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

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

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

ZEGVELD & OMSTREKEN

Middenweg 7, 3474 KC  Zegveld

T: 0348 - 691777

E: info@ovmzegveld.nl

I: www.ovmzegveld.nl

U wilt verzekerd zijn van een goed persoonlijk 

advies? En het gaat u om meer dan de prijs 

alleen? Dan zijn wij u graag van dienst.

Uw verzekerings-
adviseur.

Sponsor 
2e elftal

TC:
Hans Bregman
Het Erf 13
3474 NA Zegveld
Tel. (0348) 69 10 41
hans.monique24@hetnet.nl

PR/ADVERTENTIES:
Ronald Koster
Broeksloot 22
3474 HP Zegveld
Tel. (0348) 69 21 52
koster.ronald@gmail.com
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Deadline
volgende 
inleverdatum: 
27 maart 2014

Van de Voorzitter
Het eerste kwartaal van 2014 zit er 
alweer op. Geen langdurige kou of 
andere winterse ongemakken dit jaar. 
Hierdoor hebben we weinig te maken 
met afgelastingen. Op zich iets 
om blij mee te zijn, zou je zeggen. 
Maar voor bijvoorbeeld het 2e elftal 
betekent dit dat ze in de periode 
feb-mei meer ‘vrije zaterdagen’ 
dan ‘voetbalzaterdagen’ hebben 

(de inhaalzaterdagen zijn immers niet nodig). En dat is 
jammer. Helemaal omdat er nauwelijks wedstrijden zijn 
in de warmere lenteperiode die is aangebroken. Door de 
toename van kunstgrasvelden in Nederland zal het aantal 
afgelastingen in de komende jaren verder dalen. Hopelijk 
gaat de KNVB hier in de toekomst rekening mee houden 
bij het opstellen van de speelschema’s.

Op sportief vlak gaat het nog steeds lekker, een aantal teams doet 
serieus mee om het kampioenschap. Dit geldt voor het 1e, VR1, A1, 
D1, E1 en F2. Zet ‘em op en succes!!
Ook het 7x7 voetbal voor 35+/45+ is weer begonnen met vrijdag 28 
maart als eerste speelronde. 

En dan de puppy’s niet te vergeten. Schitterend om de steeds maar 
groter wordende groep jongens en meisjes in de hal te zien rennen. 
En of het nu tikkertje is, afronden op de goal, oefenen met ingooien 
en overspelen of het afsluitende partijtje, deze kleine Messi’s en 
Ronaldo’s gaan er helemaal voor. 
Ik zie het nu zelf van dichtbij omdat Sven ook meedoet. Tijdens de 
winterstop vroeg Sven me dagelijks wanneer we nu eindelijk weer 
eens gingen voetballen met de puppy’s. Nu is het natuurlijk vaste 
prik, zaterdagochtend 09.00 uur aantreden in de hal. En papa moet 
meedoen uiteraard…maar eerlijk gezegd, vind ik dat allerminst 
vervelend.
Tevens wil ik de ‘puppytrainers’ Wiljo, Nick, Ariën en Mark 
complimenteren met de wijze waarop ze deze onrustige groep jonge 
talenten in toom weten te houden. Ze zijn snel afgeleid en veelal 
ongeduldig. Die mannen hebben er hun handen vol aan, maar maken 
er elke zaterdagochtend een klein feestje van! Chapeau! En wellicht 
zien we uit deze groep over een paar jaar wel iemand terug op het 
hoogste niveau…wie weet!

Rikkert Versluis

Van de Redactie
Wat een fraaie happening maakten 
onze vlaggendragers er In 
Bergambacht van. Met overtuiging 
pakten zij de 2e periodetitel . Een 
mooie beloning voor de inzet die de 
technische staf met de jongens de 
afgelopen maanden heeft getoond. 
Er waren weleens dipjes  maar 
de mentale weerbaarheid blijkt 
groot en dat geeft vertrouwen 

voor de komende weken. We lijken na de overwinning 
in Oudewater gewoon mee te kunnen draaien om de 
echte titel; elke zaterdag weer worden we immers 
geconfronteerd met verrassende uitslagen. En, in ieder 
geval zijn we verzekerd van het toetje in de vorm van de 
nacompetitie. Het kunnen dus nog leuke weken worden 
aan de Beemd.

Ook voor de reserves blijft er nog volop strijd te leveren, maar dan 
om lijfsbehoud. De jongens kregen inmiddels een steuntje in de rug 
door de nieuwe outfit die de uiterst trouwe sponsor O.V.M. onlangs 
overhandigde. Het blijkt te werken, want sedertdien komen de 
broodnodige punten wat nadrukkelijker binnen. 
Daarnaast is het fijn dat de A-junioren zich zo overtuigend in de 
picture spelen. Het kampioenschap kan niet lang meer uitblijven, of 
is inmiddels zelfs al een feit. En, er zijn ook nog andere jeugdteams 
die zich mengen in de strijd om de hoogste eer. Verder ontwikkelen 
de damesafdeling en meisjestak zich binnen onze geel-blauwe 
gelederen steeds nadrukkelijker. Daarvoor is in dit Siveo Nieuws dan 
ook terechte aandacht. 

Maar er gebeurt meer op de Beemd. Dat is voldoende bekend 
en daarvan getuigen de activiteiten die de afgelopen weken 
plaatsvonden en waarvan u ook indrukken kunt opdoen in deze 
editie.  Niet alleen het maandelijkse klaverjassen maar ook 
bijvoorbeeld het bekende  spel “Ik hou van Holland”, en de Hollandse 
hitsavond (19 april). En natuurlijk voor de jeugd de bingo-avond 
en binnenkort ook nog de playbackshow, het slaapfeest en de 
poldersporten. Het hoort allemaal bij de sociale factor die ons binnen 
Siveo zo bindt.

Tenslotte zijn we natuurlijk ook alweer volop in touw met de 
voorbereiding van de gebruikelijke Siveotoernooien en de 
seizoensafsluiting met het Stratenvoetbal. 
Veel sportief plezier met dit alles.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven
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… de aftrap van 2014 
…HET SNERTTOERNOOI

Met de smaak van oliebollen en champagne nog in 
de mond, begaf menigeen zich op zaterdag 4 januari 
2014 naar de Beemd. Langzaam liep de kantine vol met 
geel-blauwen om het nieuwe jaar sportief af te trappen 
op het Snerttoernooi. Na het gebruikelijk handen 
schudden en elkaar het allerbeste voor het nieuwe jaar 
te hebben gewenst, was het tijd om het ‘voetbalkloffie’ 
aan te trekken. De lijst met aanmeldingen vooraf 
was heel kort, maar de ervaring leert dat bij Siveo de 
meesten op de dag zelf ‘gewoon’ naar Siveo komen. 
En er was zeker voldoende animo. Met 10 teams werd 
in 2 poules tegen elkaar gestreden. Tot slot de finale 
tussen de twee poulewinnaars, de “Dolle Dikbuiken” 
tegen de “Kale Kalkoenen”. De finale werd gewonnen 
door de “Kale Kalkoenen”. 

De winnaars van het snerttoernooi: vlnr: Pim van 
Oostrum, Gerwin Verlaan, Richard de Jong, Martijn 
Verlaan en Jelle Blonk.

Na afloop werd in de kantine nog uitgebreid stilgestaan 
bij de 3 Siveo coryfeeën, Bram, Jaap en Koos, die 
tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 
2013 benoemd zijn tot respectievelijk Erelid en Lid van 
Verdienste. Familie van deze 3 geel-blauwe kanjers was 
naar de Beemd gekomen om hen te zien stralen. Na de 
samenvatting van al hun activiteiten, ontvingen zij in ‘hun 
2e thuis’ een unieke oorkonde en een boeket, alvorens 
zij als de 3 musketiers op de gevoelige plaat werden 
vereeuwigd. Nogmaals gefeliciteerd heren !!

Rikkert

Siveo-1 pakt 
PERIODETITEL 
en aast op MEER
Alle inspanningen van coach Herman Verrips en 
zijn mannen lijken duidelijk vruchten af te werpen. 
Een uiterst pittige seizoensvoorbereiding en een 
trainingskamp in de winter doen onze vlaggendragers 
ook in het voorjaar nog fris ogen. Met soms wervelend 
voetbal werd eerst in Bergambacht de periodetitel 
opgeëist. Vervolgens gaan tegenstanders als 
Linschoten en Perkouw zich ingraven en lijken we daar 
moeite mee te hebben. Die tegenstanders kaapten 
dan ook op een lepe manier met het kleinst mogelijke 
verschil de punten weg. Maar onze hoofdmacht knokte 
zich in Oudewater heel knap terug in de strijd om de 
hoofdprijs. Een korte impressie. 

