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3474 JM Zegveld
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Margriet Vermeij
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3474 HS Zegveld
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vermeij006@kpnmail.nl
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André Voorend 
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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.

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: 
4 September 2014

Van de Voorzitter.
Wat een slot van de competitie voor 
ons vlaggenschip. Tot aan de laatste 
speelronde was het spannend, kon 
het alle kanten op en hadden we zicht 
op het kampioenschap. In de laatste 
wedstrijd tegen koploper SVS konden 
we helaas niet laten zien hoe goed 
voetbal wij kunnen spelen. Natuurlijk 
was er spanning bij de spelers, bij de 
begeleiding en zeker ook bij de sup-

porters. Want we gunnen het onze jongens zó erg! En ook al 
was over de gehele wedstrijd gezien SVS de betere, was de 
teleurstelling groot… MAAR, we hebben een periodetitel op 
zak, dus spelen sowieso nacompetitie. Over twee wedstrij-
den kwamen wij als winnaar uit de strijd versus Lugdunum, 
een Leidse club. Wie treffen we vervolgens in de volgende 
ronde…WDS, de club die nota bene 10 punten onder ons op 
de ranglijst eindigde dit seizoen. In beide wedstrijden was 
WDS ons nu de baas…en dat betekent, géén promotie. We-
derom een flinke teleurstelling! Toch wil ik namens alles wat 
geel-blauw lief is de gehele selectie en begeleiding bedanken 
voor een geweldig seizoen! Jullie hebben geweldig voetbal 
laten zien, keihard gewerkt en strijd geleverd als team! En 
volgend seizoen, na de welverdiende rust in de zomermaan-
den, heb ik alle vertrouwen dat we geel-blauw hoog in de 
ranglijst terug gaan zien!!

Maar niet alleen Siveo 1 heeft goed gepresteerd. Nee, we had-
den dit jaar vele feestjes te vieren. De A werd ruim voor het einde 
van het seizoen al kampioen. Ze staken er met kop en schouders 
bovenuit. Ook de Meisjes C hebben een prestatie van wereldfor-
maat neergezet door de KNVB Beker van West II te winnen. Uit-
eindelijk werd middels penalty’s uitgevochten wie de beker mee 
naar huis mocht nemen, en daarin bleken de meiden van Siveo 
beter in staat hun zenuwen te bedwingen dan VDL uit Maassluis. 
Verder werden de jonge talenten van de E1 en F1 in de bloemen 
gezet. Gefeliciteerd allemaal met jullie kampioenschappen! En 
volgend jaar gaan we met alle teams weer voor de prijzen. 

De traditionele sportieve afsluiter van het seizoen, Stratenvoetbal, 
vond plaats op zaterdag 14 juni. Voor de 41e keer en wederom 
een daverend succes! Ook al was het weer niet echt zomers, was 
de temperatuur goed en was het droog en daarmee prima voet-
balweer. Zelf heb ik ook weer meegedaan en wat blijft het weer 
een geweldig evenement. Voetballers en niet-voetballers staan, 
met een sportieve houding, met en tegen elkaar op het veld. Voor 
vele oud-bekenden is Stratenvoetbal een vast item in hun agenda 
en wil men dit voor geen goud missen. Geweldig!

Tja, en nu hebben we enkel nog de vrijwilligersavond voor de 
boeg om het seizoen écht af te sluiten. Wanneer deze editie 
van het Siveo Nieuws bij u op de mat valt, is ook deze avond al 
achter de rug. Enerzijds genieten van de zomermaanden zonder 
voetbal, anderzijds druk met alle voorbereidingen voor het nieuwe 
seizoen. Want er is altijd genoeg te doen, ook als er niet gevoet-
bald wordt. 

Voor iedereen, fijne zomer(vakantie) en tot augustus/september.

Rikkert Versluis

Van de Redactie.
Wat waren het weer een heerlijke we-
ken, die laatste zaterdagen van het sei-
zoen. Met als klapper de beslissende 
wedstrijden die onze vlaggendragers 
hadden afdwongen, allereerst om de 
kampioenstitel en later nog in de na-
competitie om promotie. Natuurlijk, de 
teleurstelling was groot toen bet niet 
lukte. Maar de jongens hadden toch 
maar met een enorme strijdvaardigheid 

voor veel spektakel en sfeer gezorgd. De teleurstelling mag 
dan ook niet te lang blijven hangen, want over  enkele weken 
gaan we weer voor nieuwe kansen. Complimenten aan spe-
lers en begeleiding voor hun formidabele inzet.

Vreugde was er natuurlijk over de mooie kampioenschappen bin-
nen de jeugdafdeling en de unieke KNVB-bekerwinst voor de C-
meiden. Steeds weer kwamen enthousiaste Siveoteams met veel 
tromgeroffel door ons dorp en dat is uiteraard een goed teken. 
Daarover treft u meer aan in dit Siveo Nieuws.  

Verder in deze editie weer veel informatie over al die andere 
activiteiten die binnen ons cluppie plaatsvinden. Dan gaat het 
niet alleen over het succes van het jaarlijkse stratenvoetbal, altijd 
een heel gezellige happening. Maar ook over bijvoorbeeld de 
Hollandse Hitsavond. En wat te denken van de jeugdactiviteiten, 
zoals de jeugdtoernooien, de playbackshow, het slaapfeest en de 
poldersporten. De spelen werden voor u weer op de plaat vastge-
legd door de altijd aanwezige Siveofotograaf Ton van Westerop 
(dank hiervoor Ton…!!). Die dank laat voorzitter Rikkert in dit 
nummer ook gaan naar al die andere vrijwilligers; die medede-
ling laat hij terecht echter wel gepaard gaan met een oproep naar 
meer vrijwilligers. Daarover past enig nadenken, zinvol tijdens 
de komende voetballoze periode. Wij kunnen echt niet zonder 
jullie…..  

Bepaald niet alles ligt echter deze periode stil, Zo lopen er als ge-
bruikelijk al weer activiteiten rond de advertenties voor dit mooie 
blad, dat financieel geheel afhankelijk daarvan is. Dat mag u best 
meewegen bij uw aankopen. .  

Een heel fijne vakantieperiode toegewenst. 

