak-
kelijk in de A gezet of in het 2e meegevraagd. En dat deerde 
hem ook niet, hij was niet zo moeilijk, al waren het twee wed-
strijden op een zaterdag, want de conditie was bepaald geen 
probleem. Dat zou ook wel blijken bij zijn andere grote passie, 

het schaatsen. Voor dat schaatsen liet hij echt alles schieten; 
zo wilde hij beslist niet op wintersport om niet het risico te 
lopen dat hij bij vorst in Nederland het schaatsen mogelijk zou 
moeten missen. 
Bekend stond Maarten om zijn enorme inzet voor het elftal; 
altijd zagen we hem aan de linkerkant gedreven opkomen  
en daarmee zijn team tot grotere daden inspireren. Hij was 
daarbij vooral ook een voorbeeld voor de jongere gasten. Hoe 
was het mogelijk dat een bijna zestiger – Maarten was ons 
oudste spelende lid – nog zo lekker fanatiek met het spelletje 
bezig was?
Maar ook wilde hij wel op andere manieren bijdragen aan het 
wel en wee van ons cluppie, zowel binnen als buiten het veld. 
We konden op veel fronten op hem rekenen. Bekend waren 

wat een schok ging er op die zondagavond de 20e januari door de Meije en zegveld. 
de 58-jarige schaatser die het landelijke nieuws haalde door zijn vermissing op de nieuw-
koopse plassen was onze Maarten de  Bruin. wij wisten ons geen raad, onze gedachten wa-
ren continue bij Lucy en de kinderen omdat natuurlijk het ergste moest  worden gevreesd. 
zo’n 24 uur later volgde de trieste bevestiging, zijn lichaam werd gevonden in een wak in 
het Brampjesgat. de altijd goedlachse Maarten was plots van ons weggegleden. 
de jongens van Siveo-6 missen een erg geliefd maatje; voor hen zijn de zaterdagen 
op de Beemd niet meer hetzelfde.  

Voor klusjes draaide Maarten zijn hand niet om.

Maarten vroeger al een kaarter, de laatste jaren samen met 
Lucy ook serieus aan de slag bij het klaverjassen.

Maarten die in 2007 met zijn Meijeteam het stratenvoetbal won. 

Maarten de Bruin
overleden
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Klaverjasavonden 
Goed bezet !!!
de klaverjasavonden waren de afgelopen maanden best aardig bezet. En er 
heerste, zoals gebruikelijk, een aangenaam sfeertje. de laatste drie avonden 
werden steeds gewonnen door vader en zoon Muller. de uitslagen waren  
als volgt.

21 DECEMBER 2012  (11 tafels)

namen punten

1. Frank van der Vaart en Aart Jan Ton 5738

2. Loek en Michel Baas 5539

3. Lucie en Maarten de Bruin 5372

4. Hans van der Heiden en Joppie de Hey 5253

5. Patricia en Arend Muller 4949

P. Ineke Voorend en Leo Pouw 3646

18 JANUARI  2013  (9 tafels)

namen punten

1. Cees Methorst en Arie van Leeuwen 5416

2. Lucie en Maarten de Bruin 5220

3. Cees Heikoop en Corné Kuijer 5143

4. Jan van Amerongen en Eric van den Hoeven 5048

5. Ria Mulder en Ab van Dommelen 4949

P. Patricia en Arend Muller 3650

15 FEBRUARI 2013  (6 tafels)

namen punten

1. Dolf Muller Sr en Jr 5179

2. Jan de Kruijf en Hans Guldener 5107

3. Lucie de Bruin en Ria Mulder 4961

4. Bram Angenent en Koos Jansen 4929

5. Adri en Dick van den Hoeven 4760

P. Ria van Vliet en Ab van Dommelen 4011

15 MAART 2013  (8 tafels)

namen punten

1. Dolf Muller Sr en Jr 5837

2. Jan van Amerongen en Eric van den Hoeven 5817

3. Anton Broers en Marc van der Zee 5113

4. Frank van der Vaart en Dick van den Hoeven 5089

5. Ria van Vliet en Ab van Dommelen 4822

P. Jan de Kruijf en Hans Guldener 3924

29 MAART 2013  (9 tafels)

namen punten

1. Dolf Muller Sr en Jr 5636

2. Jan van Amerongen en Eric van den Hoeven 5013

3. Peter Vermeij en Stefan de Vink 4880

4. Koos Jansen en Bram Angenent 4855

5. Adri en Dick van den Hoeven 4850

P. Kees Machgeels en Clemens Baars 3581

de laatste klaverjasavond van het seizoen is 
op vrijdagavond 19 april 2013.

Dick van den Hoeven
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Eind 2012 is voor de 2e maal de “Voetbalclub van het jaar Verkiezing” gehouden. In de cate-
gorie amateurclubs is Siveo, eveneens voor de 2e keer, als beste van de provincie utrecht 
uit de bus gekomen. Voor de award uitreiking zijn Bram, Margriet en Jan op maandag 17 
december 2012 naar het Steigenberger kurhaus Hotel in Scheveningen afgereisd. trots pre-
senteren zij de in ontvangst genomen awards voor meeste stemmen en hoogst gemiddelde 
waardering in de provincie utrecht.

Hierbij een kort verslag van het uitje van 
Bram, Margriet & Jan.

Om te beginnen, Bram was natuurlijk apetrots dat we voor 
de 2e keer de beste van de provincie waren geworden en 
daarom besloten we ook met een mannetje extra te gaan. Jan 
mocht ook mee. Onze Duisenberg moest daar wel € 15,- voor 
neerleggen, maar dat maakte hem niet uit. Ter plekke hebben 
ze echter nooit om dat geld gevraagd, dus dat was weer een 
meevaller.

Om 12 uur werden we in het Kurhaus verwacht en dat bete-
kent om 11 uur vertrekken, want Bram rekent altijd 1 minuut 
per km en het was ong 50 km. Dan zouden we ruim op tijd 
zijn...die zuinige Zegvelders willen niks missen natuurlijk. 
Bovendien had Jan ook al flink gemopperd op het feit dat erbij 
betaald moest worden, dus je begrijpt het al, we moesten er 
op tijd zijn .

De afspraak was dat we er netjes uit zouden zien, “pak 1” aan 
dus... maar Bram vroeg de dag voor de uitreiking, op z’n ver-
jaardag nota bene, of het vest en de broek die hij aan had netjes 
genoeg bevonden werden. Hij nam het dus wel serieus op. 

Maandag 17 december was het dan zover, de dag van de 
uitreiking. Margriet stond ruim op tijd klaar, helemaal opgedoft 
en haar haar in de krul. Maar om 11.10 uur nog geen Bram te 

bekennen. Geen paniek, hij komt heus wel, dacht ze…maar 
om 11.12 uur ging de telefoon. Het was Jan: “Bram is er nog 
niet…hebben we de regiotaxi soms besteld, die zijn ook altijd 
te laat”. “Effe geduld Jan , hij is vast al onderweg” antwoordde 
Margriet en ja hoor, om 11.20 uur reed de ‘taxi’ voor.

Net vertrokken vanuit Zegveld kreeg Jan de opdracht de 
TomTom in te stellen, wat op zichzelf al een heel karwei was, 
want dat ding van Bram komt uit de prehistorie, aldus Jan. Na 
enig gerommel kreeg Jan hem toch aan de praat. Gelukkig! 
Alhoewel, sommige mensen menen het soms beter te weten 
dan het apparaat en zo werd de route van de TomTom bij 
Blokhuisbrug al gewijzigd. Op zich begrijpelijk aangezien we 
door Woerden werden gestuurd. Richting Nieuwerbrug dus, 
maar daarmee was de route nog niet definitief.
Jan: “niet over de tol, dat kost weer 50 cent” 
Bram: “die vent staat er toch niet, veel te slecht weer”
Jan: “Ja, maar als hij er wel staat, betaal jij...”
Uiteindelijk kreeg Bram gelijk en kostte het dus niks. 

Het eerste deel van de reis verliep vlotjes en al snel vonden 
we onze weg naar Den Haag…en daar begon de discus-
sie opnieuw. Jan en Bram discussieerden er lustig op los en 
wel zó luidruchtig dat de dame van de TomTom niet meer te 
horen was en we bijna verkeerd reden. En dan die vervelende 
Hagenezen nog… ze halen zomaar gebouwen weg of er komt 
een andere firma in...Shell gebouw waar je de stad inkomt, is 
verhuurd aan een ander, weg herkenningspunt. Gelukkig kwa-
men we wel langs Madurodam en dat stelde Jan weer enigs-
zins op z’n gemak. Scheveningen was minder ingewikkeld, 
vond Jan, want daar ging hij vroeger wel eens stappen, toen 
Hans en Jannie Verhage nog verkering hadden. “Wij hebben 
onze huwelijksnacht ook in Scheveningen doorgebracht”, 
aldus Jan. “Ja, in ’t gevang zeker”, reageerde Bram.
Voor een reactie was geen tijd meer, want daar was dan ein-
delijk het Kurhaus. “Waar moeten we parkeren”, vroeg Bram 
terwijl de TomTom hen keurig de parkeergarage wees waar 
Bram met een noodvaart langs scheurde.  Nog een rondje 
dan maar en toch de parkeergarage in.

De motor draaide nog terwijl Jan al uit de auto sprong. Hij kon 
niet wachten en was al lang en breed naar binnen, terwijl wij 
nog door de parkeergarage liepen. Jan, onze hoffotograaf be-
gon gelijk met plaatjes schieten. Zo moesten Bram & Margriet 
poseren in de giraffestoel, zowel voor als na de uitreiking. In 
een naastgelegen zaal was het even wachten op de aanvang 
van het evenement, gelukkig wel met koffie/thee en een 
koekje. Met de opmerking “Hé, we kunnen zo naar het strand 
gaan”, liet Bram merken dat niets hem ontging.