De periodetitel 
In de beslissende wedstrijd om de periodetitel startte Siveo 
onbevangen en met veel overtuiging. Binnen een 10-tal 
minuten was het ook al raak. Gertjan Brak kwam sterk op 
en plaatste knap op Mike van der Steen. Die speelde zijn 

tegenstander helemaal uit en plaatste netjes op Martijn 
Verlaan die vervolgens koeltjes binnentikte: 0-1. Onze 
geel-blauwen hielden ook daarna het beste van het spel 
maar daar stelde Bergambacht wel veel gevaar tegenover 
via met name hun rechterspits. Hij was het ook die na een 
fraaie beweging onderuit ging en zodoende een terechte 
strafschop kreeg toegekend. De penalty belandde ech-
ter op de deklat boven goalie Erik Streng. Na de pauze 
maakte Siveo korte metten met de blauw-zwarten. Eerst 
verzilverde Stef Kuijer een terechte strafschop (0-2). Even 
later liet hij na een snelle spelhervatting van Erik Streng 
een reeks van verdedigers zijn hielen zien en rondde hij 
doeltreffend af (0-3). Natuurlijk reden voor vreugdetafere-
len in het Siveo-kamp. 

Twee lepe nederlagen 
Natuurlijk wilden onze jongens na de periodetitel ook 
graag  meestrijden om de echte titel. De volgende twee 
wedstrijden werd echter duidelijk dat tegenstanders zich 
gaan ingraven. Wellicht nog begrijpelijk voor een team 
als Linschoten dat immers geen makkelijk seizoen door-
maakt en in de counter met hun snelle linkerspits echt 
gevaarlijk kan zijn. Daarmee hadden we ook moeite. 
Echter ook lijstaanvoerder Perkouw kwam louter naar 
Zegveld om “niet te verliezen” en alleen te counteren 
via de gevaarlijke Edgar Mudde. Die werd overigens 
voortreffelijk in bedwang gehouden door Erik Verlaan. 
Het nam niet weg dat ook Perkouw in de slotfase de 
wedstrijd tegen de spelverhoudingen in met 0-1 besliste.

Siveo knap langs Oudewater  
en telt weer mee  
In Oudewater kropen onze geel-blauwen weer heel 
knap uit het dipje. Met vooral voor de rust attractief 
spel werden de geelbuiken eenvoudig opzij gezet 
(0-3). Eerst verzilverde Stef Kuijer een penalty en dat 
betekende zijn 119e goal in Siveo-1. Daarmee heeft 

hij tevens de legendarische Cees Methorst verstoten 
van de 2e plaats op de Siveo-topscorerslijst aller tijden. 
Alleen Gijs Breedijk is voorlopig nog uit zicht (zie 
kader blz.11). Nog voor de pauze waren er veel meer 
mogelijkheden voor Siveo. Veel kansen bleven echter 
onbenut, maar de 2-0 was een ware schoonheid. Op 
links kwam Gertjan Brak uitstekend op en kwam via 
een fraai ééntweetje met Frank van der Vaart in een 
gunstige positie. Ook de afronding met een perfecte lob 
was van klasse (0-2).
Na de pauze bleven we eenvoudig overeind en was het 
uiteindelijk Marc van Amerongen die uit een pass van 
Mark Wiegeraad aan alle illusies van Oudewater een 
einde maakte (0-3).
Daarmee tellen we weer helemaal mee. 

Dick van den Hoeven

Het seizoen is al een heel eind onderweg en er 
wordt door iedereen heel hard gewerkt, op het 
veld, en zeker ook eromheen!! Er zijn op het mo-
ment van schrijven nog teams in de race voor het 
kampioenschap, we wachten in spanning af wat de 
resultaten zullen zijn. Maar in ieder geval allemaal 
nog heel veel voetbalplezier aankomende weken!

We hebben alvast een paar data van de volgende 
activiteiten. Schrijf ze alvast in je agenda:

19 april:  Playbackshow voor de F en de E
16 mei:  Slaapfeest voor de F en de E
20 juni:  Poldersport  voor de D, de C en de B

Bingo-avond, 
wat een stilte … 
 
24 januari was het weer zover: de jaarlijkse bingo-
avond voor de C-, de D- en de E- teams. De tafels in 
de kantine waren al snel verdeeld onder de verschil-
lende teams. De sfeer zat er goed in en al snel was ie-
dereen zeer geconcentreerd met het spel bezig. Mooi 
was het om te horen hoe stil ze met zijn allen weer 
konden zijn tijdens het omroepen van de nummers!! 
Waarna het enthousiasme weer los kon barsten over 
het wel of niet bingo hebben.

Met dank aan het speciale Siveo-bingo team Bernie 
en Joost was het weer een groot succes! Dankzij hen 
hebben we dit jaar een recordaantal rondes gespeeld 
en is de avond weer een succes gebleken.

Els van Dam

Mededelingen van de 
JEUGDCOMMISSIE

De Siveodefensie bleef in 
Oudewater eenvoudig overeind.
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contact gehad met de vereniging en zodoende hadden de 
jongens van VHK ons uitgenodigd om hier ook aan deel te 
nemen. Een middagje darten, dat veranderde in een acht 
uur lang durend toernooi. Gert Jan Brak en Wiljo Fierens 
wisten het namelijk tot de finale te schoppen. De compe-
titiedarters moesten het opnemen tegen twee ‘nuchtere’ 
jongens uit Zegveld, die toch blijkbaar een aardige pijltje 
konden gooien. Na het toernooi hebben we de avond 
gezellig afgesloten in het lokale café de Doppe. Zondag-
ochtend liep de wekker weer af om nog een stukje ‘uit te 
lopen’ in het park. Vanwege verscheidene oorzaken lag het 
tempo deze zondag toch niet zo heel hoog meer. Na deze 
laatste vijf kilometer, kwam er toch een eind aan het we-
derom vermakelijke weekend. Mannen, bedankt weer voor 
de gezelligheid en Erik in het speciaal voor de organisatie!

Perry Voorend

PERIODETITEL EN NACOMPETITIE SIVEO-1

Met de 2e periodetitel  is Siveo in ieder geval verze-
kerd van nacompetitie. Als Siveo er niet in slaagt om 
de echte kampioenstitel  te pakken, zullen we op 17 
en 24 mei een 2-tal duels moeten spelen tegen de 
nummer 12 van de 3e klasse A (de afdeling waarin 
Sportief een kandidaat zou zijn). Bij winst zouden dan 
op 31 mei en 7 juni nog confrontaties volgen met een 
andere winnaar om een plek in de 3e klasse.

In het weekend van 10 januari was het dan eindelijk weer 
zover; het trainingsweekend met de A-selectie van  
Siveo’60. Een weekend lang hebben we gebivakkeerd in 
groepsaccommodatie de Follenhoegh te Vollenhove. 
Vrijdagavond rond zes uur was iedereen aanwezig en zijn 
we vrijwel direct met z’n allen aan tafel gegaan om Koos 
zijn kookspecialiteiten op de proef te stellen. Een uur later 
stond de eerste training op het programma op het sport-
complex van VHK. Een training waarvan we al wisten dat 
het flink aanpoten zou worden. En zoals verwacht, liep 
Herman al vrij snel de pylonen op de meter nauwkeurig uit 
te leggen. 
Na flink wat meters hebben we de dag afgesloten met een 
drankje en wat spelletjes in de accommodatie. 
De volgende ochtend zijn we wederom naar het sportcom-
plex van VHK vertrokken, waar ons opnieuw een training 
stond te wachten. Een training met ditmaal een combinatie 
van sprinten met pass en trapoefeningen. Na een goed 
verzorgde lunch tussen de middag, konden we ons gaan 
opmaken voor een wedstrijd tegen de selectie van VHK. 
Zoals jullie al wel kunnen raden, stond iedereen uiteraard 
te trappelen om 90 minuten te gaan maken. Maar des-
ondanks hebben we toch nog stand kunnen houden en 
eindigden de wedstrijd in een remise: 3-3. 
Na de wedstrijd werden we verzocht om snel te gaan dou-
chen. In de omgeving van Vollenhove vond er namelijk een 
groots dart toernooi plaats. Erik Streng had van tevoren al 

Topscorerslijst 
Siveo-1 allertijden:

1 Gijs Breedijk  155
2 Stef Kuijer  119
3 Cees Methorst 118
4 Martin Verhage 82
5 Ronald de Jong 63

Pittig trainingsweekend A-selectie



12 SIVEO NIEUWS 2014 - NR. 1 13SIVEO NIEUWS 2014 - NR. 1

KLAVERJASSEN
Uitslag 17 januari 2014
1. Kees Baars en Chris van de Wal  5171 punten
2. Dolf Muller Sr en jr   4948 punten
3. Jan van Amerongen en Eric v/d Hoeven 4947 punten
4. Corné Kuijer en Cees Heikoop  4917 punten
5. Piet Muis en Rina van Leeuwen  4882 punten
P. Frank van der Vaart en Aart-Jan Ton  3969 punten

Uitslag 21 februari 2014
1. Jan de Kruijf en Hans van Guldener 5821 punten
2. Chris Wallenburg en Dolf Muller  5816 punten
3. Ria Mulder en Lucy de Bruin  5595 punten
4. Henk van Amerongen en Hans Overkamp 5187 punten
5. Eric v/d Hoeven en Jan van Amerongen 5062 punten
P. Koos Jansen en Bram Angenent  3422 punten

Uitslag 21 maart 2014
1. Lucy de Bruin en Ria Mulder  5527 punten
2. Eric v/d Hoeven en Jan van Amerongen 5523 punten
3. Henk van Amerongen en Hans Overkamp 5163 punten
4. Frank van der Vaart en Aart-Jan Ton 4888 punten
5. Jan de Kruijf en Hans van Guldener  4875 punten
P. Harry en Adri Bonewald    3485 punten

De laatste klaverjasavond van het seizoen 
is op vrijdag 18 april 2014.

