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

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

SEcrEtarIS:
paulien ton
Gebr. Grimmkade 17
3446 BZ Woerden
Tel. 06-30344184
tonnetje26@hotmail.com

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

actIVItEItEn:
Jeroen groen in ’t wout
Nieuwstraat 14b
3474 JM Zegveld
Tel. (0348) 45 30 70
jeroenenmirjam@hotmail.nl

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)  € 39,85  € 2,60  € 0,00  € 42,45
A junioren  € 27,60  € 2,60  € 6,10  € 36,30
B-C junioren/D-E pupillen  € 19,45  € 2,60  € 6,10  € 28,15
F pupillen  € 15,90  € 2,60  € 6,10  € 24,60
Alleen trainende leden  € 21,85  € 0,00  € 0,00  € 21,85
Rustende leden  € 14,90  € 0,00  € 0,00  € 14,90
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
Het was bepaald geen kom-
kommertijd de afgelopen 
maanden op de Beemd. Wel-
iswaar waren de vlaggendra-
gers in een vroeg stadium van 
de competitie uitgeschakeld 
voor een seizoenstoetje. Maar 
dat werd toch wel heel aardig 
gecompenseerd door enkele 
andere teams die er alles aan 

deden om de geel-blauwe eer te verdedigen. Al-
lereerst bleken de Siveoreserves van plan om een 
echt serieuze greep te doen naar het tweedeklas-
serschap. Met een perfecte instelling grepen zij 
de 3e periodetitel, elimineerden vervolgens het 
bepaald niet kinderachtige Gouda-2 en sneuvelden 
pas tegen een sterk en eveneens wilskrachtig Ber-
kel 2. Complimenten voor de …. “2e keus”. 

Die lof is ook zeker op zijn plaats voor de kampioenen, te we-
ten Siveo-5 en de meisjes in de ME1-categorie. Beide teams 
vierden uitbundig de titel, elk op hun eigen wijze, variërend 
van de platte kar tot versierde fietsen. Daarover vinden jullie 
meer in dit Siveo Nieuws. Zoals overigens ook over de ken-
nismaking met de nieuwe hoofdcoach Herman Verrips
Tussendoor was het ook om andere reden druk op de Beemd. 
De toernooicommissie kende perfecte jeugdtoernooien met 
zoveel drukte dat bij tijd en wijle de hele Milandweg vol stond 
met auto’s (van met name ook de ploegen die van heinde en 
verre kwamen). En een dergelijke mensenmassa was natuur-
lijk ook weer present op de 40e editie van het Stratenvoetbal, 
nog altijd een enorm succesnummer.
Vanuit onze bloeiende jeugdafdeling is er in deze editie trou-
wens meer te vernemen, zoals het slaapfeest (wat een bena-
ming, er gebeurt van alles behalve slapen) en de bijzondere 
wedstrijdjes tussen jongens-vaders en dochters-moeders. 
Maar er zijn toch ook zorgen en daarover hebben jullie ook al 
in de kranten kunnen vernemen. Tegen alle eerdere afspra-
ken in worden wij geconfronteerd met een ongekende en als 
zeer onredelijk ervaren gemeentelijke huurverhoging. Onze 
woordvoerder Paul Vonk is daar volledig terecht tegen ten 
strijde getrokken en daarover worden jullie in dit nummer ook 
bijgepraat. In een andere bijdrage vraagt hij aandacht voor 
het vele vrijwilligerswerk dat bij ons cluppie al plaatsvindt 
(waarover we in de komende eerste seizoeneditie ook zul-
len rapporteren; er gebeurt echt meer op de Beemd) maar 
waarvan we feitelijk nooit teveel aan hulp kunnen krijgen. Er 
is helaas hier en daar nog wel een open plekkie. Kortom: een 
roep om aan te sluiten bij al die anderen. 
Ten slotte wenst de redactie jullie een heel fijne vakantiepe-
riode. Hopelijk kunnen jullie in een aangenaam klimaat even 
bijkomen van de wekelijkse beslommeringen op de Beemd. 
En voor daarna een advies: volg de info op onze vernieuwde 
site (www.siveo.nl), ook voor leuk fotomateriaal, 

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

Deadline
volgende 
inleverdatum: 
5 september 2013

Van de Voorzitter
En weer een seizoen voorbij…,  
ligt het aan mij of is het jaar 
voorbij gevlogen? Het lijkt 
wel alsof we de lente hebben 
overgeslagen. Of moet die nog 
komen, want van een zomer 
kunnen we ook nog niet echt 
spreken. Die paar mooie dagen 
die we in 2013 hebben geno-
ten…

Het 2e is er helaas niet in geslaagd via nacompetitie te 
promoveren. Hoewel Gouda 2 verslagen werd, moesten onze 
reserves in de mannen van Berkel 2 hun meerderen erken-
nen. Dergelijke wedstrijden zijn finales op zich, dus naast het 
feit dat ze vaak leuk zijn om te spelen (en om naar te kijken), 
zijn ze ook leerzaam. Desondanks felicitaties aan de spelers-
groep voor deze prestatie.

Net terug van 2 weekjes vakantie op Kos, voelt het vreemd 
aan. Het seizoen is afgelopen, maar doordat ik het Straten-
voetbal en de Medewerkersavond gemist heb, voelt het voor 
mij nog niet zo. Dat moet ik volgend jaar maar anders (probe-
ren te) plannen. Stratenvoetbal was bijzonder gezellig en met 
goed weer, zo heb ik gehoord en gelezen. Ook de ouderwets 
gezellige medewerkersavond was druk bezocht. Dit geeft aan 
hoe betrokken wij allen zijn bij ONS cluppie. 

Vrijwilligers, ze zijn zó belangrijk, dat kan ik niet vaak genoeg 
benadrukken. Ze zijn de motor van de vereniging. Elke vrijwil-
liger vormt een radartje in het grote geheel en zorgt er mijn 
zijn/haar bijdrage voor dat de motor blijft draaien. Met elkaar, 
voor elkaar. En we hebben elkaar keihard nodig. Paul Vonk 
heeft hier een mooi en doeltreffend stukje over geschreven in 
deze editie. Lees het aandachtig en doe mee! 
Vanuit de grond van mijn hart wil ik alle vrijwilligers enorm 
bedanken voor hun inzet voor ons geel-blauwe cluppie !!!

De vakanties breken binnenkort aan en dat betekent dat het 
qua voetbal rustig is op de Beemd. Wel zijn de voorbereidin-
gen voor volgend seizoen natuurlijk alweer in volle gang. De 
teamindelingen, regelen van oefenwedstrijden, onderhoud 
van de velden, opknap- en herstelwerkzaamheden etc etc. 
Er gebeurt van alles om het komend seizoen weer soepel te 
kunnen starten.

Een fijne vakantie met schitterend weer en tot augustus/
september!

Rikkert
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Het eerst was dick van den Hoeven aan de beurt.
Dick is al vanaf de oprichting lid van ons geel-blauwe clup-
pie en ook vanaf het begin zeer actief voor onze vereniging. 
Hij startte het Siveo Nieuws op in 1967 en is nog steeds 
eindredacteur, was 10 jaar bestuurslid, in de jaren zeventig 
initiatiefnemer van de eerste klaverjasavonden, jaren jeugd-
leider/trainer en de bedenker van het huidige Stratenvoetbal-
toernooi, die de opvolger is van de Zessendag. Het is nu een 
evenement voor heel Zegveld, in het begin een happening 
voor Siveoleden. Al 40 jaar organiseert hij dit Dorpsgebeuren.
Wat toch wel het meest in de “picture” gezet moet worden 
is het feit dat Dick aan de wieg stond van het pupillenvoet-
bal in de KNVB regio Gouda. Van 1970 tot 1976 was hij de 
eerste regiovoorzitter van de regio Gouda, zijn taken waren 
het opstellen van de spelregels, indelen van de competitie, 
bijhouden van de uitslagen, doorgeven van afgelastingen en 
alle verdere zaken regelen die met pupillenvoetbal te maken 
hadden en dat zonder de moderne communicatiemiddelen!  
Vanaf zijn 14e tot zijn 50ste ‘trapte’ hij zelf een balletje, nu 
is hij al vele jaren bijna elke week te vinden tussen de witte 
lijnen als scheidsrechter. Hij beheert het archief en is financi-
eel adviseur voor de vereniging. Dick heeft zijn lintje dubbel 
en dwars verdiend! Voor het eerstvolgende Siveonieuws, het 
eerste nummer van het nieuwe seizoen heb ik hem (eindelijk) 
een keer kunnen strikken voor een ‘babbeltje”. Zijn Koninklijke 
onderscheiding wil hij dan ook graag opdragen aan al die 
andere actieve vrijwilligers binnen Siveo, zowel jong als oud.

Aan het eind van de rij werd onze Paul Vonk 
in de picture werd gezet.
Aan het eind van de rij onze Paul Vonk, Paul is al heel wat 
jaren lid van ons geel-blauwe cluppie. Onze kantine stond nog 
aan de Hoofdweg toen hij al bij Siveo te vinden was. Jaren-
lang voetbalde hij in het gele shirt, maar de laatste jaren trekt 
hij alleen zijn kickies nog aan bij het Stratentoernooi om de 
Broeksloot te vertegenwoordigen.

Paul is heel wat jaren lid geweest van het bestuur, voorname-
lijk voor de financiële zaken. Daarnaast zorgde hij er vooral 
voor dat de grote projecten (de trainingshal, het kunstgras in 
de trainingshal, de tribune, het kunstgrasveld, de uitbreiding 
van de kleedkamers en de vernieuwing van de kantine) finan-
cieel rond kwamen. 

De laatste jaren is hij vooral financieel adviseur en vraagbaak 
voor het bestuur en stak de afgelopen weken (jaren kan ik wel 
schrijven) heel veel tijd in het in orde maken van het huur-
overeenkomst met de gemeente. Helaas loopt dit (nog) niet 
zoals hij graag wil omdat de gemeente de gedane toezeggin-
gen niet nakomt en zo dreigt er voor Siveo een enorme grote 
huurverhoging. Paul kennende zal het laatste woord hierover 
niet gesproken zijn! 

Paul was ook heel wat jaren jeugdleider/trainer, deed bardien-
sten en gaat met het eerste mee als vertegenwoordiger van 
ons cluppie als Bram’s vaste maatje verhinderd is. En is het 
niet als ‘bobo’, dan is hij – uit en thuis - ook regelmatig als 12e 
man te vinden langs de lijn bij ons vlaggenschip! Voor ieder-
een heeft Paul een praatje of een woordje, vrijwilligers groot 
en klein worden door hem op handen gedragen. Kortom, hij 
heeft zijn ”lintje”dik verdiend!

Toen ik Paul vroeg wat hij van zijn Koninklijke Onderscheiding 
vond zei hij dat hij natuurlijk best een beetje trots is op zijn 
Koninklijke Onderscheiding, maar dat enige bescheidenheid 
wel op zijn plaats is. Als geen ander weet hij natuurlijk dat 
heel veel vrijwilligers zich met hart en ziel voor ons cluppie in-
zetten. Hij wil deze Koninklijke onderscheiding dan ook graag 
met al deze vrijwilligers delen!

Margriet

Vrijdag 26 april werden twee van onze geel-blauwen naar het Woerdense stadhuis gelokt! 
Enne niet voor die smoesjes die hun familie bedacht hadden maar om uit de handen van 
onze burgervaar een heuse Koninklijke Onderscheiding te ontvangen.

Een Koninklijke onderscheiding 
voor twee Zegvelders.
Echte Siveomensen!

SELECTIE ONTMOET EEN ENTHOUSIASTE 

HERMAN VERRIPS 
De Siveo-selectie heeft dinsdagavond 18 juni op de 
Beemd kennisgemaakt met de nieuwe hoofdtrainer voor 
het komende seizoen. In deze eerste bijeenkomst was 
het volstrekt duidelijk waar de oud FC Utrecht-speler met 
de geel-blauwen naar toe wil. Hij gaf aan ons cluppie 
heel graag naar een hoger niveau te willen tillen en dan 
wel met aanvallend voetbal. Dat vereist wel karakter, 
fitheid en mentaliteit. Die fitheid wil hij vanaf begin 
augustus in een groot aantal pittige trainingen bewerk-
stelligen. Zo is er alleen al vanaf 1 augustus t/m 8 
augustus een zestal trainingen gepland. En graag al 
daaraan voorafgaande in de vakantie twee keer per 
week een duurloop van zo’n zestig minuten. De vrijwel 
volledige A- en B-selectie weet waar het aan toe is.
Siveo moet weer echt gaan meedoen!!

Indeling SIVEO-1 bekend
De KNVB heeft de indelingen voor de standaard-
teams bekend gemaakt. Siveo-1 zit bij vrijwel allemaal 
streekteams. De indeling in de 4e klasse B is voor 
2013-2014 als volgt: Aarlanderveen, Alphia, Bergam-
bacht, Kamerik, Lekkerkerk, Linschoten, Moerkapelle, 
OVS Oudewater, Perkouw, Rijnstreek, Siveo ’60, SPV 
’81, SVS en WDS.