ONS DORPSCLUPPIE WEDEROm... DE BESTE VAN UTRECHT !!!

Op een gegeven moment werden we verzocht naar de zaal te 
gaan waar de awards écht uitgereikt zouden worden. Jan was 
niet meer te houden en zat al lang en breed terwijl Bram en ik 
nog moesten komen. Net een jonge hond die losgelaten werd.

Tevens kregen we te horen dat er een speech gehouden 
moest worden. Bram wees naar Margriet, maar Margriet 
reageerde: “o nee, dat moet jij doen, jij bent tenslotte de pen-
ningmeester”. En Bram zwichtte. Lang hoefde Bram overi-
gens niet na te denken over z’n speech. Zoals we van Bram 
gewend zijn, was zijn speech kort ... zéér kort, maar wel to-
the-point. Zijn speech luidde: “We zijn een kleine vereniging... 
slechts 400 leden, MAAR wel voor de 2e keer een 1e prijs !!”, 
wreef hij alle aanwezigen onder de neus. Het is maar dat men 
het weet, moet hij gedacht hebben. Verder vulde hij nog aan 
dat hij er blij mee was en dat was het zo ongeveer.

Vervolgens uitgebreid op de foto bij de immense kerstboom 
die daar stond. Daarna nog een foto op de trap, waar Bram 
voor zichzelf geregeld dacht te hebben dat er 2 dames voor 
hem kwamen staan (een dame van Heerenveen en Margriet) 
maar dat ging mooi niet door. Na een drankje en even klet-

sen, was het tegen 14.00 uur tijd om weer naar huis te gaan.
Aangekomen bij de parkeergarage vraagt Jan: “heb je klein-
geld Bram?”. “Jazeker”, zegt Bram en hij rommelde wat in 
z’n broekzak...maar daar zat geen kleingeld in,  maar alleen 
(drank)muntjes van Siveo. Duisenberg herinnerde zich weer 
dat hij die muntjes in zijn broekzak had gedaan na het tellen 
en dacht dat het kleingeld was. Geen kleingeld, dus Jan 
moest dokken…

Na wederom veel overleg kwamen we op de snelweg. Ook 
namen we weer de “gratis” tol en zo kwamen we bijtijds in 
Zegveld aan. 

Kortom, het was een gezellig uitstapje en alle drie waren we 
wel zo trots als een pauw op ons geel-blauwe cluppie.

Margriet (en Rikkert)
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STRATENVOETBAL
ZATERDAG 
8 JUNI 2013De 40e editie!

VOOR ALLE ZEGVELDERS EN MEIJENAREN
‘S-MORGENS: JONGENS EN MEISJES VAN 6 T/M 13
‘S-MIDDAGS: DAMES EN HEREN VANAF 14 JAAR
Over enkele weken is het weer zover, het straatvoetbalfestijn
van SIVEO en hoofdsponsor BOLTON Bouw bv. (www.boltonbouw.nl)
Help mee om uw straat te laten meedoen. Dat is 8 juni veel belangrijker
dan winnen. Ook met uw vriend, vriendin of collega van elders kunt u
wellicht uw straatteam (zestal) volmaken.
Voor de nieuwkomers ideaal om kennis te maken..... 
met uw buurtgenoten en..... de grootste sportvereniging.

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

HET WORDT WEER LEUK MET:
• VOOR ALLE JEUGD EEN LEUKE HERINNERING VAN BOLTON BOUW BV.
• APRÉS STRATENVOETBAL MET BBQ EN MUZIEK VOOR JONG EN OUD!

Alexanderstraat: Jan Angenent (691190)
Beatrixstraat: Kevin Smit (691230)
Berkenlaan: Arend-Jacob van der Knaap (691239)
Boschsloot: Joey van Amerongen (691567)
Broeksloot: Joey van Amerongen (691567)
Clausstraat: Jurn van den Hoeven (691885)
De Haak:  Kevin van Veldhuizen (06-13539858)
Dorpsstraat:  Mary Schwegler (692044)
Dwarsweg:  Ineke Bunnik (691480)
Eikenlaan: Remco van Amerongen (06-27625681)
Elzenlaan: Ruud Vermeij (691498)
Esdoornlaan: Remco van Amerongen (06-27625681)
Het Erf: Fergus van den Hoeven (692137)
Hoofdweg (jeugd) Lucas Kreuger (692426)
Hoofdweg (overig): Mathijs Brak (06-25307070)
Julianalaan: Rien Woerde (691489)

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

Meld je aan bij: MELD
JE AAN!

muziek&BBQ!
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HISTORISCHE BEELDEN 
TERUG OP DE BEEMD
 
Het was de ogen uitkijken tijdens de winterse omstandighe-
den op de Beemd. We leken ver terug in de tijd toen schapen 
ons veld bevolkten en zo ook het gras kort moesten houden. 
Dit keer hadden ze echter zelf het initiatief genomen en de 
oversteek over het ijs aangedurfd. Ze voelden zich kennelijk 
nog niet thuis op de kunstgrasmat, maar het leverde wel 
aardige beelden op. 

 

Herman Verrips 
nieuwe hoofdtrainer
Herman Verrips uit Utrecht wordt onze nieuwe hoofdtrainer 
met ingang van het seizoen 2012/2013. Na gesprekken met 
zowel de TC als delegaties van de selectie kreeg hij de voor-
keur uit een ruime keur aan kandidaten die zich gemeld had-
den als opvolger van hoofdcoach Anton Broers. 

Herman is getrouwd, vader van 2 dochters en werkt bij de 
Gemeente Utrecht. Hij voetbalde  15 jaar betaald voetbal, 
waarvan vele jaren in de hoofdmacht van FC Utrecht en FC 
Zwolle.  Daarna heeft hij nog 3 jaar afgebouwd bij amateur-
club Elinkwijk.

Na zijn actieve voetbal periode heeft hij als hoofdtrainer 
gewerkt bij Zwaluwen Vooruit Welgelegen, KDS, DSO/Ultra-
jectum en Brederodes, steeds over langere perioden. Sedert 
vorig seizoen zwaait hij de scepter bij 4e klasser Kockengen 
en strijdt hij met dat team bovenin mee om de prijzen.

Ook dit jaar konden de leden van Siveo de extra kilo’s van de 
feestdagen er weer vanaf lopen. Op 5 januari stond namelijk 
het Snerttoernooi op het programma. Vanaf 12.30 uur drup-
pelden de eerste deelnemers binnen. Nadat alle 51 deelne-
mers zich hadden aangemeld kon de teamindeling gemaakt 
worden. Door de jaren lange ervaring was dit zo geregeld en 
kon de eerste wedstrijd om 13.30 uur starten. 
Omdat het weer meewerkte konden we op ons hoofdveld 
ballen en hoefden we niet de hal in. Er werd lekker fanatiek 
gevoetbald en de wedstrijden werden prima geleid door de 
scheidsrechters. Tussen de wedstrijden door kon iedereen 
zich te goed doen aan een overheerlijk bakje snert (vakkundig 
klaargemaakt door Miguel) en een sportdrankje. Ook was er 
voldoende tijd om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen 
en lekker bij te praten. Na ongeveer 2 uur wisten we welke 2 
teams de finale mochten spelen. Dit waren de Blije Bierfles-
sen en de Hete Vuurpijlen. 

De Blije Bierflessen trokken duidelijk aan het langste eind. Zij 
mochten de trofee in ontvangst nemen en kunnen zich een 
heel jaar lang winnaars van het Snerttoernooi noemen. Al met 
al kunnen we terugkijken op een mooi en sportief toernooi en 

Herman Verrips tekent in het bijzijn van Siveo-penningmeester 
Bram Angenent.

Vlnr: Gerineke Schouten, Jan Bruinink, Gert-Jan Brak, 
Wesley Voorend en Edwin de Kruijf. 

danken iedereen voor zijn/haar aanwezigheid (met name de 
scheidsrechters: André, Ton en Dick).
Tot volgend jaar.

Jeroen Groen in ‘t Wout

DE BLIJE BIERFLESSEN PAKKEN  SNERTTROFEE

Geen voetbal, eerst helaas een voetbalvrij weekend om-
dat een vrijwilliger van een “zuster’vereniging in Almere 
zijn vrijwilligerswerk als vlagger met de dood moest beko-
pen. Wie had zoiets nu kunnen bedenken, laten we er met 
z’n allen aan werken dat dit de 1e maar ook de laatste 
keer is dat zoiets gebeurt!

Vanaf 22 december werd er niet meer gevoetbald en 
getraind in verband met de jaarlijkse winterstop.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen activiteiten meer 
te bespeuren zijn bij ons geel-blauwe cluppie. Een legertje 
vrijwilligers stond klaar om te beginnen aan de jaarlijkse 
houtkap, er werd gezaagd en gesnoeid door onder an-
dere: Cees Methorst, Leo Pouw, Maarten de Bruin, Jan de 
Kruijf, Jan de Jong en Jaap Muller, terwijl Bram Angenent 
en Jan van Amerongen andere klusjes op zich namen.

Natuurlijk was Jan met zijn hulptroepen Gonda en Dien er 
om op oudejaarsdag oliebollen en appelflappen te bakken 
voor o.a deze harde werkers. Nieuwjaarnacht helpt Siveo 
volgens traditie in de Milandhof, zo ook dit jaar. Vanaf 
01.00 uur waren Bram, Frank, Marco, Koos, Loek , Erik 
Streng, Peter en Hanneke (maar omdat het rustig was 
is zij weer naar huis gegaan) in de running om diverse 
Zegvelders de gelegenheid te geven elkaar in de Miland-

hof het allerbeste te wensen voor 2013. Helaas maken hier 
steeds minder geel-blauwen gebruik van, misschien toch iets 
om einde van dit jaar eens aan te denken, deze vrijwilligers 
doen het toch ook voor u/jou.
In de eerste week van het nieuwe jaar stond het “snerttoer-
nooi” op het programma, hierover leest u elders in dit blad....