Dick van den Hoeven 

MEISJESVOETBAL 
STAAT ECHT OP DE 
KNVB-AGENDA
 
Eind vorig jaar is er door de KNVB een speciale bijeen-
komst over het meisjes/vrouwenvoetbal georganiseerd  
bij CVV Berkel. Een teken dat ook de KNVB het meisjes-
voetbal serieus neemt en dus waren we met Siveo graag 
aanwezig. Binnen ons cluppie is er immers volop ontwik-
keling in vooral het meisjesvoetbal. 

Er waren 14 verenigingen aangemeld, dus dat beloofde 
wat. Na een welkomstwoord en een kopje koffie werd ons 
gevraagd wat we van deze avond konden verwachten 
Een aantal punten die naar voren kwamen waren: 
 
• Doorstroming meisjes richting senioren (teamindeling 

&selectiebeleid)
• Dispensatie lagere teams en bewaking /controle indeling 

teams, tekort/teveel meisjes, gevolg indeling van team 
(dispensatie en handhaving reglement)

• Gemengd voetbal vs meisjesvoetbal (visie en beleid op 
voetballen voor meisjes)

• Meer kennis krijgen over de wijze van indelen 
competities bepalen beker/competitie schema 
(organiseren van zo goed mogelijke competities) 

• Te kort/teveel aan meisjes met als gevolg problemen  
met indelen teams (werven van leden en samenwerking 
met andere clubs) 

Hierna kregen we nog een presentatie over het meisjesvoet-
bal, de organisatie en hoe krijgen we het meisjes/dames-
voetbal naar een hoger niveau? Na de pauze gingen we 
in groepjes discussiëren  over de punten die aangedragen 
waren. De conclusie was wel dat er nog een hoop verbeterd 
kon worden wat betreft het meisjes/vrouwen voetbal. Er wor-
den nog vervolg bijeenkomsten georganiseerd om wat dieper 
op de bovengenoemde onderwerpen in te gaan. Het was een 
informatieve en leerzame avond.
 
Arend Jacob van der Knaap

SIVEOKLAVERJASSEN 
MET SOMS HELE HOGE 
SCORES !!
De klaverjasavonden op de Beemd hebben dit 
seizoen weer een leuke bezetting. En soms zijn 
de puntenaantallen echt hoog. Zo ook op de 21e 
februari  toen vele in vele boompjes de grens van 
2000 punten ruim werd overschreden.

GEFELICITEERD …
Onze gelukwensen gaan naar:

Gerben Groenendijk en Maritsa Venhof, 
met de geboorte van hun zoon Mats Thomas op 
30 januari 2014.

Laurens, Gerdia en Cato Slof, bij wie een zoon en 
broertje, genaamd Las Vesper, werd geboren op 
1 februari 2014.

Bob Rijnders en Marion de Bruin, met de geboorte 
van hun zoon Bas Maarten op 11 februari 2014, 
een kleinzoon voor Lucy (en de vorige jaar helaas 
overleden Maarten) de Bruin.

Veel  geluk toegewenst vanuit 
het geel-blauwe cluppie. 
Dat wensen we overigens ook al van harte toe aan 
degenen binnen de Siveokring die in blijde verwach-
ting zijn. 
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De verdediging:
Andre Kastelein: onze vaste keeper,  
straalt rust uit maar is ondertussen 
fanatiek bezig om zijn zwakkere 
punten te verbeteren. Ontwikkelt zich 
verder als een stabiele keeper waar 
zijn verdediging vertrouwen in heeft. 
Linksback Björn Koot: Björn is de 
‘Adri van Tiggelen’ van Siveo D1! 
Als zijn tegenstander denkt hem 
voorbij te zijn dan haalt Björn hem 
weer in en moet hem weer voorbij, 
Björn geeft nooit op waardoor elke 
rechtsvoor gek van hem wordt.  
Björn zegt niets maar lacht in zijn 
vuistje.... Ook in de opbouw maakt 
Björn (letterlijk) grote stappen, nog 
even en hij wordt de schrik van elke 
tegenstander! Rechtsback Patrick 
Hoppe: Patrick gebruikt zijn lichaam 
goed bij het verdedigen van de bal  
en krijgt steeds meer zelfvertrouwen 
in zijn kunnen, hierdoor kan hij 
naast het uitschakelen van zijn 
man ook opbouwend  steeds meer 
ondersteunend zijn. 

Voorstopper Ids Bakker: Ids is  
onze piranha in het team, bijt zich 
vast in de spits van de tegenstander 
en laat hem niet meer los. Vervolgens 
trekt Ids met de bal op naar voren 
als een extra aanvalskracht . Dat 
brengt de spits van de tegenstander 
vaak in verlegenheid brengt, omdat 
hij niet meer weet wat hij moet 
doen, Ids achterna gaan of blijven 
staan in de spits. Jelle Lagerweij: 
Jelle is de laatste man en slot op de 
deur. Hij geeft goede rugdekking en 
organiseert zijn verdediging, heeft 
de techniek en overzicht om rust aan 
de bal te hebben en daardoor een 
voetballende oplossing te zoeken.

Middenveld:
Centraal Rob Hoogeveen: Rob is de 
regisseur op het middenveld. maakt 
vele meters en scoort daarnaast ook 
erg vaak van afstand. Rob gaat steeds 
meer de ruimte zien en is de verbin-
dingsspeler waarmee de bal van links 
naar rechts gaat en vice versa. 

Een korte profielschets 
van de tien D2-spelers:
Ingmar v/d Arend (keeper):  
Toont steeds meer zelfvertrouwen 
en moed bij zijn keeperacties. Weet 
met spectaculaire reddingen menig 
doelpunt te voorkomen. Heeft wel de 
pech dat zo’n groot doel ook echt heel 
groot is. 
Duncan Uittenbogaard (rechts-
back): Je moet als tegenstander van 
goede huizen komen om Duncan te 
kunnen passeren. Schuwt niet om zijn 
tegenstander af en toe een corrige-
rend duwtje te geven om zijn doelstel-
lingen te bewerkstelligen.
Robert Verheul (linksback):  
Is onze pitbull in het veld. Ontloopt de 
duels zeker niet. Wordt door tegen-
standers regelmatig onderschat. Wat 
hij eenmaal in zijn greep heeft laat hij 

Linkshalf Mathijs Broer: Mathijs 
heeft een gouden pass. zowel met 
binnenkant als buitenkant rechts legt 
die de bal haarfijn klaar bij mede-
spelers. Daarnaast heeft Mathijs een 
goed overzicht en weet hij precies 
waar hij de bal heen moet passen. 
Rechtshalf Ryan van den Hoeven: 
Ryan kan op meerdere posities uit 
de voeten aan de rechterkant, maar 
de rechtshalf is zijn favoriet. Hij dolt 
meerdere tegenstanders en verlegt 
de bal met gemak naar zijn mede-
spelers. Hij denkt goed mee met het 
spelletje en helpt zijn teamgenoten 
door goed vrij te lopen. 
Lukas Timmerman: Lukas is onze 
vrolijke noot. altijd blij en niet van 
de wijs te brengen. Lukas legt een 
enorme hoeveelheid energie in de 
wedstrijd. Nadat hij de bal heeft ver-
overd van de spits van de tegenstan-
der loopt hij graag het middenveld in 
en verplaats het spel snel. 

De aanval:
Linksbuiten Jasper Koster: 
Jasper heeft waarschijnlijk de 
beste traptechniek van de D1, bijna 
elke corner komt goed voor en is 
gevaarlijk! Hij zou dat wapen alleen 
wel wat vaker mogen gebruiken door 
meer op doel te schieten wat zeker 
meer goals op zal leveren.
Spits Joris van der Horst: Joris is 
onze uit nood geboren spits, in de 
loop van dit seizoen gaat dit hem 
steeds beter af. Hij komt goed in 
de bal om te kaatsen (wat echt een 
goede kwaliteit van hem is). Nog iets 
koelbloediger voor de goal komen, is 
een kwestie van tijd.
Rechtsbuiten Mathijs Muit: Mathijs 
heeft een mooie passeerbeweging 
in huis, gooit er zelfs af en toe een 
effectieve schaar uit waarna hij de 
bal mooi voorgeeft. In noodgevallen 
is Mathijs ook niet te beroerd om als 
linksback te spelen wat hem ook erg 
goed af gaat.
Jelle Onderwater: Jelle is de meest 
functionele speler van het team. Hij 
heeft al bijna overal gespeeld, is een 
uitstekende keeper maar heeft de 
meeste wedstrijden voorin gespeeld. 
Jelle heeft een fantastische inzet 
waarmee hij de rest op sleeptouw 
neemt. De laatste weken speelt hij op 
het middenveld waar hij (denken wij) 
zijn favoriete plekkie gevonden heeft.

