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Van de Redactie
Wat een historische geel-blau-
we seizoensopening hebben 
we dit keer mogen beleven. 
En dat door een samenloop 
van positieve gebeurtenissen. 
Allereerst was er de Open Dag, 
voor het eerst in de Siveoge-
schiedenis en naar mijn me-
ning een groot succes. Hulde 
aan de organisatie!  Maar leuk 

ook dat het samenviel met een klaterende seizoens-
ouverture van de vlaggendragers. Met liefst 9-0 
werd SPV verpletterd. 

Natuurlijk komt bij zoiets de vraag op of het kwam door de 
sterkte van de equipe van de nieuwbakken hoofdcoach Her-
man Verrips of dat wellicht SPV een wel wat erg makkelijke 
prooi was. De komende weken zullen het uitwijzen. Maar het 
geeft onze geel-blauwen natuurlijk wel een behoorlijke dosis 
zelfvertrouwen. En daar lijkt de Utrechter ook sowieso wel 
aan te werken. Dat blijkt wel uit het interview dat ik met hem 
had voor de aanvang van het seizoen. Een man die weet  
waar hij voor staat en zijn opvattingen ontleend aan een enor-
me praktijkervaring als jarenlang profvoetballer op topniveau. 
Jongens, probeer hier een mooi vervolg aan te geven. 
Zoals gebruikelijk heb ik in dit Siveo Nieuws overigens een 
presentatie opgenomen van de tegenstanders die onze vlag-
gendragers deze competitie gaan ontmoeten. Een mooi en 
ook bekend rijtje clubs, vrijwel allemaal uit de omgeving. Het 
brengt ons ongetwijfeld een reeks interessante en hopelijk 
ook sportieve duels. 

Ook voor de andere geel-blauwen is het voetbalseizoen weer 
begonnen. De jongens en meisjes zijn meestal gestart met 
bekervoetbal, altijd een mooie gelegenheid om ritme op te 
doen en de teamsamenstelling te evalueren. De eerste sei-
zoenservaringen treffen jullie in deze editie aan, zoals die van 
de dames en zowel de C-jongens als C-meisjes. 
Maar natuurlijk is er tijdens de vakantie ook weer het nodige 
werk verricht op de Beemd. Het ene werk (zoals het interi-
eur van de kantine) is meer zichtbaar dan het andere, maar 
duidelijk is dat een aantal vrijwilligers zich weer bijzonder 
heeft ingespannen om onze accommodatie een bijzondere 
uitstraling te geven. Veel dank, en daarvoor is uiteraard ook 
aandacht in dit Siveo Nieuws. 

Maak er een leuk en sportief seizoen van…

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

Deadline
volgende 
inleverdatum: 
5 december 2013

Van de Voorzitter
Wat een begin van het sei-
zoen… 9-0 thuis tegen SPV. 
Een beter begin van het sei-
zoen had Herman Verrips zich 
niet kunnen indenken. ‘Een 
overwinning had ik wel ver-
wacht’, zei hij na afloop. ‘Met 
3-0 of zo…maar dit niet’. Na 
het 1e doelpunt liet de 2e nog 
even op zich wachten. Maar 

daarna kwam de doelpuntenmachine van Siveo 1 
pas echt goed op gang. Stef scoorde 5 keer, Martijn 
2x, Gert-Jan 1x en Mike ook 1x. Met deze 5 goals 
passeerde Stef de magische grens van 100 goals 
voor Siveo 1. De teller staat nu op 104 en in dit 
tempo loopt dit rap op.

Siveo 2 kreeg Kamerik op bezoek. Altijd een leuke en span-
nende pot. In de 2e helft scoorde Pascal Vonk de 1-0 en leek 
het erop dat we de 3 punten thuis zouden houden. Kansen 
om de voorsprong uit te bouwen, werden niet benut en helaas 
wist Kamerik aan het eind van de wedstrijd nog langszij te 
komen. 

7 september was ook de Open Dag bij Siveo. Sponsoren, le-
den, ouders, supporters en vrijwilligers waren uitgenodigd op 
de Beemd, al waar diverse activiteiten op touw waren gezet. 
Voor jong en oud. Uit de vele positieve reacties concludeer ik 
dat het een groot succes was. Bedankt aan iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd aan dit succes!

In de afgelopen jaren stond in de eerste editie van het Siveo 
Nieuws een aantal belangrijke data, voor bijv. ALV, Straten-
voetbal, Medewerkersavond etc. Op dit moment zijn deze 
data nog niet 100% zeker, dus zullen we dit op een later 
moment alsnog communiceren. 

Natuurlijk gaat in september het klaverjassen weer beginnen. 
Tevens staat zaterdag 28 september een feestje gepland, in 
een ander jasje (zie de flyer in deze editie). In november komt 
er ook weer een feest en voor je het weet zitten we al weer in 
de buurt van Oud & Nieuw. Maar laten we niet te ver vooruit 
kijken en genieten van de komende weken.

Veel succes en (voetbal)plezier!

Rikkert
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Siveo heeft met Herman Verrips een nieuwe 
hoofdcoach binnengehaald met een enorme staat 
van dienst in vooral ook zijn actieve carrière in het 
betaalde voetbal. Maar wie mogelijk zou denken dat 
de oud FC Utrecht-speler daarmee gelouterd ook 
wat gemakzuchtig de Siveoselectie benadert, heeft 
het helemaal mis. Dat bleek wel tijdens het gesprek 
dat ik met hem had aan de vooravond van de nieuwe 
competitie. Er blijkt op de Beemd een man te staan die 
heel veel wil overbrengen op zijn spelers en ze enorm 
graag beter wil maken. Sterker: hij hoopt van harte dat 
de jongens open (blijven) staan voor zijn enthousiaste 
aanpak. Dan kan er een klimaat ontstaan waarin ook 
de prestaties  zich positief kunnen gaan ontwikkelen.
 

Herman Verrips wil, met al zijn 
ervaring en inzet, Siveo graag 
naar een hoger niveau tillen!

passie praat hij over zijn loopbaan en dat is te begrijpen.  
Welke speler kan immers zeggen dat hij de grote KNVB-
beker heeft gewonnen (en ook nog een keer een finale heeft 
verloren) en met de nacompetitie Europees voetbal haalde. 
Hij speelde – in soms stadions van meer dan 100.000 
toeschouwers - tegen onder meer FC Porto, Dinamo Kiev 
en, ja echt, het grote Real Madrid. Hij heeft behalve het grote 
Oranje alle nationale elftallen doorlopen en speelde in Jong 
Oranje met Gullit, van Basten, Rijkaard, de broertjes Koeman 
en Vanenburg. Al met al een erg indrukwekkend rijtje voor een 
makkelijk pratende Verrips. 

Met dezelfde passie als waarmee hij verhaalt over zijn actieve 
carrière, vertelt hij ook over zijn ambities met Siveo. De 
pittige trainingsstart die hij de groep oplegde is volgens hem 
nodig omdat we graag aanvallend (in 4-3-3) en met veel druk 
naar voren willen voetballen. Daarvoor is fitheid, karakter en 
mentaliteit een eerste vereiste. Bij clubs als Kockengen (zijn 
vorige club waarmee hij promotie bereikte) en Siveo moet 
dat naar zijn mening ook kunnen lukken. Hij heeft daarom 
een paar jaar geleden bewust de overstap gemaakt vanuit 
de clubs uit de Randstad, waar hij eerder werkzaam was. 
Daar was het al snel veel klagen en heeft men er toch te 
weinig voor over om echt iets te bereiken. Ik verwacht dat de 
jongens bij clubs als Siveo daar wel open voor staan en dan 
ben ik ervan overtuigd dat we ook daadwerkelijk op een hoger 
niveau kunnen komen. 

Herman Verrips is tevreden met de wijze waarop hij bij 
Siveo de eerste seizoensweken heeft kunnen werken. In 
de eerste oefenwedstrijden oogden de jongens mede door 
de pittige trainingsaanpak nog snel wat vermoeid maar in 
de seizoensopening tegen SPV was het verschil al heel 
duidelijk merkbaar. De nieuwe hoofdcoach, die aan het slot 
nog eens benadrukt te spelen “om te winnen” en niet “om 
niet te verliezen”, zet in op een plaats bij de eerste vijf. Dat 
moet lukken met zo’n dikke 40 punten en dan doe je in feite 
automatisch ook mee om een periodetitel. 
Wij wensen Herman Verrips en de jongens heel veel succes.