Margriet Vermeij

WINTERSTOP OP DE BEEMD



16 Siveo nieuwS 2013 - 1 17Siveo nieuwS 2013 - 1

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.

de OVM mannen draaien dit jaar goed mee in de reserve 
3e klasse. Vooraf waren de verwachtingen niet echt hoog-
gespannen, daar SIVEO 2 zich vorig seizoen maar ter 
nauwer nood kon handhaven in de reserve 3e klasse. na 
een weifelend begin met 3 verliespartijen en 3 winstpar-
tijen heeft SIVEO 2 alle schroom van zich afgeschud en 
heeft het nu 36 punten uit 19 wedstrijden en bezet het 
de 4e plek in de competitie. Met nog 3 wedstrijden te 
gaan is er zelfs nog een mogelijkheid dat SIVEO 2 aan de 
nacompetitie mee kan doen. In de 3e periode staat het 2e,  
1 punt achter op de 2 koplopers rOHda’76 2 en taVV 2. 
daarnaast is er nog de mogelijkheid dat een 4e plek in de 
competitie ook recht geeft op een plek in de nacompeti-
tie, echter alleen als rOHda’76 2 de 3e periodetitel pakt.

Gezien de omstandigheden waar het 2e ook dit jaar mee te 
maken heeft zijn de goede resultaten des te opvallender. De 
selectie van SIVEO 1 en 2 worden ook dit jaar weer geplaagd 
door blessureleed. Hierdoor heeft het 2e in de 19 gespeelde 
wedstrijden maar liefst 35 spelers gebruikt. Slechts 11 spelers 
hebben tot nu toe meer dan 10 wedstrijden gespeeld. De 
meeste speelminuten nemen keeper Mike en aanvoerder Jurn 
voor hun rekening. Mike heeft nog geen competitieminuut ge-
mist en heeft dan ook een grote bijdrage aan de goede resul-
taten. Ondanks dat hij als A-junior een jaar eerder de overstap 
naar de senioren heeft gemaakt, keept hij alsof hij al jaren 
onder lat staat. Aanvoerder Jurn laat met het jaar zien dat hij 
een onmisbare schakel is zowel binnen als buiten het veld.

Maar de grote kracht van SIVEO 2 is toch wel de verbonden-
heid in het veld. Veel jongens spelen van jongs af aan al 
met elkaar en kunnen elkaar daarom goed op scherp zetten. 
Soms komt het nog wel eens voor dat iemand zich er “te” 
makkelijk vanaf maakt, maar dan wordt hij toch weel snel ge-
corrigeerd door de anderen.  Dit werpt duidelijk z’n vruchten 
af, want op het veld gaan ze voor elkaar door het vuur. Daar-
door wordt het voor de jongeren ook veel eenvoudiger om 
zich op te trekken aan de rest. Teamspirit in het veld, de wil 
om te winnen, daar draait het om in deze klasse. En dan moet 
er toch 90 minuten geknokt worden voor een goed resultaat. 
Daarnaast is het ook zeker van grote waarde voor ons dat 
jongens als Mathijs Brak en Perry Bunnik dit jaar meedoen. 
Mathijs met z’n super gevaarlijke rushes langs de lijn en Perry 

als aanvalsleider voorin. Perry mag dan al even droog staan, 
maar is nog steeds de onbetwiste topscoorder van het team. 
In zijn luwte rendeert Stephan voorin ook uitstekend. Nu niet 
meer alle ogen op hem gericht zijn voorin kan hij zich steeds
meer richten op z’n eigen spel. Opvallend positief hierbij is 
dat hij zich minder bemoeid met de leidsman. Jurn is in de 
rug van Stephan en Perry van grote waarde. Vaak aanspeel-
baar en strooiend met (steek)passes is hij een onomstreden 
kracht.  

Daarachter laat Remco zich in z’n rol als balveroveraar enorm 
gelden. De kilometervreter van het team kan het team op de 
juiste momenten over het dode punt heen helpen. Links wordt 
hij regelmatig geflankeerd door Daniel. Daniel heeft vanaf het 

begin zichzelf in de basis gespeeld en hij is hier 
dan ook niet weg te denken. Onbevangen gaat 
hij de strijd aan en hij bestrijkt daarbij de gehele 
linkerflank. Aan de andere kant staat Mathijs die de-
zelfde drang naar voren heeft, maar daarnaast een 
schat aan ervaring meeneemt. Altijd aanspeelbaar 
en continu dreigend naar voren. 

Met centraal achterin Kevin en Nick is het voor 
de spits van de tegenstander geen prettige plek 
om te vertoeven. Nick is altijd zo scherp als een 
mes en we horen graag zijn HOPPAAA over de 
velden schallen. En Kevin geeft, nu hij weer wat 
fitter is, duidelijk leiding aan zijn defensie en heerst 
achterin. Geflankeerd door “good-old” Jordy. Als 
een jonge god bestrijkt hij de linkerflank en zit hij z’n 
tegenstanders super strak op de huid. Aan de an-

dere kant deed Wiljo dat zelfs nog beter, waardoor hij gescout 
is door het eerste. 

Jelle klopt inmiddels met 9 wedstrijden ook aardig aan de 
deur en hij neemt de honneurs zowel links als rechts op het 
middenveld met verve waar. Dit geldt uiteraard ook voor Gert 
Jan en Erik die inmiddels niet meer uit het eerste weg te 
denken zijn. Voor Frank en Carlos zijn de druiven dit jaar wel 
heel erg zuur. Ze raken maar niet bevrijd van blessureleed. 
Frank leek net zijn plek weer veroverd te hebben in de basis, 
waarna zijn enkel ongelukkig in aanraking kwam met Mike. 
Bijna hetzelfde geldt voor Carlos die inmiddels al langdurig 
aan de kant staat met hamstring- en enkelblessures.  

Maar goed beschouwd zijn alle overige spelers die ons elftal 
elke zaterdag weer completeren minstens net zo belangrijk. 
Of het nu spelers uit het derde zijn of uit de A, met groot en-
thousiasme en veel inzet worden de wedstrijden gespeeld.

Zoals eerder gezegd kan SIVEO 2 zich, met nog 3 wedstrij-
den te gaan, mogelijk nog belonen met de nacompetitie als 
een mooi toetje. Helaas hebben wij dat niet meer volledig in 
eigen hand. Maar als SIVEO 2 bij de eerste 4 eindigt dan is 
het seizoen uiteraard al geslaagd! We hebben nog 2 thuis-
wedstrijden, het zou mooi zijn als we daarbij veel supporters 
kunnen verwelkomen op de Beemd.

Eric van den Hoeven

Siveo-2, Strijdbaar…
en onverzettelijk !!!
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SIVEODAMES 
BLIJVEN  AAN  KOP !!!

zaterdag 23 maart mochten de dames van 
Siveo’60 het veld betreden voor een duel 
met MVV. Het was een hele winderige dag en 
daarom waren de dames stevig aangekleed. 
zo hier en daar een kanjer met alleen een 
jack en hier en daar een watje met een muts, 
handschoenen en drie truien aan. 

De wedstrijd begon om 11.30 en iedereen had er zin in. De 
wind maakte het spel erg lastig, maar toch zagen de dames 
de kans om een mooi doelpunt te maken. Door een snelle 
inworp van de rechtshalf op de spits kon een snelle aanval 
worden opgebouwd. Vervolgens kreeg Cynthia de kans om de 
bal binnen de palen te knallen. Het was erg spannend, want 
een 1-0 voorsprong is niet altijd genoeg om de drie punten in 
de zak te stoppen. Gelukkig voor Siveo hielp de tegenstander 
een beetje mee door in het eigen 16-meter gebied hands 
te maken. Gerineke schoof de penalty netjes in de hoek en 
Siveo stond met 2-0 voor. Siveo kon met een gerust hart de 
rust gaan houden. 

Tijdens de tweede helft had Siveo tegenwind en dat maakte 
het best weer even spannend, maar al snel was er een snelle 
counter en een mooie voorzet van Cynthia op Kim. Deze werd 
dan ook netjes in het net geknald door Kim. Ook het vierde 
doelpunt volgde in de tweede helft. Cythia kapte een speler 
netjes uit en schoot de bal met beleid in de korte hoek. Toen 
dachten de dames binnen te zijn. MVV kreeg weer meer 
kansen en na een corner en wat gerommel in de 16 van Siveo 
viel het eerste doelpunt voor MVV. Daarvan waren de dames 
nog niet genoeg wakker geschud. Er viel ook nog een tweede 
doelpunt voor MVV na een schot van 30 meter. De bal kwam 
met een stuit, met een beetje hulp van de wind, achter onze 
keeper terecht. Gelukkig waren de dames nu wel wakker ge-
schud en gingen weer in de aanval. Er werd weer gestreden 
en doordat er zo werd doorgebeten kon Sigrid het vijfde
doelpunt voor Siveo binnen tikken. Met een eindstand 
van 5-2 zijn wij dik tevreden! 

gerineke Schouten: 
een voetbalhart

Gerineke voetbalt bij de dames 
van Siveo. Zij staat in het veld 
in het midden van iedereen. Zij 
verdeelt het spel met steekbal-
len of een mooie diepe bal op 
één van de spitsten. Ze werkt 
bij een kinderopvangorganisa-
tie en woont samen met Frank.