Woerden-selectie 
Tegen oUd oranJe
Siveo was met een drietal spelers vertegenwoordigd 
in het duel van de Woerdense selectie tegen Oud 
Oranje. En onze geel-blauwen Erik Streng, Perry 
Voorend en Mark Wiegeraad manifesteerden zich 
nadrukkelijk. Zij zetten Siveo op een positieve wijze in 
de picture. Op de foto ontbreekt helaas de na de rust 
ingevallen Erik Streng.

Siveo-2
KLOPTE  NADRUKKELIJK  AAN  
DEUR  2E KLASSE

De Siveo-reserves hebben voor een leuk slot van de 
competitie gezorgd. Via een formidabele reeks  bereikten 
zij in de laatste wedstrijd tegen Kamerik alsnog de nacom-
petitie voor een plek in de 2e klasse. Het zat in die wedstrijd 
bepaald niet altijd mee en het team van coach Eric keek 
in de rust zelfs tegen een 0-2 achterstand aan. Maar op 
wilskracht en karakter werd in de 2e helft nog de 3-2 winst 
gepakt. En die strijdbare elementen waren kenmerkend 
voor de Siveoreserves. Ook in de nacompetitie leverde het 
volop strijd tegen tegenstanders die feitelijk meer in hun 
mars hadden. Zo wist het Gouda 2 uiteindelijk via penalty’s 
zelfs te elimineren. Vervolgens leek het in Berkel kansloos 
weggespeeld te worden, maar opnieuw kwam Siveo-2 terug 
door puur op inzet een 3-0 achterstand met 9 man bijna 
ongedaan te maken (3-2). En dus was er nog volop span-
ning voor de return op de Beemd. In een leuke ambiance 
probeerde Siveo-2 voorzichtig het initiatief te zoeken (de 
snelle spitsen van Berkel waren levensgevaarlijk voor een 
tegenstoot). Uiteindelijk moesten de Siveoreserves met 1-2 
buigen, maar dat was wel heel eervol. Jullie vaste aanhang 
heeft genoten, vooral van de instelling.

Dick van den Hoeven
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SIVEO-5, op weg 
naar de schaal!

De shirtpresentatie is een futiliteit vergeleken bij de taak die 
vandaag op hen wacht. Winnen van Linschoten is het enige 
dat telt op weg naar het kampioenschap. Er wordt veel plu-
bliek verwacht want voor het kaartje hoef je het niet te laten. 
De entree is gratis met als klap op de vuurpijl 2 bier halen = 
2 betalen. De mannen leven echter voor de sport en laten de 
unieke aanbieding dan ook nog even voor wat het is.
Voor aanvang van de wedstrijd doen de sporters zich tegoed 
aan dikbelegde broodjes en een huisgemaakt soepje. Energie 
die ze goed kunnen gebruiken en naar later blijkt ook omzet-
ten in lust en aanvalsdrang op het prachtige kunstgrasveld. 

Na een korte warming-up en zeer enerverende peptalk van 
Frank stieren de mannen het veld op. De tractor op de achter-
grond kenmerkt het dorpse karakter dat de voetbalclub heeft 
maar gelukkig blijkt uit veel dingen dat er allerminst sprake 
is van een simpele voetbalclub met weinig historie en weinig 
bestaansrecht. De knappe mannenbrigade van het 5e laat dat 
vandaag dan ook graag zien. 
De wedstrijd kent perioden waarin van voetbal weinig sprake 
is, zeker het eerste half uur. Vanaf de kant weet Mike het vuur 
echter goed aan te wakkeren en probeert zijn team naar de 
overwinning te schreeuwen. De terechte gele kaart voor een 
onbesuisde actie van Daniël Vlugt is een opmerkelijk detail in 
de wedstrijd. Het tekent de drang en inzet van de geel-blau-
wen. Er zijn maar twee kansen te noteren maar bij de derde 
kans is het raak. 
In de 34e minuut weet Kees met een onnavolgbare hink-
stap-sprong de 1-0 te forceren. Hoewel de score dus in het 
voordeel van Siveo uitvalt, lijkt niets erop dat ze kampioen 
kunnen en willen worden dit seizoen. Onder een grijs-grauwe 
wolkenhemel wordt er een beetje lusteloos gevoetbald. Eind 
van de eerste helft klaart het weer echter op en ontstaat er 
een aangenaam temperatuurtje. Niet alleen de temperatuur 
loopt op ook het wedstrijdbeeld knapt op. 
Na rust wordt er beter gevoetbald. In de 63e minuut staat het 
dan ook terecht 3-0 voor de mannen van Siveo. In de 70e 

Het is zaterdag 13 april als de spelers van Siveo 5 zich in alle vroegte melden op Sportpark 
de Beemd. Na jaren in het afgedankte tenue van de B’tjes te hebben gevoetbald, is het 
eindelijk tijd voor een geheel nieuw shirt. Want kampioen vieren, moet je groots doen 
en in stijl. Sinds dit seizoen siert Stoof Tweewielers de shirts van het 5e.

minuut weet de tegenstander dan ook eindelijk een keer de 
bal een beetje te raken en hobbelt langs de verbouwereerde 
Joost Ton. Binnen een minuut wordt het tegendoelpunt echter 
geneutraliseerd en mogen we 4-1 noteren. Ondanks de on-
zichtbaarheid van Martien tijdens de hele wedstrijd scoort hij 
twee keer. Elbert mag de andere treffer op zijn naam zetten. 
Uiteindelijk wordt het een verdiende overwinning met een 
mooie uitslag: 6-1.
En telt dan alleen het kampioenschap? Geef deze jongens 
een biertje en ze vermaken zich ook wel. Want voetbal mag 
dan je lust en je leven zijn. Gezelligheid en plezier is uiteinde-
lijk datgene wat echt telt. 

de kampioenswedstrijd!!!
De wedstrijd op zaterdag 11 mei tegen SVOW is van andere 
aard. Werd de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Sportlust 
een grote desillusie, vandaag wordt alles weer rechtgezet. De 
knappe mannenbrigade weet wat hen te wachten staat als er 
vandaag gewonnen wordt: bloemen, een bierdouche en de 
kampioensbeker. 
En er wordt gewonnen! Met een prachtige score van 5-0 ver-
slaan de mannen van Siveo niet alleen SVOW maar de hele 
competitie en alle kritiek. In de prachtige gele shirts wordt er 
feest gevierd op het veld, in de kantine en tot laat in de avond 
door heel Zegveld en Woerden heen. 

Ondanks dat in het feestgedruis de eerste butsen in de kam-
pioensbeker komen, heeft dit geen uitwerking op de fees-
tende kampioensbende. De triomftocht door het dorp, waar 
de mannen zo lang naar gesmacht hebben, maakt het hele 
seizoen in een klap goed. De beker ligt er al snel verlaten bij 
en is er meer aandacht voor de ‘koude buis’ dan de gewon-
nen trofee. Precies zoals een feest moet verlopen eindigt 
de avond zonder kleerscheuren en valt er de volgende dag 
genoeg te vertellen. 

Hendrik van Tuijl aka. De razende reporter
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VOLOP DRUKTE OP HET 
40e StratenvoetBal Prijs Lot nr Naam

1. Reischeque (t.w.v €450,-) 1959 Lauren Slof

2. Fiets (Stoof) 592 Diana van der Broek

3. ipad Mini 177 Arién Beukers

4. Ice watch 1713 Jordy Muller

5. dinerbon 2809 Melanie van Zijl

6. Waardebon schoonheidssalon Nienke 1498 Mark Bruin

7. kappersbon kapsalon zegveld 285 Jaco Biemond

8. kappersbon kapsalon zegveld 2112 Paulien Ton

9. waardebon go Sport 763 Cor Muller

10. Siveo fun pakket 411 Ivo de Boggende

De 40e editie van het stratenvoetbal kende 
een enorme toeloop. Op de Beemd gooiden 
meer dan 400 deelnemers zich in de strijd 
om de Zegveldse voetbalstraat van het jaar. 
En daarbij waren zowel bij de jeugd als bij 
de senioren heel wat figuren die normaal 
maar weinig of helemaal niet voetballen.

In de ochtend streden ruim 150 kinderen om de prijzen. Bij de 
jongsten won de Korensloot in een spannende finale met 1-0 
van de Broeksloot. Bij de wat oudere jeugd was de Alexander-
straat met 2-0 de baas over de Eikenlaan. In de middaguren 
was het de Alexanderstraat dat in een bloedstollende finale 
met 3-2 de Korensloot versloeg.

In de strijd om de penaltybokaal moest de jeugd de beste 
Siveokeepers Erik Streng en Mike Voorend passeren. Bij de 
jongste lukte dat Marnix Blonk het beste, terwijl bij de oudere 
jeugd Wilbert Kastelein alle penalty’s vlekkeloos benutte. 
Ook Luuk Bregman leek daarin te slagen maar zijn laatste 
strafschop stuitte vanuit de binnenkant van de paal toch 
naar buiten. 

De winnaars van de penaltybokaal.

de Straat
winnaarS  
van 2013

uitSlag grote verloting 2013
Bij het stratenvoetbal is tevens de trekking van de grote verloting bekendgemaakt.

Wat wij natuurlijk al lang wisten, blijkt ook uit allerlei onder-
zoeken en studies: de vrijwilligers worden steeds belangrijker! 
Vooral in de stedelijke gebieden worden inwoners meer en 
meer individualistischer en vraagt de burger van de toekomst 
zich vooral af “wat heb ik er aan, wat schiet ik er mee op? “. 
Dit betekent dat een groep mensen zich minder snel aan ver-
enigingen zullen binden en minder bereid zullen zijn zich voor 
de maatschappij in te zetten. Een deel van de toekomstige 
burgers woont in buitenwijken, werkt in de steden, dichtbij 
voorzieningen en winkels en richt zich vooral op individuele 
sporten zoals hardlopen, joggen, skaten, fitness, etc. 

Dit is een bedreiging voor het verenigingsleven en de maat- 
schappelijke organisaties, die het natuurlijk juist van de 
vrijwilligers moeten hebben. Hoewel wij bij Siveo – een echte 
dorpsclub – hier wellicht wat minder snel last van zullen 
ondervinden, is het toch goed om hier  aandacht voor te heb-
ben, want ook onze onvolprezen Japies, Ceessies, Koossies, 
Brammetjes, Leo’s, Dickies, Rinussen en Aries (leve de VUT-
TERS) “vergrijzen” natuurlijk! 
Het is goed dat wij als leden ons er van bewust blijven dat 
alleen “toeschouwer” zijn niet voldoende is en dat wij met 
elkaar verantwoordelijk zijn en blijven voor het voortbestaan 
van onze club. Wij zullen dus mét elkaar de handen uit de 
mouwen moeten steken en dit geldt natuurlijk ook voor de jon-
geren binnen onze club. Het is mooi te zien dat een belangrijk 
deel van onze jongeren dat ook daadwerkelijk oppakt. Velen 
verrichten bijvoorbeeld al bardiensten en helpen de jeugd te 
trainen, begeleiden en fluiten. En terecht natuurlijk…Want 
uiteindelijk is het toch vaak zo dat dankzij Siveo de jongeren 
op een heerlijke jeugd kunnen terugkijken. En zijn er dankzij 
Siveo ook niet veel vriendschappen en vriendenclubs tot 

stand gekomen? Schept dat ook niet een beetje een verplich-
ting richting je club om ook vrijwilliger te worden? Ja toch? 
Maar dit geldt natuurlijk niet alleen voor de jeugd, maar ook 
voor de senioren en damesleden en niet te vergeten voor de 
senioren die hun voetbalschoenen aan de wilgen hangen. 
Want stoppen met voetballen betekent toch niet dat je alle 
banden met je vereniging, waaraan je zoveel te danken hebt 
hoeft te verbreken? Je kunt trainer/leider worden, bardienst 
draaien of meehelpen aan het onderhoud van de terreinen, 
er is genoeg te doen en velen handen maken het werk echt 
plezieriger!

Dus: blijf betrokken bij je vereniging en doe mee als 
vrijwilliger!

Paul Vonk 

Vrijwilligers 
worden in de toekomst steeds belangrijker!

Vrijwilliger kun je zijn op vele manieren, niet alleen je eigen tuin-
tje maar ook de entourage op de Beemd.
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Zoals jullie de afgelopen maanden wellicht in de kranten hebben gelezen, woedt er in het 
stadhuis een ware financiële klopjacht. De gemeente Woerden komt geld tekort en heeft 
besloten dat de buitensportverenigingen hiervoor een financieel offer moeten brengen. 
Voor de buitensportverenigingen betekent dit een lastenverhoging van € 210.000. 
Siveo ’60 is het hier niet mee eens en trekt samen met de zusterverenigingen 
ScH’44 Harmelen en VV kamerik ten strijde. 