Dick van den Hoeven

De rasechte Utrechter, getrouwd en dochters van 23 en 20 
jaar oud, kunnen we best wel typeren als een karaktermens 
en dat is ook wel terug te vinden in zijn loopbaan na 
het voetbal. Op 34-jarige leeftijd begonnen achter de 
gemeentelijke vuilniswagen stuurt de inmiddels 50-jarige 
Verrips zo’n 35 man aan als Teamchef Transportdienst 
Stadswerken Utrecht. 

Voetballend heeft hij zijn eerste schreden op 7-jarige 
leeftijd gezet bij de oude Utrechtse club Holland en werd 
hij op 17-jarige leeftijd gecontracteerd door FC Utrecht, 
met in eerste aanleg alleen een onkostenvergoeding. Bij 
de Utrechtse profclub hield hij het lang vol en daar ligt – zo 
merkte ik tijdens het gesprek – nog altijd zijn hart. Met veel 

Siveodames zijn 
startklaar voor 
het seizoen
Vanaf 10 augustus zijn wij weer druk aan het trainen. 
Zowel de zaterdag, maandag en woensdag wordt 
er gesport. Al gauw mochten wij laten zien wat we 
in onze mars hadden met een aantal flinke warme 
dagen en pittige trainingen. Toch vond onze coach de 
conditie niet tegenvallen en konden wij al snel gaan 
trainen met de bal.

Na een aantal weken trainen mochten we aan de bak 
op zaterdag 31 augustus tegen Soccer Boys. Het was 
prima weer om het seizoen te starten met deze eerste 
bekerwedstrijd. De eerste twintig minuten waren we goed 
aan de bal en duidelijk de betere op het Siveoveld. In 
deze twintig minuten maakten wij dan ook twee verdiende 
doelpunten. De eerste al na 10 minuten. Vanuit een 
voorzet van Sigrid Klein kon Kim Verhage de bal over de 
keeper heen schieten. In de 13e minuut lag het tweede 
doelpunt in de goal. Opnieuw weer een goede voorzet van 
Sigrid, maar deze keer maakte Cynthia Verhage het af 
(2-0). Na deze glansrijke start zakten we in en gingen we 
steeds meer op ons eigen veld voetballen en creëerden 
we weinig kansen. De tweede helft werd het voetbal niet 
beter. De tegenstander gaf alleen lange ballen naar de 
spitsen en wij waren enkel bezig met verdedigen en lieten 
ons bijna niet meer in de aanval zien. Echter in de 75e 
minuut wist Kim vanuit een voorzet van Cynthia het net 
weer te vinden (3-0). Even kwam het voetballen terug, 
maar helaas was dat van korte duur. Na in de 80e minuut 
een tegendoelpunt te hebben gekregen werd het voetbal 
er niet beter op. Als we dan ook nog een vrije trap tegen 
hebben gekregen in de 85e minuut is de fut er uit. We 
hebben ons op het verdedigen gestort voor de laatste 5 
minuten en wisten ons staande te houden met een stand 
van 3-2.                                                  Ellet Versluis

Staand vlnr: Tiffany (pupil), Cynthia Verhage, Kim 
Verhage, Gerineke Schouten, Diana van de Broek, Ellet 
Versluis, Lennie Bunnik, Johan Leeman (coach).
Zittend vlnr: Ilse van Loveren, Bea van Amerongen, 
Joanna Dussel, Sigrid Klein, Ramone Vianen, Denise 
Groenendijk, Marileen de Leeuw.
Op de foto ontbreken: Stephanie Hoogendoorn, Paulien 
Ton en Renske Willers.

Siveo  begon sterk aan de eerste bekerwedstrijd van het 
seizoen. Vanaf de aftrap werd er gelijk goed overgespeeld 
en ook druk gezet op het Kamerikse doel. Goals konden 
dan ook niet uitblijven en uiteindelijk voor de Siveo-meis-
jes ook meer dan van de buren uit Kamerik.
Na al snel een aantal grote kansen voor  Siveo begon 
iedereen erin te geloven dat de goal ook echt kon vallen. 
En ja hoor, Esmé speelde de bal naar Wendy die scherp 
opgesteld stond.  Na aanname schoot Wendy de bal uit 
de draai schitterend in de verre hoek: 1-0. 
 De meiden lieten Kamerik absoluut niet in de wedstrijd 
komen. Siveo ging weer in de aanval, maar deze 
werd voor het  doel  afgebroken door de Kamerikse 
verdediging.  Omdat het  middenveld van Siveo goed 
aansloot kon Meike de bal oppikken op de rand van de 
16 meter.  Ze schoot hem gelijk keihard in de kruising 
2-0.  Echt spannend werd het de eerste helft niet meer.  
Rosanne haalde nog wel een  bal van de lijn en wist zo de 
2-1 te voorkomen.  
       Na de limo begonnen we minder voortvarend aan de 
2e helft. Kamerik maakte al vlot 2-1 en ging meteen op 
jacht naar de 2-2.  Die viel dan ook nog snel en dat was 
een tegenvaller. Na de aftrap stroopte Siveo meteen wel 
weer de mouwen op en scoorde direct via Esmé de 3-2. 
Pff, die was nodig. Na nog even onder druk te hebben 
gestaan floot Rien af. Het was een mooie en spannende 
wedstrijd en alle meiden hebben zich weer voor 100% 
gegeven. We gaan met een goed gevoel het nieuwe 

seizoen in.                            Jan Willen Timmerman 

   

Achter vlnr: Jan-Willem Timmerman (leider), Esmé van 
Dam, Rosanne Vergeer, Maaike Koster, Jennifer Muller, 
Felicity Geers, Wendy Vergeer, Blanca Franssen, Carlo 
van Dam (leider).
Voor vlnr: Iris van der Knaap, Christel Frasa, Leonie 
Vergeer, Meike Lehman. 
Voor liggend Judith Verkerk.
Op de foto ontbreken Emma van Katwijk, Rebecca van 
Katwijk, en Lieke Timmerman.        
                                      

Nipte  eerste  
bekerzege van 
Siveo mc op 
Kamerik mc: 3-2



8 SIVEO NIEUWS 2013 - 5 9SIVEO NIEUWS 2013 - 5



10 SIVEO NIEUWS 2013 - 5 11SIVEO NIEUWS 2013 - 5

ALPHIA   

Sportpark De Bijlen, Sportlaan 7, 2406 LD ALPHEN AAN DEN 
RIJN (Tel. 0172-492713)
Shirt: oranje-wit, Broek: wit, Kousen: blauw.
Opgericht: 01-06-1919.
http://www.alphia.nl

Alphia is een grote vereniging met acht seniorenteams. De 
reserves zijn weer ingedeeld bij Siveo-2 in de 3e klasse. De 
jeugdafdeling van de oranje-witten is wel wat teruggelopen 
met bijvoorbeeld nog slechts één A-juniorenteam (Groep 4) en 
zelfs geen B-juniorenteam. 
Bij de Alphenaren is er feitelijk geen pijl op te trekken. Er 
hebben heel veel spelersmutaties plaatsgevonden, zowel qua 
vertrokken spelers als wat betreft nieuwe spelers. Tijdens de 
beker en oefenwedstrijden incasseerde Alphia wel heel veel 
tegendoelpunten. Dat geeft bepaald geen degelijk beeld, 
hoewel in de seizoensouverture Moerkapelle met 3-1 werd 
verslagen..
Op het trainersvlak is het wel rustig gebleven, want Ted van 
Berkel gaat alweer zijn derde seizoen in bij de oranje-witten. 
 

Beker:    Alphia – Zoetermeer (2012/2013: 3e) 3-6.
  Wanica Stars (2012/2013: 8e) – Alphia 6-6
Competitie:  Alphia – Moerkapelle 3-1.