Gerineke is een vrouw met een 
voetbalhart. Ze voetbalt al 11 
jaar  en is begonnen bij VEP 
in Woerden. In het seizoen 

2002/2003 is Gerineke komen voetballen op de Beemd. Zij 
was toen ongeveer 20 jaar oud. Eenmaal begonnen bij Siveo 
wilde Gerineke eigenlijk niet meer weg, hoewel ze wel een 
keer heeft getwijfeld. Het mooiste doelpunt van Gerineke 
was een doelpunt die viel vanuit een corner die zij zelf nam. 
Ook doelpunten van een flinke afstand vindt ze leuk en mooi. 
Buiten dat Gerineke nog wel eens een doelpuntje pakt zijn er 
ook de mindere momenten op het veld, zoals blunders. Even 
een herinnering:

Op een troosteloze dag in november mochten de Siveoda-
mes uit voetballen. Het laatste onderdeel van de warming-up 
bestond uit springen over de lijn en een korte sprint trekken 
op het teken van de coach. Bij het teken van de coach renden 
alle dames over het veld, echter 1 persoon niet. Die lag 
gestrekt op het veld. Een molletje wordt dat door de dames 
genoemd.

Ellet Versluis

Johan Leeman verlengt contract
Het damesteam draait dit 
seizoen mee aan de kop 
van de ranglijst. Het mag 
dus geen verrassing heten 
dat hun enthousiaste trainer 
Johan Leeman een jaar heeft 
bijgetekend. En daarmee is 
iedereen in de geel-blauwe 
gelederen zeer content.

Johan, succes, voor zowel 
de komende weken in de strijd 
om de titel als het nieuwe 
seizoen
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HANS BREGMAN
WINTERKAMPIOEN SIVEOPOOL 

Tijdens het snerttoernooi werd ook de winterkampioen 
bij de Siveopool bekendgemaakt. Eric van den Hoeven 
deelde de prijs (een boek van Johan Cruijff over leider-
schap) uit aan Hans Bregman. Hij voegde er de waar-
schuwende woorden aan toe dat de winterkampioen in 
de praktijk vrijwel nooit echt in de prijzen blijkt te vallen. 

winterstand:
Hans Bregman  130
Carlo van Dam  125
Joost Hoogerbrugge 110
Henri Bonewald  110
Margriet Vermeij  105

Weer veel geploeter 
Bij het zegvelds verenigingenspel !!!
Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is een veel ge-
hoorde kreet bij het jaarlijkse verenigingenspel. Maar 
eigenlijk willen we ons daarmee ook wel een beetje indek-
ken tegen een teleurstellend resultaat want het blijft toch 
een geploeter op zo’n avond. Ook dit jaar werden we met de 
meest bijzondere vragen opgezadeld. Wat te denken van het 
verzinnen van namen bij drollen, borstels, bruggen, jeugd-
foto’s, managersberoepen, schroeven, enzovoorts. 
Maar het blijft ook gezellig, zowel tijdens de hectische 
vragenrondes als na afloop. De eerste prijs was dit keer 
weggelegd voor de Stichting Ooievaars, op de voet gevolgd 
door De Witte Roos en Volleybalvereniging Animo. Wij waren 
met Siveo-1 al content met een plekje net buiten de top-10. 
De klasseringen van Siveo waren als volgt:

Siveo 1: Van den Hoeven (11)
Siveo 2: rikkert (49)
Siveo 3: aJ ton (25)
Siveo 4: act cie (22)
Siveo 5: Joost ton (48)
Siveo 6: dames (57)
Siveo 7: Bregman (46)

Beslist geen gekke prestatie, en bovenal dus, volop sfeer. 
Wederom ook weer een welgemeend compliment aan de 
organisatie.

RABOBANK 
ZORGT VOOR TRAININGSPAKKEN 
JEUGDSCHEIDSRECHTERS 

De jeugd van Siveo die onder begeleiding van Rinus 
Hoogerbrugge en André Voorend met succes de 
jeugdscheidsrechterscursus voltooiden werden door 
de Rabobank nog eens extra in het zonnetje gezet. Zij 
poseerden in een volledig nieuwe outfit van de bank.

Achter vlnr: Rinus Hoogerbrugge, Marileen de Leeuw, 
Mike Voorend, Joey van Amerongen, Bryan Burggraaf, 
Jasper de Vink, Yourit de Jong en André Voorend.
Voor vlnr: Sam Nieuwenhoff, Timen Klein, Stan 
Markman, Paul Vergeer, David Vermeij en 
Luuk Blonk.  

BERICHTEN VAN 
DE JEUGDCOMMISSIE
Samenstelling:
Voorzitter : Cora Loenen-Kastelein (06-12761558)
Leden   : Arnold Beiboer (06-48287002)
  : Els van Dam (06-48738653)
  : Corné Kuijer (0348-692339)
wedstrijdsecretaris: Edwin Hoogerbrugge (0348-422927)
Jeugdlotto: Leo Pouw

Het seizoen is alweer over de helft. Zoals ieder jaar staan er 
aan het eind van het seizoen diversen activiteiten in de plan-
ning voor de jeugd:
24 mei slaapfeest voor de E, F en ME1.
21 juni poldersporten voor de B, c, d, Meisjes c.
Vrijdag 1 maart was er een bingoavond georganiseerd voor 
de C, D, E + Meisjes E en C. Lees elders in dit blad het ver-
slag. Op 9 maart is het puppy-voetbal weer van start gegaan 
met maar liefst 20 enthousiaste voetballertjes! Weer een groot 
succes dus!

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

namens de jeugdcommissie, cora Loenen-kastelein
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Geen pijlsnelle aanvallers op roze schoenen en verdedigers 
die spelen op buitenspel, maar gewoon lekker een potje voet-
ballen met leeftijdsgenoten. Dat is 35+ en 45+-voetbal, een 
welkome aanvulling op de bestaande (veteranen)competities. 
Ook bij Siveo ’60 starten we met deze nieuwe voetbalvorm.

Samen met de KNVB speelt  Siveo ’60 in op de groeiende 
behoefte bij 35- en 45-plussers om weer te gaan voetballen. 
Met aangepaste regels weliswaar. Zo wordt er gespeeld in 
zeventallen op een half veld. Er mag doorlopend gewisseld 
worden en van buitenspel is geen sprake. Negentig minuten 
lang zwoegen op een veld van pakweg honderd bij zestig 
meter tegen spelers die twintig jaar jonger zijn, behoort dus 
tot de verleden tijd.

35+ én 45+-toernooien
Na afloop van het seizoen organiseert de KNVB de jaarlijks 
terugkerende toernooien. In het hele land mogen teams, 
bestaand uit leden en niet-leden, deelnemen aan deze toer-
nooien. Hiermee hoopt de KNVB zoveel mogelijk voetballief-
hebbers te interesseren voor deze voetbalvorm.

SIVEO StaRt mEt 
35+ EN 45+ VOEtbaL !!!

Veel voetballers en ex-voetballers krijgen de kriebels als zij op zater-
dagmorgen bij hun kinderen langs de lijn staan. kijken is leuk, maar 
zelf voetballen is nog veel leuker. Veel dertigers/veertigers hebben 
ooit hun voetbalschoenen opgeborgen, omdat studie, werk of het 
gezinsleven te veel tijd opslokten. nu de kinderen groter zijn en 
vaak zelf voetballen, krijgen de vaders weer de kriebels.

35+ én 45+-competitie
Gedurende het voetbalseizoen kunnen voetballers van boven 
de 35 en 45 jaar ook kiezen voor de 35 en 45+ competitie. 
Hierbij staat er zowel in het najaar als het voorjaar een reeks 
van (minimaal) vier toernooien op het programma. Een ver-
eniging is eenmaal gastheer en speelt de overige drie keer bij 
de andere verenigingen uit de poule. De wedstrijden wor-
den, bij voorkeur, gespeeld op een vrijdagavond. Een mooi 
avondje voor een ouderwetse partij ‘mooi weer voetbal’.

Om alvast een voorproefje te nemen hebben we met een paar 
verenigingen uit de regio afgesproken om op vrijdagavond  
24 mei 2013 een 35+ én 45 + tournooi te organiseren bij v.v. 
Kamerik.

Interesse of meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Siveo ’60 via 
Hans Bregman (06-42768466)
of peter de Jong (0348-425326) 
of kijk op www.voetbal.nl/7tegen7

LEDENMUTATIES 
nieuw
Overschrijving ander vereniging: Robert Beukers 
(van Woerden) en Talitha Vermeij (van VEP)
Spelende leden: Judith Verkerk, Noah Verweij, 
Robbe van den Hooren, Brain Breedijk en Christian Bakker.
trainende leden: Sabine Wagenaar, 
Arend Jacob van der Knaap en Robbert Beukers,

Spelerspassen
Van de volgende spelers/speelsters vervalt (zeer) 
binnenkort de spelerspas en heb ik na een herinnering nog 
geen foto ontvangen: Danny Groenendijk, Patrick de Jong, 
Robin van Luinen, Perry Voorend, Willen jullie de pasfoto 
z.s.m. bij mij afgeven! Zonder geldige spelerspas mag er 
niet aan wedstrijden worden deelgenomen!

Ook alle spelers/speelsters die geboren zijn in het jaar 
2002 moeten vanaf dit jaar in het bezit zijn van een geldige 
spelerspas. Wanneer jullie zoon/dochter in dit jaar is geboren 
en hij/zij nog geen pasfoto heeft ingeleverd, verzoek ik jullie 

dit alsnog z.s.m. te doen. Deze foto mag ook aan de leider/
leidster worden gegeven. 

aanmelding nieuwe leden
In verband met het samenstellen van de teams willen wij 
de aanmeldingsformulieren van nieuwe leden graag voor 
31 mei a.s. ontvangen. Wanneer we de aanmelding later 
dan 15 juni ontvangen bestaat de mogelijkheid dat de teams 
vol zijn en je tot er een plaats beschikbaar is alleen maar 
kan meetrainen.