In 2009, bij de aanleg van het kunstgrasveld, heeft Siveo 
pittige onderhandelingen met de toenmalige portefeuillehou-
der gevoerd. Uiteindelijk zijn wij toen akkoord gegaan met 
een (toen al) behoorlijke huurverhoging en zijn de contracten 
getekend, ervan uit gaande dat wij hiermee een duurzame 
overeenkomst hadden. De wethouder heeft Siveo toen ook 
nog (‘zwart op wit’) toegezegd dat er een compensatie zou 
komen voor de drie kleine buitensportverenigingen. Het bleek 
al snel dat de belofte van een wethouder voor de politiek geen 
waarde heeft! Aan de raadsleden werd de vraag gesteld hoe 
zij zouden reageren als de bank in drie jaar de rente en aflos-
sing zou verdrievoudigen. Ook hierop reageerde de gemeen-
teraad wijselijk niet. Zij wisten immers best dat wij hiermee 
een punt hadden. 

Natuurlijk hebben wij ook de bijzondere positie van dorpsver-
enigingen onder de aandacht gebracht. De dorpsverenigingen 
leveren tenslotte een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid 
van de dorpen (sociale cohesie en opvang van de jeugd) 
en kunnen in die zin aangemerkt worden als publieke/maat-
schappelijke voorziening. Ook hierop had de gemeenteraad 
geen antwoord dan ‘dan moeten de prijzen in de kantine en 
de contributies maar omhoog of moeten nieuwe sponsoren 
worden gezocht’. 

Siveo betaalde vóór de aanleg van het kunstgrasveld nog 
€ 6.500 per jaar. In 2009 ging dat omhoog naar ongeveer € 
10.000 en nu wil de gemeente de huur verhogen naar maar 
liefst  € 30.000 per jaar! In enkele jaren dus een verhoging 
van € 23.500 per jaar, bovenop de vorige bezuinigingsronde 
waarbij de subsidie helemaal is geschrapt. 

Het  bestuur heeft zich samen met de zusterverenigingen fel 
verzet tegen deze absurde verhoging en voelt zich bekocht. 
Op basis van de in 2009 aan ons voorgelegde overeenkom-
sten en gedane beloften heeft Siveo destijds besloten mee 
te werken aan de realisatie van het kunstgrasveld. Als nu 
achteraf blijkt dat de huur drie keer zo hoog is dan destijds 
met ons is afgesproken, dan zouden wij op zijn minst andere 
afwegingen en wellicht andere keuzes hebben gemaakt, 
maar ook voor deze argumenten bleek de gemeente “im-
muun”. Uit dit alles lijkt het er op alsof dat de gemeente haar 
aandacht liever richt op de grote kern Woerden en een kleine 

kern als Zegveld er eigenlijk maar “bijhangt”. 
De drie verenigingen hebben de gemeente dan ook laten we-
ten dat zij beseffen dat ook zij een steentje moeten bijdragen 
aan de financiële problemen van de gemeente, maar dat de 
bedragen die nu worden genoemd niet aanvaardbaar zijn en 
dat er wat hen betreft geen overeenstemming is. 
 
Bij de behandelingen in de gemeenteraad, op 30 mei, hebben 
het CDA en Lijst van der Does nog geprobeerd de bezuiniging 
te verzachten, maar de meerderheid van de raad wilde daar 
niets van weten. Het bleek dat de collegepartijen vóór de 
vergadering de gelederen al hadden gesloten en dus was het 
debat eigenlijk een schijnvertoning. 

Wordt vervolgd………

Paul Vonk

BEzuINIgINgEN gEMEENtE 
WOERdEN RAkEN SIVEO 
SNOEIHARd!
politieke beloftes uit het verleden 

bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor de dames 
houdt het seizoen 
nooit op!
Ondanks het niet bereiken van de derde klasse heb-
ben de dames veel plezier gehad dit seizoen. Na het 
niet bereiken van de bovenste zes voor de winterstop 
werden de Siveo 
dames ingedeeld bij de onderste helft van de compe-
titie. Hierin hebben de meiden tot de zomerstop hun 
uiterste best gedaan en hebben zelfs nog even kans 
gehad op het kampioenschap. Helaas hebben ze het 
duel waar het echt om de titel ging verloren, waardoor 
ze eindigden op de tweede plek in de competitie. 

Ondanks het einde van het seizoen voetballen de 
dames gewoon door. Zo zijn de dames 25 mei naar 
Katwijk afgereisd voor een toernooi tegen allemaal 
3e en 4e klassers. Het weer hielp niet echt mee, maar 
toch werd er hard gestreden. Verder waren de dames 
goed vertegenwoordigd bij het stratenvoetbal van 8 
juni. Waarbij zelfs ondergetekende de cup mee naar 
huis mocht nemen met haar team. 

Zelfs na deze twee leuke activiteiten is het seizoen 
voor de dames toch nog niet voldoende afgesloten. 
Het weekend van 28 juni wordt nog een weekendje in 
de Katjeskelder doorgebracht. Ook hier wordt natuur-
lijk nog even een balletje getrapt en worden andere 
activiteiten georganiseerd. 
Eigenlijk houdt het seizoen nooit op voor de dames 
aangezien zij de hele zomer toch nog lekker door 
trainen op de woensdagavond. Wat een kanjers! 
Volgend seizoen gaan de Siveo dames er weer 
met frisse moed tegenaan. 

Ellet Versluis

Zaterdag 6 april was het eindelijk weer zover,  een 
Siveofeest!!  Dit keer met als thema de Sjonnie’s en 
Anita’s. Na de nodige voorbereiding waren wij er he-
lemaal klaar voor. Met de muziekapparatuur geregeld 
door Robert van der Wind en Dj Johan achter de 
draaitafel! Het duurde even voordat alle feestgangers 
er waren maar dat mocht de pret niet drukken. Van 
panterprintjes tot aan trainingspakken, veel mensen 
hadden weer flink hun best gedaan op een passende 
outfit bij het thema. Wat natuurlijk weer ontzettend leuk 
was!! Beginnend met een aantal ‘Sjonnie en Anita hits’ 
zorgde Dj Johan ervoor dat iedereen los ging op de 
dansvloer. Dat was een prima start voor een ontzet-
tend gezellige en geslaagde avond!  Bedankt weer 
allemaal! 

De activiteitencommissie 

SIVEOfEESt!

De laatste klaverjasavond van het seizoen 2012/2013 le-
verde een erg gelijkwaardig beeld op. Het verschil tussen 
de eerste plaats en de laatste plaats vormde geen 1000 
punten. Alleen het winnende koppel overschreed de 5000 

1. rina van Leeuwen en piet Muis 5140 punten

2. Leo pouw en Joop klei 4955 punten

3. Jopie de Hey en Hans van Heide 4828 punten

4. corné kuyer en kees Heikoop 4808 punten

5. Eric van den Hoeven en Jan van ameriongen 4660 punten

p. adri en dick van den Hoeven 4160 punten

Rina van Leeuwen en Piet Muis
winnaars bij Klaverjassen 

punten en dat was Rina van Leeuwen met Piet Muis.
De stand was als volgt:

De eerste 
klaverjasavond 
in het nieuwe 
seizoen is op 
vrijdagavond 
20 sept. 2013 
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 AFSCHEID
ANTON BROERS
 
Bij de laatste thuiswedstrijd van het seizoen werd ook 
afscheid genomen van onze hoofdcoach Anton Broers. 
Zeer waarderende woorden waren er terecht van zowel 
voorzitter Rikkert Versluis als van aanvoerder Erik Streng, 
namens de spelersgroep. 
En heel toepasselijke geschenken, zoals de Siveo sjoelbak 
met initialen. Ook Anton liet duidelijk blijken dat hij bij onze 
geel-blauwen met veel genoegen had gewerkt. 
Anton en Lonneke, veel goeds, en wij hopen jullie nog 
regelmatig terug te zien op de Beemd (zoals op de 
Klaverjasavonden).   

Dick van den Hoeven

Scheidsrechters 
bedankt!
De wedstrijden op de Beemd zijn ook dit seizoen weer in 
goede harmonie verlopen. Daartoe hebben de scheidsrech-
ters binnen onze vereniging een perfecte bijdrage geleverd. 
Ook namens de spelers daarvoor hartelijk dank … We kon-
den gelukkig weer op velen een beroep doen.

André Voorend

Zaterdagmorgen 20 april waren onze “vroege Siveo-
vogels” nog vroeger te “spotten” op de Beemd. Ze hadden 
afgesproken om met elkaar een ontbijtje te eten. Bram 
zorgde dat om 7.00 uur de tafel gedekt was en de koffie 
gezet. Leo, Cees, Cor, Jaap, Jan en Adri schoven aan 
terwijl Margriet de ontbijtjes uitpakte. Ze genoten van een 
vers croissantje met jam, een eitje, maar liefst twee be-
legde broodjes, een stukje fruit en vers geperste sinasap-
pelsap. Wat de één niet opat, werkte een ander wel naar 
binnen en er werd geassisteerd met het pellen van de 
eitjes, wat voor sommige best een aardig klusje is. 
Helaas kon Rinus niet van de partij zijn maar hij heeft 
ook vast genoten van een lekker ontbijtje samen met zijn 
gezin. Hij was namelijk 50 jaar getrouwd en daarom een 
weekendje weg.
Het ontbijt was een actie van de Jeugdvereniging Zegveld 
en de opbrengst kwam ten goede van een project van 
Desiree Treur die werkt in de sloppenwijken van Equador. 
Trouwens, onze eigen “vroege vogels”, die niet alleen op 

zaterdag vroeg te vinden zijn op de Beemd maar ook door de 
weeks bijna elke dag een klusje komen doen, eens verwen-
nen is ook een heel goed project... toch...?!!

Margriet

“VROEgE VOgELS” 
ONTBIJTEN BIJ ONS CLUPPIE VOOR ‘T GOEDE DOEL !

Ook de lagere seniorenteams (incl. vrouwenteams) starten 
direct in september met het DWF bij de eerste bekerwed-
strijden. De A en B junioren volgen in het eerste weekend 
van november, dus bij de eerste competitiewedstrijd na 
hun bekerwedstrijdenreeks.De C en D junioren volgen na 
de winterstop.

verdere invoering 
DIGITAAL WEDSTRIJD FORMULIER (DWF)

LEdENMutAtIES 
nieuw
Niels Balvert, Sanne Balvert, Dawid Borowiec, Mick Brak, 
Rick van Dommelen, Roel Groot Bruinderink, Nena Hage-
man, Jack Hendriks, Fay de Jong, Tim Kalshoven, Corné 
Kemp, Job van der Knaap, Vera van Loveren, Juup Ton, 
Esra Verdouw en Menno Vergeer.

Opgezegd
Levi van der Arend, Bas Balvert, Jeroen van der Belt, 
Sean Beukers, Michiel Blok, Stanley Blok, Ernst Jan van 
de Bor, Bartek Borowiec, Astrid Brak, Hilda Brak, Jarro 
Breedveld, Brooklyn Builu, Mariska Balvert, Annemieke 
van Dam, Yvanka Fierens, Christa de Groot, Jeremey 
Hanegraaf, Fred Hendriks, Michel Jansen, Corno de 
Leeuw, Sam Nieuwenhoff, Tanja van Oostrum, Robin 
Sangers, Pascal Schwegler, Vincent Schwegler, Rick 
Smeijers, Suze Timmerman, Aron Verburg, Marco 
Verhage, Marijke Vianen, Simone van der Wind, 
Chantal Wisseloo en Lieke van Zoest.

Overschrijving van/naar andere club:
Bastiaan Brak (van Benschop), Mike van der Steen 
(van Vep), Quincy Rodrigo (van Esto) en Vincent Blok 
(naar Sportlust).

Van spelend naar rustend lid:
Rick Voorend, Ronald Koster en Bennie Muller

Ledenbestand algemeen
Het totaal aantal leden komt hiermee op 382 en daarmee 
exact gelijk aan vorig seizoen, omdat er in de loop van het 
jaar meer aanmeldingen zijn geweest dan afmeldingen.

Pasfoto vervangende spelerspassen
Willen de volgende spelers z.s.m. een pasfoto inleveren. 
De passen zijn inmiddels (bijna) verlopen. Zonder geldige 

spelerpas mag er niet gevoetbald worden: 
Luuk Blonk, Coen Weerheim, Richard Vergeer en 
Kevin van Veldhuizen.

Carola Hageman 
  

  

 
Je naam staat in ons hart geschreven 

Het einde kwam veel te gauw 
Maar in gedachten blijft steeds leven 

Je liefde, zorgzaamheid en trouw 
 

Sterker dan de dood is de herinnering aan jouw leven, en die blijft. 
 

Wij willen iedereen bedanken voor het overweldigende medeleven, de mooie 
woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen 

na het overlijden van mijn lieve man en onze stoere papa 
 

Maarten de Bruin  
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht                                                                                                                                    

het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. 
 

Lucie de Bruin - van der Kooij 
Marion en Bob 

Marc en Jansien 
 

Bodegraven, april 2013 
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De uitslag van de Siveo-pool is als volgt.

De antwoorden op de vragen luiden.