Fergus van den Hoeven, Tim Hoppe 
en Mike van der Steen. 

Siveo-D1  Draait  
knap bovenin 

Na spoedoverleg binnen Siveo is er 
in oktober voor gekozen dat we in de 
competitie verder zouden gaan als 
een elftal – op een heel veld.  Daar-
voor hadden we eigenlijk te weinig 
spelers. Echter, de D1 en E1 waren 
bereid om ons te helpen. Beide teams 
stellen iedere week een andere speler 
beschikbaar zodat we toch met mini-
maal 11 man op pad kunnen gaan.
Een mooi voorbeeld van hoe we 
elkaar in ons geel-blauwe cluppie 
helpen. Spelers en leiders van de D1 
en E1: topprestatie, heel erg bedankt 
hiervoor!
We zijn uiteindelijk door de KNVB in 
een bijzonder leuke en gelijkwaar-
dige competitie ingedeeld. Er worden 
nu wedstrijden gewonnen maar ook 
verloren. We staan momenteel op 
een zeer mooie 5e plaats. Proficiat 
mannen, wij zijn erg trots op jullie!

niet gauw meer los. En onverwachts 
kan hij ook zomaar ineens zijn truken-
doos opentrekken.
Floris Verburg (voorstopper):  
Een bijna niet te passeren man op het 
veld met een eeuwige glimlach op zijn 
gezicht. Heeft al diverse keren voor 
elkaar gekregen om helemaal alleen 
vanuit zijn positie bij het doel van zijn 
tegenstander te komen (met bal). En 
hoe verder hij komt hoe groter de 
glimlach op zijn gezicht wordt.
Wouter Bruijn (rechtshalf):  
Snelle en behendige middenvelder. 
Menig tegenstander moet hem mi-
nimaal 2 x passeren voordat ze van 
hem af zijn. Wouter is ook niet te be-
roerd om indien gewenst de vacature 
van laatste man op zich te nemen, 
een taak die hij in het algemeen bij-
zonder goed vervult.
Ricardo Würsten (centrale mid-
denvelder):  Een speler die eigenlijk 
op elke positie zijn mannetje staat en 
tevens niet te beroerd is om een hoop 
meters te maken. Wanneer ons team 
rugnummers zouden dragen dan zou 
nummer 14 hem zeker niet misstaan: 
Ricardo heeft al menig keer op Cruijf-
fiaanse wijze gescoord.
Roald Hoogerbrugge (linkshalf): 
Middenvelder die graag met schijn-
bewegingen zijn tegenstanders in 
verwarring brengt. Roald heeft op zijn 
momenten een hard en zuiver schot 
in de voeten dat hem al enkele mooie 
goals heeft opgeleverd.
Kevin de Jong (rechtsvoor):  
Is een speler met een krachtig schot 
in de benen. Kevin is de man van de 
corners welke zuiver door hem wor-
den genomen. Helaas belandt er ook 
wel eens een schot in het zijnet. Pikt 
ook regelmatig zijn goaltjes mee, niet 
zelden door een bekeken schot.
Adriaan Blonk (midvoor):   
Echte spits. Met zijn onvoorspelbare 
en behendige schijnbewegingen is 
hij menig tegenstander te slim af.  
Scoren is zijn specialiteit. Heeft in de 
bekercompetitie een onwaarschijnlijk 
hoog gemiddelde gehaald van zeker 
3 goals per wedstrijd.
Bas Balvert (linksvoor):   
Na een kort seizoen atletiek heeft Bas 
toch weer gekozen voor het voetbal-
len met zijn klasgenoten. We kunnen 
zien dat hij het goed naar zijn zin 
heeft in dit team. Bas heeft dit sei-
zoen grote stappen gemaakt in zijn 
spel en dat heeft al geresulteerd in 
enkele mooie goals.
  
Edwin Hoogerbrugge en Jan de Jong 

Onze D1-pupillen hebben zich dit seizoen beslist wel in 
de kijker gespeeld. Sterker, zij leken mee te willen strij-
den om de titel maar moesten uiteindelijk tegen Bode-
graven en Woerden het onderspit delven. Een mooie 
eindrangschikking zit er echter nog steeds in. We laten 
de jongens de revue passeren.

Bij het samenstellen van de teams voorafgaande aan dit seizoen bleek 
dat er net te weinig spelers beschikbaar waren om twee D-elftallen te 
formeren. Daardoor werd er één elftal ingeschreven (D1) en één zevental 
(D2). De bekercompetitie werd door D2 dan ook gespeeld als zevental op 
een half veld. De (beker)competitie voor zeventallen bleek echter van een 
laag niveau. Zonder veel tegenstand werden deze wedstrijden gewon-
nen, meestal met dubbele cijfers. De hoogste score was zelfs 24-1! Niet 
echt leerzaam voor de mannen en zeker niet leuk voor de tegenstanders.
Vervolgens trok een aantal tegenstanders zich ook nog terug uit de com-
petitie, waardoor er weinig wedstrijden op het programma stonden. Al met 
al verre van ideaal - er moest iets gebeuren.

Siveo-D2 Staat ook op een 
heel veld zijn mannetje
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Van deze voetballers zijn er nog maar weinig die 
nu nog een balletje trappen vertelt Erik, alleen 
Marc en Perry zijn nu nog ploeggenoten en Arie, 
Patrick en Hidde nog voetballende leden bij ons 
geel-blauwe cluppie! Als leiders herinnert hij zich 
nog: Evert en Yvette Engel, Cor van Amerongen en 
Dirk Spaanderman. Helaas is hij maar 1x kampioen 
geworden en dat was in de E...met heel veel 
Meijenaren,  da’s vast de reden dat het me gelukt is 
om de titel te veroveren vertelt hij lachend!

Al vanaf de E staat hij onder de lat, in de C was ik net 
wat aan de kleine kant.. te weinig schoppen gehad 
volgens Cor v. A, de ballen vlogen vaak net over me 
heen. Wel prettig dat ik toch nog een groeispurt heb 
meegemaakt, anders was ik vast nu geen keeper 
van het 1e geweest. Keeper van het 1e worden ging 
niet van een leien dakje, ik had in het begin van mijn 
seniorenjaren concurrentie van John-Michel Bul. Met 
Ed de Jong als trainer kwam ik wat in zicht, ik mocht 
keepen bij de verschrikkelijk belangrijke wedstrijd 
voor promotie naar de 3e klasse tegen SEV in 
Bodegraven... enne keepte zeker niet onverdienstelijk 
. Deze wedstrijd is de mooiste die hij gespeeld heeft, 
hij weet nog dat Ronald de Jong na het eindsignaal 
zei: geniet hiervan man, zo’n match als vandaag 
maak je niet veel mee! 

Maar toch koos Anton Broers in eerste instantie voor 
John Michel en niet voor mij. Dat was toch wel een 
beetje tegenvaller maar de aanhouder wint: na de 
winterstop in januari 2010 kwam ik onder de lat te 
staan en keep in het 1e tot nu toe. Dus spelers die 
overkomen uit de jeugd en niet direct in de selectie 
gekozen worden: geef niet op... blijf je best doen en 
vaak kunnen ze op een later tijdstip niet meer om je 

Deze keer ging ik op de koffie bij de kee-
per van ons vlaggenschip: Erik Streng. 
Met nog enkele wedstrijden voor de boeg 
is het goed om eens deze belangrijke 
speler eens wat nader aan jullie voor te 
stellen.

Erik Streng, geboren en getogen Meijenaar,  
hij woont dan wel sinds enige jaren met Kim in de 
Korensloot, zijn hart ligt toch nog wel op de boerde-
rij in de Bodegraafse Meije. Hij komt nog maar wat 
graag bij z’n ouders en broer op het bedrijf om zo nu 
en dan ook daar nog even de handen uit de mouwen 
te steken. In het dagelijks leven werkt hij bij Grond-
balans, een handelsbedrijf in grond, baggerspecie 
en bouwstoffen. Zij bemiddelen in vraag en aanbod 
van grond, werken bv met Boskalis, BAM, KWS 
en gemeentes. Erik, of wel voluit: Erik Engelbertus 
Leonardus Streng zag op 21 december 1985 zijn 
eerste levenslicht en begon op 6 jarige leeftijd zijn 
voetvalcarriere bij Siveo. Hij startte o.a met Bas En-
gel, Dinant fase, Robbert Kooyman en Quinten van 
Dobben als teamgenootjes en later voetbalde hij met 
o.a. Christiaan Spaanderman, Matthijs Bol, Robert 
Spruit, Jeroen de Bruijn, Hidde de Vries, Patrick Plij-
ter, Dennis Broere, Marc en Arie van Amerongen en 
de gebroeders Bunnik: Michel en Perry.

heen en sta je alsnog in het 1e! Veel keeperstrainers 
zijn de revue gepasseerd: Cor Kleinveld, Sander van 
de Endt, Arjan Ton, Hans van Tricht en nu leert hij 
de kneepjes van het vak van Jan Groenendijk. Zijn 
grote voorbeeld bij Siveo is Arjan Ton, in het betaald 
voetbal vindt hij Edwin van der Sar een keeper van 
topklasse.. ook al was hij van Ajax.