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven
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Mooi seizoen 
krijgt  
helaas geen  
bekroning! 
Het mooie seizoen heeft voor onze vlag-
gendragers helaas geen bekroning gekre-
gen. Nadat de wedstrijd om de kampi-
oenstitel verloren ging tegen SVS hebben 
onze jongens zich nog volledig opgeladen 
voor de nacompetitie. Derdeklasser Lug-
dunum werd vooral in het laatste duel op 
de Beemd vernederd en dan restte nog 
slechts de tweeluik tegen WDS. 
 
In de competitie lieten wij de ploeg uit 
Driebruggen met pakweg 10 punten 
verschil achter ons en zegevierden we in 
beide duels. Dat leek ook weer te gaan 
gebeuren in de eerste fase van het duel 
in Zegveld. De jongens van hoofdcoach 
Herman Verrips speelden WDS van de 
mat, maar het verschil bleef beperkt tot 
1-0. Daarna ging het helaas mis en was 
het vooral de gevaarlijke Laurens Uiterwijk 
die het verschil maakte en ons dus nekte.

Een prima seizoen is afgesloten met een 
aantal kleurrijke en sfeervolle duels. Er 
was, letterlijk en figuurlijk, veel vuurwerk. 
We hebben genoten van een fris van 
de lever spelend team. Vrijwel het hele 
seizoen kwamen onze geel-blauwen 
scherp uit de startblokken en zochten wij 
enthousiast de aanval. Het maakte niet uit 
om welke ploeg het ging, ook kampioens-
kandidaten werden zo aangepakt. Denk 
maar eens aan de ruime overwinningen in 
de uitduels bij de – inmiddels derdeklas-
sers – Perkouw en WDS. Wij hebben als 
supporters uitermate genoten van de vele 
kleurrijke duels; het waren er in compe-
titieverband alleen al 30 (met een echte 
vaste kern, waarin overigens alleen Erik 
Streng en Erik Verlaan in alle duels in 
actie kwamen; zie kader).  

Het is jammer dat het mooie seizoen geen 
bekroning heeft gekregen. Het neemt 
niet weg dat er toch een geweldige basis 
gelegd moet zijn voor het nieuwe seizoen. 
Nog wat weekjes rust en dan wacht weer 
een ongetwijfeld pittige start van de aan-
stekelijk gedreven hoofdcoach Herman 
Verrips. Wij hebben er alle vertrouwen 
in dat hij met deze spelers de grens van 
onze mogelijkheden nog niet heeft bereikt. 
Spelers, begeleiding en ook medesuppor-
ters, bedankt voor een sfeervol seizoen.

Dick van den Hoeven

Pupillen  
genieten nog 
een keer.
Ook de pupillen van de week hebben 
dit seizoen veel plezier beleefd aan de 
duels op de Beemd. Ter afsluiting was 
het voor hen nog een keer het toetje 
van de zalm op vrijdag 13 juni. Rond 6 
uur verzamelden zich daar de pupillen 
van de week van het afgelopen  
seizoen. 

Op het programma stond de jaarlijkse 
wedstrijd tussen onze jonge talenten 
en de jongens van het eerste elftal. 
Gezien de opkomst van onze jon-
gens van het vlaggenschip werd deze 
wedstrijd ook door hen zeer serieus 
genomen. Jongens, bedankt voor 
jullie medewerking! Ook de pupillen 
waren compleet: 13 in totaal. Voordat 
de wedstrijd begon, stond er eerst een 
gezonde maaltijd op het programma: 
op een lege maag kun je tenslotte geen 
goede prestaties leveren. Na de patat 
met frikandel of kroket met de nodige 
frisdrank weggespoeld te hebben, werd 
het tijd voor de wedstrijd. 

Het beloofde een spannende wedstrijd te 
worden omdat alle pupillen bij hun wed-
strijden bij ons eerste team allemaal had-
den gescoord bij de aftrap in de reguliere 
competitie. Beide teams kleedden zich om 
en stonden tegen zevenen op het veld om 
de strijd met elkaar aan te gaan. Onder 
de bezielende leiding van Herman Verrips 
golfde het spel heen en weer met een gril-
lig scoreverloop als gevolg. Enig smetje 
op de verder sportief verlopen wedstrijd 
was het wegsturen van Patrick de Jong 
die na twee zware overtredingen het veld 
moest ruimen. Na 2 keer een kwartier 
spelen stond er een 4-4 eindstand op het 
scorebord waar beide teams prima mee 
konden leven. Na afloop van de wedstrijd 
moest de scheidsrechter het toch nog 
even ontgelden: hij werd door de pupillen 
getrakteerd op een onverwachte koudwa-
terdouche. Voordat de jongens zelf gingen 
douchen werden zij door captain Ivo de 
Boggende nog even in het zonnetje gezet. 
Elke pupil werd gevraagd om even naar 
voren te komen en een certificaat en een 
grote zak snoep in ontvangst te nemen.   
Onder luid applaus van de spelers en de 
vele toeschouwers kon worden teruggeke-
ken op een zeer geslaagde avond!

Corné Kuijer

Spelers seizoen  
2013-2014. 
Naam   Goals  Wedstrijden 
Amerongen, Marc van 8  27 
Bastiaan Brak  1  26 
Blonk, Sjoerd  1  24 
Boggende, Ivo de  0  26 
Brak, Gert-Jan  2  27 
Bunnik, Perry  1  3 
Fierens, Wiljo  2  28 
Groenendijk, Danny 0  9 
Jong, Patrick de  0  13 
Kuyer, Stef  24  28 
Posdijk, Dave  1  2 
Steen, Mike van der 7  25 
Streng, Erik  0  30 
Vaart, Frank vd  7  27 
Verlaan, Erik  1  30 
Verlaan, Martijn  9  29 
Voorend, Perry  5  26 
Voorend, Stephan 0  3 
Voorend, Wesley  0  1 
Wiegeraad, Mark  1  18