Eric van den Hoeven
WINT SIVEO-POOL

1. Eric van den Hoeven 355

2. Arjan Noordhoek 350

3. Hand Bregman 315

4. rien woerde 290

5. kjell van den Hoeven 275

1. Hoeveel doelpunten maakt de top scoorder (Stef Kuyer) van SIVEO 1? 11

2. Hoeveel doelpunten maakt SIVEO 2 de hele competitie? 46

3. Hoeveel doelpunten maakt SIVEO  A1 de hele competitie? 42

4. Hoeveel doelpunten maakt SIVEO 3 de hele competitie? 50

5. Hoeveel  “kaarten” krijgen we (2x geel is rood = 3 st)? 33

Op 7 september houdt Siveo een “open dag”. 
Dat wordt echt een evenement voor jong en oud. 
Deze dag proberen we meer inzicht in het reilen en 
zeilen van onze mooie club te geven. Zo is er een 
wedstrijd om te kijken en voor de kinderen zijn er 
voldoende activiteiten om zich te vermaken. Een 
mooie combinatie van sportiviteit en gezelligheid 
(dit is waar Siveo voor staat). 
De sponsoren zullen de gelegenheid krijgen om 
zichzelf op de kaart te zetten. Kom dus allen en 
ervaar de sfeer bij Siveo.
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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)

Wedstrijd- Edwin Hoogerbrugge (0348-422927)
secretaris: 
  
Jeugdlotto: Leo Pouw

Het seizoen zit erop! Gelukkig zijn er weinig bijzonder-
heden geweest. De ME1 hebben het met een kampioen-
schap bekroond en zijn op passende wijze gehuldigd. 
Hiervan een apart verslag in dit magazine.

Op 24 mei hebben we het jaarlijks terugkerende slaap-
feest gehouden voor de E, F en ME1. Elders in dit blad 
vind je een verslag. Het was ook dit jaar weer een groot 
feest!

Op 7 juni hebben de pupillen van de week hún wedstrijd 
tegen de mannen van het eerste gespeeld. Helaas ein-
digde dit met een gelijkspel, maar ze hebben echt alles 
gegeven! Lees het verslag verderop in het Siveo Nieuws.
Op 21 juni gaan we nog Poldersporten in de Kwakel met 
de B, C, D en MC1. In het volgende Siveo Nieuws een 
verslag.

De voorbereidingen voor komend seizoen zijn alweer in 
volle gang. In samenwerking met de Technische Commis-
sie zijn de teamindelingen bepaald. De teamindelingen 
en trainingstijden e.d. staan elders in dit Siveo Nieuws en 
zullen begin Juli op de Siveo-site vermeld worden. Bij het 
schrijven van dit stuk missen we helaas nog één leider 
voor de F2 !!  We hopen dat er toch een ouder(s) bereid 
is/zijn om ervoor te zorgen dat dit team ook de nodige be-
geleiding heeft om deel te nemen aan de competitie. Zon-
der jullie hulp kunnen we het niet realiseren!
Tevens kunnen we altijd trainers voor de dinsdag en 
donderdag gebruiken voor onze pupillen (D, E en F). Trai-
ningstijden zijn vanaf 16.30 uur. Speel je in de B-junioren 
of hoger en lijkt het je leuk om een jeugdteam te trainen, 
meld je svp aan !!
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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Om 18:00 uur was iedereen er en kon er gegeten worden. 
De pannenkoeken konden niet genoeg rondgedeeld worden 
want er werd goed gegeten. Sommige kinderen maakten er 
een zooitje van, maar moesten dat (voor hen) jammer genoeg 
zelf opruimen. 
Na het eten was het tijd voor het spelencircuit. Corné en 
Arnold hadden diverse leuke spellen bedacht zoals blikgooi-
en, slalom lopen met een bal, skippyballen, lopen met een 
pollepel en pingpongbal enz..

De kids konden hier heerlijk hun energie kwijt wat wel nodig 
was na al die pannenkoeken met suiker. De spelletjes werden 
afgesloten met touwtrekken. Wat waren ze fanatiek!
Na wat gedronken te hebben stond er een voetbaltoernooi 
op het programma. Alle teams waren door elkaar gehaald 
zodat groot en klein samen moesten voetballen. De elftallen 
Barcelona, Chelsea, Bayern Munchen en Real Madrid hebben 
álles gegeven!

Na het voetballen nog een ijsje en vervolgens werden om 
21:15 uur de kleinsten opgehaald. Met de overgebleven kin-
deren hebben we het inmiddels legendarische eierenroofspel 
gedaan. Hiervoor moesten takken verzameld worden die later 
weer voor het kampvuur gebruikt konden worden.

Het kampvuur werd gehouden onder de bezielende leiding 
van Ton Steenbergen. De meiden hadden het al snel gezien, 
maar de jongens konden er geen genoeg van krijgen. Er wer-
den verschillende liedjes gezongen en het was erg gezellig!
Vervolgens naar de kantine, pyjama’s aan en naar bed… 
Niet dus… Sommige kinderen bleven wel in bed om film te 
kijken maar een aantal anderen vonden het nog niet genoeg 
en hielden een kussengevecht. 

Op 24 mei organiseerden wij weer het jaarlijkse slaapfeest. De aanmeldingen druppelden 
binnen en de organisatie kon aan de slag! Spellen bedenken, boodschappenlijsten maken 
en inkopen doen, leiders en trainers vragen te helpen, ‘pannenkoekmoeders’ regelen, 
alles klaarzetten enz….

wist u dat
•  Er meer dan 60 kinderen waren in de avond?
•  Er 32 kinderen bleven slapen?
•  Er 27 pakken pannenkoeken nodig waren?
•  Er 13 moeders bereidt waren om deze te bakken?
•  We het erg getroffen hebben met het weer, want de voorspellingen 
    waren slecht!!
•  Er heel veel trainers/leiders geholpen hebben, waarvoor onze dank!
•  Bij navraag het eierenroofspel toch wel het meest populair was?
•  Het kampvuur toch best wel spannend was?
•  De jeugdcommissie weer wat nieuwe liedjes heeft geleerd 
   (p-p-p-paardevlees?!?!?)
•  De leiding het om 03:00 uur wel genoeg vond en er niet meer 
    gepraat mocht worden?
•  Er om 04:00 uur nog steeds 2 kinderen klaarwakker waren!
•  Er sommige kinderen/leiders vreselijk kunnen snurken?!
•  Om 05:15 uur de eerste weer wakker was?!
•  Er kinderen van de E1 het jammer vinden dat ze volgend jaar 
   niet meer mogen komen…

Het heeft lang geduurd voordat iedereen rustig was maar de 
leiding heeft toch nog zo’n anderhalf uur (!) kunnen slapen.
Om 06:30 uur moest iedereen wakker zijn, maar om 05:30 
uur waren de meesten al wakker. Na een pittige ochtend-
gymnastiek werd er ontbeten met elkaar. De kinderen waren 
opvallend rustig…
Moe maar voldaan werden de kids opgehaald om 08:30 uur 
en ook dit jaar was het weer een groot succes!

groet van de Jeugdcommissie,
Arnold Beiboer, Corné Kuijer, 
Els van Dam en Cora Loenen-Kastelein

SlaaPFeeSt  
E,  F  EN  ME1, WEER EEN GROOT SUCCES!

Dankzij de inzet en bijdrage van Frank de Bruijn & Ouwejan 
kunnen peuters en kleuters weer lekker gebruik van de speel-
plaats bij Siveo. Na de aanleg van het kunstgrasveld werd 
een speelhuisje aangeschaft vanuit de bijdrage door Trouw 
Aan Geel-Blauw, onze supportersclub. Daarna werd door 
Frank de Bruijn & Ouwejan een hek geplaatst, zodat duidelijk 
was waar de peuter en kleuterbrigade zich kon uitleven.
Toen de oude speeltoestellen er nog stonden, bood het hoge 
gras op die plek altijd voldoende bescherming. Maar al gauw 
bleek de nieuwe speelplaats zo’n succes dat na enkele weken 
het gras volledig was verdwenen, de eerste builen en bulten 
behandeld moesten worden en sommige als zwarte piet uit 
de ‘modderpoel’ kwamen lopen. Tijd voor actie!

Na wat uitzoekwerk door Hans Bregman kwamen de eerste 
oplossingen op tafel. Een ding werd duidelijk: aan elke oplos-
sing hing een stevig prijskaartje. Frank de Bruijn werd weer 
gevraagd om mee te denken. En het werd meer dan alleen 
denken, want uiteindelijk werkte hij het plan uit, kocht de ma-
terialen in en richtte de hele speelplaats opnieuw in. 
Belangeloos en voor niets! Frank, namens de peuter-en kleu-
terbrigade, hun ouders en bestuur ontzettend bedankt voor 
het opknappen van de speelplaats. 

veilig en Schoon SPelen
Zonder jouw hulp en bijdrage hadden we veel meer tijd nodig 
gehad om dit te realiseren. Het geeft een rustig gevoel dat 
kinderen weer een veilige en schone eigen plek hebben om 
te spelen.

Ronald Koster
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Siveo-b1, met aanvallend 
voetbal…….  Steeds beter, 
een knappe 2e plek !!, 

Na de zomervakantie begonnen we met een “volle” selectie 
van maar liefst 15 spelers. Na de voorbereiding startten we 
vol goede moed aan de bekercompetitie. Maar daar bleek 
meteen dat we nog niet echt op elkaar ingespeeld waren en/
of de goede tactiek nog niet hadden gevonden. Zo gingen 5 
van de 6 wedstrijden min of meer kansloos verloren en we 
boekten slechts 1 gelijkspel.

Het gevolg was dat we voor de competitie een klasse lager 
ingedeeld zouden worden. Nu moest het toch echt eens gaan 
lukken !!  Helaas gingen echter de eerste 2 wedstrijden weer 
verloren en in november haalden we ons 1e punt door een 
gelijkspel uit tegen Olympia. De wedstrijd daarna kwam de 
ommekeer; we stonden min of meer kansloos achter tegen 
SPV en we besloten “alles op de aanval” te gaan spelen. 
Dat hielp. De wedstrijd “kantelde” en de spelers van SPV 
raakten steeds meer van slag waardoor er na een spannende 
wedstrijd 5-5 op het scorebord kwam te staan!
Bemoedigd door dit goede resultaat en het aantrekkelijke 
spel besloten we op deze “aanvallende” weg verder te gaan. 
Het duurde even voordat iedereen doorhad dat je ook met 
een 4-4-2 opstelling best aanvallend kunt voetballen, maar 
toen het kwartje eenmaal bij vrijwel iedereen gevallen was, 
was er bijna geen houden meer aan. We raakten steeds meer 
ingespeeld, het zelfvertrouwen groeide en we wonnen vrijwel 
iedere partij en soms ook met echt grote cijfers waardoor we 
uiteindelijk zelfs (op doelsaldo weliswaar) als 2e zijn 
geëindigd !!

Ondanks onze “volle” selectie hebben we door blessures en 
ander ongemak regelmatig spelers vanuit de A en de C mee 
moeten vragen om een volwaardig team op de been te 
brengen. Jongens en leiders hartelijk dank voor jullie hulp!

Een kort overzicht van de spelers die dit jaar in de selec-
tie van de B hebben gespeeld;

kevin van der Meer
Hoewel hij niet de snelste is heeft hij een geweldig inzicht 
in de positie op het veld en een verwoestend schot. Ondanks 
dat zijn ambities eigenlijk op het middenveld of zelfs de aan-
val liggen kwam hij dit jaar als vrijwel onpasseerbare 
vleugelverdediger het best tot zijn recht.

Matthijs Bakker
Matthijs  was dit jaar onze laatste man en ontpopte zich 
daar als de echte leider van het team. Hij was de natuurlijke 
aanvoerder en dat beloonde het team door hem de aanvoer-

Siveo-B heeft zich in de loop van het seizoen sterk ontwikkeld. 
Nadat de knop werd omgedraaid, meer de aanval werd gezocht en 
het zelfvertrouwen groeide, pakten zij alsnog een mooie 2e plek. 

dersband te geven. Hij stuurde het hele team aan, gaf waar 
nodig rugdekking en “schoof in” waar en wanneer dat mogelijk 
was.

Jasper Stolwijk  
Jasper was onze aanvallende middenvelder. Met zijn 
enorme inzet en loopvermogen draaide hij menig tegen-  
stander dol en verleende waar mogelijk ondersteuning in 
de aanval. Ook verdedigend deed hij zijn werk en als de bal 
eenmaal veroverd was, was hij in no time weer voorin te 
vinden.

Jelle Lehman
Jelle is onze “stille kracht” op links. Als linkervleugelverdedi-
ger is hij net zo moeilijk te passeren als Kevin op de andere 
vleugel. Ook op links op het middenveld kan hij goed uit de 
voeten. Jelle heeft een “fijne” trap die nogal eens van pas 
komt bij corners en andere standaardsituaties.

Michiel Blok
Michiel speelde dit jaar meestal rechts op het middenveld. 
Hij had altijd een zeer goede inzet en droeg zijn steentje bij 
aan het resultaat. Trok gaten en zorgde dat hij aanspeelbaar 
was als we in de aanval waren, pikte regelmatig een doel-
puntje mee en liep de gaten dicht als we in de verdediging 
waren. Jammer dat hij besloten heeft volgend jaar te 
stoppen i.v.m. zijn studie.