Of Erik nog leuke anekdotes uit de jeugd heeft: niet 
zoveel dat komt vast doordat ik als keeper meemaak-
te dat er een doeltje omviel  en die kwam precies op 
m’n koppie terecht... ik was gewoon K.O. Door dit 
voorval ben ik zoveel vergeten... Wel weet hij nog dat 
Jan en Sjaak zijn leiders waren in de A, dat was dikke 
pret... bij Sjaak in de auto lagen meestal kilo’s snoep 
daardoor waren de uitwedstrijden net zo leuk als de 
thuiswedstrijden.

Waar hij ook van genieten kan is de penaltybokaal 
die gegeven wordt bij het Stratenvoetbaltoernooi. 
Het is erg leuk om iets met kinderen te doen. Nu 
richt hij zich vooral op het 1e en regelt hiervoor ook 
diverse zaken en is het aanspreekpunt samen met 
Ivo de Boggende en Frank van der  Vaart. Het “vlag-
genschip” moet iets uitstralen, het moet jonge spelers 

aantrekken, het gevoel geven van DAAR moet/wil ik 
in spelen/bijhoren.
Met dit 1e is Erik in z’n nopjes en zijn wens is dan 
ook om een keertje kampioen te worden met deze 
spelersgroep, dat moet lukken als iedereen zo gemo-
tiveerd blijft. Een goede doorstroming vanuit de A en 
B staat ook op z’n verlanglijstje. Telkens jonge aan-
was is erg belangrijk voor de selectieteams.
De afgelopen trainingsweekenden hebben een goed 
gevoel bij hem achtergelaten, vooral de laatste keer 
naar Sint jansklooster was erg gezellig, zaterdags 
een lekker partijtje gebald en daarna een lekkere 
BBQ en als afsluiting een darttoernooi. Het is goed 
om de onderlinge band in een team te versterken en 
te onderhouden.
Erik is een van de radertjes die ons cluppie draaiende 
houdt, regelmatig draait hij een bardienstje.

Tot slot: Erik is een echte Siveoman, geen enkele 
anders club heeft ooit zijn belangstelling gehad... dan 
zou ik nog verder hebben moeten fietsen grapt hij. 
Siveo is gewoon gezellig, vanuit de jeugd ging je met 
elkaar uit en nu zie je elkaar weer op de Siveofeesten 
enne... je komt er Kim tegen (waar hij 20 juni mee 
trouwt).
Erik, nog veel succes en plezier.

Margriet Vermeij

“ Bij Sjaak in de auto lagen meestal 
kilo’s snoep daardoor waren de uit-
wedstrijden net zo leuk als de thuis-
wedstrijden.”

“ Erik is een 
echte Siveoman.”

Effe een babbeltje met.... 
ERIK STRENG
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Bezuinigingen  
gemeente Woerden 
in spannende fase 
In de ledenvergadering van november jl. hebben de 
leden aangegeven niet akkoord te gaan me de exor-
bitante huurverhoging die de gemeente Woerden 
wil doordrukken. In deze vergadering hebben de 
leden dan ook duidelijke grenzen aangegeven aan de 
onderhandelingsruimte van het bestuur richting de 
gemeente. 

Na november is er voor de leden een beetje radiostilte 
geweest rondom de huurverhoging. Voor het bestuur was 
dat zeker niet het geval. Meerdere gesprekken hebben 
met de gemeente plaatsgevonden. Eerst over de fouten 
die in de berekeningen zaten. Zo kloppen de maten van 
de velden niet en denkt de gemeente dat het trainingsveld 
een Wetraveld is! Voor wat betreft de technische aspec-
ten zijn wij er dus nog niet uit.
Dat geldt natuurlijk ook voor de enorme prijsverhoging. 
Wethouder Koster houdt star vast aan het raadsbesluit 
van juni 2013 (beetje krom overigens, want zij heeft de 
raad zelf voorstellen gedaan, die door de raad vervolgens 
zijn overgenomen en die zij nu vervolgens uitvoert). Ook 
hierover zijn stevige gesprekken op het stadhuis gevoerd. 
Enige weken geleden nog probeerde de wethouder ons 
zover te krijgen dat wij de nieuwe contracten zouden 
ondertekenen. Vanwege een procedurefout kon dit 
helemaal niet en toen wij dit aan haar vertelden, bleek de 
wethouder zogezegd “not amused”. 
Uiteraard houden wij vol, met uitspraken van de leden-
vergadering van november jl. als opdracht. Daarbij blijven 
wij samen optrekken met VV Kamerik, SCH Harmelen en 
Siveo ’60 wat steeds meer zijn waarde bewijst. De verkie-
zingen zijn nu achter de rug. Het CDA, een van de win-
naars van de verkiezingen, heeft aangegeven de enorme 
bezuinigingen te willen verzachten. Omdat ook andere 
partijen Siveo in hun verkiezingsprogramma’s steunden 
(o.a. Christen Unie en Lijst van der Does, zie onze web-
site) rekenen wij er op dat het CDA dit punt in de onder-
handelingen over de nieuwe coalitie kan binnenhalen en 
de bezuinigingen minimaal worden teruggebracht tot het 
niveau dat het CDA vorig jaar aan de raad voorstelde. 
Het blijft dus nog even spannend!

Wordt vervolgd………
Paul Vonk 

Ps Wij hebben op onze website de Zegveldse Kieskom-
pas geplaatst met daarbij een duidelijke Siveo mening. 
Wij hebben dat gedaan omdat wij vinden dat wij voor de 
belangen van onze club mogen opkomen. 

STRATENVOETBAL
ZATERDAG 
14 JUNI 2014De 41 e editie!

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

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

HET WORDT WEER LEUK MET:
• VOOR ALLE JEUGD EEN LEUKE HERINNERING VAN BOLTON BOUW BV.
• APRÉS STRATENVOETBAL

Alexanderstraat: Jan Angenent (691190)
Beatrixstraat: Kevin Smit (691230)
Berkenlaan: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Boschsloot: Joey van Amerongen (691567)
Broeksloot: Joey van Amerongen (691567)
Clausstraat: Wilbert Kastelein (691520)
De Haak:  Kevin van Veldhuizen (06-23529520)
Dorpsstraat:  Casper van Westerop (691774)  
Dwarsweg:  Ineke Bunnik (691480)
Eikenlaan: Remco van Amerongen (06-27625681)
Elzenlaan: Ruud Vermeij (691498)
Esdoornlaan: Remco van Amerongen (06-27625681)
Het Erf: Fergus van den Hoeven (692137)
Hoofdweg (jeugd) Madelon Wolmerstett  (06-10773552)
Hoofdweg (overig): Mathijs Brak (06-25307070)
Julianalaan: Rien Woerde (691489)

Kastanjelaan: Arend-Jacob van der Knaap (692139),
Korensloot: Astrid Brak (691207)
Lijsterbeslaan: Jannie Verhage (691985)
Meije (jeugd): Ellen de Jong (0172-685490)
Meije (overig): Erik Streng (06-46648544)
Middenweg: Joost Ton (06-23993407)
Milandweg e.o.: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Molenweg: Ruud Hageman (560305)
Nieuwstraat: Hans van Eijk (692090)
Nijverheidsbuurt (jeugd): Madelon Wolmerstett  (06-10773552)
Nijverheidsbuurt (overig): Mathijs Brak (06-25307070)
Oude Meije: Leo Pouw (691819)
Populierenlaan: Lennart van Dam (691201)
Prunuslaan: René Hoogerbrugge (691916)
Rondweg: Ineke Bunnik (691480)
Woerden e.o.: Jeroen Didden (414620)
 of email: kristel_jeroen@hotmail.com 

Meld je aan bij:

MELD
JE AAN!