Vrijwilligers, we  
kunnen niet zonder…
Zo lang als ik me kan heugen, van klein jongetje af aan tot vandaag, beleeft Siveo 
veel plezier aan de vele enthousiaste vrijwilligers. Dit zie ik wekelijks terug bij de 
barmannen/-vrouwen, de dagelijkse crew die vele klusjes klaren, het bestuur en 
alle commissies, de leiders/trainers/scheidsrechters op het veld en iedereen die 
zich inzet voor Siveo. Van het snoeien van de bosschage tot aan de financiën, 
van de ledenadministratie tot aan schoonmaaksters, van de trainer tot de kanti-
nebeheerder, het moet allemaal gebeuren en elke taak is belangrijk. Toch merken 
wij, als bestuur, dat het door de jaren heen steeds lastiger wordt om mensen 
bereid te vinden om iets voor de club te doen. Besef wel dat zonder vrijwilligers 
een vereniging geen bestaansrecht en toekomst heeft. Ik wil daarom dit moment 
aangrijpen om iedereen, écht iedereen, op het hart te drukken om even stil te 
staan bij wat een “vereniging” betekent en wat ervoor nodig is om een vereniging 
gezond en draaiende te houden. Hiervoor zijn we namelijk allemaal verantwoor-
delijk. De vereniging is niet van mij of van het bestuur, nee, zij is van iedereen, 
van elk lid. En dit betekent dat we samen verantwoordelijk zijn voor het succes. 
Met elkaar en voor elkaar! Via deze weg wil ik dan ook eenieder die nóg niet 
actief is  voor de club, aanmoedigen om ook aan te sluiten bij het geel-blauwe vrij-
willigerskorps. Vele handen maken tenslotte licht werk! Als iedereen zijn steentje 
bijdraagt, we met zijn allen de handen uit de mouwen steken en elkaar respec-
teren voor eenieders inbreng & mening, zullen we als vereniging nog veel meer 
kunnen realiseren dan we nu al doen!! Kom op en help mee! 

Alle vrijwilligers die zich ook dit seizoen weer hebben ingezet voor ons cluppie, 
BEDANKT !!! 

Rikkert

NB. Een voorbeeld van nog benodigde vrijwilligers vormt de vraag naar bar-
mensen voor de zaterdagmorgen en zaterdagmiddag.

Ook tegen WDS 
werd er volop  
strijd geleverd. 

Start Siveo-selectie 2014-2015
De selectie start de voorbereiding op het nieuwe seizoen als volgt:
Zaterdag 2 augustus Trainen selectie 2x 
Zaterdag 9 augustus Siveo 1 - Roda 23 1 (14.00 uur) 
Dinsdag 12 augustus Siveo 1 - Zwaluwen Utrecht 1 (19.00 uur) 
Zaterdag 16 augustus  Siveo 1 Toernooi Thorbecke en Woubrugge 2 – Siveo2 
Dinsdag 19 augustus SIVEO 1 beker 
Zaterdag 23 augustus Kagia 1 – Siveo 1 en SIVEO 2 beker
Dinsdag 26 augustus SIVEO 1 en SIVEO 2 beker
Zaterdag 30 augustus SIVEO 1 en SIVEO 2 beker
Zaterdag 6 september  SIVEO 1 en SIVEO 2 competitie
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Na de nodige voorbereidingen kon de Hol-
landse hits avond van start gaan. En met 
de spullen van Robert van de Wind en DJ 
Frans achter de draaitafel waren wij als 
activiteitencommissie er helemaal klaar 
voor. Het duurde even voordat de avond 
op gang kwam maar dat mocht de pret 
niet drukken. Uiteindelijk werd het lekker 
druk en kwam het feest goed op gang. 

Iedereen had ook weer goed uitgepakt 
met hun outfit waardoor de kantine hele-
maal rood, wit, blauw, oranje kleurde. 
Lekker dansen en meezingen met de 
Nederlandstalige hits  onder het genot van 
een drankje en hapje. Het was een ge-
slaagde avond. En met dit voorproefje op 
het WK kunnen we één ding met zeker-
heid zeggen: Het zal zeker niet aan ons 
liggen. Bedankt allemaal! 

De activiteitencommissie 

T.C. Nieuws
 
Allereerst alle leiders en trainers heel erg bedankt voor jullie inzet afgelopen 
seizoen. Zonder jullie zouden onze spelers en speelsters niet hun geliefde 
spelletje kunnen spelen bij Siveo.
We hopen ook komend seizoen alle teams weer van trainer en begeleiding te 
voorzien. Ook bij een dorpsclub als Siveo gaat dat niet vanzelf. Daarom ook 
hierbij meteen de oproep aan personen die doordeweeks een team willen 
trainen of op zaterdag willen begeleiden of iemand daarvoor weten dit aan te 
geven bij ons, ook al is het voor 1 seizoen. Je bent van harte welkom.
Inmiddels zijn we al volop bezig met de nieuwe teamindelingen voor seizoen 
2014-2015.
De dispensatie-aanvragen zijn akkoord en we kunnen waarschijnlijk starten 
met 5 senioren teams, 1 dames, meiden B, meisjes D, A1, B1, C1, D1, D2, 
E1. E2, E3, F1, F2, F3 en misschien nog een F4. De voorlopige teamindelin-
gen volgen voor de zomervakantie.
Een aantal leiders/trainers stoppen er mee. Speciaal willen we Mike van der 
Steen, Eric Smit en Ton van Westerop bedanken voor hun jarenlange inzet 
voor Siveo. Tevens wil ik Hans Bregman speciaal bedanken voor al zijn inzet 
voor Siveo. Klasse mannen. Ook de anderen die ophouden bedankt voor 
jullie hulp.
Na een eerdere contractverlenging zijn Johan Leeman en de dames toch uit 
elkaar gegaan. Johan bedankt. Madelon gaat voorlopig de dames trainen en 
begeleiden. Succes Madelon.
Voor informatie over training geven of leider worden kan je ons altijd aan-
spreken of mailen.
Voor een ieder alvast een prettige zomerstop.

Sportieve groeten,
 
Eric van den Hoeven. emhoeven@xs4all.nl
Gijs Breedijk. gijsbreedijk@gmail.com
Peter de Jong. p.jong@hotmail.com

Hollandse  
hitsavond.
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KLAVERJASSEN
De laatste klaverjasavond van het seizoen leverde het  
volgende resultaat op: 

1. Jan van Amerongen en  
     Eric van den Hoeven   5368 punten
2. Harry en Adrie Bonewald  5237 punten
3. Gert en Alie de Jong   5092 punten
4. Ineke Voorend en Leo Pouw  4870 punten
5. William Ton en Stefan de Vink  4863 punten
P. Bea en Bep van Amerongen  3821 punten 

De eerste klaverjasavond van het nieuwe seizoen is in  
september en wordt tijdig bekend gemaakt, via de mail  
en de Siveosite. 