KAMERIK   

Sportpark Mijzijde, Knotwilgenlaan 7, 3471 JA KAMERIK (Tel. 0348-401906)
Shirt: blauw-wit, Broek: zwart, Kousen: blauw. 
Opgericht: 12-03-1946. 
http://www.vvkamerik.nl  

De streekderby’s tegen Kamerik staan weer op de agenda omdat het verblijf van de blauw-
witten in de 3e klasse – hoewel zeker niet onverdienstelijk – slechts één seizoen duurde. De 
blauw-witten werden pas na beslissingsduels veroordeeld tot degradatie. Kamerik heeft vier 
seniorenteams (tegenwoordig uitsluitend op zaterdag). Ook onze geel-blauwe reserves ontmoeten 
opnieuw de Kamerik-reserves in de 3e klasse. De A-junioren spelen in Groep 3. 
De ook uit Kamerik afkomstige trainer Chris Hilgeman is bij de blauw-witten zijn tweede seizoen 
ingegaan en zal ongetwijfeld in deze afdeling een rol van betekenis willen (en wellicht ook kunnen) 
spelen.

Beker:   Ammerstol (2012-2013: 9e) – Kamerik 2-4.
             Kamerik – Voorwaarts (2012-2013: 6e) 2-0.
             Kamerik – Swift Boys (2012/2013: 2e) 3-3.
Competitie: Bergambacht – Kamerik 2-3.

LEKKERKERK
Sportpark Lekkerkerk, Tiendweg West 1, 2941 EP LEKKERKERK (Tel. 0180-661632)
Shirt: wit, Broek: zwart, Kousen: zwart.
Opgericht: 01-09-1927.
http://www.vvlekkerkerk.nl 

Lekkerkerk is vanouds een zondagvereniging maar heeft daar inmiddels nog uitsluitend een 
recreatieteam. Op zaterdag komen vijf seniorenteams in actie. De reserves komen uit in de 3e 
klasse. Lekkerkerk heeft een vrij grote jeugdafdeling met onder meer twee A-juniorenteams, 
waarvan de A1 uitkomt in Groep 2. 
De Rotterdammer Fred van Zon is de nieuwe trainer van Lekkerkerk nadat vorig seizoen Jerrol 
Neral tijdelijk de honneurs had waargenomen na het snelle vertrek van Hans Scheffer. Van Zon 
was eerder werkzaam bij Lekkerkerk. De Lekkerkerkers zouden in beginsel wat meer potentie 
moeten hebben dan de magere middenmootpositie van het afgelopen seizoen. 
 
Beker:   Lekkerkerk – Real Parbo (2012/2013: 7e)  4-1.
             Hillegersberg za (2012/2013: recr) – Lekkerkerk 0-3.
             Lekkerkerk – SPV 3-1.
Competitie:  Lekkerkerk – SVS 1-2

AARLANDERVEEN  

Sportpark Polderpark, Aarlanderveenseweg 1, 2445 AR AARLANDERVEEN (0172-573150)
Shirt: groen-wit, Broek: wit, Kousen: wit.
Opgericht: 19-04-1966
http://www.svaarlanderveen.nl 
@svaarlanderveen 

Leuk dat Aarlanderveen er dit seizoen weer bij is. Bij onze oudere leden staan de duels tegen de 
Veners nog altijd in het geheugen gegrift, met name nog de strijd om het kampioenschap in de 
beginjaren van beider bestaan. 
De groen-witten hebben na een wat mindere periode de opgaande lijn weer te pakken, 
zowel kwalitatief als kwantitatief. Dat is mede te danken aan wat toeloop van spelers uit het 
Nieuwkoopse. Inmiddels hebben ze weer vijf seniorenteams, hoewel de reserves nog niet 
verder reiken dan de 6e klasse. In de jeugd is het wel erg mager bezet, met uitsluitend nog een 
D-pupillenelftal.
Aarlanderveen speelde alle bekerwedstrijden uit in verband met het nog afgekeurde hoofdveld.
De geboren en getogen Aarlandervener Jan de Rooy gaat zijn derde seizoen in als technische 
leider.
 
Beker:   Altior (2012/2013: 8e) – Aarlanderveen 2-2.
  Cabauw (2012/2013: 11e) – Aarlanderveen 3-2.
  SVOW (2012/2013: 7e) – Aarlanderveen 3-2.
Competitie:  Oudewater – Aarlanderveen 2-1.

De nieuwe tegenstanders 
van SIVEO-1

Siveo-1 is voor het seizoen 2013-2014 opnieuw ingedeeld in de 4e klasse B en daarin zitten 
dit keer de volgende ploegen: 

Aarlanderveen, Alphia, Bergambacht, Kamerik, Lekkerkerk, Linschoten, Moerkapelle, 
OVS Oudewater, Perkouw, Rijnstreek, Siveo ’60, SPV ’81, SVS en WDS.

Allemaal bekende ploegen dus. We zetten ze voor jullie wat beter in de picture en vermelden 
tevens de adresgegevens (handig op de Tom-Tom) en communicatie via internet/twitter. 

BERGAMBACHT   
Sportpark Hofkamp, Sportlaantje 1, 2861 GJ 
BERGAMBACHT (Tel. 0182—352232)
Shirt: blauw-zwart, Broek: zwart, Kousen: blauw-zwart. 
Opgericht: 15-04-1933. 
http://www.vvbergambacht.nl 

Bergambacht is nog steeds een vereniging die zowel op 
zaterdag als zondag actief is. De zondagafdeling (twee 
teams) speelt echter uitsluitend nog recreatief. Op de 
zaterdag zijn vijf seniorenteams ingeschreven en daarvan 
spelen de reserves in de 4e klasse. De A-junioren komen 
uit in groep 2. Trainer Gert Alblas (vertrokken naar ZBVH) 
heeft plaatsgemaakt voor Anton van der Stelt (v/h RVC). We 
zijn benieuwd of de blauw-zwarten zich een beetje kunnen 
revancheren van hun matige optreden van het afgelopen 
seizoen. Zij hebben in ieder geval wat nieuwe spelers 
kunnen begroeten, waaronder Patrick Potuyt van ONA en de 
voormalige topscorer van SPV Jan Doeland.

Beker:  HBSS (2012-2013: 6e) – Bergambacht 3-1.
 Bergambacht – Hillegersberg zo (2012/2013: 7e) 3-0. 
 Oudewater – Bergambacht 4-1.
Competitie:  
 Bergambacht – Kamerik 2-3.
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LINSCHOTEN   
Sportpark Rapijnen, De Beide Vlooswijkenlaan 45, 3461 GB LINSCHOTEN (Tel. 0348-483855).
Shirt: wit-rood, Broek: rood, Kousen: wit-rood. 
Opgericht: 23-01-1974.
http://www.vvlinschoten.com 

Linschoten kende het afgelopen seizoen wel een erg mager optreden met een voorlaatste positie. Met 
onder meer de teruggekeerde Patrick Baars en Menno Mouthaan wil het de lijn omhoog inzetten en 
daartoe heeft het in de eerste bekerwedstrijden ook zeker een aanzet gegeven. 
 

Tegenwoordig beschikken de wit-roden nog maar over drie seniorenteams. De reserves komen uit in de 4e 
klasse en zijn een opponent van Siveo-3. Ook de A-junioren zijn bij onze A-junioren ingedeeld in Groep 2. 
Als trainer heeft Jan Hoekstra bij Linschoten het stokje overgenomen van Frans de Heij. De 
Linschotenaren lieten tijdens het bekertoernooi wel een erg sterke indruk achter door alle drie duels ruim te 
zegevieren.

Beker:    Linschoten – Haastrecht (2012/2013: degr 3e klasse)  6-2.
   Steeds Hoger (2012/2013: degr 3e kl) – Linschoten 1-5.
   Linschoten – SDV  (2012/2013: 8e) 6-1.
Competitie:   Linschoten – Rijnstreek 2-1.