Opzegdatum
Het lidmaatschap kan cf. de voorwaarden jaarlijks voor 15 
mei worden opgezegd. Geeft dit (indien mogelijk) ruim voor 
die datum door. Dan kan er rekening mee gehouden worden 
met het samenstellen van de teams van volgend jaar.

Carola Hageman
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Effe een babbeltje met ……….
Adri van den Hoeven !!!

In het seizoen 63/64 werd hij lid van Siveo, dat toen nog het 
veld had op de Milandweg bij Driek van Dam. Zijn opa Ous-
soren was ook regelmatig bij Driek te vinden, alleen niet om 
te voetballen maar om worsten te maken. Je moest niet te 
kieskeurig zijn wat betreft de hygiëne, vertelt Adri, want het 
gebeurde nogal eens dat je een stukje geitenhaar tegenkwam 
in haar vleeswaren. Driek was van alle markten thuis, terwijl 
Nico Wijman de drankjes en versnaperingen verzorgde in de 
“kantine” zorgde Driek met een teil water voor de bezoekende 
ploeg om het bezwete lijf wat op de frissen. 

Vanaf vorig seizoen ontvangt Adri samen met Rinus de 
bezoekende “tegenpartijen” op de zaterdagmorgen. Na een 
bakje leut nemen de mannen plaats in de bestuurskamer om 
leiders en scheidsrechters te voorzien van een drankje en om 
de formulieren af te handelen.
Jaren heeft Adri gevoetbald, helaas nooit kampioen gewor-
den, vertelt hij, maar wel veel gelachen. Hij speelde o.a met 
Jaap Muller, Arie Groenendijk (vader Arie), “Beer “Groenen-
dijk, Maarten de Bruin en Dirk Storm, die nog met regelmaat 
fluit bij Siveo.
Tot zijn vijfenendertigste ging hij de wei in om zelf een balletje 
te raken daarna werd hij vlagger bij ‘t eerste, Henri Bonewald 
was verzorger in die tijd, die net als Koos elke week soep 
kookte voor de “spelers” van ‘t vlaggenschip. Het verschil was 
wel dat Henri dat thuis deed en het team dat ook bij hem thuis 
kwam nuttigen, een gezellige boel was het zo elke zaterdag in 
huize “Bonewald”. 

Voor dit Siveo nieuws heb ik een praatje 
gemaakt met adri van den Hoeven, adri is 
al jaren lid van ons geel-blauwe cluppie en 
sinds vorig seizoen ook weer actief 
als vrijwilliger.

adri heeft z’n hele leven op zegveld 
gewoond, nu al weer jaren in de Berkenlaan 
op nummer 20, geboren werd hij op 16 
november 1950 en hij heeft 2 dochters: 
desiree en rosanne.

Sommige 1e spelers uit die tijd kun je nu nog steeds vinden 
bij ons cluppie: Gijs Breedijk, Peter de Jong, Martin Muller, 
René Hoogerbrugge, Arjan Ton en Jan de Kruijf.

Adri speelde helaas maar één wedstrijd in het 1e en dat was 
vriendschappelijk tegen “de Panter” in Veenendaal. Bij deze 
club speelde Geurt van de Haar voordat hij bij Siveo kwam. 
Een weekendje erop uit met de senioren gebeurde ook elk 
jaar in de tijd van ‘jonge’ Adri. Erg aantrekkelijk voor ons maar 
een stuk minder voor Sporthuis Centrum, op vrijdagavond 
vertrokken we en op zondagmorgen weer terug.

Van voetballer naar barmedewerker, heel wat jaartjes as-
sisteerde hij Gijs van Dam en Piet van Velzen achter de bar, 
vooral met feestavonden. In die tijd ontstond het “beruchte” 
hoekje, een groepje waar je niet zomaar tussen kwam of 
ging staan. Doordeweeks op ‘t bankstel, op zaterdag in het 
hoekje van de bar. Wie daar “lid” van waren? O.a. Jan van 
Amerongen, Folkert van der Bij, Nico Loenen, Hans en Martin 
Verhage..
Het afbreken en opbouwen van de kantine aan de Hoofdweg 

weet Adri zich nog goed te herinneren, in Zeeland afgebroken 
en in Zegveld “herbouwd”. Met een uitgevallen verlichting 
moest er teruggereden worden, geen malleur dachten de slo-
pers, gewoon achter een vrachtwagen gaan hangen en vanaf 
Woerden is er straatverlichting dan zien ze ons wel rijden..
 
Die keer dat broer Jan “vergeten” werd bij v.v  Brederodes 
vertelt hij ook smakelijk. Wij waren alweer in Zegveld, belt Jan 
op: he luitjes ik zit hier nog aan de bar...’k zie niemand meer 
waar zijn jullie?
Of het verhaal dat er een spelerstekort was, met de bus 
van v. Rooijen ging men naar de uitwedstrijd.. voetbalde de 
buschauffeur zelf  wel even mee.  Die liep helaas een flinke 
blessure op en was niet meer in staat de bus terug te rijden... 
of baas v. Rooijen hier blij mee geweest was...??
En wie herinnert zich niet Jan van der Schaft die “douchte’ in 
de Lek bij Lekvogels in Lexmond en belandde eens bij Driek 
na een sliding! 
Nog elke week is Adri trouwe supporter van ons vlaggenschip.

Met klaverjassen is/was hij van de partij, nu speelt hij gezellig 
een potje mee maar in he verleden regelde hij met Jan van 
Amerongen de prijzen: kippen en eieren voor de paas klaver-
jas en worsten bij slagerij Voordouw.
Of hij verder nog liefhebberijen heeft? Zeker wel, Adri mag 
graag een reisje maken, hij ging diverse keren op bezoek bij 
Wim Verhage in Frankrijk, waar hij een keertje de waterput 
bij Wims boerderij volstopte met goudvissen uit de vijver van 
een dichtbij gelegen kasteel.. dat hebben ze geweten na een 
poosje was de ”school” zo uitgebreid dat ze haast de put 
uitsprongen!
Verder ging hij regelmatig op wintersport en sinds een jaar of 
twee is hij bijna “vaste’ gast van Ichtus, een reisorganisatie 
voor mensen met een beperking. Hij is net terug van een 
prachtige reis naar Israel!
Adri, een telg uit een toch wel echte Siveo-familie..

Margriet Vermeij

JUBILEUM VOOR 
STRATENVOETBAL  !!!
Zaterdag 8 juni 2013 is het weer zover, het jaarlijkse 
stratenvoetbal. En het is nog wel een jubileumeditie. 
Voor de 40e keer wordt het Siveoseizoen namelijk op 
deze wijze afgesloten. In de eerste paar jaargangen 
gebeurde dat nog met een andere vorm van zessen-
voetbal, maar al meer dan 35 keer gaat het echt om het 
Zegveldse stratenvoetbal en dat staat garant voor niet 
alleen een sportieve maar ook een gezellige happening. 
En deze 40e editie zal extra luister worden bijgezet, met 
naast de penaltyseries voor de jeugd in ieder geval ook 
een bijzonder muzikaal tintje vanaf de namiddag.
Inmiddels zijn voor de komende editie weer alle straten-
vertegenwoordigers benaderd en de lijst is compleet. 
Dat is belangrijk want deze mensen zijn toch een 

belangrijke schakel in de totale organisatie. Het aantal 
deelnemers hangt vaak af van hun enthousiaste 
inbreng en die is meestal groot. 
Houd dus in ieder geval 8 juni vrij. Allereerst om met 
jouw straat mee te doen met het stratenvoetbal (dat is 
echt belangrijker dan winnen). Neem eventueel ook 
een vriend, vriendin of collega mee om het zestal vol te 
maken. Maar zoek het niet in allemaal voetballers van 
buiten, want dat is zeker niet de bedoeling. En denk er 
nog eens aan dat er alleen op sportschoenen (dus 
geen voetbalschoenen) wordt gespeeld. 
Zie voor de straatvertegenwoordigers het affiche in dit blad. 
Ik reken weer op een massale toestroom. 

Dick van den Hoeven 

Het stratenvoetbal zorgt altijd voor veel toeloop, 
een zwerm van fietsen aan de Beemd.
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SIVEO-A  GEDIJT  ONDER  
AMBITIEUS  DUO 
In de competitie zijn de resultaten nog wat wisselend 
maar in de beker draaien onze oudste junioren uitste-
kend en overleven zij ronde na ronde. En dat allemaal 
onder een nieuw leidersduo uit onze eigen gelederen. 
Een comingman in de trainerswereld, Mike van de 
Steen. En een andere geel-blauwe woerdenaar, peter 
de Jong. Het blijkt een perfecte mix, waarmee onze 
tc dus een goede greep heeft gedaan.

Mike heeft een aantal jaren in de Siveo-
hoofdmacht geacteerd (58 caps, waarin 
7 goals) en heeft de laatste jaren als 
trainer ervaring opgedaan bij vele jeugd-
teams van onze geel-blauwen. Naast de 
A-junioren traint en begeleidt hij samen 
met Fergus van den Hoeven dit seizoen 
ook Siveo-D1. 
Door de vele zaterdagse beslommerin-
gen bij Siveo heeft hij het voetballen zelf 
naar de zondag verschoven. Hij komt nu 
uit in de A-selectie bij VEP en speelde 

ook daar al een aantal malen in de hoofdmacht. Volgend 
seizoen zal hij overigens weer in een geel-blauw tenue 
te bewonderen zijn. Dat betekent dat hij helaas de coa-
ching en - door een andere studie - ook de training van 
de A-junioren moet laten varen. 