Dick van den Hoeven 

GEFELICITEERD …
Onze gelukwensen gaan naar:

- Hans en Annemieke van Tricht, met de geboorte van  
  hun dochter Jolie Leona op 31 maart 2014.
- David, Cora en Joost Loenen, bij wie een dochter en     
  zusje, genaamd Loes, werd geboren op 26 mei 2014.
- Ariën en Nicolien Beukers, die op 10 juni 2014 ouders  
  werden van een dochter, die zij de naam Saar Jessica    
  gaven.
- Guido van der Wind en Michelle van den Hout, bij wie,     
  eveneens op  10 juni 2014, een zoon werd geboren,   
  genaamd Joël.
- Hidde, Kerstin en Elin de Vries, met de geboorte van hun  
  dochter en zusje, Fenna Jasmijn op 16 juni 2014.
- Arnold, Daniëlle, Amy en Dean  Beiboer, bij wie op 24   
  juni een dochter en zusje is geboren, genaamd Zoë.

BEDANKT .. 
Tijdens het ziek zijn, de ziekenhuisopname en operatie, 
heb ik vele kaarten met hele lieve woorden ontvangen!  
Ook heb ik veel bloemen en telefoontjes gehad!
Ik wilde iedereen bedanken voor het medeleven.  
Het heeft mij en ons gezin bijzonder goed gedaan en nog 
krijg ik zelfs kaartjes !
Dank jullie wel .

Gerda Jansen 

LEDENMUTATIES 
Nieuw: Tom Huntelerslag, Mike Kuijer, Noud Verweij, 
Sam Berghoef, Jeremey Hanegraaf, Ruben Bergman, 
Dave van der Born, Levi van der Arend, Liam Lyndersay, 
Annemieke van Dam, Lieke van Vliet, Lynn van den 
Hoeven en Britt Haug, 

Overschrijving van andere club: Lianne van Mourik 
(van Vep), Mick Ruijs (van Sportlust), Gijs Karsemeijer 
(van Sportlust) en Mick Visser (van Sportlust).

Opgezegd: Anne-Joëlle Bakker, Joost Blok, Christiaan 
Dekker, Karina Hensen, Angela de Jong, André Kaste-
lein, Rebecca van Katwijk, Vera van Loveren, Chadney 
van Moorselaar, Sam Nieuwenhoff, Aron Verdouw, Mees 
Vergeer, Ruud Vermeij, Talitha Vermeij, Jasper de Vink 
en Robert Kaminski.

Overschrijving naar andere club: Timen Klein (naar 
Sportlust), Mike van der Steen (naar Vep) en  Quincy 
Rodrigo (naar Esto) 

Van spelend naar rustend lid: Jelle Blonk en Daniel 
Vlugt

Het totaal aantal leden komt hiermee op 378.

Wijzigingen gegevens
Om onze ledenadministratie up-to-date te houden ver-
zoek ik jullie adreswijzigingen, nieuwe telefoonnummers,  
e-mailadressen, bankrekeningnummers etc. z.s.m. door 
te geven op ledenadministratie@siveo.nl.

Pasfoto vervangende spelerspassen
Wanneer jullie per mail of persoonlijk zijn benaderd om 
een pasfoto in te leveren voor een verlopen/vervangende 
spelerspas ontvangen wij deze graag z.s.m. Zonder 
geldige spelerspas mag er niet aan wedstrijden worden 
deelgenomen!

Carola Hageman

Veel  geluk toegewenst  
vanuit het geel-blauwe cluppie.  

Daarnaast gaan onze gelukwensen naar een 2-tal  
geel-blauwe stellen die elkaar in juni het ja-woord gaven. 

Op 20 juni trouwden Siveo-speelster Kim Verhage met 
Siveo-doelman Erik Streng. 

Vervolgens werd dat voorbeeld gevolgd door een andere 
Siveo-doelman Martin Hoogerbrugge die op 27 juni in het 
huwelijk trad met Evelien Dolman. 

Ook jullie wensen wij vanuit Siveo veel geluk en voor-
spoed toe!
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We doen het toch al een paar jaar maar 
dit jaar staat met stip bovenaan qua 
afzeggingen.  

Allereest is het organisatieteam van Ber-
nie en Ton versterkt met Elbert Stoof. Een 
mannetje extra kan nooit kwaad. Altijd 
handig tijdens de dagen en makkelijk bij 
de voorbereidingen. Ieder zijn deel.
In September en Oktober deden we net 
als andere jaren weer 2 toernooibeurzen. 
1 bij RKDES en 1 bij KDO. Voordeel is 
dat je 1 op 1 zit met de organiserende 
mensen van de voetbalverenigingen. 
Nou ja voordeel….  Dat had het moeten 
zijn. Later blijkt dit toch relatief te zijn. 
¾ hadden we toch al vol geboekt. Dat 
scheelt weer veel bellen.  Later hebben 
we wat rond gemaild en wat heen en weer 
gebeld om het schema vol te krijgen.  Na 
menig avondje te hebben gezeten kregen 
we toch op een gegeven moment een 
appje van Bernie… WE ZITTEN VOL…  
ik antwoorde nog….daar drinken we een 
biertje op.  Als je dit zegt, doe het dan 
binnen twee dagen. Dan heb je er ook 
plezier van. Na drie dagen loop je risico.  
Dan kan je zo maar een mail krijgen dat 
er ineens 7 teams afzeggen. 7 teams, 
hoe halen ze het in hun hoofd. Blijken de 
toernooibeurzen toch niet zo standvast te 
zijn. Is een afspraak toch geen afspraak 
ondanks bevestigingen etc. En daar bleef 
het niet bij. De een na de ander kwam 
de gemaakte afspraak niet na. We zullen 
geen namen noemen maar triest is het 
wel. Zelf hebben we het MC toernooi 
moeten afgelasten omdat dezelfde dag 
het KNVB kampioenschap werd binnen 
gehaald. Daar hebben we dan ook geen 
moeite mee. Overmacht met een gouden 
randje. De meest verrassende afzeg-
ging was wel om 10.00 uur op de eerste 
toernooidag. Toen belde er een team af. 
Waren we toch om 09.00 uur al begon-
nen. Heel vreemd.