Yourit de Jong
Yourit speelde dit jaar, als vanouds, in de spits en is ook 
een “echte” spits. Dat betekent dat de meest wonderschone 
doelpunten soms afgewisseld worden met de meest jammer-
lijke missers. Yourit is dit jaar onze topscorer geworden en 
dat betekent dus dat zijn rendement meer dan voldoende 
is geweest.

david Vermeij
David is qua postuur niet de grootste maar wel iemand die 
zich in zijn taak als verdediger en zijn tegenstander (hoe groot 
die soms  ook is) vast kan bijten. Dat ging dit jaar steeds 
beter totdat……de wintersportvakantie kwam en hij tijdens 
het snowboarden zijn beide benen brak !!  Jammer David, 
we rekenen erop dat je er volgend seizoen gewoon weer als 
vanouds staat !!

Luuk Blonk
Luuk vormde dit jaar samen met Yourit onze 2 mans aanval. 
Hij zoekt altijd de ruimte achter de verdediging en weet zo al-

tijd zijn goaltjes mee te pikken. Kwam door een blessure pas 
wat later in het seizoen op dreef, anders had hij zeker Yourit 
bedreigd als topscorer.

Joeri pels
Joeri heeft vorig jaar zomer een zware operatie ondergaan 
die gelukkig goed voor hem afgelopen is. Hij verwachtte 
zelfs na de winterstop weer mee te kunnen voetballen, maar 
na een paar trainingen in de herfst bleek dat hij zich niet zo 
lekker vrij kon bewegen als hij gehoopt had. Hij heeft daarom 
besloten te stoppen met voetbal. Wij betreuren dit uiteraard, 
maar zijn blij dat zijn gezondheid weer tip top in orde is.

Jeremy Hanegraaf
Jeremy maakte dit jaar weer een comeback. Hij trainde volop 
mee en het begin was zeer veelbelovend! Luuk was gebles-
seerd en hij vormde samen met Yourit een zeer gevaarlijk 
aanvalskoppel.  Helaas kwam daarna de klad er een beetje 
in, Jeremy trainde minder en werd daardoor minder opgesteld 
en raakte ook een beetje uit vorm.  Halverwege het seizoen 
besloot hij ook om helemaal met voetbal te stoppen om te 
kunnen gaan werken. Wij vonden dit erg jammer en hadden 
Jeremy er graag bij gehouden.

Bartec Borowic
Bartec heeft dit seizoen grote stappen gemaakt, heeft zich 
ontwikkeld tot een echte bal afpakker op het middenveld door 
altijd vol druk te zetten op zijn tegenstanders. Jammer dat hij 
besloten heeft volgend jaar te stoppen omdat hij gaat werken 
op zaterdag .

corno de Leeuw
Ook Corno ging het dit jaar steeds beter doen, ook hij vond 
het prachtig om een tegenstander kort op de huid te zitten 
wat weer veel balbezit opleverde voor het team. Corno heeft 
de laatste wedstrijden niet meer meegedaan i.v.m.  werk op 
zaterdag.

pim van Oostrum
Onze verdedigende middenvelder een echte stofzuiger met 
veel loopvermogen die ook met goede passes onze spitsen 
aan het werk zet. Pim heeft dit jaar ook een ongelukje gehad 
met skiën (pols gebroken)en heeft daardoor niet alles (voluit) 
kunnen spelen. Pim  vindt  het niet zo leuk als hij voor het 
team een linie terug moet want dan kan hij niet lekker mee-
doen in de aanval of kort erachter.

paul Vergeer
Heeft na een wat weifelend begin een zeer goed seizoen 
gekeept  en is met zijn coaching van achteruit een belang-
rijke waarde voor het team. Paul heeft ons met soms knappe 
reddingen regelmatig voor een achterstand behoed. Paul wil 
volgend jaar gaan voetballen i.p.v. keepen.

Bart Stolwijk
Bart was dit jaar onze voorstopper. Hij heeft menig tegen-
stander tot wanhoop gedreven omdat, als ze dachten hem 
gepasseerd te zijn, zij hem nog minimaal 3x tegen kwamen. 
Bart kan meer als alleen een man uitschakelen, maar nam 
deze taak dit jaar zo serieus dat hij daardoor te weinig aan 
zelf voetballen toekwam.(mooi doel voor komend jaar).

Brian Smit
Dit jaar onze vaste vlagger, altijd eerlijk en altijd van de partij. 
Bedankt voor je inzet en volgend jaar weer lekker voetballen!!!

de leiders,
Eric en Piet
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C1- JONgENS Tegen Vaders!

Het spel speelde zich voornamelijk af op het middenveld. 
De duels werden niet uit de weg gegaan. Zeker niet als je ei-
gen zoon voor je komt staan of aanlopen. Soms waren er wat 
opstart probleempjes om op snelheid te komen (of te blijven). 
Toch kwamen de zonen niet echt door de verdediging van de 
vaders. Er werd dapper stand gehouden. 

Veel schietkansen waren er niet. Na 10 minuten was er een 
aanval van de vaders maar werd in de kiem werd gesmoord 
en direct gevolgd door een lange pass naar ‘natuurlijk’ C1 
spits Wilbert. Die kwam alleen voor de keeper te staan. 
Dan ben je eigenlijk al kansloos en met een net tikje wist 
hij de keeper Ton van Westerop te passeren: 1-0 voor de 
zonen. Dat werd met gejuich gevierd. Ha, de vaders werden 
ingemaakt. Nou dat viel wel mee. Over en weer wat kleine 
kansjes. Klaas Heemskerk probeerde samen met Jan Willem 
Kastelein en Kees Lehman door de linies van de C1 te bre-
ken. (Gerard Verdouw, Joost van der Horst en Bob Markman 
zorgden er voor dat ze niet te makkelijk op ons doel konden 
schieten. Arnold Verhoef probeerde over links en rechts het 
doel te bereiken. Op het moment van de rust kwam het water 
met bakken uit de lucht en drijfnat stonden we in de tribune 
even af te wachten. Na de hoosbui en nat gingen we de strijd 
weer aan voor de tweede helft.

Al een tijdje geleden kwam de vraag vanuit de spelers van de C1 om een tegen het eind van 
het seizoen tegen de eigen vaders te spelen. Dus dat werd even overlegd. Willen we dat de 
jongens wel aan doen? Even een mailtje rond gestuurd en een aantal vaders was bereid om 
de strijd aan te gaan.

Zaterdagochtend 15 juni verzamelde iedereen zich op de Beemd. De jongens vol strijdlust 
om die vaders een poepje te laten ruiken en de vaders die zich niet van het veld wilde laten 
spelen. Er werd gespeeld op een half veld vanwege het aantal vaders dat aanwezig was. 
Een heel veld zou nog wel eens ademnood kunnen veroorzaken. Jasper de Kruijf was de 
scheidsrechter en er werd 2 x 15 minuten gespeeld. Tijdens het inlopen was er een klein 
buitje en donkere wolken aan de hemel. Maar we lieten ons niet kisten. 

Een beetje hetzelfde verhaal. Veel strijd en weinig echte 
kansen. Halverwege de tweede helft werd de bal vanuit 
de spelveld van de C1 door het midden gespeeld richting 
Wilbert, Ton van Westerop dacht, ‘die is voor Joost van der 
Horst’ maar Casper zette nog net zijn voet er tussen en gaf 
de bal nog een extra zetje waardoor Joost van der Horst de 
bal net niet kon bereiken en Wilbert wederom de bal langs de 
keeper pareerde. Oei, 2-0 voor de zonen. Stan ging graag de 
duels aan met zijn vader die hem maar al te graag dwars zat. 
Mathijs probeerde zijn vader eruit te lopen wat soms wel en 
soms net lukte. Yaniek probeerde zijn vader te ontlopen. Dave 
probeerde deze wedstrijd ruimte te krijgen om te scoren en 
was vaak voorin te vinden. 
Op het middenveld probeerde Gerard Verdouw de zaak te 
controleren. De vaders kregen een hoekschop. Gerard Ver-
douw nam de hoekschop en de bal bereikte Bob Markman die 
de bal netjes achter de doellijn tikte. 2-1  De eer is vast gered. 
Dat zat ze niet lekker. Vol gas er tegen aan. Het weer klaarde 
zowaar op. Nog even aanzetten. Wilbert kreeg nog enkele 
kansen maar stuitte op de keeper. Stan kreeg in het vizier 
van het doel een vrije trap. Nou, dan weet je het wel. Bukken. 
Gelukkig schampte de bal op de schouder van Jan Willem 
Kastelein over het doel. Één minuut voor tijd wordt Klaas 
Heemskerk in een duel met Casper aangetikt voor doel van 

de zonen en ging onderuit (show?, moeheid?).  Penalty, daar 
waren de zonen het natuuuurlijk niet mee eens en de scheids-
rechter werd beschuldigd van partijdigheid en omkoping. 
Casper stond op doel en dus was vader Ton van Westerop 
de aangewezen persoon om de penalty te nemen.  Was het 
angst???  Casper maakte ineens plaats voor Wilbert want hij 
zou die bal wel even gaan tegen houden. Niet dus. De bal 
naar links, Wilbert naar rechts. 2-2. Dat was dan ook direct de 
eindstand. Eigenlijk een beetje geflatteerd want de zonen wis-
selde steeds 2 spelers terwijl de vaders de volledige wedstrijd 
uitspeelden zonder wissels (échte DIE HARDS). 

Na afloop een lekker bakje koffie of een AA’tje met een 
chippie. Er werd met tevredenheid teruggekeken op een 
geslaagde wedstrijd en was er wederom een discussie of 
de penalty toch wel terecht was. Tja, zo lopen de zaken. We 
moeten eerlijk toegeven, vol gas geven gaat toch niet meer 
zo makkelijk als je wat ouder bent. Het was een heerlijk potje 
voetballen, voor herhaling vatbaar. Inmiddels werd ook de 
hemel blauw en scheen het zonnetje. Namens Joost en Ton 
iedereen bedankt voor de inzet en succes voor het volgend 
seizoen.

Ton Westerop

leerzaMe
SPelregelavonden 
VOOR C-JUNIOREN
In april zijn er op de Beemd twee avonden gehouden voor 
de C-junioren om de spelregels nog beter onder de knie 
te krijgen. Dat gebeurde onder leiding van KNVB-referee 
Joost Hoogerbrugge, die op een zeer begrijpelijke wijze de 
regels onder de aandacht bracht. Via de beamer werden 
de regels toegelicht met praktijkvoorbeelden die door 
de scheidsrechtersvereniging beschikbaar zijn gesteld. 
De jeugd reageerde zeer betrokken met een aantal zeer 
goede vragen. Dat kwam uiteraard de levendigheid ten 
goede. De laatste avond werd er nog een soort toets afge-
nomen wat ook met redelijk succes werd beantwoord. We 
hopen dat het een goede uitwerking heeft in de praktijk en 
verwachten dat het leidt tot nog wat meer begrip en res-
pect voor de scheidsrechter. Joost en ik hadden althans 
een goed gevoel over deze leerzame avonden.

Rinus Hoogerbrugge

De pupillen 
van de week tegen 
het vlaggenschip
Op 7 juni mochten de pupillen van de week aantreden 
tegen de grote mannen van ons vlaggenschip. Eerst na-
tuurlijk flink eten! De pupillen lieten zich - samen met 
de grote mannen - de patat goed smaken. Na zich 
razendsnel te hebben omgekleed was het tijd voor de 
aftrap.De pupillen hebben gevochten als leeuwen maar 
helaas moesten ze genoegen nemen met een gelijkspel 
namelijk 2-2. Na eerst nog een watergevecht gehouden 
te hebben, kregen ze allemaal een certificaat en een zak 
snoep. Edwin de Kruijf stopt met de begeleiding van de 
pupil van de week en kreeg hiervoor een certificaat voor 
‘de eeuwige jeugd’! 

Edwin: nogmaals dank voor alles!

 Namens de jeugdcommissie, 
 Cora Loenen-Kastelein

De jeugd reageert zeer betrokken. 
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JuIStE OMStANdIgHEdEN 
BIJ PuPPY-tOERNOOI
Op zaterdag 1 juni stond het puppy-toernooi op het 
programma bij Siveo. Een heel jaar is er getraind om 
op dit moment te kunnen pieken. De vorige edities 
tegen KDO en VEP zijn met wisselend succes afge-
werkt. We besloten dus dat het dit jaar niet aan de 
omstandigheden mocht liggen. Alle ballen waren hard, 
de veldjes lagen er door hulp van Jaap Muller strak bij 
en met dank aan Peter en Margriet Vermeij hadden 
we dit jaar ook een flitsend tenue. Alleen het weer 
werkte niet echt mee. Er stond veel wind en de zon 
liet zich niet zien.
Om kwart over 10 stonden alle pups klaar voor de 
fotosessie. Wie denkt dat er veel pers aanwezig is bij 
een gemiddelde training van Ajax of Feyenoord, had 
eens een kijkje moeten nemen bij ons puppy-toer-
nooi…Om half 11 stonden de 3 Siveo-teams klaar om 
de 3 VEP-teams te bestrijden. Ondanks de gedegen 
voorbereiding konden niet alle VEP aanvallen worden 
afgeslagen en verdwenen er helaas toch een aantal 
ballen in de Siveo doeltjes. Resultaat was dan ook dat 
de meeste wedstrijdjes verloren gingen. 
Na de limonade werd om half 12 nog een wedstrijdje 
gespeeld tussen alle 20 Siveo-puppy’s en 20 VEP-
ukkies. Ook deze wedstrijd ging helaas verloren. Zal 
het dan toch aan het weer gelegen hebben? Gelukkig 
was er voor alle deelnemers een medaille na afloop 
en smaakte de patat er niet minder om.