Stratenvoetbal 
met een 
WK-tintje!
Zaterdag 14 juni 2014 is het weer zover, 
het jaarlijkse stratenvoetbal, de 41e editie. 
En het valt dit keer weer een beetje samen 
met het WK-voetbal en dat heeft altijd iets 
speciaals. Met vaak nog meer deelname dan 
gebruikelijk. Ongetwijfeld wordt het weer een 
sportieve maar bovenal gezellige happening. 
Met voor de jeugd ook weer de altijd span-
nende penaltyseries en ook een bijzonder 
muzikaal tintje vanaf de namiddag.
Inmiddels zijn voor de komende editie weer 
alle stratenvertegenwoordigers benaderd 
en de lijst is compleet. Dat is belangrijk 
want deze mensen zijn toch een belangrijke 
schakel in de totale organisatie. Het aantal 
deelnemers hangt vaak af van hun enthousi-
aste inbreng en die is meestal groot. 
Houd dus in ieder geval 14 juni vrij. Aller-
eerst om met jouw straat mee te doen met 
het stratenvoetbal (dat is echt belangrijker 
dan winnen). Neem eventueel ook een 
vriend, vriendin of collega mee om het zestal 
vol te maken. Maar zoek het niet in allemaal 
voetballers van buiten, want dat is zeker 
niet de bedoeling. En denk er nog eens aan 
dat er alleen op sportschoenen (dus geen 
voetbalschoenen) wordt gespeeld. Zie voor 
de straatvertegenwoordigers het affiche in dit 
blad.
 
We rekenen weer op een massale toe-
stroom. 
Dick van den Hoeven 

Meld je aan
voor straten-
voetbal!
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Ik hou van Holland; 
record aantal deelnemers

Vrijdag 14 maart werd de 2-jaarlijkse traditie van “Ik hou van Holland” voortgezet. Om 19.30 uur ging 
de deur van de Siveo kantine open. De geur van verse hollandse koffie en speculaas kwam je al tege-
moet (Leo en Margriet hadden weer goed hun best gedaan). 

De deelnemers drupppelden binnen 
en om 20.00 konden we van start. 
Om aan te geven hoe populair dit spel 
is; er waren dit jaar wel 11 teams (van 
5 personen).
Ook dit jaar gingen de teams de strijd 
met elkaar aan door het spel “petje 
op/ petje af” te spelen. Dit werd net 
zo lang gespeeld totdat er 2 teams 
waren die voor de punten mochten 
strijden. De punten konden verdiend 
worden door muziek-, rebus-, spel-
lingsvragen etc goed te beantwoor-
den. 

Wat opviel was dat de organisatie 
(Annemieke, Diana en Nancy) steeds 
professioneler wordt. Geholpen door 
goede apparatuur hebben zij een spel 
in elkaar gedraaid waar Linda de Mol 
jaloers op kan zijn. 
Tijdens het spel werd er sportief, 
maar uiterst fanatiek gespeeld. Zo 
rond 22.30 uur was het tijd voor de 
finale. Deze ging tussen het team 
van Kevin en van Jeroen (dezelfde 
finale als 2 jaar geleden). Waar 2 jaar 
geleden het team van Jeroen nog 
zegevierde bleek nu het team van 

Kevin aan het langste eind te trek-
ken. Kevin, samen met Nick, Mathijs, 
Remco en Jurn mogen zich dus 2 
jaar lang de kampioenen van Ik hou 
van Holland noemen. Gefeliciteerd 
mannen!!
Na afloop was er nog tijd voor een 
klein drankje en om nog even de 
avond door te nemen.
We gaan er vanuit dat we er over 2 
jaar weer allemaal bij zijn. Bedankt 
Diana, Annemieke en Nancy.

Een finalist

Ledenmutaties 
Nieuw:
Spelende leden: Friduwih Lommerts, 
Bas Balvert, Sam Nieuwenhoff en Ian van Dam
Trainende leden: Hans van de Weerd en 
Henri van Vliet

Spelerspassen:
Alle spelers/speelsters die geboren zijn in het jaar 2003 moe-
ten vanaf dit jaar in het bezit zijn van een geldige spelerspas. 
Wanneer jullie zoon/dochter in dit jaar is geboren en hij/zij 
nog geen pasfoto heeft ingeleverd, verzoek ik jullie dit alsnog 
z.s.m. te doen. Deze foto mag ook aan de leider/leidster wor-
den gegeven. 

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

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

Carola Hageman

Na de Open Dag vorig jaar nam Klaas van Elk van de 
O.V.M. het initiatief om te praten over de tenues van 
ons 2e elftal. De tenues waren ondertussen 6 jaar oud 
en hadden niet meer de uitstraling die je mag verwach-
ten. Daarnaast was in de tussentijd ook het logo van 
de O.V.M. aangepast en werd het dus echt tijd om te 
gaan kijken naar vervanging.

Remco van Amerongen en Jurn van den Hoeven gingen 
aan de slag om een tenue uit te zoeken. Na passen en 
meten, wikken en wegen werd de keuze gemaakt en kon 
het worden voorgelegd aan onze interne ‘welstandscom-
missie’. Past het in de lijn die Siveo heeft, is het duurzaam, 
zijn de kleuren goed, is het in de toekomst nog leverbaar, 
enz. De uitkomst was positief en dus konden de tenues 
besteld gaan worden. Nog even met Klaas kortsluiten 
voor het logo met de juiste kleuren die op de shirts moest 

Siveo-2 moet nog wel 
alle zeilen bijzetten
Waar alle SIVEO teams van februari tot en met mei lekker 
voetballen, is de laatste jaren de competitie voor SIVEO 2 al 
bijna achter de rug. Na 8 februari telt de competitie nog maar 5 
speelronden waarvan de laatste 2 in mei worden gespeeld. 
Maar toch is deze rust maar betrekkelijk. Door een uiterst wis-
selvallig seizoen hebben we onszelf niet in een rooskleurige uit-
gangspositie gemanoeuvreerd. Vele oorzaken kunnen worden 
aangewezen, maar de hoofdzaak was toch de vele blessures 
die ons parten speelden. Na de winterstop was het voetbal een 
stuk beter, maar zoals hierboven beschreven resteren er niet zo 
veel wedstrijden meer. Met nog 3 wedstrijden te gaan staan we 
in de strijd tegen degradatie 4 punten voor op onze naaste con-
current Kamerik 2. We hebben een veel beter doelsaldo, maar 
voor zover mij bekend telt dat niet en volgt er bij gelijke stand 
een beslissingswedstrijd. We spelen nog tegen de nummer 2 en 
3 die beide voor nacompetitie strijden en de laatste wedstrijd op 
10 mei is thuis tegen de nummer 8 BSC 2. Er is ons alles aan 
gelegen om in de reserve 3e klasse te blijven, dus alle zeilen 
moeten bijgezet worden om op de valreep nog wat punten te 
verzamelen om onze voorsprong op Kamerik 2 te behouden. 
Aan de outfit zal het niet liggen, want we zijn onlangs nog door 
onze sponsor “Onderlinge Zegveld en Omstreken” van een 
fantastisch nieuw tenue voorzien. Voorlopig legt het tenue geen 
windeieren met 6 punten uit 3 wedstrijden.    

Eric van den Hoeven

Hieronder de teams en hun  
eindklassering:
Siveo 1 (Team van den Hoeven):  39
Siveo 2 (Team Versluis):  61
Siveo 3 (Team AJ):  63
Siveo 4 (Team AC):  37
Siveo 5 (Team Bregman):  29

Gezien de positionering van de rang-
lijst en om de anonimiteit te waarbor-
gen zijn de namen maar weggelaten.

Jeroen Groen in ’t Wout

komen en toen dat rond was, kon de drukker aan de slag. 
Het resultaat mag er zijn zoals u op de foto kan zien. 

O.V.M. ontzettend bedankt dat het 2e elftal er weer netjes 
bijloopt. De uitstraling is super en bewijst dat een relatie 
met de O.V.M. goed is omdat wordt mee gedacht. Vanaf 
deze plek Klaas van Elk, Remco van Amerongen en Jurn 
van den Hoeven bedankt voor het regelen.

Ronald Koster

Siveo 2:
Achter vlnr: Eric van den Hoeven (leider), Martin van den Hoeven 
(grensrechter), Jordy Muller, Richard de Jong, Carlos Posdijk, Klaas van 
Elk (O.V.M.), Mathijs Brak, Jurn van den Hoeven, Nick van Ginkel, Mike 
Voorend, Frank Oskam en Wesley de Jong. 
Vóór vlnr: Stephan Voorend, Danny Groenendijk, Dennis de Jong, Ariën 
Beukers, Patrick de Jong, Daniël Voorend, Remco van Amerongen en 
Jelle Blonk. Op de foto ontbreekt Pascal Vonk.

 Verenigingen-spel ook dit jaar 
weer een succes! 
Ook dit jaar mochten we als Siveo weer meedoen met het verenigingenspel. 
Gezien de vele inschrijvingen kon Siveo met 5 teams aantreden. Tot op het bot 
gemotiveerd gingen we van start om de moeilijke vragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden. Vragen als: “Door welke landen loopt de evenaar, waar staan de 
vuurtorens en verschillende sportbonden logo’s gaven de diversiteit van de vra-
gen aan. Tussen de vragen door was er nog het rode draadspel (antwoorden 
in de krant opzoeken). Tijdens het spel werd er goed voor de inwendige mens 
gezorgd; wat overigens niet altijd de resultaten ten goede kwam. Na afloop heb-
ben we nog gezellig nagepraat want we moesten natuurlijk nog wel even laten 
weten welke vragen we goed hadden. Al met al was het een geslaagde avond 
en onze dank gaat uit naar de organisatie van het spel. Tot volgend jaar! 