Al met al is het C toernooi volledig 
komen te vervallen en her en der werd 
er geschipperd met het schema. Ook 
werden we dit jaar verrast met het grote 
klasse verschil. Als de toernooien worden 
besproken dan kijk je heel goed naar het 
verschil tussen de teams. West II speelt 
in een ander klasse schema dan WEST 
I. Als je in September wat afspreekt kan 
het zijn dat je in mei in een andere klasse 
speelt. 1 tje hoger of lager. Dit jaar waren 
er toch wel grote verrassingen. Dan is het 
plezier in een toernooi een stukje verder 
weg dan de bedoeling is. We hebben 
daarom afgesproken om na de aanmel-
dingen voor de toernooien op de site van 
de KNVB te controleren of de opgegeven 
klasse wel klopt. Het verschil mag niet te 
groot zijn.  

Plezier staat toch voorop. Daarnaast 
zagen we ook kinderen in de E rondlopen 
die in de C niet zouden misstaan. Nu is 
lengte niet direct een bepalende factor 
maar als je technisch kijkt zet je toch wel 
wat vraagtekens. Daar is toch moeilijk wat 
mee te doen. De regels bij toernooien zijn 
toch wat losser dan bij de competitie. Hier 
komt sportiviteit om de hoek kijken. 
De eerste toernooidag zaten we dus in 
grote afwachting. Komen ze nu wel of 
niet. Uiteindelijk kwam er 1 team niet 
opdagen en pasten we het schema aan. 
De dag was qua weer niet slecht. Er was 
wel regen voorspelt en voor alle zekerheid 
hebben we de tent opgezet. De regen 
kwam niet en de temperatuur bleef dan 
ook maar weg. Was die korte broek toch 
niet zo verstandig als je stil staat. 

vraag je je af: wat gaat de tijd toch snel. 
Na afloop kreeg iedereen een medaille 
en een diploma om af te sluiten met een 
lekker patatje. Als verrassing tijdens het 
patatje eten speelde er een videofilm van 
één van hun trainingen in de hal. Konden 
ze zichzelf terug zien. Samen met de be-
kende RABO-fluit gingen ze fluitend naar 
huis. Of de ouders daar blij mee waren??  
Volgend jaar een Vuvuzela ??
  
Na de ochtend werd de boel weer afge-
tuigd om bij veld twee weer op te bouwen. 
Immers het eerste moest zijn wedstrijd 
spelen voor de nacompetitie op veld 1. De 
middag verliep ook zonder verrassingen 
en nadat iedereen zijn beker en fluitje in 
ontvangst had genomen konden we de 
boel weer inpakken voor volgend jaar en 
afsluiten met een koud biertje.
Met een extra opdracht op zak kijken we 
weer uit naar september om de toernooi-
en van 2015 op de kaart te zetten.

Ton van Westerop

Thuistoernooien 
2014,  een diepe zucht. 

 ’s Middags werd het wel beter. De 
ochtend verliep verder zonder problemen 
en heeft dhr. Kwakkenbos, directeur van 
de RABOBANK de prijzen uitgereikt. De 
scheidsrechters kregen als dank een 
aandenken. Een originele handtekening 
van een speler van Bayern München.  
We hebben van te voren gevraagd naar 
de mogelijkheden en zonder probleem 
kregen we de persoonlijk gesigneerde 
kaartjes van de spelers. Deze hebben we 
mooi in een lijstje geplakt. Omdat ieder-
een wel Arjan Robben wilde hebben, zijn 
de spelers wel door elkaar gezet zodat we 
niet wisten wie wat kreeg. 
’s Middags hebben we de boel wat 
omgezet omdat het eerste zijn wedstrijd 
speelde op het eerste veld. Maar ook toen 
liep het verder voorspoedig.
Op de tweede toernooidag kwam ieder-
een opdagen. Het was met de vele teams 
een drukke en gezellige boel. Het weer 
was prima en zonnig. We dachten van 
vorig jaar geleerd te hebben en maak-
ten op het veld een extra parkeerterrein. 
Uiteindelijk stonden de auto’s nog op de 
weg langs de velden. Met het mooie weer 
kwamen veel ouders kijken bij o.a. de 
pups. De pups speelde op het oefenveld 
hun eigen toernooi. Altijd weer heerlijk 
om te zien. Als een groep ganzen achter 
elkaar aan. Kijk je naar je eigen zoon en 
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SIVEO-A 
met vlag en 
wimpel  
kampioen! 
Onze A-junioren hebben met veel 
overtuiging de kampioenstitel gepakt. 
De afstand met de concurrenten was 
zo groot dat ze enkele weken geleden 
zonder zelf te spelen de titel kregen 
toegespeeld. In de laatste match tegen 
de A-junioren van Sportlust bena-
drukten zij nog eens het verschil (4-2), 
een voorsprong van 12 punten op de 
naaste belagers. Tijd om nog eens echt 
de titel te vieren en met de kampioens-
schaal het dorp rond te gaan op de 
wagen van Fa. van der Dool.

Het kampioensteam van Siveo-A
Achter vlnr: Kevin van der Meer, Ger-
win Verlaan, Marc Hageman, Jasper 
Stolwijk, Wesley Voorend, Remco van 
der Belt, Jasper de Vink en Max Baas.
Voor vlnr: Daniël van Hanswijk, Yourit 
de Jong, Mathijs Bakker, Davy Lekx, en 
Bryan Burggraaf..  