MOERKAPELLE   
Sportpark De Wilde Veenen, Raadhuisstraat 42, MOERKAPELLE (Tel. 079-5933000).
Shirt: wit-blauw, Broek: wit, Kousen: blauw. 
Opgericht: 01-09-1929.
http://www.vvmoerkapelle.nl 

Moerkapelle kende na de degradatie uit de 3e klasse een wat moeizame start vorig seizoen. De laatste 
seizoenshelft verloor het echter nauwelijks en pas in de nacompetitie strandde het op terugkeer naar 
de 3e klasse. De wit-blauwen beschikken over zes zaterdagteams, waarvan de reserves uitkomen in de 
3e klasse, niet bij onze reserves maar bij bijvoorbeeld Lekkerkerk. Dit seizoen zijn er geen A-junioren, 
mogelijk is er dus veel doorgeschoven naar de senioren.Koos Disseldorp is de nieuwe trainer die Boskoper 
Cees Fransen (die slechts één seizoen de scepter zwaaide) heeft opgevolgd. 
Het zou ons verbazen als Moerkapelle niet mee zou doen om de prijzen. In de beker troefde het ook alle 
tegenstanders af. Het seizoen werd echter gestart met een 3-1 nederlaag bij Alphia.

 
Beker:   Taurus (2012/2013: 7e) – Moerkapelle 3-5.
  Moerkapelle – HOVDJSCR (2012/2013: 6e) 4-0. 
  DVC (2012/2013: 11e) – Moerkapelle 0-4
Competitie:  Alphia – Moerkapelle 3-1.

OUDEWATER      
Sportcomplex Markveld, Waardsedijk 209, 3421 NE OUDEWATER (Tel. 0348-561544),
Shirt: wit-rood, Broek: zwart, Kousen: rood-wit.
Opgericht: 13-08-1932.

Oudewater degradeerde via de nacompetitie uit de 3e klasse, hoewel het in die toegift alleen maar 
won (van Wilhelmus) en gelijkspeelde (tegen VVK). Kortom: bepaald geen kleurloze degradatie en alle 
reden om snel het verloren terrein te willen herwinnen. Tegenwoordig hebben de geelbuiken weer vijf 
seniorenteams, waarvan de reserves in de 4e klasse acteren. Dit seizoen beschikt Oudewater niet over 
een A-juniorenteam. 
Trainer Lofti Gharred gaat alweer zijn 4e seizoen in bij de wit-roden en ongetwijfeld moet Oudewater mee 
kunnen strijden om de prijzen.
   
 

Beker:   Hillegersberg zo (2012/2013: 7e) – Oudewater 1-5.
  Oudewater – HBSS (2012/2013: 6e) 0-3.
  Oudewater- Bergambacht 4-1.
Competitie:  Oudewater – Aarlanderveen 2-1.

PERKOUW    

Sportpark Over De Wetering,  Dreef 73,  2825 AN BERKENWOUDE (Tel.  0182-362867) 
Shirt: geel, Broek: zwart, Kousen: zwart-geel.
Opgericht: 23-08-1972.
http://www.perkouw.nl  
@fcperkouw

De geel-zwarten moesten de slechte start vorig seizoen uiteindelijk bekopen met rechtstreekse degradatie uit 
de 3e klasse. Daar kon een best redelijke 2e seizoenshelft niet meer aan afdoen. Perkouw is de laatste jaren 
uitgegroeid naar een voor Berkenwoudse begrippen groot aantal teams. De seniorenafdeling kent inmiddels 5 
teams en ook in de jeugd heeft het in alle geledingen een vertegenwoordiging. Het reserveteam speelt in de 4e 
klasse en de A-junioren in groep 4. 
In Perkouw is het veld deze zomer ook voorzien van kunstgras. 
Trainer Frans Schaap heeft bij Perkouw plaatsgemaakt voor Harm Spijker uit Rhoon, die voor het eerst als 
hoofdtrainer aan de slag is gegaan en begeleid wordt door Ton Trouwborst (zie foto). De duels tussen Siveo en 
Perkouw staan in de praktijk bol van de spanning, met als uitschieters de wedstrijden waarin zowel Siveo als 
Perkouw een keer het kampioenschap pakte.  

Beker:   Stolwijk (2012/2013: degr 3e klasse) – Perkouw 1-3. 
  Excelsior R – Perkouw 3-6.
Competitie:  Perkouw – WDS 1-1.

RIJNSTREEK   
Sportpark Rijnstreek, Weijpoort 24 A, 2415 BW 
NIEUWERBRUG AAN DEN RIJN, (Tel. 0348-688584).
Shirt: rood, Broek: zwart, Kousen: rood. 
Opgericht: 10-06-1948.
http://www.vvderijnstreek.nl 

Rijnstreek eindigde het afgelopen seizoen ruim boven 
onze geel-blauwen en dat is toch best bijzonder. Al 
sedert enkele jaren hebben de Nieuwerbruggers nog 
maar twee seniorenteams (wel nog verteranenteams). 
De reserves komen uit in de 6e klasse. Trainer Anne 
Smit heeft na drie seizoenen het stokje overgegeven 
aan Frans de Heij, die al eerder ook al eens bij 
Rijnstreek aan de slag was. Daarnaast heeft hij al 
heel wat ervaring opgedaan in deze regio (o.m. bij 
Moerkapelle, Kamerik en Linschoten).  Onze geel-
blauwen zullen best weer een hele kluif aan de rood-
zwarten krijgen.

 
Beker:   
Rijnstreek – Gouderak (2012/2013: 7e) 2-4.
VOB (2012/2013: 9e)  – Rijnstreek 4-2.
NOC Kralingen (2012/2013: 3e) – Rijnstreek 2-2.

Competitie: 
Linschoten – Rijnstreek 2-1.

SPV   

Sportpark SPV, Noordzijdseweg 97 A, 3415 RA 
POLSBROEK, (Tel. 0182-309604).
Shirt: groen-wit, Broek: wit, Kousen: groen-wit. 
Opgericht: 01-05-1981.
http://www.spv81.nl 

SPV beschikt (naast een veteranenteam) over drie 
seniorenteams, waarvan de reserves in de 5e klasse 
uitkomen. Ook in de jeugd zijn alle geledingen 
vertegenwoordigd en de A-junioren spelen in Groep 3. 
De Polsbroekers kregen de laatste twee seizoenen 
de rode lantaarn toegespeeld maar willen daar dit 
jaar verandering in aanbrengen. SPV heeft met de 
42-jarige Charlie van der Stok namelijk een bijzondere 
speler in huis gehaald. Hij heeft in de voorbereiding en 
bekerwedstrijden al de nodige doelpuntjes meegepikt 
en functioneert tevens als assistent-trainer naast Anton 
Kwakkenbos. Zij rekenen op minimaal een plek in de 
middenmoot, maar werden in de seizoensstart wel op 
een heel forse nederlaag van 9-0 getrakteerd. 

Beker:   
SPV - Hillegersberg za (2012/2013: recr) 3-2.
Real Parbo (2012/2013: 7e) – SPV 3-2
Lekkerkerk – SPV 3-1.

Competitie:  
Siveo – SPV 9-0.
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SVS     

Sportpark Schenkel, Capelseweg 31, 2907 XA CAPELLE A/D IJSSEL (Tel.010-4511125)
Shirt: blauwwit (vert. gestreept), Broek: blauw, Kousen: blauw.
Opgericht: 01-04-1983.
http://www.svsvoetbal.nl 

SVS is een grote vereniging met 7 seniorenteams op zaterdag en 5 seniorenteams op zondag (alle 
recreatief). Het reserveteam van de zaterdag speelt 4e klasse. 
De jeugdafdeling is van grote omvang, bijvoorbeeld alleen al 4 A-teams, waarvan de A1 in groep 
2 uitkomt. SVS beschikt ook over een erg grote damesafdeling, vijf seniorenteams en in alle 
jeugdgeledingen voetballende meisjes.
Bij SVS is trainer Wout Ooms de opvolger van John dos Santos, die slechts één seizoen aan het roer 
stond. Ooms is oud voetballer van DCV en Capelle en werkte de afgelopen seizoenen als assistent bij vv 
Capelle. SVS moet in potentie over een redelijke selectie kunnen beschikken. Het is echter elk seizoen 
weer de vraag of, en zo ja wanneer, dat zich ook in de resultaten gaat vertalen.