Combinatie O.V.M. en Siveo-2 heeft schitterende 
uitstraling
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Zaterdag 22 maart speelden de Siveodames tegen Hazerswoudse Boys 
op het hoofdveld van de Beemd. Het was heerlijk weer en de dames 
hadden zin om de (kunst)wei in te gaan. Deze wedstrijd werd erg seri-
eus genomen door de scheidsrechter, daarom werden de spelerskaar-
ten grondig geïnspecteerd en moesten we in een nette rij samen met de 
tegenstander onze entree maken op het hoofdveld. 

Van 2-3 achter
naar een 6-3 
eindstand.

Woondromen waarmaken   www.dekoningwonen.nl

wenst iedereen een
goede wedstrijd

DE KONING
MAKELAARDIJ

DE KONING
MAKELAARDIJ

Siveodames komen 
sterk terug!

In de rust kwamen we tot de conclusie dat we deze 
wedstrijd echt wel konden winnen. In de tweede helft 
zouden we meewind hebben en het belangrijkste 
was dat we al het vertrouwen van de wereld hadden 
dat de drie punten op de Beemd zouden blijven. En 
jawel hoor, in de tweede helft maakte Cynthia al in de 
47e minuut uit een voorzet van Kim de 3-3. Dit was 
een goed teken! In de 59e minuut kon Cynthia weer 
scoren, dit keer vanuit een voorzet van Lennie, die 
helemaal vanuit de verdediging de bal ontving op het 
middenveld en een prachtige bal op Cynthia gaf.  
Met een 4-3 stand waren we zeker van onze zaak en 
de tegenstander had weinig meer in te brengen. 

Zeker toen in de 81e minuut Kim 
nog een bal tussen de palen 
schoot na een voorzet van Di-
ana en in de 88e minuut Kim nog 
een keer kon scoren door een 
blunder in de verdediging van de 
tegenstander. Uiteindelijk werd 
de wedstrijd besloten met een 6-3 
overwinning voor de Siveodames. 

Ellet Versluis

Na de pupil en het tossen mocht onze wedstrijd van 
start gaan. Al in de 6e minuut kregen we ons eerste 
doelpunt tegen. We lieten ons niet kennen en gingen 
aanvallender voetballen. Ondergetekende kreeg in de 
15e minuut, na een prachtige voorzet van Kim, een 
kans om de bal tussen de palen van de tegenstan-
der te knallen. Met een nogal suf rolletje eindigde de 
bal inderdaad in het doel van de tegenstander: 1-1. 
Helaas konden we niet lang van deze gelijke stand 
genieten, want zowel in de 22e als de 29e minuut kre-
gen we een doelpunt om de oren. Cynthia maakte in 
de 38e minuut de 2-3, wat dan ook de ruststand werd. 
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Wedstrijd 
Siveo – Kamerik

Datum
6 december 2013

Eindstand
1–0

Balsponsor
Van den Hoeven 
Transport

Jouw team/
leid(st)er
Wim Frasa en 
Jan Angenent

Jouw positie
Mid-mid

Leukste positie
Mid-mid

Favoriete club
PSV

Favoriete speler
Ji Sung Park

Favoriete speler 
Siveo
Sjoerd Blonk

Man of the 
match
Martijn Verlaan

Leukste op de 
pupillendag
De wedstrijd-
bespreking

Leukste moment 
van de wedstrijd
Toen Mike de 
vrije trap scoorde

Gescoord als 
pupil
Ja, in de hoek

Hobby’s
Voetballen

Favoriete eten
Patat met een 
frikandel en 
ketchup

Wat ik nog kwijt 
wil
De trainer is heel 
boos geworden in 
de rust, maar na 
de wedstrijd was 
het feest!

Wedstrijd 
Siveo – 
Lekkerkerk

Datum
1 februari 2014

Eindstand
3-4

Balsponsor
De Bruijn 
Adviesgroep

Jouw team/
leid(st)er
Wim Frasa & Jan 
Angenent

Jouw positie
Keeper

Leukste positie
Keeper

Favoriete club
FC Barcelona

Favoriete speler
Neymar

Favoriete speler 
Siveo
Mike van der 
Steen

Man of the 
match
Stef Kuijer

Leukste op de 
pupillendag
Scoren!

Leukste moment 
van 
de wedstrijd
De goals van 
Siveo

Gescoord als 
pupil
Ja

Hobby’s
Voetballen

Favoriete eten
Pasta

Wil je verder nog 
iets vertellen?
Nee

Wedstrijd 
Siveo-Alphia

Datum
1 maart 2014

Eindstand
3-0

Balsponsor
Klusbedrijf 
Verhage

Jouw team/
leid(st)er
Wim Frasa en 
Jan Angenent

Jouw positie
Verdediging 

Leukste positie
Verdediging

Favoriete club
Feijenoord

Favoriete speler
Arjen Robben

Favoriete speler 
Siveo
Martijn Verlaan

Man of the 
match
Martijn Verlaan

Leukste op de 
pupillendag
Scoren

Leukste moment 
van 
de wedstrijd
Dat Siveo 
scoorde

Gescoord als 
pupil
Ja

Hobby’s
Voetballen, tv 
kijken en buiten 
spelen

Favoriete eten
Hamburger

Wil je verder nog 
iets vertellen?
Nee
Wat ik nog kwijt 
wil

Wedstrijd 
Siveo -SPVSiveo 
- Perkouw

Datum
15 maart 2014

Eindstand
0-1

Balsponsor
Bouw en Aann 
bedr. Groenendijk 
BV

Jouw team/
leid(st)er
Wim Frasa en 
Jan Angenent

Jouw positie
Spits

Leukste positie
Spits / Mid-mid

Favoriete club
Siveo

Favoriete speler
Tim Matavz

Favoriete speler 
Siveo
Mike van der 
Steen

Man of the 
match
Sjoerd Blonk

Leukste op de 
pupillendag
Toen ik in de 
kantine de 
bal, poster, 
cadeautjes en 
snoep kreeg.

Leukste moment 
van 
de wedstrijd
Toen Mike 3 of 4 
man uitdolde

Gescoord als 
pupil
Ja

Hobby’s
Voetbal

Favoriete eten
Pizza

Wil je verder nog 
iets vertellen?
-

 

 
Wedstrijd 
Siveo VR 1 – 
ARC VR 2

Datum
14 december 
2013

Eindstand
2-2

Balsponsor
Bouw- en 
aannemersbedrijf 
Rene van der 
Knaap

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

Jouw positie
Rechts op het 
middenveld

Leukste positie
Rechts op het 
middenveld

Favoriete club
Ajax

Favoriete speler
Weet ik niet

Favoriete speler 
Siveo
Mike van der 
Steen

Woman of the 
match
Stephanie 
Hoogendoorn

Leukste op de 
pupillendag
Scoren nadat ik 
de aftrap mocht 
nemen!

Hobby’s
Paardrijden, 
voetballen en 
lezen

Favoriete eten
Patat

Wat wil je verder 
nog vertellen?
Niks

Wedstrijd 
Siveo VR 1 – 
Zwammerdam/
Aarlanderveen

Datum
11 januari 2014

Eindstand
1-1, verloren na 
penalty’s

Balsponsor
Bouw- en 
aannemersbedrijf 
Rene van der 
Knaap

Jouw team/
leid(st)er
De MD1, leid(st)
ers Arend Jacob 
van der Knaap en 
mijn moeder

Jouw positie
Links op het 
middenveld

Leukste positie
Spits!

Favoriete club
Ajax en Siveo

Favoriete speler
Heb ik niet echt

Woman of the 
match
Kim Verhage

Leukste op de 
pupillendag
Scoren!!!

Hobby’s
Voetballen

Favoriete eten
Pannenkoeken

Wil je verder nog 
iets vertellen?
Dat het heel leuk 
was!

Wedstrijd 
Siveo VR 1 – 
Hazerswoudse 
Boys VR1

Datum
22 maart 2014

Eindstand
6-3

Balsponsor
W.J. Vonk; 
loonwerk, 
grondwerk, 
tuinaanleg, 
diversen

Jouw team/
leid(st)er
De MD1, leid(st)
ers Arend Jacob 
van der Knaap 
en mijn moeder.

Jouw positie
Voorstopper

Leukste positie
In de spits!

Favoriete club
Ajax

Favoriete speler
Wesley Sneijder

Woman of the 
match
Cynthia Verhage

Leukste op de 
pupillendag
De wedstrijd 
kijken!

Hobby’s
Dansen en 
voetballen 

Favoriete eten
Appelflappen!