Peter de Jong speelde bij Siveo vele ja-
ren in het team van de vlaggendragers. 
Als een zeer betrouwbare en bovendien 
technisch begaafde verdediger kwam hij 
tot 215 duels in Siveo-1, waarin hij ook 
nog een 7-tal doelpunten wist te scoren. 
De afgelopen jaren trainde en begeleid-
de Peter ook verschillende jeugdteams 
en met veel succes. Naast de oudste 
jeugd traint Peter bij Siveo ook dit sei-
zoen nog de C-junioren. 

dick van den Hoeven

RODE KOPJES  OP  
BINGO-AVOND  JEUGD !
Vrijdag 1 maart organiseerde de Jeugdcommissie een 
bingo-avond. Er werd besloten om geen film te kijken, 
omdat sommige pupillen de volgende dag heel vroeg 
op moesten voor een ‘belangrijke wedstrijd’.
Om 19:15 uur was het nog rustig in de kantine, maar een 
kwartier later was het een drukte van belang met zo’n 60 
kinderen! Ook de meiden waren goed vertegenwoordigd. 
Onze vaste bingo-crew, bestaande uit Joost Hoogerbrug-
ge en Bernie Beiboer, was er weer om er een gezellige 
avond van te maken.  Bedankt mannen!
Om 19:30 uur gingen we van start. Waren sommige 
jongens eerst nog druk met hun smart-phone, zodra het 
eerste getal werd omgeroepen hadden ze nergens anders 
meer oog voor dan hun bingokaart! Rode hoofden van 
enthousiasme, iedereen was fanatiek en wilde met 1 van 
die mooie prijzen naar huis!
Valse bingo’s waren er natuurlijk ook. Moesten ze voor-
gaande editie nog een rondje om het hoofdveld rennen, 
dit keer was de jury mild en het werd een rondje om de 
grote tafel.
Na een korte pauze met drinken en een zakje chips werd 
er doorgespeeld tot 21:00 uur. Er werden nog troostprijzen 
verloot en iedereen ging met een blij koppie naar huis!!

cora Loenen-kastelein

WOERDENSE SELECTIE 
(MET SIVEO)
TEGEN OUD ORANJE 

Op vrijdagavond 17 mei zullen de Oranje-sterren van 
weleer op Sportpark cromwijck nogmaals hun kunsten 
vertonen in een wedstrijd tegen een woerdense se-
lectie bestaande uit spelers van VV Vep, Sc woerden, 
Siveo, ScH, kamerik en Sportlust ’46. Van Siveo zullen 
minimaal 2 spelers worden geselecteerd.

De oud Internationals spelen doorgaans met spelers als 
Oscar Moens, Frank en Ronald de Boer, Rob en Richard 
Witschge, Pierre van Hooydonk, John Bosman, Michael 
Mols, Arthur Numan, Aaron Winter, Andre Ooijer, Roy 
Makaay en Giovanni van Bronckhorst. Coaches zijn 
Sjaak Swart en Ben Wijnstekers.

Wie er daadwerkelijk komen wordt pas een week voor de 
wedstrijd duidelijk. Coach van de Woerdense selectie is 
Jan van den Heuvel. Scheidsrechter deze avond zal zijn 
Roelof Luinge. 

Aanvang van de wedstrijd zal zijn om 19.30 uur. Kassa’s 
zijn open om 18.00 uur.

Toegangskaarten zijn binnenkort verkrijgbaar bij Pels 
Bloemisten (Molenvliet), Expert in Woerden, Foodmaster 
in Snel en Polanen en op zaterdag in de bestuurskamer/
commissiekamer bij Sportlust’46

Kaarten kosten in de voorverkoop voor kinderen tot 12 
jaar € 5,00,- en volwassenen € 7,50,- Op de avond 
zelf bij de kassa kosten de kaarten € 10,-

GEFELICITEERD!!!
Onze gelukwensen gaan naar een aantal geluk-
kige ouders met de geboorte van dit keer allemaal 
zonen.

david en cora Loenen, bij wie op 31 december 2012 
Joost werd geboren.

Jacco en Elly Biemond, die op 13 januari 2013 wer-
den verblijd met guus, een broertje voor Suze. 

tommie en Eveline Muller, die op 17 februari 2013 
Lars, een broertje voor Mathijs, konden verwelko-
men. 

robert en Mirjam Beukers, bij wie op 16 maart 2013 
zoon Sil werd geboren.

Veel geluk en voorspoed namens alle geel-blauwen. 
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Siveo-d1 presteerde in de bekercompetitie zo knap dat 
het uiteindelijk een plaatsje in de 4e klasse wist af te 
dwingen.  En daarin hebben de jongens van de leiders 
Fergus van den Hoeven en Mike van der Steen het best 
moeilijk. Maar ze blijven hun rug rechten en sprokkelen 
wel degelijk de punten bij elkaar. zo ook in het duel op 
die ijzige koude zaterdag op de Beemd tegen Sportlust. 
Met als resultaat een 2-2 draw. 
de d1-boys laten we de revue passeren. 

keeper Lars
Uitstekende keeper die moeilijk te passeren is. Hij heeft alleen 
een gruwelijke hekel aan de kou, gelukkig komt de lente er 
weer aan.

rechtsback Harry
Harry stelt zich steeds slimmer op zodat menig tegenstander 
moeite heeft hem voorbij te komen.

Laatste man Jesse:
Jesse is onze aanvoerder en de leider van de verdediging, 
met hem als laatste man kan de rest af en toe een steekje 
laten vallen want Jesse lost het wel op.

Linksback Michal
Michal is de bikkel van het team, bij temperaturen onder de -5 
loopt Michal nog met korte mouwen, zijn slogan luidt dan ook 
“Ik ben een Pool, en Polen hebben het niet koud”

Voorstopper Ids
Ids is voor niks of niemand bang, gaat altijd het duel aan, al 
is z´n tegenstander 2 meter groot! Daarbij kan die nog goed 
opbouwen ook.

rechtshalf Matthijs
Naast goed voetballen, kan Matthijs ook uitstekend koppen, 
hij is één van de weinige (zo niet de enige) die dit seizoen met 
het hoofd gescoord heeft. Als Matthijs zelf ook doorkrijgt hoe 
goed hij kan voetballen, kan die nog veel beter dan hij nu laat 
zien.

dit seizoen spelen onze mannen voor het eerst op een 
groot veld. dat was wel even wennen in het begin, de 
tegenstander was vaak meer bekend met het spelen op 
een groot veld en gebruikten wel het hele veld met als 
gevolg dat onze jongens het niet voor konden lopen. 
Ook buitenspel was een heel nieuw begrip! Hoe werkt 
dat dan?! Veel nieuwe spelregels en een veld wat 2x zo 
groot is als waar je 5 jaar lang op gespeeld hebt. al deze 
aanpassingen kunnen niet in 1 of 2 oefenwedstrijden 
aangeleerd worden. daarom moeten we de 5 verloren 
bekerwedstrijden allemaal als oefenwedstrijden beschou-
wen. naar aanleiding van de bekercompetitie werden we 
ingedeeld in de 8e klasse. na verloop van tijd raakten de 
spelers meer bekend met het grote veld en werd het voor 
de leiders meer bekend wie op welke positie het meest op 
zijn plaats was binnen het team.  
we begonnen het seizoen met 14 spelers, helaas viel 
robin Sangers al vroeg af. Hij is gevallen op school en 
heeft daarbij zijn knie dusdanig ernstig beschadigd dat 
hij zelfs in maart nog moeite heeft om te kunnen sporten. 
Het hele d2 team wil robin dan ook sterkte wensen met 
een volledig herstel.
de 8e klasse bleek een juiste indeling omdat we in deze 
competitie wedstrijden verliezen en winnen. Het gaat aar-
dig gelijk op en er moet worden gewerkt voor de punten, 
het resultaat tot dusverre is dat we een respectabele 3e 
positie bezetten in het klassement. dit had hoger kunnen 
zijn als we niet van onze directe tegenstanders in de com-
petitie (Spirit en kamerik) verloren hadden.  desalniette-
min is de sfeer nog steeds uitstekend binnen het team en 
wordt het motto Sport Is Vreugde En Ontspanning hoog 
gehouden binnen d2! 

Onze hoofdpersonen:  
andre kastelein is onze keeper, niet de grootste van het 
team maar hij maakt dat dubbel en dwars goed door zijn hele 
lichaam in de strijd te gooien. Met als gevolg een voetbal-
schoen in zijn gezicht in de wedstrijd tegen Spirit. Aan een 
goede wedstrijdmentaliteit ontbreekt het Andre zeker niet.
aron Verburg staat linksback en bijt zich altijd vast in de 
rechtsbuiten van de tegenstander, je moet Aron minimaal 2x 
voorbij wil je hem echt je hielen laten zien.  

centrale 
Middenvelder Max
Max is de motor op het mid-
denveld, hij heeft een goede 
techniek, speelt makkelijk z´n 
tegenstander uit en pikt regel-
matig z´n doelpuntje mee.

centrale Middenvelder demian
Demian is dit seizoen voor het eerst begonnen met voetbal, je 
ziet hem met de week beter worden. Hij is een voorbeeld voor 
iedereen als het om werklust gaat! 

Linkshalf robert 
Robert is sinds een paar weken aan ons team toegevoegd 
omdat we een paar blessures hebben, we zijn heel blij dat 
hij bereid was om ons uit de brand te helpen. Daarnaast is 
Robert een zeer complete voetballer waar we een hoop schik 
van hebben.

rechtsbuiten ryan
Ryan is snel, heeft een goede balbehandeling en schuwt 
het duel niet, alleen verschuilt hij zich wat te veel. Sinds kort 
speelt Ryan op het middenveld waar ie beter tot z´n recht 
komt.

Spits Lucas
Met Lucas in de spits weet je bijna wel zeker dat er gescoord 
wordt, wat is zijn snelheid een wapen! Als die voor de goal 
nog iets scherper wordt, weet ik niet wie hem nog kan stop-
pen.

Linksbuiten dicky
Dicky heeft een geweldig schot in de benen wat ie wat ons 
betreft nog iets vaker mag laten zien. Buiten het veld is Dicky 
trouwens ook een echte gangmaker.