Hierbij nog een korte omschrijving van de 
spelersgroep.
Daniel. Zeer talentvolle keeper, die echt 
punten voor het team kan pakken. Prima 
reacties en sterk 1:1. Proberen wat rusti-
ger aan de bal te zijn.
Jan. Speelt meestal laatste man. Een van 
de jongsten, maar duidelijk aanwezig. 
Altijd zijn verhaal klaar. Prima voetballer, 
inschuivend van achteruit. Overzicht in de 
drukte kan beter. Ook bij de senioren al 
prima wedstrijden gespeeld.
Matthijs. Jongste A-speler. Voor niemand 
bang. Kan als mandekker veel spitsen 
een rotmiddag bezorgen. Nog wat on-
rustig aan de bal, maar leert elke week. 
Prima instelling. Staat sinds kort voorstop-
per in plaats van back.
Bryan. Liep de eerste trainingen voorop, 
maar helaas al in de tweede wedstrijd een 
trap gehad en nog steeds niet fit. Kan op 
meerdere plaatsen spelen. Het overzicht 
aan de bal en de passing blijven voor 
verbetering vatbaar. Middenveld of in de 
verdediging.
Kevin. Wil heel graag voetballen. Staat 
meestal back. Weet zich tactisch goed 
op te stellen. Met snelle spelers moeite. 
Loopt jammer genoeg met een aantal 
kilo’s te veel rond, had anders bij de bes-
ten kunnen horen. Goede traptechniek.

Jasper. Misschien wel de beste speler uit 
de A. De uitdaging is dit wekelijks te laten 
zien. Kan op vele posities spelen. Ook 
buiten de as spelend kan je beslissend 
zijn. Fysiek sterk en goede trap.
Remco. Lang voorin gespeeld, maar sinds 
kort uitstekend als back (mandekker). 
Snel en goed schot. Meer initiatief nemen, 
dan kan je verrassend opkomen.
Davy. Speelt meestal aan de zijkant op 
het middenveld. Net als Kevin helaas 
teveel aan gewicht mee te nemen, waar-
door je het voor jezelf moeilijker maakt om 
mee te komen. Goed schot.
Gerwin. Op zoek naar de vorm van vorig 
jaar. Kan veel met de bal, maar wil nu 
even niet lukken. Speelt voorin of op het 
middenveld. Veel loopvermogen en oog 
voor de juiste positie voor de goal. Komt 
zeker weer goed.
Marc. Back, voorstopper en sinds kort 
mid-mid. Van vroeger aanvaller naar 
prima verdediger ontwikkeld met een 
goed schot in beide benen. Prima pass. 
Nu op het middenveld laten zien dat je het 
aankan.
Max. Kilometervreter. Ongekende energie 
in het veld. Mid-mid of links spelend de 
tegenstanders opjagend en zelf diepgaan. 
De passing moet beter worden.
Jasper S. Voorin speler met prima pas-
seerbewegingen. Moet fysiek sterker wor-
den en meer rendement uit de actie halen. 
Kan dit seizoen veel laten zien.
Yourit. Kan aan de hele linkerkant spelen. 
Is door enthousiasme vaak te gretig en 
snel uitgespeeld. Prima linker trap en pikt 
regelmatig een goal mee. Iets meer kijken 
of even afwachten, dan kan je veel beter 
spelen.
Wesley. Aanvoerder van de ploeg. Kracht-
mens, al worden de tegenstanders ook 
sterker. Beslist hierdoor met eigen acties 
wedstrijden. Schot en loopbewegingen 
zonder bal kunnen beter. Kan op iedere 
plek spelen. Weet het doel weer te vinden.

Een mix met een aantal spelers die als ze 
zich zo door ontwikkelen zeker een plek 
in Siveo 1 of 2 kunnen veroveren. Van 
belang is dat de motivatie blijft om beter te 
worden. Of dat nu aan de bal of met loop-
vermogen kan is verschillend. We zien in 
ieder geval dat een goede conditie en veel 
loopvermogen het voetballen momenteel 
mede gemakkelijker maakt. We gaan zien 
wat de toekomst brengt.

Peter de Jong

SIVEO F2  
NA SUPER- 
WEDSTRIJD 
Kampioen!! 
Na bijna het hele seizoen bovenaan te 
hebben gestaan, verloor op zaterdag 5 
april de concurrent Nieuwkoop van Ka-
merik. Zo werd de F2 kampioen, zonder 
die dag een wedstrijd te hoeven spelen. 
Maar zaterdag 19 april ging het dan toch 
gebeuren, de wedstrijd tegen Kamerik, het 
kampioensfeest van Siveo F2!
Het was weer een super wedstrijd van 
de toppers van de F2. Met veel publiek 
werd er een perfecte partij gespeeld! 2-5 
gewonnen. 

Bloemen, medaille, kinderchampagne, 
presentjes, ijsje van de tegenpartij en toen 
op naar de gedekte tafel bij Siveo! Na de 
heerlijke snacks bij Siveo gingen we rond 
door het dorp op vrachtwagen van Nico 
Heijkamp! Wat een feest, de kinderen en 
coaches hebben genoten!

 

Kampioenen

Het kampioensteam van Siveo F2.
Voor vlnr: Kees Spierenburg, Julia Broer, Noelle Haring, Marieke Blok,
Midden vlnr: Tim Kalshoven, Roos Muijt, Hugo van Dam, Bastiaan Maat,
Achter vlnr: Viola Blok, Marjorie Maat en Petra Haring. 
 

Met veel publiek werd 
er een perfecte partij 
gespeeld! 2-5 gewonnen. 
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SIVEO-E1,  
EEN TOPJAAR 
BEKROOND 
MET DE TITEL !
Onze E1 heeft een topjaar gedraaid 
onder de uitstekende begeleiding 
van Jan Angenent en Wim Frasa. De 
toppers werden elke week zeer goed 
klaargestoomd voor de wedstrijd. Vol 
overgave werd de strijd aangegaan met 
fraai combinatievoetbal.
Van de in totaal 24 wedstrijden werden 
er maar liefst 19 in winst omgezet.
Met als hoogtepunt de laatste kam-
pioenswedstrijd, waarin de directe 
concurrent Woerden E6 met 3-1 werd 
verslagen voor het thuispubliek.

Volgend jaar wacht voor veel jongens de 
D2, maar met een trainingsopkomst van 
bijna 100% kunnen ze dit met vertrouwen 
tegemoet zien.

Trainers Eric van den Hoeven en Jasper 
de Kruijf 

SIVEO-C  
MEIDEN  
PAKKEN  
KNVB BEKER.
De hartslag van speelsters, coaches en 
supporters had het zwaar. De meiden 
hebben met een spannende wedstrijd 
en zinderende ontknoping een KNVB 
beker aan de geel-blauwe historie van 
Siveo toegevoegd. Een topprestatie 
voor ons cluppie.