Wil je verder 
nog iets 
vertellen?
-

Jeroen 
Frasa

Damian 
Sangers

Bart 
Lagerweij

Lex 
Hoogeveen

Manou 
Ton

Nena 
Hageman

Dena 
Schouten

Siveo Toernooien
De lente is begonnen, dus beginnen ook de Siveo toernooien weer in zicht 
te komen. Al een tijdje zijn we bezig met de voorbereidingen en zijn we ook 
zeer verheugd dat we een bijna compleet overzicht kunnen presenteren,  
zie verderop. 

De toernooienwereld is nogal veranderlijk, dus houdt voor  
up-to-date info altijd onze website in de gaten: www.siveo.nl > 
programma > toernooien. Het volledig toernooienboekje wordt 
midden april naar Siveo-jeugdleiders en toernooicommissies van 
andere clubs gestuurd. 
Wil je als team graag nog aan een extra uittoernooi deelnemen 
(nu proberen we 1 uit- en thuistoernooi per team te regelen),  
laat het dan weten via toernooicommissie@siveo.nl.

Verder zijn we blij dat we een nieuw toernooicommissielid hebben mogen 
verwelkomen, te weten Elbert Stoof. Dan volgt nu een overzicht van de 
geplande toernooien - wijzigingen voorbehouden.

Siveo Toernooien 
op 24 mei ‘s 
ochtends

Siveo D1
Dios D3
VVC D7
Aalsm United D5
MVV’58 D2

Siveo D2
Focus D5
Kamerik D2
CSW D3
CVV Berkel D3

Siveo toernooien 
op 24 mei ‘s 
middags

Siveo MC1
Dios MC1
VVC MC1
Altior MC1
CVV Berkel MC2

Siveo MD1
VVC MD1
Altior MD1
CSW MD2
Wordt nog gezocht

Siveo toernooien 
op 31 mei ‘s 
ochtends

Siveo F1
Kickers F2
VVC F5
MMO F1
Alkmania F1

Siveo F2 
VVC F7
MMO F2
Focus F6 
Everstein F1

Siveo F3
Kickers F3
MMO F3
KDO F4
Focus F7

Siveo F4
VVC F8
Alkmania F3
Focus F8
MVV’58 F4

Siveo Pups
Vep Ukkies

Siveo toernooien 
op 31 mei ‘s 
middags

Siveo E1
Kickers E2
VVC E5
MMO E1
Alkmania E2

Siveo E2
Kickers E4 
VVC E8 
MMO E2
Aalsm United E11

Siveo C1 
VVC C3 
Focus C4
CSW C3
CVV Berkel C3

Siveo-kantine, 
met informatie 
op grootbeeld 
In ons vorige Siveo Nieuws maakten 
wij melding van de ontwikkelingen 
in de communicatie, waardoor Siveo 
ook te volgen is via Facebook (www.
facebook.com/siveo60 en klik op 
‘Vind ik leuk’) en Twitter (www.twitter.
com/siveo60 en klik op ‘Volgen). 
Inmiddels is er door toedoen van 
de Siveo-duizendpoot Jan van 
Amerongen weer een nieuwe telg aan 
de communicatieboom verschenen 
en dat kan niemand zijn ontgaan. 
Sedert enkele weken hangt er op 
de zaterdagen prominent in de 
Siveokantine een grootbeeld met een 
reeks aan actuele informatie. Dat 
varieert van de informatie over de 
wedstrijd van onze vlaggendragers, 
met  overige wedstrijden en standen 
tot de aanspreekpunten voor 
bestuur- en bardiensten. Met een 
professionele uitstraling worden 
bijvoorbeeld tevens sponsoring en 
balsponsors in beeld gebracht en 
dat verdient immers ook terechte 
aandacht. 
Het biedt ook de mogelijkheid om 
al in de rust van de wedstrijden van 
onze hoofdmacht de ruststanden van 
de andere wedstrijden in beeld te 
brengen. 
Een waardevolle toevoeging en 
mooie geel-blauwe uitstraling.
Jan, de complimenten en bedankt.  

Dick van den Hoeven 

Uittoernooien

Siveo A1  19 april, bij NSV 
Siveo B1  19 april, bij Focus
Siveo C1  17 mei bij RKDES C2
Siveo D1  17 mei, bij RKDES D3
Siveo D2 wordt nog gezocht

Siveo E1  24 mei, bij SVOW E1
Siveo E2  24 mei, bij SVOW E2
Siveo F1  24 mei, bij SVOW F1
Siveo F2  24 mei, ‘s ochtends bij MMO F1
Siveo F3  24 mei, ‘s ochtends bij MMO F2 
Siveo F4  24 mei, ‘s ochtends bij MMO F3
Siveo MC1  31 mei, bij Alkmania MC1
Siveo MD1  31 mei, bij Alkmania MD1

De toernooicommissie
Ton Westerop, Elbert Stoof, Bernie Beiboer
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Tel: 0348-416622
Fax: 0348-420369
Mob: 0620757425
Email: karin@gosport.nl
www.gosport.nl
 
Teamkleding nodig? 
Vraag vandaag nog een offerte aan!

Onder erbarmelijke omstandigheden 
gingen we de mat op. Natuurlijk een 
expeditie naar de Noordpool is zwaar. 
Dat tochtje in ‘63 was pittig. Maar 
Siveo E2 - Rohda E4 - 2014 dat was 
het echte werk. Enorme windkrachten 
en teisterende slagregens vroegen 
het uiterste van beide teams. En 
onder zulke omstandigheden winnen 
natuurlijk alleen de besten.
Rohda begon met een professionele 
warming-up. We tikten de bal 
rond. Rohda had een schitterende 
startopstelling (iedereen keurig op 
zijn plekkie), wij onze omgekeerde 
kerstboom. Rohda begon met hun 
typerende tikkie-takkie voetbal, wij 
wonnen de duels. In het begin lagen 
we een klein beetje onder vuur door 
het goede positie spel van Rohda, 
maar echt heel gevaarlijk werden ze 
niet. Na een minuut of 8 kwamen we 
er goed uit en bracht Marnix met een 
goed schot de Rohda keeper in een 
lastige situatie. De keeper kon de bal 
nog net keren, maar Jesper stond op 
de juiste plaats en tikte de bal goed 
in. Een verrassende 1-0 voor Siveo. 
Dit was de koploper niet gewend, wij 
namen gewoon brutaal de leiding! Op 
en neer bleef het daarna gaan. Maar 
achterin hielden we prima stand en 
voorin kreeg Dawid een goede kans 
en maakte er een prima 2-0 van. 
Er hing duidelijk een verrassing in 
de lucht. De irritatie steeg aan Bode-
graafse kant, met hun mooie voetbal 
kwamen ze maar niet verder, want we 
bleven maar ballen onderscheppen 

Siveo E2 presteert nog 
wisselvallig. Er zijn duidelijke 
uitschieters bij, zoals die 
match begin februari tegen de 
koploper. Die zullen we echt 
niet snel vergeten.

De koploper 
verslagen!

SIVEO E2  Laat  
koploper brommen

en duels winnen. Een moment van 
onoplettendheid, even niet mee lopen 
naar achteren bracht Rohda net voor 
rust toch weer terug in de wedstrijd. 
Een Rohda speler mocht even vrij 
opstomen langs de zijlijn, kreeg de 
ruimte om te schieten en joeg de bal 
van grote afstand hoog boven Niels in 
het doel. 2-1.

Rust. Het bibberende groepje zocht 
de kleedkamer op. Net voor de rust 
was het nog wat harder gaan regenen 
en waren de doornatte mannetjes 
nog wat doorweekter gemaakt (waar 
mogelijk). De koude limonade werd 
eigenlijk door niemand gewaardeerd. 
De positieve woorden van de coa-
ches ook niet echt. Eigenlijk wilden 
ze allemaal een warme douche en 
een warm bedje. Toen de scheids 
ons kwam halen (de eerste keer dit 
seizoen - normaal gesproken staan 
we dan allang weer op het veld -, 
moesten we toch echt weer. Een 
groepje E2-ers vluchtte nog snel naar 
de tribune, maar uiteindelijk wist het 
coachend koppel toch weer 7 man het 
veld in te krijgen.

En ook in de tweede helft werd er 
geknokt en gebikkeld. Keeper Niels 
verrichte menig goede redding. De 
verdediging met Otto en Brian stond 
als een huis. Marathonlopers Marc 
en Marnix legden kilometers af en 
bleven heen en weer gaan. Dawid en 
Jesper kwamen ook achterin helpen 
en deden voorin wat ze konden. Ja... 

zelfs een 3-1 en 4-1 had er in geze-
ten, maar ook Rohda bleef gevaarlijk. 
Nooit eerder waren we dan ook zo blij 
met het eindsignaal. De koploper ver-
slagen. Dwergje wint van reus. NEC 
wint van Barcelona. Dat idee. Maar 
wel terecht!
Sportief feliciteerde de Rohda coach 
ons met de woorden.... ‘brommmm.... 
mompel... wel gestolen punten.... 
ppfftt ‘. Wij noemen het liever ‘de 
beste heeft gewonnen!’.

Bernie Beiboer
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