Beker:   SVS 1e ronde vrij.
             Aeolus (2012/2013: 12e) – SVS 0-9.
             SVS – MSV ’71 (2012/2013: degr)  2-0            
Competitie:  Lekkerkerk – SVS 1-2

WDS    

Sportpark Wierickeweide, Burg. Doormanstraat 2, 3465 KE DRIEBRUGGEN (Tel. 0348-501523) 
Shirt: wit, Broek: zwart, Kousen: wit-zwart.
Opgericht: 02-04-1948.
http://www.vvwds.nl 

WDS heeft het afgelopen seizoen teleurgesteld. Na twee achtereenvolgende degradaties waren de wit-
zwarten in feite topfavoriet, maar zij reikten niet verder dan een vijfde plaats. 
Het reserveteam wist wel binnen een jaar het 2e klasserschap te heroveren. Zij pakten afgelopen seizoen 
de titel in de afdeling bij Siveo-2. De A-junioren zijn bij Siveo-A ingedeeld in Groep 2.
Bij WDS zijn de afgelopen jaren nogal wat trainerswisselingen geweest. Andy Biekman is vanaf dit 
seizoen de nieuwe hoofdtrainer. Hij komt van DHC waar hij het tweede en de jeugd heeft getraind. 
De ploeg uit Driebruggen kon de teruggekeerde Laurens Uiterwijk weer begroeten en dat is ongetwijfeld 
een welkome versterking. Zij moeten dan ook zeker gaan meestrijden om de prijzen en het is lang 
geleden dat Siveo in een onderling duel de drie punten pakte.

Beker:   WDS – Floreant zo (2012/2013: 10e) 4-1.
  Kickers ’69 (2012/2013: 3e) -  WDS 1-1.
  WDS – DOSR zat 5-1.
Competitie:  Perkouw – WDS 1-1.

Al met al kunnen we dit seizoen weer een aantal leuke 
ontmoetingen verwachten en kunnen er veel teams gaan 
meedraaien om de prijzen. Het zou mooi zijn als onze 
geel-blauwen daarin ook een rol kunnen gaan spelen. 

Dick van den Hoeven

ENKELE websites MET 
REGELS/UITSLAGEN ENZ:

http://www.amateurvoetbalwest2.nl 

http://www.voetbalnederland.nl 

http://www.amateurvoetbalclubs.com 

http://www.voetbal.nl 

http://bekervoetbalennacompetitie.wordpress.com 

http://www.knvb.nl 

Gefeliciteerd
Namens het hele geel-blauwe cluppie gaan onze 
gelukwensen naar Marvin Wisseloo en Brenda Brady 
met de geboorte van hun zoon Killian op 17 juli 2013.
Veel geluk.

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

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

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

Uw naam op 
de voorpagina?
Het meest bekeken 
worden van allemaal?
Scan de code rechts. 
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1 BREEDIJK, GIJS   155
2 METHORST, CEES  118
3 KUYER, STEF   99
4 VERHAGE, MARTIN  82
5 JONG, RONALD DE  63
6 DIDDEN, JEROEN   58
7 BERKELAAR, COK  51
8 VERHAGE, FRED   51
9 KUYER, CEES   45
10 MULLER, MARTIN   44
11 WIJMAN, GIJS   42
12 GROENENDIJK, GERT  41
13 KRUIJF, WIM DE   37
14 KUYER, CORNE   37
15 BEUKERS, SEAN   32
16 HOEVEN, DICK VAN DEN  31
17 VERKERK, RIJK   30
18 AMERONGEN, MARC VAN  27
19 KRUIJF, GERT DE   27
20 HAAR, GEURT VD  26
21 WIEGERAAD, MARK  26
22 GROENENDIJK, GERBEN  23
23 WIJMAN, GERT   22
24 BOGGENDE, IVO DEN  20
25 VERSLUIS, RIKKERT  20

In de voor Siveo zo soepeltjes verlo-
pen openingswedstrijd van het sei-
zoen tegen SPV scoorde Stef Kuijer 
zijn 100e goal in competitieverband 
voor Siveo-1. 

Dat deed hij al in de 2e minuut. Maar wie 
had echter kunnen bedenken dat Stef 
die 100e goal zoveel luister zou bijzetten. 
Hij scoorde in dat duel vijf doelpunten. 
Inmiddels staat Stef dus al op 104 en 
daarmee gaat hij aardig de legenda-
rische Cees Methorst benaderen. Op 
eenzame hoogte staat vooralsnog de 
Siveo-topscorer allertijden Gijs Breedijk. 

Stef  Kuijer scoort  
zijn  100e  Siveo-goal

GOALS OFFIËLE  COMPETITIEWEDSTRIJDEN  
SIVEO-1 (einde seizoen 2012/2013)

AED-CURSUS
Vrijdag 4 oktober is er weer de jaarlijkse 
herhalingscursus voor de AED. Een aantal 
mensen krijgen de herhaling en er zijn een aantal 
beginners bij.

Er is nog een aantal plaatsen vrij dus als je deel 
wilt nemen dan kan je jezelf opgeven bij Jeroen 
Groen in ’t Wout.
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DE BENDE VAN
Bregman
Bijna een decennia lang is er een ploeg binnen Siveo 
geweest, onder de leiding van Hans Bregman, die 
de eenheid binnen Siveo prachtig heeft uitgedragen. 
Siveo 3 en het latere Siveo 4 is toch wel een begrip ge-
worden binnen de gelederen van onze prachtige club. 
Maar zoals vele dingen komt aan alles een eind. Nou 
ja een eind? Wij zijn niet van de aardbodem verdwe-
nen maar gaan een nieuw concept voetbal bedrijven, 
namelijk 7x7 op de vrijdagavond. Uiteraard gaan jullie 
hier meer over horen maar dit nog even terzijde. We 
blikken nog maar een keer terug uit een typische dag 
van deze gezellige groep vrienden.

De zon staat nog hoog in de hemel en voor september is het 
nog behoorlijk warm. Pffff denkt Arjan Ton, een potentieel 
krampmoment ligt op de loer, gelukkig sta ik weer eens op 
doel. Randje 16 meter pikt Hans Bregman, alias Coach, de 
bal op en ziet in zijn ooghoeken Hans van Eijk opkomen maar 
schuift de bal echter kundig in de voeten van Lucas, de weg 
naar voren is weer gevonden. Via de rechterkant is het Je-
roen Groen in ‘t Wout die zijn scherpe blik op zijn tegenstan-
der houdt. Zijn tegenstander kijkt wat vreemd; wat zit er nu in 
zijn wenkbrauwen, is dat vaseline?? Via een bekeken 1-2tje 
met Ronald de Jong komt de bal dus bij Jeroen en die besluit 
zijn befaamde sleepbeweging uit te voeren en met succes. 
Na drie keer kappen draaien komt de bal uiteindelijk bij Gijs 
Breedijk die de versnelling richting de 16 maakt en met een 
balletje tussendoor positioneert hij Sean Beukers alleen voor 
de keeper en met een schijn schietbeweging brengt hij de 
keeper uit balans en de rest is appeltje eitje, 3-0 alweer, gaat 
lekker!

Is iedereen fit vraagt Coach in de rust? Iedereen zwijgt. Ron 
en Corné Kuier zijn al aan het “warmlopen” en de coach ver-
volgt over; “de Nul houden”, doelsaldo en niet verslappen. Het 
fanatisme druipt ervan af en na het kampioenschap van afge-
lopen jaar is de boodschap duidelijk; weer kampioen worden 
in diezelfde klasse én de beker wil hij ook nog zo graag een 
keer winnen. Ik denk terug aan het moment waarop we het 
vorige seizoen kampioen werden, met de partybus van Gijs 
gingen we de laatste punten ophalen. Eenmaal de punten en 
kampioenschap in de tas besloten we bij Rhoda de nummer 
twee van de competitie Kamerik, die daar op dat moment 
aan het spelen waren, uit te zwaaien met onze geelblauwe 
bossen bloemen, en man wat was dat gaaf. Terug naar de 
realiteit want ze smaken lekkerder wanneer je wint, voegt 
Coach toe, iedereen is er stil van behalve Beukers; We staan 

drie- nul voor, maak je niet druk, iedereen grinnikt ingetogen, 
Coach blijft stil. Dan wordt er op de deur geklopt, we mogen 
weer de wei in! 