Edwin de Kruijf

SIVEO E2, 
Na een sterk begin ,
Een winters Dalletje,
…. Maar zij geven niet op !!
Tot aan de winterstop was de E2 dit seizoen onge-
slagen. Zelfs in de voorronde van de bekercompetitie 
werd niet verloren. Begin december werd helaas 
verloren in de 1e ronde van de knock-out fase. Tegen 
NSV werd een achterstand twee keer goedgemaakt en 
daarna kwam de E2 zelfs op een 3-2 voorsprong. Vlak 
voor het einde maakte NSV 3-3 en moesten beslis-
sende penalty’s worden genomen. Helaas was NSV 
net iets beter en werd de E2 uitgeschakeld.

Na de winterstop was de drive een beetje weg bij de 
E2. Waarschijnlijk door de toch barre omstandighe-
den (koud, sneeuw, wind, regen) raakte de E2 in een 
winterdepressie en werden kort na de winterstop veel 
wedstrijden verloren. Ondanks de goede inzet en vele 
reddingen van Damian Sangers op doel en de ver-
dedigers Bart Lagerweij en Floris Verburg kregen we 
teveel doelpunten tegen. Het middenveld met Damian 
Plomp en Mohammed Saïd Ali verdedigt altijd vooruit 
en probeert de ballen goed aan te leveren bij Vincent 
Broer op rechts, Lex Hoogeveen op links en Jeroen 
Frasa in de spits. 
Toen het voorjaar leek te beginnen kwam ook de vorm 
weer een beetje terug. De allerlaatste uitwedstrijd 
tegen DONK werd in de stromende regen gespeeld 
en aan de temperatuur was nog niet te merken dat 
het voorjaar was. Met goed voetbal kwam de E2 op 
een voorsprong 4-1. Daarna waren er nog kansen op 
een grotere voorsprong. Helaas ging het thuispubliek 
achter hun eigen club staan en scoorde DONK in de 
laatste 10 minuten 4 keer.  Hierdoor verloor de E2 
alsnog met 5-4. 
Al met al een wisselend seizoen voor de E2, waarbij 
we zeker de ouders willen bedanken die ook als sup-
porter bij de (uit)wedstrijden aanwezig zijn geweest.

Wim Frasa
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Het seizoen begon voor ons op 1 september. We hadden 
net twee trainingen gehad en moesten gelijk aan de bak in de 
bekercompetitie. We zijn begonnen met een negental meiden 
waaronder ook en paar meiden die voor het eerst gingen 
voetballen. De resultaten waren wisselend. Aan de hand van 
deze uitslagen werden we ingedeeld in een najaarscompeti-
tie. Deze duurde tot half februari. We zijn deze competitie 
als 4e  geëindigd: vier wedstrijden gewonnen en vier verloren. 
We waren blij met deze goede resultaten aangezien we toch 
een vrij nieuw team hadden!

Na deze competitie werden we ingedeeld in de voorjaarscom-
petitie. Dit was een dubbele competitie, wat later bleek, want 
we speelden vier keer tegen elkaar: Alphense Boys en ARC 
uit Alphen aan den Rijn en Alkmania uit Roelofarendsveen. 
De eerste zes wedstrijden werden allemaal in winst omgezet 
en dus gingen we al een klein beetje aan het kampioenschap 
denken. Maar ja,  we moesten er nog zes…
Uiteindelijk konden we thuis tegen Alphense Boys een goede 
stap in de richting van het kampioenschap zetten, maar de 
spanning werd ons teveel en we verloren met 2-6. 
De volgende wedstrijd was uit tegen ARC. We kwamen eerst 
op achterstand, maar toch kwamen we op  3-4 voor. Helaas 
konden we dit niet vasthouden en we gingen met een gelijk 
spel van het veld af; misschien liet de scheidsrechter wel 
erg lang door spelen?

Er was echter nog niets aan de hand, als we de komende 
twee wedstrijden maar met winst zouden afsluiten. Onze 
volgende wedstrijd was thuis tegen ARC. Op een uitverkochte 
BEEMD, begonnen we met de wedstrijd. We konden nog 
geen kampioen worden, maar we moesten eigenlijk wel win-
nen. De spanning was te snijden en uiteindelijk werd in de 
laatste minuut de winnende treffer gescoord. We gingen met 
een 3-2 overwinning van het veld! De ontlading was groot, 
want nu wisten we dat de laatste wedstrijd uit bij Alphense 
Boys zelfs met een gelijkspel mocht worden afgesloten.
Op maandagavond 3 juni gingen we vol goede moed richting 
Alphense Boys voor onze kampioenswedstrijd, wetende dat 
de tegenstander misschien nog wel moe zou zijn van het 
slaapfeest van de dag ervoor…

De opstelling was bekend en omdat we de speelsters van 
Alphense Boys inmiddels hadden leren kennen, maakten we 
gebruik van onze tactiek om het gevaarlijkste meisje van de 
tegenstander goed dwars te zitten. Dit bleek een goede zet! 
Bij rust was het gelukkig nog 0-0, maar wat was het span-
nend. En het zou toch leuker zijn om met echte winst van het 
veld te gaan…

Uiteindelijk viel het enige doelpunt van de wedstrijd aan onze 
kant: het was 0-1 en het kampioenschap was een feit! Na 
het laatste fluitsignaal werden we gefeliciteerd door al onze 
meegekomen, enthousiaste supporters, maar ook door onze 
sportieve tegenstanders . De jeugdcommissie van SIVEO 
verraste ons met bloemen. Meiden, we zijn trots op jullie en 
willen jullie bedanken voor jullie enthousiasme, samenwerking 
en inzet. 
Op vrijdagavond 7 juni hebben we een leuke afsluiting 
gehad van het seizoen en gelegenheid genomen om het kam-
pioenschap nog ècht te vieren. Eerst hebben we lekker patat 
gegeten in de kantine. Ondertussen versierden de moeders 
van de kampioenen de fietsen met gele en blauwe ballonnen 
en slingers. Waarna er, onder veel lawaai van toeters en bel-
len, een rondrit werd gemaakt door de Zegveldse straten.
Tot onze verrassing werden we begeleid door onze plaat-
selijke wijkagent op zijn motor! Met de sirene aan, moest 
iedereen ons wel horen en we hadden veel bekijks.

Bij terugkomst op de BEEMD stond ons nog een wedstrijd te 
wachten: de moeders, verkleed, tegen de dochters. De winst 
was, niet echt verrassend, voor de dochters. Ook blonken de 
moeders niet uit in penalty schieten…
Tot slot aten we met elkaar nog een ijsje en kregen alle 
meiden een kampioensbeker als herinnering aan dit mooie 
seizoen… een zeer geslaagd seizoen! Meiden bedankt.

Arend Jacob van der Knaap en 
Corrine van der Horst

sIVeo Me 1 
VIERT hET
KAMPIOENSChAP 
UITBUndIg !!!

Achter vlnr: Corrine van der Horst (leidster), Dena Schouten, 
Rosalie van der Knaap, Tiffany Blok, Arend Jacob van der Knaap 
(leider), Simone Balvert en Marileen de Leeuw (trainster)

Voor vlnr: Karlijn van der Horst, Amber Moes, Ilse van Dam, 
Manou Ton, Dewi de Jong en Sanna Beiboer

  PUPILLEN VAN DE WEEK SIVEO-1

pupil roald Hoogerbrugge karlijn van der Horst rosalie van der knaap
wedstrijd Siveo ’60 1 – SPV ’81 1 Siveo ’60 VR1 – HPSV VR 1 Siveo ’60 VR1 –  Linschoten VR1
datum 4 mei 2013 13 april 2013 20 april 2013
Eindstand 6-1 2-2 2-0
Balsponsor Go Sport Bouwkosten adviesbureau H. Ton W.J. Vonk
Jouw team/leid(st)er E1/ Jan de Jong & Edwin 

Hoogerbrugge
Mijn leidster is mijn mama, 
Corrine van der Horst, en de leider 
is Arend Jacob van der Knaap

Mijn leidster is Corrine van der 
Horst en de leider is Arend Jacob 
van der Knaap

Jouw positie Linkshalf Links op het middenveld Op het middenveld, mid-mid
Leukste positie Linkshalf Waar ik meestal sta, 

links op het middenveld
Spits, omdat je dan niet 
helemaal mee terug hoeft, 
maar wel kan scoren!

Favoriete club Ajax Ajax Ajax en Siveo
Favoriete speler Viktor Fischer Eva en Merel van der Horst. Dit 

zijn mijn nichtjes, zij spelen bij 
Sportief.

Christiano Ronaldo

Favoriete speler Siveo Perry Voorend Ilse van Dam Kim Verhage, Ellet Versluis en 
Bea van Amerongen

Man of the match Perry Voorend Denise Groenendijk Kim Verhage
Leukste op pupillendag De aftrap Scoren! In de aanval gaan en scoren
Leukste moment 
van de wedstrijd

De doelpunten van Siveo Dat Siveo scoorde! Dat Siveo scoorde

gescoord als pupil Jazeker!
Hobby's Voetbal, muziek luisteren Voetballen, tv kijken, lezen, buiten 

spelen en dwarsfluiten
Voetballen!!

Favoriete eten De velderwten van oma 
Hoogerbrugge, en de 
groentesoep van opa Vink

Spaghetti met tomatensaus Patat

wil je verder nog iets 
vertellen?

Dat het een hele leuke 
dag was!

Dat het heel leuk is om pupil van 
de week te zijn!



32 Siveo nieuwS 2013 - 3 33Siveo nieuwS 2013 - 3

JEUGDTOERNOOIEN 
2013

De hele week met spanning uitgekeken naar de weersver-
wachting van zaterdag 25 mei. Het begon met 90% kans op 
regen. Daarna 70%, gevolgd met een verwachting van regen 
vanuit het noorden. We namen dus geen risico en zetten de 
tent op om bij regen in ieder geval droog te regisseren. Wel zo 
prettig. Nou, het werd een prachtige dag. Ook de temperatuur 
viel mee. Alleen een frisse wind, maar dat kon ons niet deren. 
Ook waren we in volle verwachting of iedereen zou komen 
opdagen en op tijd zou zijn. Dat deed iedereen. Bij aankomst 
kreeg iedereen een drinkbeker welke werd gesponsord door 
de Rabobank. We startten dus heerlijk op tijd. 

De ochtend was voor de D teams en de middag voor de 
C1 en MC teams. Het werd een heerlijke dag met fairplay 
voetbal, weinig onvertogen woorden en redelijk gelijkwaar-
dige teams. Iedereen had kansen. Teams uit Odijk, Culem-
borg, Kamerik, Aalsmeer, Oudewater en Kudelstaart, Nieuw 
Vennep, De Kwakel en Langbroek waren te gast. We keken 
vooral naar teams die we niet in de competitie tegen kwamen. 
Dat geeft de meeste spanning, want die ken je nog niet. Voor 
ons de gok of dat ook tot uiting komt in het spel. Over de 
wedstrijden kunnen we weinig zeggen, omdat we niet alles 
kunnen zien. Er zijn wel genoeg foto’s gemaakt welke op de 
site te zien zijn. Na afloop bedankten we de scheidsrechters 
en sponsor om vervolgens de bekers uit te delen. Een mooie 
beker met ons Siveo logo erin. Een collectors item bijna. 
Prachtig gemaakt door Badge. Je zou hem bijna zelf houden.