Bij voetbalvereniging Brielle in Vierpolders 
werden 24 mei de KNVB bekerfinales 
voor regio West 2 gespeeld. Siveo MC1 
moest daar om 3 uur aantreden tegen 
VDL MC1 uit Maassluis. Met een sterke 
wind mee in de eerste helft hadden de 
Siveo meiden het zwaar. VDL was voet-
ballend beter en de duels werden door de 
blauw-witten gewonnen. Na 10 minuten 
was er een open doel kans voor Meike 
Lehman na een foute pass door de VDL 
keepster. Helaas ging dit schot net naast. 
En 5 minuten voor de rust kwam de VDL 
spits vrij voor keepster Judith Verkerk 
maar zij schoot de bal op de lat. Met 0-0 
gingen de teams rust houden. 
In de tweede helft een beter Siveo dat 
gelijk een aantal kansen kreeg. Na 10 
minuten trof Wendy Vergeer doel na 
een prima voorzet door Esmé van Dam. 
Een explosie van vreugde in en rond het 
veld bij de geel-blauwen. De Zegveldse 
meiden kregen daarna nog twee goede 
kansen op de 2-0. Het was 10 minuten 
later raak aan de andere kant voor VDL. 
Een bal bleef liggen in de Siveo verdedi-
ging en een schot in de hoek bracht de 
stand naar 1-1. In de laatste tien minuten 
waren er over en weer wat doelpogingen. 

VDL kreeg een aantal vrije trappen die door de wind mee ruim over het doel gingen. 
Siveo had nog een paar snelle uitbraken die een paar hoekschoppen opleverden. 
Beide teams kwamen niet meer tot scoren en penalties moesten de beslissing geven.
Coach Carlo van Dam moest vijf namen opgeven bij de arbitrage. Dit had even 
overleg en overtuiging nodig want de spanning werd sommigen teveel. Siveo moest 
beginnen.  
 
Invalcoach Ronald Koster had de meiden een simpele opdracht gegeven: laag en 
in de hoek schieten. Dit werd perfect uitgevoerd. Keepster Judith Verkerk wist een 
penalty van VDL te stoppen. De vijfde rake Siveo penalty van Jennifer Muller zorgde 
daarom voor een uitbarsting van ontlading en vreugde bij de geel-blauwen.
Na de officiële KNVB prijsuitreiking brachten de meiden door een erehaag de beker 
op sportpark de Beemd. Daar werd met het team feest gevierd met als afsluiting een 
rit door het dorp met de beker.

Ronald Koster

 
In een erehaag 
worden de meiden op 
de Beemd onthaald.

Achter vlnr: Felicity Geers, Esmé van Dam, Jennifer Muller, Rosanne Vergeer, Christel 
Frasa, Lieke Timmerman, Maaike Koster, Leonie Vergeer en leider Carlo van Dam.
Voor vlnr: Meike Lehman, Blanca Franssen, Rebecca van Katwijk, Wendy Vergeer en 
Iris van der Knaap.
Liggend: Judith Verkerk.
Niet aanwezig: Emma van Katwijk.

De mannen die het flikten op de foto, van links naar rechts: 

Bart Lagerweij:    Meevoetballende en kopsterke verdediger die altijd op de  
   goede plek staat
Damian Sangers:           Uitstekende keeper die zijn ploeg door menig hachelijk  
   moment heeft gesleept. 
Vincent Broer:                Razendsnelle aanvaller die echt een neusje heeft voor de  
   rebound.
Jeroen Frasa:                 Motor op het middenveld, een echte box-to-box player,  
   met een dodelijk schot 
Mohammed Saïd:          Stille (soms wat verlate) kracht, onverzettelijk knapt hij het  
   vuile werk op om direct z’n medespelers aan het werk te  
   zetten met een mooie pass
Noah Verweij:                Stoere middenvelder, gaat geen duel uit de weg en kan  
   levensgevaarlijk mee naar voren trekken
Damian Plomp:            Onverzettelijke spijkerharde verdediger, een echte  
   winnaar met uitstekende inspeelpass.
Stan van den Hoeven:   Klein, behendig en balvaardig met een timmermansoog  
   voor de combinatie en de steekpass 
Lex Hoogeveen:            Stylist, kan zichzelf eenvoudig vrij voor de goal zetten om  
   de keeper zowel met rechts als links kansloos te laten.
Wim Frasa:                    Motivator en bevlogen leider, kan z’n team telkens weer  
   op scherp zetten
Jan Angenent:             Rust zelve, door jarenlange ervaring als leider, stuurt de  
   ploeg van achteruit op kalme wijze aan.
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SIVEO ‘60 1, 4E KLASSE B
1 SVS 1  26  60 
2 Siveo ‘60 1  26  54 
3 Perkouw 1  26  54 
4 WDS 1  26  44 
5 Bergambacht 1  26  44 
6 Kamerik 1  26  43 
7 Lekkerkerk 1  26  37 
8 Moerkapelle 1  26  37 
9 Oudewater 1  26  35 
10 Linschoten 1  26  34 
11 Aarlanderveen 1  26  28 
12 Alphia 1  26  26 
13 Rijnstreek 1  26  14 
14 SPV ‘81 1  26      5 

SIVEO ‘60 2, 3E KLASSE B
1 Rijnvogels 4  22  55 
2 ARC 5  22  47 
3 Koudekerk 2  22  43 
4 Zwammerdam 2  22  39 
5 TAVV 2  22  37 
6 Zevenhoven 3  22  34 
7 Rohda ‘76 2  22  31 
8 BSC ‘68 2  22  30 
9 Hazerswoudse Boys 2  22  28 
10 Siveo ‘60 2  22  21 
11 Kamerik 2  22  14 
12 Alphia 2  22    0

SIVEO ‘60 3, 4E KLASSE 04
1 TAVV 3  20  49 
2 Be Fair 3  20  39 
3 ARC 6  20  37 
4 Kamerik 3  20  33 
5 Sportief 2  20  27 
6 WDS 3  20  27 
7 Siveo ‘60 3  20  25 
8 Floreant 3  20  23 
9 Bodegraven 1  20  17 
10 Sportlust ‘46 4  20  16 
11 Zwammerdam 3  20  15 
 