Tikkie takkie voetbal noemen we dit en uiteindelijk wordt het 
7-1. Toch jammer van dat tegendoelpunt zegt Hans na afloop 
en ergste is; hij meent het nog ook. Met goals van Gerben 
Groenendijk, Ron en 2 van mijn persoon is iedereen happy, 
we nemen er nog een paar op de overwinning, ze smaken 
inderdaad lekkerder. Prima! Voegt Leo hieraan toe.

Als een “Farao” laat Coach zich door de kantine leiden, nog 
een rondje roept tie, hij kan er geen genoeg van krijgen.
Altijd lekker om zo de competitie te starten na een ontspan-
nen zomer. De meesten hebben elkaar voor het laatst gezien 
tijdens ons laatste weekendje weg, en man wat was dat 
gezellig. Op de vrijdag zagen we Wesley Sneijder de 2-1 
inkoppen tegen Brazilië en vanaf dat moment komen we in 
een roes, we dansen en we springen, ja zelfs het water in. De 
stapavonden die volgen in De Witte Kat, De Groene Eend of 
Het Bonte Varken of maakt niet uit waar zijn altijd super, het 
dak gaat eraf. Vrijdag de BBQ, zaterdag de activiteit en voor 
de rest veel lachen met zijn allen. De weekendjes zijn legen-
darisch en iedere keer komen de anekdotes van voorgaande 
edities weer voorbij en ze worden alleen maar leuker. Het mo-
ment dat de zangeres van de band stopt met zingen en met 
een snoezelig accent vraagt; “Willen jullie alsjeblieft ophouden 
met die poepies” zal mij lang bij blijven evenals die poepies 
van Coach ben ik bang. 

Direct na het affluiten vliegt zoon 
Luuk Vader Hans in de armen, een 
onvergetelijk moment.

De periode van Siveo 3 en het latere Siveo 4 kenmerkt zich 
door een aaneenschakeling van sportieve belevenissen en 
mooie momenten daarbuiten. Het is ondoenlijk iedereen te 
noemen die zich in deze periode voor de groep heeft ingezet. 
We hebben dit samen met zijn allen mogen beleven en hier 
zijn we dankbaar voor. Dat het leven nooit stilstaat hebben 
we de afgelopen periode op mindere wijze mogen meemaken 
met het wegvallen van ware Siveo iconen Wim, Jos en Maar-
ten. Dat het leven weer doorgaat is ook een feit.
Inmiddels is het seizoen weer aangevangen en zijn we weer 
met zijn allen aan het genieten van het spelletje met de leren 
knikker. Sport is een bindmiddel en vooral in een dorp als 
Zegveld met een club als Siveo 60, daar ligt de kracht. Het 
is mooi om terug te blikken en goed om vooruit kijken en zo 
gaan we er de komende periode weer vol tegenaan! 
Bedankt voor de mooie tijden mannen!
        Ad Brak
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Effe een babbeltje met...
Jaco Biemond

Jaco Biemond, zeker geen onbekende bij ons geel-blauwe 
cluppie, geboren en getogen Zegvelder. Geboren op 19 
oktober 1980, 12 dagen na onze voorzitter Rikkert vermeldt 
hij even tussendoor, getrouwd met Elly en vader van Suze, 4 
jaar oud, die dit jaar gaat mee ballen met de puppy’s en Guus 
van 7 maanden.
Werkzaam is hij bij Design Meubelmaker Pastoe, èèn van de 
laatst overgebleven Nederlandse design meubelmakers. Het 
bedrijf viert dit jaar haar 100-jarig bestaan!

Op 6-jarige leeftijd begon Jaco zijn voetbalcarrière bij Siveo, 
in zijn “halfveld”periode was zijn moeder Annie samen met 
Edwin Hoogerbrugge zijn leid(st)er. In de A speelde hij o.a. 
met Rikkert, Frank Broekhuijzen, Jurrie Groenendijk, Rudy 
Muller, Arno Baas, Henri van Vliet en Daniel Burgers, Jaco en 
zijn teamgenoten werden toen getraind  door Jos de Jong en 
het wel bekende duo Jan Angenent en Sjaak van der Steen 
was hun leiding.
Of hij ook nog een kampioenschap behaalde in de jeugd 
weet Jaco zich niet meer te herinneren maar in het 2e, onder 
leiding van Jos de Jong, promoveerden zij wel. 
Nu voetbalt hij in het 3e, met de spelers van dit moment moet 
er toch wel voetbal in zitten, Jaco hoopt bij de top 3  te ein-
digen en wat zeker niet onbelangrijk is: dat er elke wedstrijd 
gewoon genoeg spelers zijn, want dat gedoe met te weinig 
spelers voor alle teams daar wordt niemand vrolijk van.

Naast het zelf een balletje trappen, bij toerbeurt bardienst 
draaien en twee verrichte kascontroles voor Siveo, neemt 
Jaco  dit jaar ook de taak van jeugdwedstrijdsecretaris op 
zich. Van zijn voorganger heeft hij gelukkig heel wat handige 
tips gehad en ook kan hij hem altijd om raad vragen als zich  
een probleempje voordoet.. .Zo’n situatie heeft zich al voorge-
daan: de eerste wedstrijd van de A moest hij al verzetten. Ook 
een F-team wilde de wedstrijd van 31 augustus doordeweeks 
spelen maar daar beginnen we niet aan. s’Avonds wordt er 
door de allerkleinsten niet gevoetbald!
Het plannen van oefenwedstrijden heeft Jaco ook al op z’n 
bordje gehad.

Jaco’s  belangrijkste taken als jeugdwedstrijdsecretaris zijn: 
het doorgeven van wijzigingen van de KNVB aan de leiders 

Het eerste babbeltje van dit seizoen had ik met Jaco 
Biemond, onze nieuwe jeugdwedstrijdsecretaris. 
Hij neemt deze taak over van Edwin Hoogerbrugge, 
die het secretariaat maar liefst ruim 13 jaar gedaan 
heeft! Edwin, bij deze nogmaals hartelijk bedankt!

en het plannen van oefenwedstrijden en de leiders hiervan op 
de hoogte brengen. Dat gaat in deze tijd wel even makkelijker 
dan  een  jaar of 15 terug toen er nog geen/weinig mobiele te-
lefoons waren en nauwelijks e-mail. Alles moest met de vaste 
telefooon geregeld worden!
Het streven van Jaco  is om zijn taak als jeugdwedstrijdse-
cretaris  net zo goed te gaan doen als Edwin het al die jaren 
gedaan heeft!

Jaco, veel succes met het wedstrijdsecretariaat en natuurlijk 
ook met het 3e!

Tot slot nog even de telfoonnummers en e-mailadres van 
Jaco voor het geval je iets wilt weten of doorgeven aan 
hem:jacobiemond@gmail.com, 06-24752034,0348-691608 

Margriet Vermeij 
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Een nieuw seizoen met nieuwe kansen. Vorig jaar hadden 
we redelijk succes in de beker met als resultaat, spelen 
in de  3e klas voor de competitie.  Daar hebben we vaak 
over gesproken. Een hogere klasse maakt je sterker maar 
gelijk twee stappen maken staat gelijk aan een reuzen 
stap. Zo goed waren we nu ook weer niet. Een 8e plek 
was het best haalbare en daar mochten we niet over kla-
gen. En niet vergeten: bereikt door hard werken en zeker 
ook door progressie van de spelers zelf.

Nu we het nieuwe seizoen zijn begonnen is er ook weer een 
nieuw team in elkaar gesleuteld. Van de oude garde bleven 
Timen, Sander, Casper en Aron over. De rest komt uit de D1. 
Startend in de 7e klasse. Ook de leiders zijn een nieuw team. 
Ruud Vergeer, Marcel van Luin en Ton van Westerop; René 
Spierenburg beschikbaar als vlagger, chauffeur en wat nodig 
is.  De dag van de eerste training zijn we wezen kijken en 
hebben we de mannen toegesproken. Hoe willen we samen 
het seizoen in gaan? Wie staat graag op welke positie? 
Hierna heeft de trainer uitgelegd hoe hij de training wilt geven 
en dat ze welkom zijn als ze er ook voor gaan. 