Mees Vergeer
Mees heeft dit seizoen nog weinig gespeeld door een sle-
pende blessure, voor ons is dat een groot gemis aangezien 
hij een uitstekende verdediger is. Ondanks deze tegenslagen 
blijft Mees altijd goedlachs en super positief.

Jarro Breedveld
Ook Jarro heeft een slepende blessure en heeft tot onze spijt 
besloten zijn lidmaatschap – hopelijk tijdelijk - op te zeggen.

Fergus van den Hoeven

patrick Hoppe staat rechtsback, gebruikt zijn 
lichaam goed en krijgt een steeds beter overzicht 
en staat zijn mannetje. 
rob Hoogeveen staat laatste man en is het slot 
op de deur,  Rob probeert het meestal voetbal-
lend op te lossen, heeft een goed overzicht en 
vindt de vrije man.
Lukas timmerman is over het algemeen onze 
voorstopper, maar met zijn tomeloze inzet kan je 
Lukas echter overal neerzetten. Hij loopt het vuur 
uit zijn sloffen en is daardoor een plaag voor elke 
tegenstander.
Jelle Onderwater staat linkshalf en snelle Jelle 
heeft een sterke drang naar voren en passeert 

regelmatig zijn mannetje. 
Joris van der Horst is meestal links/rechtshalf, afhankelijk 
van blessures en/of wissels is Joris ook een uitstekende aan-
vallende middenvelder. Als Joris wil kan hij goed voetballen.
Jelle Lagerweij is de aanvallende middenvelder met een 
goede techniek en een goed overzicht. Hij zet in ons team de 
aanvallende lijnen uit, past naar links en rechts en pikt zelf 
ook regelmatig zijn doelpuntje mee. Vindt het mooiste van 
een doelpunt maken het juichen.
Bas Balvert is stijf links en staat mede daarom linksbuiten. 
Hij kan zijn mannetje uitspelen, staat vaak ook op de juiste 
positie voor het doel en werkt momenteel hard om meer koel-
bloedig te zijn voor de goal om het af te maken.
Jasper koster kan op de rechtshalf en rechtsbuiten positie 
goed uit de voeten, heeft een goed en geplaatst schot waar-
mee hij goede voorzetten en corners aflevert, en Jasper kan  
zowel met links als rechts scoren.
Vincent Blok is een spits met inzet, wordt soms als extra slot 
op de deur gezet als er wat meer body gevraagd wordt in de 
verdediging. 
Mathijs Muit is een rechtsvoor die rechtshalf staat, heeft een 
sterke drang naar voren en lost dit samen met Jasper op door 
regelmatig van positie te wisselen tijdens de wedstrijd. De 
tegenstander raakt hierdoor goed in de war. 
Björn koot: speelt voor het eerst voetbal bij een vereniging 
en kan op vele verdedigende posities uit de voeten. Mag best 
wat nadrukkelijker de bal opeisen omdat het gevolg vaak 
goed is.

Het leuke van het leiden van een jeugdteam is om de voor-
uitgang te zien die de mannen doormaken. Vooruitgang in 
techniek, het overzicht in een wedstrijd, elkaar coachen, koel-
bloedigheid voor de goal etc.. Al zou dit volgens de leiders en 
trainers wel eens wat sneller mogen gaan........  
Een belangrijk pluspunt is ook dat na afloop van de wed-
strijd iedereen van ons team spontaan de tegenstander een 
hand geeft en hen feliciteert en/of bedankt voor de wedstrijd. 
Scheidsrechters en leiders van tegenstanders valt dit ook op 
en zijn blij om te zien dat het zo dus ook kan! Een dikke pluim 
daarom voor D2!

tim Hoppe en Leen Blok

Siveo D1 blijft overeind!! D2 een team dat de naam Siveo waarmaakt
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de E1 is een team dat wekelijks voor spektakel op de 
voetbalvelden zorgt. doelpunten zijn gegarandeerd als 
deze toppers het veld betreden. En het zijn bijna altijd 
gelijkwaardige duels met veel spanning en strijd. kom 
eens kijken!

dit zijn de spelers achter dit leuke team:
duncan uittenbogaard is een robuuste verdediger met veel 
kracht die niet te beroerd is om af en toe naar voren te ko-
men, om dan vervolgens met zijn hoofd of voeten te scoren.  
Wint graag duels, desnoods met een overtredinkje erbij .
Ingmar van de arend is onze keeper en weet soms op won-
derbaarlijke wijze zijn doel schoon te houden. Uiteraard  laat 
hij ook wel eens een balletje door maar ja dat overkomt de 
beste.  Doordat onze tactiek nogal aanvallend is ingesteld (en 
daarmee risicovol)  heeft hij vaak zat te doen. 

robert Verheul is onze stille kracht in de verdediging. 
Hij maakt het tegenstanders erg lastig door zich als 
een echte kuitenbijter in de duels te storten. Maar als 
hij mee naar voren gaat, dan kan hij ook nog zomaar 
de trukendoos open trekken!
kevin de Jong is onze rechtshalf waar menig tegen-
stander bang voor is. Men loopt liever even boogje om 
hem heen dan dat men het duel met hem aan gaat. 
Van een mooi snoeihard schot is hij zeker niet vies; dit 
heeft hem menig mooi doelpunt opgeleverd.
roald Hoogerbrugge bestrijkt onze linkerkant. Kan 
een bal stevig en zuiver raken, en is daarom de man 
van spelhervattingen. Menig corner resulteert in een 
doelpunt. Zou in het veld eigenlijk net zo van zich moe-
ten afbijten als in de kleedkamer.
adriaan Blonk is onze Arjan Robben; probeert de te-
genstander te imponeren met onnavolgbare schijnbe-
wegingen (soms trapt hij er ook zelf in). Scoort er flink 

op los, hij weet bijna elke wedstrijd het net van de tegenstan-
der te vinden, vaak meerdere malen. 
ricardo würsten, onze spelverdeler, is een typische box-
to-box speler: hij bestrijkt het veld van strafschopgebied tot 
strafschopgebied, en snijdt regelmatig  door de vijandelijke 
linie heen alsof het boter is. Daarnaast heeft hij een verwoes-
tend schot. Dit heeft hem al menig doelpunt opgeleverd. 
wouter Bruin is een echte teamspeler, die op bijna alle po-
sities inzetbaar is. Combineert een prima techniek met goed 
inzicht, en maakt daarbij ook nog heel veel meters. Tegen-
standers moeten hem 2x passeren voordat ze uiteindelijk van 
hem af zijn.

de leiders Jan de Jong & Edwin Hoogerbrugge

Siveo E1, altijd spektakel...

Hier kan uw 
advertentie komen 
te staan!

Voor informatie over 
deze of andere mogelijk-
heden

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

We hebben meerdere, 
betaalbare mogelijk-
heden om uw naam in 
een geel-blauw zonne-
tje te zetten.
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pupil (naam) Björn koot Vincent Blok 
wedstrijd Siveo – WDS Siveo – Rijnstreek
datum 12 januari 2013 23 februari 2013
Eindstand 0-1 1-3
Balsponsor Ouwejan & F. De Bruijn Patrick van den Hoeven Transport

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

D2, Tim Hoppe en Leen Blok

Jouw positie Links of rechts verdediging Spits/ Aanvallende middenvelder
Leukste positie Weet ik niet Spits
Favoriete club Siveo! PSV 
Favoriete speler Rafael van der vaart Toivonen
Favoriete speler Siveo Weet ik niet Ivo de Boggende
Man of the match De keeper  Wiljo Fierens

Leukste op pupillendag De teambespreking Dat ik had gescoord
Leukste moment wedstrijd Vanuit de dug-out de wedstrijd volgen Dat Siveo scoorde
gescoord als pupil ja ja
Hobby's Computeren en vliegeren Voetballen, PS V kijken
Favoriete eten Pizza! Lasagne
wil je verder nog iets vertellen? - Het was erg leuk, maar ook erg koud

pupILLEn Van dE wEEk SIVEO-1
pupil (naam) robert Verheul duncan uittenbogaard
wedstrijd Siveo – Hazerswoudse Boys Siveo-SVS
datum 2 februari  2013 2 maart 2013
Eindstand 0-3 0-1
Balsponsor Familie Verheul Willem van Kempen
Jouw team/leid(st)er E1, Jan de Jong en Edwin Hoogerbrugge E1, Jan de Jong en Edwin Hoogerbrugge
Jouw positie Verdediging, meestal links Verdediging, reserve keeper
Leukste positie Verdediging Keeper
Favoriete club Siveo en Ajax Ajax en Siveo
Favoriete speler Ik heb niet echt een favoriet Maarten Stekelenburg
Favoriete speler Siveo Martijn Verlaan Mijn oom, Louwi Uittenbogaard
Man of the match Martijn Verlaan Sjoerd Blonk

Leukste op pupillendag Meedoen met de warming up De bespreking vooraf met heerlijke soep!
Leukste moment wedstrijd Dat ik heb gescoord Dat ik de aftrap mocht nemen en scoorde!
gescoord als pupil Ja Ja! Tussen de benen van de keeper door
Hobby's Voetbal, tennis en volleybal Voetbal, skiën, duiken, computeren, wii-en
Favoriete eten Chinees eten Carpaccio
wil je verder nog iets vertellen? - Het tenue voor de pupil van de week is

een beetje klein

pupILLEn Van dE wEEk SIVEO-daMES
pupil (naam) Ilse van dam amber Moes
wedstrijd Siveo VR1 – Maasdijk VR1 Siveo’60 VR 1 – MVV VR 1
datum 2 februari 2013 23 maart 2013
Eindstand 4-3 5-2
Balsponsor Hans van der Knaap, Hak en Sloopwerk Aad van Vliet, uw Zegveldse tuinman
Jouw team/leid(st)er ME1, leider is Arend Jacob van der Knaap en 

leidster Corrine van der Horst
ME1, leider is Arend Jacob van der Knaap 
en leidster Corrine van der Horst