Het is zaterdag 01 juni. Het weer gaf minder kans op regen 
dan een week geleden, dus de tent bouwden we maar niet 
op. Wel bewolkt en frisjes in de morgen. ’s Middag hadden 
we een lekker zonnetje tussendoor. De vrijdagvond hadden 

Het was weer spannend. Enkele weken voor de toernooien bleken er zich 8 teams te 
hebben afgemeld. Daar baal je dan zo van. Denk je alles geregeld te hebben, kun je weer 
aan de bak. Op een doordeweekse avond hebben we in de bestuurskamer alles zitten af-
bellen en mailen. Op zoek naar nieuwe teams. Uiteindelijk is het toch weer gelukt genoeg 
teams te krijgen.

de uitslagen van 25 mei:

d1 d2

1. Siveo D1 1. Vriendenschaar D5

2. Kamerik D1 2. Aalsmeer United D6

3. Vriendenschaar D3 3. Siveo D2

4. Aalsmeer United D5 4. Kamerik D2

5. RKDES D3 5. Focus07 D6

c1 Mc

1. Unio C2 1. Dios MC1

2. Siveo C1 2. KDO MC1

3. Kamerik C1 3. Sportief MC1

4. Vriendenschaar C6 4. SVL MC1

5. Odijk C2 5. Siveo MC1

de uitslagen van de F toernooien:

F1 F2

1. Siveo D1 1. Focus17  F5

2. Aalsmeer United F5 2. Aalsmeer United F7

3. Nieuwkoop F3 3. Siveo F2

4. Houten F13 4. Nieuwkoop F5

5. KDO sv  F3 5. Alkmania F3

F3 F4

1. Nieuwkoop F6 1. Nieuwkoop  F7

2. KDO sv F4 2. MVV’58

3. Aalsmeer United F9 3. Kamerik F3

4. Siveo F3 4. KDO F5

5. Odijk F3 5. Siveo F4

de uitslag van de middagtoernooien:

E1 E2

1. Siveo E1 1. Aalsmeer United E9

2. ASW E3 2. Aarlanderveen E1

3. KDO E3 3. Siveo E2

4. Aalsmeer United E8 4. ASW E4

5. Altior E2 5. Altior E3

ME

1. Focus 07 ME1

2. Siveo ME1

3. Odijk ME1

4. DSO/Ultrajectum ME1

sIVeo-Mc, een geZellIg TeaM !!!
De MC1 is een team van 15 meiden. Na een paar jaar op 
een half veld gevoetbald te hebben, gingen we afgelopen 
seizoen voor het echte werk. Voor het eerst op een groot 
veld en met z’n elven. Dit was even wennen, maar na een 
paar wedstrijdjes pakte iedereen dit goed op. 
Meike Lehman stond vaak op doel met katachtige reddin-
gen en verre uittrappen. Aan het eind van het seizoen is 
Judith Verkerk steeds meer gaan keepen. Dit ligt haar wel, 
ze is absoluut niet bang voor de bal. Ook met hoge ballen 
is zij moeilijk te kloppen. Wellicht wordt zij de vaste keeper 
voor volgend seizoen. 
Maaike  Koster is onze laatste man, zij is dit seizoen 
enorm gegroeid op deze positie. Ze is snel en stapt altijd 
op het juiste moment in. Felicity Geers stond vaak voor 
Maaike, samen een mooi duo. Felicity is een enorme 
werker en heeft menig spits het voetballen zuur gemaakt. 
Rechtsachter staat Lieke Timmerman. Zij staat daar goed 
op positie en is fysiek aanwezig. Ze  kijkt goed naar de 
bal en zet dan op het juiste moment haar voet ervoor. 
Linksachter staat Iris van der Knaap. Die gaat ervoor, een 
werker eerste klas. Ze komt steeds meer aan opbouwen 
toe en stoomt af en toe langs de zijlijn richting middenveld 
om vervolgens snel haar positie weer in te nemen. Blanca 
Franssen is een typische mandekker. Ze heeft achterin en 
op het middenveld gespeeld. Als zij bij iemand staat heeft 
de tegenstander zeker een moeilijke wedstrijd. 
Onze linksbenige Rebecca van Katwijk hoort eigenlijk net 
als Blanca nog in de D te spelen. Maar Rebecca heeft in 
de C zeker haar mannetje gestaan. Met haar linkerbeen 
zorgt ze voor verassende passes. Christel Frasa staat 
vaak links op het middenveld en  verdedigt fanatiek. 
Zeker nu ze aan de binnenkant meeverdedigt gaat het 
haar steeds makkelijker af. Rosanne Vergeer  is zeer sterk 
met de bal aan de voet. Ze maakt steeds vaker een 1 op 
1 actie, waardoor ze plotseling in een kansrijke positie 
komt of een ander snel in stelling brengt. Leonie Vergeer 
(geen zus van Rosanne) is enthousiast en snel. Na een 
jaar voetballen is ze gegroeid in haar spel. Jennifer Muller 
wil volgend seizoen graag op het middenveld spelen (ze 
stond afgelopen seizoen rechtsvoor). Dit gaat zeker luk-
ken met haar inzet en werklust. 
Esmé van Dam neemt elke bal goed aan, gebruikt haar 
lichaam goed en er gaat altijd dreiging van haar uit. 
Wendy Vergeer (wel een zus van Rosanne) is snel, sterk 
aan de bal en zet vaak een 1-2tje op. Volgend seizoen 
staat ze waarschijnlijk in de aanval, waarna de doelpunten 
zeker komen. Emma van Katwijk staat vaak verassend 
op de juiste plek en pikt nog wel eens een doelpuntje 
mee. Zodoende is zij topscoorder samen met Esmé. In 
de competitie draaiden we bovenin niet mee, maar hou 
ons in de gaten want volgend seizoen worden we zeker 
KAMPIOEN!

Carlo van Dam 
en Jan-Willem Timmerman, leiders

we vast de doelen uitgezet. Dan hoefden we niet zo vroeg 
ons bed uit. ’s Ochtends de rest klaar gezet (nog gauw een 
bedankje voor Jaap Muller die nog gauw wat lijntjes trok voor 
het puppytoernooi), want met al die ½ velden konden we 
aardig wat werk verwachten. Druk werd het. Parkeerplaats 
vol. Volop auto’s langs de Milandweg, beginnend bij het begin 
van 1e veld tot het eind van het 2e veld. In de kantine liep een 
presentatie van het slaapfeest van een week eerder. 
Kon iedereen gelijk meekijken. 

Na de aanmeldingen startten we op tijd. Casper van Westerop 
floot zijn eerste (F) wedstrijd. Wel wat zenuwachtig maar goed 
voorbereid. De toernooien brachten verder geen verassingen. 
Het liep zoals met moest lopen. Tussendoor foto’s maken 
en om je heen kijken.Ik zag wat spelertjes voetballen en die 
beloven wat voor de toekomst. Een plezier om naar te kijken 
zo handig en snel. Ook nu kwamen ze uit Aalsmeer, Kamerik, 
Nieuwkoop, Odijk, de Kwakel, Meteren, Culemborg, Houten, 
Waddinxveen, Utrecht en Oude Wetering. Lekker gemengd 
en niet allemaal uit de eigen omgeving.

De puppy’s kwamen intussen ook opdraven. Lekker door 
elkaar zoals puppy’s moeten zijn. Ze hadden hun eigen veld 
en leiding (bedankt Edwin en companen). Lekker rennen 
en proberen te scoren. Dit was het filmen waard. En dan te 
bedenken dat je eigen zoon vroeger ook zo voetbalde. Wat 
lijkt dat weer lang geleden. Wat gaat de tijd snel. De puppy’s 
kregen hun eigen prijzen met oorkonde en na afloop lekker 
patatjes eten. De F’jes voetbalden ondertussen hun eigen 
wedstrijden. Na afloop kregen ze hun prijzen uitgereikt door 
de directeur van de Rabobank. 

Na afloop snel omschakelen voor de E toernooien. Andere 
papieren op de ramen en kleedkamer indeling aanpassen. 
Flessen op de tafel en draaien maar weer. De eerste teams 
melden zich aan maar….  de meeste dames lieten op zich 
wachten. Wat bleek: een flinke file op de A12. Laten net de 
meeste damesteams uit die hoek komen. Wat een pech. De 
eerste wedstrijden konden toch op tijd beginnen maar de da-
mes van Alkmania kwamen niet opdagen. Dat was balen. Dit 
schema werd aangepast. De zon kwam door en Bernie zette 
zijn zonnebril op. (Was net in Spanje geweest en had nog wat 
naweeën). De wedstrijden liepen verder zonder problemen. 
Het was een stuk rustiger dan de ochtend. Op het eind bleek 
dat de dames van Siveo en Focus07 gelijk waren geëindigd, 
maar dat Focus07 een beter doelsaldo had en dus de win-
naar was van het toernooi. In overleg werd besloten er een 
finale aan te plakken. De uitslag had verder geen gevolg voor 
de stand. Deze finale werd uitstekend gespeeld (net zoals de 
wedstrijd van ME op woensdagavond. Wat was dat spannend 
). De dames van Siveo wonnen de finale wedstrijd met 2-1. 
Dat gaf weer moed voor de komende wedstrijd in Alphen waar 
ze moeten spelen voor het kampioenschap. Voor mij waren 
ze al kampioen.
Na de wedstrijden ontving iedereen zijn beker en ging huis-
waarts. Wij konden de boel weer opruimen met hulp van wat 
vaste behulpzame collega’s. Dat was dus vlug gebeurd. 
Na afloop… wat is een koud biertje toch lekker.

Iedereen bedankt en tot volgend jaar!
Bernie Beiboer
Ton van Westerop
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IndelIngen JeUgdTeaMs seiZoen 2013-2014