Nadat de jongens waren begonnen aan de training zijn we 
zelf rond de tafel gaan zitten en hebben we ons plan getrok-
ken. Vooraf was al duidelijk aangegeven wie wat doet zodat 
daar geen twijfel over is. Ton van Westerop houdt zich bezig 
met de mails en info, Ruud en Marcel zorgen voor de teamin-
deling en begeleiding tijdens de wedstrijd. Ton of René vlagt. 
De eerste wedstrijd was al direct bingo. Twee van de jongens 
op vakantie, twee geblesseerd en ikzelf moest met Casper als 
de wiede weerga na de eerste helft naar Luxemburg voor een 
bruiloft (waar we 15 minuten te laat aankwamen om het “ja-

woord” te horen, maar wel het feestje meemaakte). Gelukkig 
hebben we dan Piet van Oostrum nog van de B die blij was 
te horen dat ook dit jaar de B onmisbaar is voor de C. Dus 
Wilbert Kastelein  en Mathijs Lehman werden toegevoegd 
aan ons team. 
We speelden onze eerste wedstrijd op veld 1. Mooi weer, 
lekkere temperatuur dus ideaal om te voetballen. Zelf ben ik 
de eerste helft aan de kant gaan zitten om op te schrijven wat 
er zoal gebeurt. Makkelijk ook voor dit stukje. Hoe zou het 
nieuwe team gaan samenwerken? Nou dat ging wel goed. 
Van de Kickers waar we tegen voetbalden begreep ik ook dat 
zij redelijk nieuw bij elkaar zaten.
De start was direct goed. We namen het initiatief. Zeker het 
merendeel van de wedstrijd speelden we op de helft van de 
tegenstander. Al na anderhalve minuut zet Lucas Vermeij de 
bal voor op Max Langerak die maar net over schoot. Dat was 
een mooie actie waarvan we er meer zagen deze wedstrijd. 
Het gaat dan hard.  3e minuut, Yaniek Heemskerk krijgt zijn 
eerste kans, net naast. 4e minuut, Yaniek krijgt zijn tweede 
kans. Het wil niet lukken. In de 5e minuut krijgen de Kickers 
hun eerste kans om te scoren met een schot op doel. Geluk-
kig gaat deze naast. In de 6e minuut wordt het 1-0. Max geeft 
de bal door het midden voor op Lucas Vermeij en hij scoort de 
eerste goal van dit seizoen. In de 8e minuut kregen we onze 
eerste corner. In de 9e minuut krijgt Casper van Westerop 
over rechts zijn eerste kans. Daarna al snel komt Lucas aan-
gerend over links en geeft bal voor op Casper die hem zijn 
tweede doelpunt bezorgt sinds zijn loopbaan bij het amateur-
voetbal. De glimlach op zijn gezicht zei voldoende. De 3-0 
kwam van Lucas zelf. In de 15e minuut mocht hij door het 
midden lopen om te scoren. Om even bij te komen van alle 
emoties en het vele lopen wisselden we Lucas en Max voor 
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Wilbert en Mathijs. En dan loopt de machine gewoon door. 
Nog geen minuut later maakte Wilbert in de C1 zijn eerste 
doelpunt dit jaar. In de 17e minuut mocht ook de Kickers het 
proberen maar dat liep op niets uit. Jesse Baas gleed weg en 
daar konden de Kickers gebruik van maken. Kon, want het 
werd niets. Sander Groenendijk kon zijn eerste maken na een 
voorzet van Wilbert, maar die ging over het doel. Dan maar 
weer zelf doen….  Wilbert maakte de 5-0 na een fout van de 
keeper van de Kickers. Niet goed uitgegooid en weggewerkt. 
Dank je wel zegt dan Wilbert en legt de bal netjes terug in het 
doel. Dan krijgt Yaniek opnieuw een kans. Zijn vader wil al jui-
chen…  hoe weten we nog steeds niet, maar de bal gaat over.  
Gelukkig kunnen we er om lachen. Dan in de 26e minuut 
komt het tegendoelpunt. 5-1 Onze keeper Lars kon de eerste 
keer nog stoppen maar in de rebound gaat ie er toch nog in.  

Nog geen minuut later weer een doelpunt voor ons. Ma-
thijs kreeg de bal aangereikt naar een struikel /valpartij van 
Wilbert. Hij frommelde de bal door het midden en bereikte 
uiteindelijk Mathijs die het dan maar afmaakte. Mathijs kreeg 
meer kansen. 30e minuut: over,  31e minuut: over, 32e 
minuut: over.  Dus wat gaat Mathijs trainen?  Op doelschieten 
in een lopende actie. In de 32e minuut maakt ook Lars van 
den Brink een prachtige redding. Veel had hij niet te doen, 
maar wat hij deed was goed. 33e minuut. Max geeft weer een 
prima voorzet op Wilbert 7-1. Ook de Kickers krijgen nog een 
kansje maar die ging voor langs. Onze laatste doelpunt in 

SIVEO-C, IN EEN FLITS LANGS DE 
TEGENSTANDER …
....maar ook langs de weg!

de eerste helft was wederom voor Wilbert. De 8-1 was weer 
een gedraai voor het doel maar wel een die werd afgerond. 
De laatste actie in de eerste helft was voor de Kickers maar 
ook nu zonder resultaat. Zoals zo vaak hoor je de namen van 
diegenen die de acties maken. Laten we niet vergeten dat de 
verdedigers en middenvelders er voor zorgen dat de bal niet 
bij ons doel komt en daardoor er voor zorgen dat spitsen hun 
goals kunnen maken. Deze eerste helft hebben zij prima werk 
verricht.

Casper kreeg enkele minuten om te douchen waarna wij rich-
ting Luxemburg gingen. Onderweg keek Casper op de mobiel 
wat de uitslag was geworden. Op het moment dat hij zei dat 
we met 10-2 hadden gewonnen zag ik ook de flits langs de 
weg omdat je in België geen 140 mag op de snelweg ook als 
deze naar beneden loopt de berg af. Gelukkig weet ik dat 
deze ticket waarschijnlijk niet binnenkomt net als die andere 
twee eerder.
De tweede helft zijn de mannen op een andere plek gezet 
om te kijken hoe zich daar hielden. Met deze tussenstand 
konden we dat gerust doen. Met deze kennis kunnen we het 
team verder opbouwen. De laatste twee doelpunten werden 
gemaakt door Sander en Mathijs.
Namens de leiders Ruud Vergeer, Marcel van Luijn, René 
Spierenburg en Ton van Westerop,  bedankt voor deze suc-
cesvolle wedstrijd en veel voetbalplezier voor de rest van het 
seizoen.
       Ton van Westerop
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OPEN DAG BIJ SIVEO GROOT 
SUCCES … 

Het was een enorme uitdaging om op de eerste officiële 
speeldag een Open Dag te organiseren. In een bomvol speel-
programma een scala aan activiteiten organiseren... zou dit 
wel passen? Maar bij Siveo krijgen we ook dit voor elkaar. 

Er was een voetbalclinic voor de jongste spelers en speel-
sters, gegeven door een bevlogen Joost van der Horst. Ver-
der hebben we een springkussen en een levend tafelvoetbal-
spel neergezet… ook al werd deze laatste meer gebruikt als 
reuze springkussen. Joost Hoogerbrugge heeft een spelre-
gelquiz in elkaar gezet om onze kennis van de voetbalregels 
te testen. Zeer leerzaam en leuk.

Als afsluiting van de dag gaf Björn Boes, van BBFreestyle, 
een show straatvoetbal weg. Een ware baltovenaar voor wie 
geen kunstje te moeilijk bleek. Vervolgens legde hij diverse 
geel-blauwen in de luren in een 1-op-1 panna wedstrijdje. Na 
o.a. Pim van Oostrum en Luc Bregman werden zelfs selectie-
spelers Mike van der Steen en Stef Kuijer met snelle voetbe-
wegingen om de tuin geleid. Tot slot heeft Björn aan de jeugd 
nog wat interessante trucs geleerd. 