Jouw positie Meestal sta ik in de aanval Keeper, verdediging en soms op het 
Leukste positie In de aanval, dan kan ik scoren en helpen op 

het middenveld
middenveld

Favoriete club Ajax Keeper
Favoriete speler Lionel Messi Siveo
Favoriete speler Siveo Esmé van Dam Gerineke Schouten
Man of the match Cynthia Verhage Gerineke Schouten

Leukste op pupillendag De aftrap nemen en daarna scoren Gerineke Schouten
Leukste moment wedstrijd Toen wij scoorden, het tweede doelpunt was 

het mooiste
De wedstrijd, die bleef heel spannend

gescoord als pupil Voetballen Zelf de aftrap nemen
Hobby's Patat Voetbal, badminton, tekenen en computeren
Favoriete eten Macaroni zonder saus, maar met geraspte 

kaas
wil je verder nog iets vertellen? - Voetbal moet leuk blijven voor iedereen!
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Siveo-1, 4e klasse B
1   Zestienhoven 1  19  46 
2    Alphia 1  19  46 
3    Sportief 1  19  42 
4    Moerkapelle 1  19  38 
5    WDS 1  19  33 
6    Rijnstreek 1  20  28 
7    Hazersw Boys 1  20  26 
8    SVS 1  19  22 
9    Lekkerkerk 1  20  21 
10  Siveo ‘60 1  19  17 
11  Bergambacht 1  19  14 
12  Linschoten 1  19  12 
13  SPV ‘81 1  19  11 

Siveo-2, 3e klasse c
1    WDS 2  19  52 
2    Be Fair 2  19  40 
3    Rohda ‘76 2  19  39 
4    Siveo ‘60 2  19  36 
5    Zevenhoven 3  19  33 
6    Koudekerk 2  19  25 
7    TAVV 2  19  22 
8    Alphia 2  19  22 
9    Hazersw Boys 2  19  18 
10  Jodan Boys 5  19  11 
11  Kamerik 2  19  10 
12  Sportlust ‘46 4  19      9 

Siveo-3, 4e klasse 04
1    Sportlust ‘46 5  17  37 
2    Zwammerdam 3  15  36 
3    TAVV 3  15  29 
4    WDS 3  16  29 
5    Rohda ‘76 3  15  28 
6    Kamerik 3  15  22 
7    Siveo ‘60 3  15  21 
8    Sportief 2  14  17 
9    Bodegraven 1  18  16 
10  Alphia 3  17  15 
11  Linschoten 2  18  14 
12  ARC 7  15      7 

Siveo-4, 5e klasse 04
1    Floreant 4  16  32 
2    CVC Reeuwijk 3  16  31 
3    BVCB 5  15  29 
4    Soccer Boys 5  16  28 
5    ARC 12  17  28 
6    Be Fair 6  15  22 
7    Berkel 5  15  22 
8    Zwammerdam 4  14  19 
9    Siveo ‘60 4  17  15 
10  Bodegraven 2  15  11 
11  DSO 9  13      9 
12  Rohda ‘76 5  11      6 

Siveo-5, 6e klasse 04
1    Siveo ‘60 5  12  32
2    Sportlust ‘46 7  14  27 
3    TAVV 5  13  25 
4    Sportlust ‘46 8  14  25 
5    Aarlanderveen 2  13  20 
6    SVOW 3  12  15 
7    ARC 13  12  13 
8    CVC Reeuwijk 4  14  11 
9    Linschoten 3  12  10 
10  Hazersw Boys 4  12      6 

Siveo-6 8e klasse 05
1    SJZ 3  16  39 
2    Alphense Boys 2  14  34 
3    HVZ 2  14  31 
4    Koudekerk 6  14  28 
5    ARC 20  16  23 
6    Woubrugge 5  17  19 
7    Zevenhoven 5  17  17 
8    Hazersw Boys 5  15  16 
9    Bernardus 2  15  14 
10  Alphia 4  15  11 
11  Siveo ‘60 6  15      7 

Siveo-a 2e klasse 07
1    CVC Reeuwijk A1  11  25 
2    Dilettant A1  12  25 
3    Gouda A1    9  19 
4    Floreant A2  12  18 
5    Siveo ‘60 a1  11  14 
6    Gouderak A1  10  11 
7    Cabauw A1  11  11 
8    Stolwijk A1  11  10 
9    Aarlanderveen A1  11      9 

Siveo-B 6e klasse 03
1    Altior B1  14  34 
2    Olympia B3  13  32 
3    DWO B4  13  24 
4    SPV ‘81 B1  11  22 
5    Siveo ‘60 B1  13  21 
6    Spirit B3  13  21 
7    ARC B8  13  16 
8    Floreant B3  13      8 
9    Alphen B3  13      6 
10  ARC B10  12      3 

Siveo-c  3e klasse 09
1    Gouda C1  13  36 
2    Zwammerdam C1  14  32 
3    Alphense Boys C4  13  31 
4    Moerkapelle C1  11  21 
5    UNIO C2  13  19 
6    Nieuwkoop C2  13  15 
7    DCV C2  14  11 
8    Schoonhoven C3  12      9 
9    Siveo ‘60 c1  13      8 
10  Olympia C3  14      5 

Siveo-d1 4e klasse 04
1    Schoonhoven D2  13  36 
2    UNIO D2  14  32 
3    WDS D1  14  25 
4    Stolwijk D1  13  20 
5    Linschoten D1  12  19 
6    VEP D2  14  18 
7    Soccer Boys D2  14  15 
8    Siveo ‘60 d1  13  10 
9    CVC Reeuwijk D2  13      7 
10  Cabauw D1  10      4 

Siveo-d2 8e klasse 04
1    Sportlust ‘46 D6  14  37 
2    Kamerik D2  14  29 
3    Spirit D6  12  22 
4    Siveo ‘60 d2  12  21 
5    UNIO D4  12  19 
6    Moordrecht D4  13  17 
7    Dilettant D3  12  13 
8    ESTO D4  13  11 
9    Woerden D3  10      7 
10  ASW D4  10      1 

Siveo-E1 6e klasse 06
1    Sportlust ‘46 E6  12  28 
2    VEP E3  12  26 
3    ARC E8  13  24 
4    Rijnstreek E1  11  22 
5    Linschoten E2    9  20 
6    Siveo ‘60 E1  10  13 
7    NSV ‘46 E1  13  12 
8    Kamerik E1  10      8 
9    Nieuwkoop E5  12      7 
10  Rohda ‘76 E4  10      0 

Siveo-E2 6e klasse 07
1    Be Fair E6  13  29 
2    Groeneweg E4  14  29 
3    WDS E2  13  23 
4    Bodegraven E2  11  19 
5    Olympia E6  13  19 
6    DONK E2  14  18 
7    Moordrecht E3  13  15 
8    Floreant E4  12  13 
9    Siveo ‘60 E2  11  12 
10  ASW E2  14      8 

Siveo-F1 7e klasse 03
1    NSV ‘46 F1  12  30 
2    Nicolaas Boys F1  13  30 
3    Woubrugge F2  13  26 
4    Stompwijk F2  10  21 
5    Siveo ‘60 F1    9  19 
6    Altior F1  11  18 
7    ARC F7  11      9 
8    Hazersw. Boys F3  10      7 
9    Alphense Boys F6  12      3 
10  Meerburg F5G  11      1 

Siveo-F2 10e klasse 11
1    VEP F5   12  33 
2    Soccer Boys F6  13  33 
3    Siveo ‘60 F2  11  22 
4    Woerden F7  12  19 
5    Alphense Boys F12M  11  17 
6    Nicolaas Boys F3  13  16 
7    Zevenhoven F2  10  13 
8    Nieuwkoop F6  11      8 
9    Kamerik F3  15      8 
10  Linschoten F2  12      5 

Siveo-F3 10e klasse 12
1    Nieuwkoop F5  12  36 
2    Altior F2  10  24 
3    Zevenhoven F3  11  24 
4    Alphense Boys F11  11  19 
5    Alphia F3  10  17 
6    Woerden F8    9  13 
7    ARC F12    9      9 
8    Siveo ‘60 F3  11      9 
9    NSV ‘46 F4  12      6 
10  Nicolaas Boys F4  13      3 

Siveo-F4 10e klasse 13
1    Nieuwkoop F7  12  30 
2    Sportlust ‘46 F11  11  28 
3    TAVV F3G  11  20 
4    Alphense Boys F13  10  19 
5    Woerden F9  10  14 
6    VEP F12  11  11 
7    NSV’46 F3M    5      9 
8    Altior F3    9      3 
9    Siveo ‘60 F4g  12      0 

Siveo-dames, 4e klasse 2
1    Siveo ‘60 Vr1    4  12 
2    Maasdijk VR1    5  12 
3    MVV ‘27 VR1    4      5 
4    Linschoten VR1    5      4 
5    HPSV VR1    3      1 
6    Vitesse Delft VR1    3      0 

Meisjes c (voorjaar) 2e 
klasse 9
1    Nieuwkoop MC1    7  11 
2    Gr.WII VAC MC1    4  10 
3    Die Haghe MC2    6  10 
4    Linschoten MC1    5      4 
5    Siveo ‘60 Mc1    6      4 
6    Berkel MC1    2      3 

Meisjes E (voorjaar) 1e 
klasse 11
1    Siveo ‘60 ME1    4  12 
2    Alphense Boys ME1    2      6 
3    ARC ME1    3      0 
4    Alkmania ME1    3      0 

STANDEN 
SIVEOTEAMS  
PER 1 APRIL 2013 
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