SIVEO a1

1. Max Baas trainers

2. Matthijs Bakker Peter de Jong

Joost van der Horst 

3. Remco van der Belt trainingstijden

4. Jan Bruinink Ma. 20.00 - 21.15u  Joost

Wo. 20.00 - 21.15u  Peter

5. Bryan Burggraaf Start trainingen

6. Marc Hageman 28 augustus

7. Daniël van Hanswijk 1e bekerwedstrijd

8. Yourit de Jong 31 augustus

9. Jasper de Kruijf Leider a1

10. Davy Lekx Peter de Jong

11. Kevin van der Meer Grensrechter

12. Jasper Stolwijk Ron Baas

13. Gerwin Verlaan Indeling KNVB - A1

14. Wesley Voorend 2e klasse

SIVEO d2

1. Ingmar van der Arend trainers

2. Adriaan Blonk Patrick de Jong

Wesley Voorend 

3. Wouter Bruijn trainingstijden

4. Roald Hoogerbrugge Di. 18.30 - 19.30u  Wesley

Do. 18.30 - 19.30u  Patrick

5. Kevin de Jong Start trainingen

6. Duncan Uittenbogaard 27 augustus

7. Floris Verburg 1e bekerwedstrijd

8. Robert Verheul 31 augustus

9. Ricardo Würsten Leiders d2

Edwin Hoogerbrugge

Jan de Jong

Indeling KNVB - D2

1e klasse

SIVEO E2

1. Jesper Beiboer trainers

2. Marnix Blonk Jan Bruinink

Marc Hageman 

3. Mark Bruijn trainingstijden

4. Dawid Gasior Di. 17.30 - 18.30u  Jan

Do. 17.30 - 18.30u  Marc

5. Niels Muit Start trainingen

6. Otto Immerzeel 27 augustus

7. Brian Koot 1e bekerwedstrijd

8. Job Pak 31 augustus

9. Stijn Stolwijk Leiders E2

Bernie Beiboer

Martijn Verlaan

Indeling KNVB - E2

8e klasse, 1e jaars

SIVEO F1

1. Mike van der Born trainers

2. Dawid Borowiec Brian Burggraaf

Pim van Oostrum 

3. Maico de Heern trainingstijden

4. Marijn van de Hoef Di. 17.30 - 18.30u  Pim

Do. 16.30 - 17.30u  Brian

5. Sem van den Hooren Start trainingen

6. Fabiën Kreuger 27 augustus

7. Luuk Muijt 1e bekerwedstrijd

8. Onno Verdouw 31 augustus

9. Tibbe Versteeg Leiders F1

Lucas Kreuger  

John Muijt 

Indeling KNVB - F1

7e klasse

SIVEO E1

1. Vincent Broer trainers

2. Jeroen Frasa Jasper de Kruijf

Eric van den Hoeven 

3. Lex Hoogeveen trainingstijden

4. Bart Lagerweij Di. 17.30 - 18.30u  Eric

Do. 17.30 - 18.30u  Jasper

5. Stan van den Hoeven Start trainingen

6. Damian Plomp 27 augustus

7. Mohammed Said Ali 1e bekerwedstrijd

8. Damian Sangers 31 augustus

9. Noah Verwei Leiders E1

Wim Frasa

Jan Angenent

Indeling KNVB - E1

6e klasse

SIVEO c1

1. Jesse Baas trainers

2. Lars van den Brink Peter de Jong 

Jasper de Kruijf 

3. Dicky Bruijn trainingstijden

4. Sander Groenendijk Ma. 18.30 - 19.30u  Jasper

Wo. 18.30 - 19.30u  Peter

5. Demian Haring Start trainingen

6. Yaniek Heemskerk 26 augustus

7. Robert Kaminski 1e bekerwedstrijd

8. Timen Klein 31 augustus

9. Max Langerak Leiders c1

10. Harry Spierenburg Ton van Westerop

Marcel van Luijn

Ruud Vergeer

11. Aron Verdouw

12. Mees Vergeer

13. Lucas Vermeij Indeling KNVB - C1

14. Casper van Westerop 5e klasse

15. Michal Zydek

SIVEO B1

1. Joost Blok trainers

2. Luuk Blonk Peter de Jong 

Joost van der Horst 

3. Christiaan Dekker trainingstijden

4. Gerben van der Horst Ma. 19.00 - 20.00u  Peter

Wo. 19.00 - 20.00u  Joost

5. Wilbert Kastelein Start trainingen

6. Jelle Lehman 26 augustus

7. Mathijs Lehman 1e bekerwedstrijd

8. Stan Markman 31 augustus

9. Pim van Oostrum Leiders B1

10. Brian Smit Eric Smit

Piet van Oostrum11. Bart Stolwijk

12. Paul Vergeer Indeling KNVB - B1

13. Dave Verhoef 4e klasse

14. David Vermeij

SIVEO d1

1. Ids Bakker trainer

2. Matthijs Broer Mike van der Steen 

3. Ryan van den Hoeven trainingstijden

4. Rob Hoogeveen Di. 18.30 - 19.30u

Do. 18.30 - 19.30u

5. Patrick Hoppe Start trainingen

6. Joris van der Horst 27 augustus

7. André Kastelein 1e bekerwedstrijd

8. Björn Koot 31 augustus

9. Jasper Koster Leiders d1

10. Jelle Lagerweij Fergus van den Hoeven   

Tim Hoppe

Mike van der Steen

11. Mathijs Muit

12. Jelle Onderwater

13. Lukas Timmerman Indeling KNVB - D1

6e klasse
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SIVEO F2

1. Marieke Blok trainers

2. Julia Broer Gerwin Verlaan 

Joey van Amerongen 

3. Hugo van Dam trainingstijden

4. Noëlle Haring Ma. 17.30 - 18.30u  Gerwin

Do. 17.30 - 18.30u  Joey

5. Tim Kalshoven Start trainingen

6. Bastiaan Maat 26 augustus

7. Roos Muit 1e bekerwedstrijd

8. Sahra Said Ali 31 augustus

9. Kees Spierenburg Leiders F2

Indeling KNVB - F2 Viola Blok   

Vacant !!! 10e klasse

SIVEO F4

1. Mick Brak trainer

2. Brain Breedijk Gijs Breedijk 

3. Rick van Dommelen trainingstijden

4. Roel Groot Bruinderink Do. 17.30 - 18.30u

5. Jack Hendriks Start trainingen

6. Robbe van den Hooren 29 augustus

7. Fay de Jong 1e bekerwedstrijd

8. Corné Kemp 31 augustus

9. Job van der Knaap Leiders F4

10. Menno Vergeer Jeroen Groot Bruinderink  

Ronald de JongIndeling KNVB - F4

10e klasse, 1e jaars

SIVEO F3

1. Christian Bakker trainers

2. Sanne Balvert Gerwin Verlaan, Max Baas 

3. Niels Balvert trainingstijden

4. Frank Balvert Ma. 17.30 - 18.30u  Gerwin

Do. 16.30 - 17.30u  Max

5. Bram van Eijk Start trainingen

6. Nick Onderwater 26 augustus

7. Julian Splinter 1e bekerwedstrijd

8. Juup Ton 31 augustus

9. Joëlle Würsten Leiders F3

Indeling KNVB - F3 Hans van Eijk

Gerard Onderwater10e klasse, 1e klasse

SIVEO MC1 - Meisjes

1. Esmé van Dam trainers

2. Bianca Franssen Carlo van Dam, Jordy Muller 

3. Christel Frasa trainingstijden

4. Felicity Geers Ma. 17.30 - 18.30u  Carlo

Wo. 17.30 - 18.30u  Jordy

5. Emma van Katwijk Start trainingen

6. Rebecca van Katwijk 26 augustus

7. Iris van der Knaap 1e bekerwedstrijd

8. Maaike Koster 31 augustus

9. Meike Lehman Leiders MC1 - Meisjes

10. Jennifer Muller Carlo van Dam

Jan Willem Timmerman11. Lieke Timmerman

12. Rosanne Vergeer Indeling KNVB - MC1

13. Wendy Vergeer 2e klasse

14. Leonie Vergeer

15. Judith Verkerk

SIVEO MD1 - Meisjes

1. Simone Balvert 8. Dewi de Jong trainers 1e bekerwedstrijd

2. Sanna Beiboer 9. Rosalie van der Knaap Arend Jacob van der Knaap

Madelon Wolmerstett

31 augustus

3. Tiffany Blok 10. Amber Moes trainingstijden Leiders MD1 - Meisjes

4. Ilse van Dam 11. Sanne Onderwater Ma. 16.30 - 17.30u  Arend Jacob

Wo. 16.00 - 17.00u  Madelon

Arend Jacob van der Knaap  

Carola Hageman

5. Donna Franssen 12. Dena Schouten Start trainingen Indeling KNVB - MD1

6. Nena Hageman 13. Manou Ton 26 augustus 2e klasse

7. Karlijn van der Horst 14. Esra Verdouw
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EINDSTANDEN 
SIVEOTEAMS 
SEIZOEN 2013-2014

Siveo-1, 4e klasse B
1  Zestienhoven 1  24  61 
2  Alphia 1  24  56 
3  Moerkapelle 1  24  51 
4  Sportief 1  24  49 
5  WDS 1  24  40 
6  Hazersw. Boys 1  24  30 
7  Lekkerkerk 1  24  29 
8  Rijnstreek 1  24  29 
9  SVS 1  24  25 
10  Siveo ‘60 1  24  22 
11  Bergambacht 1  24  20 
12  Linschoten 1  24  17 
13  SPV ‘81 1  24  12 

Siveo-5, 6e klasse 04
1  Siveo ‘60 5  18  41 
2  Sportlust ‘46 7  18  39 
3  Sportlust ‘46 8  18  35 
4  TAVV 5  18  31 
5  Aarlanderveen 2  18  24 
6  Linschoten 3  18  22 
7  ARC 13  18  19 
8  Hazersw. Boys 4  18  18 
9  SVOW 3  18  16 
10  CVC Reeuwijk 4  18  15

Siveo-D1 4e klasse 04
1  Schoonhoven D2  18  48 
2  UNIO D2  18  44 
3  WDS D1  18  34 
4  Linschoten D1  18  29 
5  VEP D2  18  24 
6  Stolwijk D1  18  24 
7  Soccer Boys D2  18  22 
8  Siveo ‘60 d1  18  13 
9  CVC Reeuwijk D2 17  10 
10  Cabauw D1  17    8 

Siveo-F2 10e klasse 11
1  VEP F5  18  49 
2  Soccer Boys F6  18  46 
3  Siveo ‘60 F2  16  35 
4  Woerden F7  18  26 
5  Nieuwkoop F6  17  23 
6  Nicolaas Boys F3  18  22 
7  Zevenhoven F2  18  22 
8  Alph. Boys F12M  18  20 
9  Kamerik F3  18    8 
10  Linschoten F2  17    5 

Siveo-F3 10e klasse 12
1  Nieuwkoop F5  18  45 
2  Zevenhoven F3  18  39 
3  Alphia F3  17  35 
4  Woerden F8  17  32 
5  Altior F2  18  32 
6  ARC F12  16  27 
7  Alph.Boys F11  17  26 
8  Siveo ‘60 F3  16    9 
9  NSV ‘46 F4  17    6 
10  Nicolaas Boys F4 18    3 

Siveo-F4 10e klasse 13
1  Nieuwkoop F7  18  46 
2  Sportlust ‘46 F11  17  38 
3  TAVV F3G  17  30 
4  Alph. Boys F13  17  29 
5  Woerden F9  17  27 
6  VEP F12  16  21 
7  NSV’46 F3M  11  20 
8  Bernardus F6  17  16 
9  Altior F3  16    4
10  Siveo ‘60 F4g  16    2 

Meisjes c 
(voorjaar) 2e klasse 9
1  Gr. WII VAC MC1 10  24 
2  Berkel MC1    9 15 
3  Nieuwkoop MC1  10 15 
4  Die Haghe MC2  10 11 
5  Linschoten MC1    9 8 
6  Siveo ‘60 Mc1  10 7 

Meisjes E 
(voorjaar) 1e klasse 11
1  Siveo ‘60 ME1  12  31 
2  Alph. Boys ME1 11  24 
3  ARC ME1  12  13 
4  Alkmania ME1  11    0 

Siveo-Dames
4e klasse 2
1  Maasdijk VR1    8  21 
2  Siveo ‘60 Vr1   8  16 
3  MVV ‘27 VR1    8    8 
4  HPSV VR1    8    8 
5  Linschoten VR1    8    4 

Siveo-D2 8e klasse 04
1  Sportlust ‘46 D6  18  49 
2  Kamerik D2  18  37 
3  Spirit D6  18  31 
4  UNIO D4  18  28 
5  Siveo ‘60 d2  17  27 
6  ESTO D4  18  23 
7  Woerden D3  18  20 
8  Moordrecht D4  18  19 
9  Dilettant D3  18  17 
10  ASW D4  17    6 

Siveo-E1 6e klasse 06
1  Sportlust ‘46 E6  18  41 
2  VEP E3  18  41 
3  Siveo ‘60 E1  18  34 
4  Linschoten E2  17  31 
5  Rijnstreek E1  18  31 
6  ARC E8  18  28 
7  Kamerik E1  18  20 
8  NSV ‘46 E1  18  19 
9  Nieuwkoop E5  18    7 
10  Rohda ‘76 E4  17    3 

Siveo-E2 6e klasse 07
1  Groeneweg E4  18  41 
2  Be Fair E6  18  36 
3  Bodegraven E2  16  30 
4  Olympia E6  18  29 
5  WDS E2  18  28 
6  Moordrecht E3  18  24 
7  DONK E2  18  22 
8  Floreant E4  17  19 
9  Siveo ‘60 E2  17  15 
10  ASW E2  18    9 

Siveo-F1 7e klasse 03
1  NSV ‘46 F1  18  46 
2  Stompwijk’92 F2  18  37 
3  Altior F1  18  36 
4  Siveo ‘60 F1  17  35 
5  Nicolaas Boys F1 18  30 
6  Woubrugge F2  18  28 
7  ARC F7  17  21 
8  Hazersw Boys F3 18  16 
9  Alph. Boys F6 18    6 
10  Meerburg F5G  18    5 

Siveo-6 8e klasse 05
1  SJZ 3  20  49 
2  Alph. Boys 2  20  48 
3  Koudekerk 6  20  46 
4  HVZ 2  20  41 
5  ARC  20  30 
6  Zevenhoven 5  20  23 
7  Woubrugge 5  20  22 
8  Hazersw. Boys 5  20  19 
9  Alphia 4  20  15 
10  Bernardus 2  20  14 
11  Siveo ‘60 6  20    7 

Siveo-A 2e klasse 07
1  CVC Reeuwijk A1 16  33 
2  Dilettant A1  16  31 
3  Gouda A1  16  29 
4  Stolwijk A1  16  25 
5  Floreant A2  16  22 
6  Gouderak A1  16  21 
7  Siveo ‘60 a1  16  20 
8  Cabauw A1  15  14 
9  Aarlander veen A1 15   8 

Siveo-B 6e klasse 03
1  Altior B1  18  41 
2  Siveo ‘60 B1  18  36 
3  Olympia B3  18  36 
4  DWO B4  18  36 
5  SPV ‘81 B1  18  35 
6  Spirit B3  18  31 
7  ARC B8  18  19 
8  Floreant B3  18  14 
9  Alphen B3  18    9 
10  ARC B10  18    6 

Siveo-C  3e klasse 09
1  Gouda C1  18  51 
2  Moerkapelle C1  18  42 
3  Alph. Boys C4 18  38 
4  Zwammerdam C1 18  33 
5  Nieuwkoop C2  17  19 
6  UNIO C2  18  19 
7  Siveo ‘60 c1  18  18 
8  DCV C2  17  17 
9  Schoonhoven C3  18  10 
10  Olympia C3  18    9 

Siveo-2, 3e klasse C
1  WDS 2  22  55 
2  Rohda ‘76 2  22  48 
3  Siveo ‘60 2  22  45 
4  Be Fair 2  22  40 
5  Zevenhoven 3  22  36 
6  Koudekerk 2  22  29 
7  TAVV 2  22  28 
8  Alphia 2  22  26 
9  Hazersw. Boys 2  22  24 
10  Kamerik 2  22  16 
11  Jodan Boys 5  22  14 
12  Sportlust ‘46 4  22    6 

Siveo-3, 4e klasse 04
1  Sportlust ‘46 5  22  48 
2  TAVV 3  22  47 
3  Zwammerdam 3  22  43 
4  Rohda ‘76 3  22  41 
5  WDS 3  21  37 
6  Kamerik 3  22  35 
7  Siveo ‘60 3  22  28 
8  Bodegraven 1  22  25 
9  Sportief 2  21  24 
10  Alphia 3  22  20 
11  Linschoten 2  22  14 
12  ARC 7  22  11 

Siveo-4, 5e klasse 04
1  Floreant 4  20  44 
2  CVC Reeuwijk 3  20  38 
3  BVCB 5  20  36 
4  Soccer Boys 5  20  35 
5  Be Fair 6  20  28 
6  ARC 12  20  28 
7  Berkel 5  20  26 
8  Rohda ‘76 5  20  20 
9  Zwammerdam 4  20  20 
10  Siveo ‘60 4  20  19 
11  Bodegraven 2  20  11 
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