Vandaag hebben ook weer velen zich ingezet om deze dag 
tot een succes te maken. Van het ophalen van de gehuurde 
spullen (luchtkussen en levend tafelvoetbal) tot aan de men-
sen achter de bar. Van de opbouw en de begeleiding bij de 
activiteiten tot aan het rondbrengen van hapjes en aardigheid-
jes. Kortom, met z’n allen hebben we het weer geflikt! Vele 
handen maken licht werk! 
Wel wil ik in het bijzonder mijn dank uitspreken naar Ronald 
Koster, die in de voorbereiding van deze dag verreweg de 
meeste tijd en energie heeft gestoken! En hoe mooi is het dan 
dat het een enorm succes is geworden! 

Het is de eerste keer dat we dit gedaan hebben, een Open Dag. Mooi om zo het seizoen 
officieel “af te trappen”, met zoveel mogelijk mensen te kunnen delen hoe het reilt en 
zeilt bij Siveo en om met elkaar in contact te komen. Maar bovenal ook een geweldige 
gelegenheid om te laten zien en ervaren hoe leuk en gezellig het is bij ons cluppie! 

BEDANKT ALLEMAAL !! Van velen heb ik louter positieve 
reacties ontvangen. 
Wat mij betreft, volgend jaar weer! 
         Rikkert
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KLAVERJASSEIZOEN BIJ 
SIVEO OOK WEER GEOPEND

Naast het voetballen is ook het seizoen voor de 
klaverjassers weer gestart. De eerste avond is op 20 
september 2013.

Volgende klaverjasavonden zijn er dit seizoen op: 
18 oktober 2013, 15 november 2013, 20 december 
2013 (boutkaarten), 17 januari 2014, 21 februari 2014, 
21 maart 2014 en 18 april 2014 (paaskaarten).
Er wordt geklaverjast volgens het Rotterdamswe 
systeem, met verplicht vragen en per avond een vaste 
maat. Op de Beemd wordt steeds gestart om 20.00 
uur. Inschrijven vanaf 19.30 uur. 

MEDEDELINGEN VAN DE 
JEUGDCOMMISSIE

Alvast voor in de agenda’s: 
Vrijdag 29 november staat dit seizoen het sinterklaas-
feest gepland voor de F-teams en de puppies. Meer 
informatie volgt later.
Ook zal er in het najaar een herkansing komen van de 
playbackshow eerder dit jaar, de datum daarvan wordt 
later nog bekend gemaakt. 

Hilarische momenten 
bij de Poldersporten!

21 juni zijn de D en de C teams gaan poldersporten  
in de Kwakel.  Net als vorig jaar was het geen super 
zomerweer, de wind was hard,  maar het was droog en 
de jongens, de meiden én hun begeleiders waren erg 
enthousiast. De sfeer zat er goed in bij de 3 groepen 
die ter plekke gemaakt waren. Vele obstakels moesten 
er bedwongen worden. Er zijn er maar weinig die het 
droog tot het eind gehaald hebben. Bij een aantal was 
het pech, bij anderen was het minder toevallig dat ze 
nat aan de kant kwamen. Zelfs bij de groteren kwam 
het kind af en toe naar boven, waardoor er hilarische 
momenten ontstonden.

Als afsluiting van de vele onderdelen was er het tra-
ditionele buikschuiven, wat altijd veel plezier met zich 
meebrengt. Met als je goed schuift, nogmaals een dip 
in de sloot.

Gelukkig waren er daarna de douches, de droge kleren 
en als afsluiting iets te eten en drinken. 
De ouders/leiders/trainers die meegegaan zijn deze 
avond hartelijk bedankt voor het rijden, het kijken, het 
begeleiden en het actieve meedoen! Zonder jullie had 
het niet gelukt!

De jeugdcommissie
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Een zomer op 
DE BEEMD

In die periode is er bij Siveo altijd wel wat werk te verrichten 
en de afspraken worden dan altijd  gemaakt tijdens de dage-
lijkse koffiestart om 9.00 uur in de morgen. 
Vertrouwde gezichten onder de actieve geel-blauwen zijn 
vrijwel altijd de gebroeders Jaap en Cor Muller, Rinus Hooger-
brugge, Leo Pouw, Cees Methorst, Arie Groenendijk, Jan van 
Amerongen. 
Naast de gebruikelijke werkzaamheden was er dit jaar vooral 
ook het niet geringe klusje van de kantinevloer. De vloer is 
van een fraaie nieuwe toplaag voorzien en dat is met name 
geklaard door Fergus van den Hoeven met behulp van zijn 
compaan Frank van der Vaart. Een heel forse klus, maar het 
resultaat mag er zijn. Klasse jongens…. Zeker ook nu de 
stoelen inmiddels zijn geplaatst. 

De dagelijkse activiteiten bestonden bijvoorbeeld uit het gras 
maaien en onkruid verwijderen om de velden, het schoonma-
ken van de kleedlokalen en de nodige reparaties en schilder-
werk van de deuren en kozijnen. 

Het is al jaren een door het bestuur zeer gewaardeerd gebruik.  De werkzaamheden die bij 
Siveo worden verricht in de zomermaanden, als de voetballers effe rust hebben en lekker 
van een vakantie genieten. In een gesprek dat de redactie had met Bram Angenent, de grote 
coördinator op dat terrein, kwam hij tot het volgende beeld van de afgelopen zomer op de 
Beemd. 

Wedstrijd:   Siveo’60 VR 1 – Soccer Boys VR 1

Datum:    31 augustus 2013

Eindstand:   3-2

Balsponsor:   Theo van Kippersluis

Jouw team/leid(st)er:  

  MD1, mijn leider is Arend Jacob van der  

  Knaap en de leidster is Carola Hageman

Jouw positie:   Voorstopper

Leukste positie:   Overal op het middenveld

Favoriete club:    Siveo

Favoriete speler:  Geen idee!

Favoriete speler bij Siveo:  

  Ricardo Würsten en Stefan Voorend

Woman of the match:  

  Cynthia Verhage

Leukste op de pupillendag:  

  Scoren!

Leukste moment van de wedstrijd:  

  Toen Siveo scoorde!

Hobby’s:   Voetballen en zingen. Tiffany kan heel 

  goed zingen zegt iedereen!

Favoriete eten:   Patat

Dit keer zijn verder ook de picknicktafels gerepareerd, een 
klusje dat natuurlijk wel is besteed aan de vakman Rinus.

Ook zijn de reklameborden weer schoongemaakt en is de 
tribune weer opgefrist met het lakken van de banken. 
Het speelhuisje is opgeknapt. Nadat de vloer eerder al voor-
zien was van rubbertegels (Frank de Bruin) is het speelhuisje 
in de Siveo kleuren geschilderd door onze Rembrand.

Daarnaast zijn er in de berging kasten gemaakt voor tassen 
en ballen  van de diverse elftallen. Een aantal dames heeft 
vervolgens de ramen schoongemaakt aan de binnenzijde. 

En dan het weer ieder jaar terugkerende uitmeten en witma-
ken van de lijnen op veld 2, onder de vakkundige leiding van 
Jaap en met hulp van Cees en Cor.

Jaap heeft ook weer een kraantje geregeld bij een van onze 
sponsors t.w. Advano om wat grond en baggerwerk te doen. 
Daar zie je hem overigens van genieten want het is ook 
Jaap’s hobby om met dat kraantje te spelen.

En ook de Siveotuin wordt knap bijgehouden. 

En dan nog de mensen die met van alles achter de schermen 
heel druk voor Siveo bezig zijn geweest. Dat zijn bijvoorbeeld 
Paul die de hele zomer bezig is om de kosten voor Siveo en 
de  leden zo laag mogelijk te houden. Dick met het Siveo-
Nieuws als seizoensafsluiting en vervolgens de voorbereiding 
voor het eerste seizoensnummer voor alweer het 48 ste jaar. 
En dan vooral ook niet vergeten Ronald Koster met diverse 
dingen, zoals alle tassen met kleding nakijken en zonodig 
aanvullen/vervangen en ook de ballen zodat iedereen weer 
een goedetrainingsbal of wedstrijdbal heeft. Iedereen be-
dankt.                            Namens het bestuur A. Angenent
          

PUPIL VAN DE WEEK 
SIVEO-DAMES
Tiffany Blok
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