SIVEO ‘60 4, 5E KLASSE 04
1 Jodan Boys 7  22  52 
2 ARC 12  22  44 
3 Be Fair 6  22  43 
4 Sportlust ‘46 7  22  37 
5 Soccer Boys 4  22  35 
6 Rohda ‘76 5  22  29 
7 BVCB 6  22  28 
8 Moerkapelle 3  22  27 
9 Siveo ‘60 4  22  25 
10 Zwammerdam 4  22  24 
11 Berkel 4  22  15 
12 DSO 10  22  14 

SIVEO ‘60 5, 7E KLASSE 05
1 CVC Reeuwijk 6  22  55 
2 ARC 17  22  47 
3 Alphia 5  22  44 
4 Sportlust ‘46 11  22  40 
5 Jodan Boys 11  22  35 
6 DSO 15  22  35 
7 Aarlanderveen 5  22  26 
8 Zevenhoven 5  22  25 
9 TAVV 7  22  25 
10 Be Fair 10  22  20 
11 Siveo ‘60 5  22  19 
12 Rohda ‘76 6  22    9 

SIVEO ‘60 A, 3E KLASSE 07
1 Siveo ‘60 A1  14  37 
2 Sportlust ‘46 A3  14  25 
3 TAVV A1  14  25 
4 ESTO A1  14  18 
5 VEP A1  14  17 
6 Kamerik A1  14  17 
7 WDS A1  14  14 
8 Sportief A1  14    6 

SIVEO ‘60 B, 3E KLASSE 13
1 Zwammerdam B1  18  43 
2 Alphen B1  18  42 
3 Nicolaas Boys B1  18  39 
4 ROAC B1  18  33 
5 Nieuwkoop B2  18  20 
6 ARC B4  18  19 
7 Woubrugge B1  18  19 
8 TAVV B1  18  16 
9 Siveo ‘60 B1  18  15 
10 Alphense Boys B3  18  14 

SIVEO ‘60 C, 6E KLASSE 12
1 Alphense Boys C8  16  38 
2 ARC C8  16  36 
3 TAVV C2  16  32 
4 Nicolaas Boys C2  16  25 
5 NSV ‘46 C2  16  23 
6 Siveo ‘60 C1  16  22 
7 Kickers’69 C2  16  17 
8 Koudekerk C2G  16    7 
9 ESTO C3  16    6 

SIVEO ‘60 D1, 6E KLASSE 10
1 Woerden D3  18  46 
2 Bodegraven D1  18  46 
3 Zwammerdam D1  18  38 
4 Siveo ‘60 D1  18  34 
5 VEP D3  18  26 
6 Rijnstreek D1  18  23 
7 Sportlust ‘46 D5  18  19 
8 Nieuwkoop D4  18  14 
9 NSV ‘46 D2  18  13 
10 CVC Reeuwijk D3  18     3 

SIVEO ‘60 D2, 7E KLASSE 08
1 Nieuwerkerk D8  18  38 
2 Moordrecht D4  18  37 
3 Siveo ‘60 D2  18  30 
4 Floreant D4  18  30 
5 BSC ‘68 D3  18  30 
6 TOGB D6  18  29 
7 Alphense Boys D10  18  23 
8 DONK D3  18  15 
9 DWO D8  18  12 
10 Zoetermeer D8  18  12 

SIVEO ‘60 E1, 6E KLASSE 03
1 Siveo ‘60 E1  18  45 
2 Rohda ‘76 E3  18  40 
3 Woerden E6  18  36 
4 Bodegraven E1  18  35 
5 Rijnstreek E1  18  32 
6 VEP E4  18  28 
7 ESTO E5  18  17 
8 ASW E3  18  15 
9 Cabauw E1  18  10 
10 Olympia E5  18    6 

SIVEO ‘60 E2, 8E KLASSE 20
1 Linschoten E2  16  42 
2 Rohda ‘76 E4  16  40 
3 ESTO E7  16  28 
4 NSV ‘46 E2  16  24 
5 Woerden E7  16  21 
6 Sportlust ‘46 E7  16  19 
7 Siveo ‘60 E2  16  18 
8 VEP E6  16  12 
9 Alphense Boys E9  16    5 

SIVEO ‘60 F1, 7E KLASSE 02
1 Rijnstreek F1  18  50 
2 RVC ‘33 F1  18  41 
3 Woerden F4  18  40 
4 Siveo ‘60 F1  18  33 
5 Rohda ‘76 F2  17  22 
6 VEP F4  17  19 
7 Sportlust ‘46 F5  18  17 
8 Jodan Boys F6  18  15 
9 Be Fair F4  18  14 
10 Olympia F7  18    8 
 
SIVEO ‘60 F2, 9E KLASSE 13
1 Siveo ‘60 F2  18  49 
2 TAVV F2  18  35 
3 Zevenhoven F2  18  35 
4 Kamerik F1  18  33 
5 Nieuwkoop F5  17  29 
6 Alphen F3  18  26 
7 Sportief F1  18  26 
8 VEP F7  18  17 
9 ARC F10  18    7 
10 Altior F3  17    2 

SIVEO ‘60 F3, 9E KLASSE 14
1 ESTO F4  18  47 
2 Meerburg F9  18  45 
3 Alphense Boys F7  18  37 
4 Bodegraven F2  18  32 
5 Bernardus F2  18  23 
6 Alphen F4  18  21 
7 ARC F8  18  15 
8 VEP F6  18  15 
9 CVC Reeuwijk F4  18  12 
10 Siveo ‘60 F3  18    8 

SIVEO ‘60 F4, 10E KLASSE 40
1 ESTO F7  10  27 
2 Moordrecht F7  10  22 
3 Nieuwkoop F6  10  19 
4 Sportlust ‘46 F8  10  13 
5 Siveo ‘60 F4G  10    7 
6 Floreant F5  10    0 

SIVEO ‘60 VR1, 4E KLASSE 12D
1 Rohda ‘76 VR1    8  22 
2 Siveo ‘60 VR1  8  17 
3 Hazersw. Boys VR1  8  10 
4 Forum Sport VR1  8    7 
5 BVCB VR1  8    1 

SIVEO ‘60 MC1, 2E KLASSE 02
1 Kamerik MC1  10  22 
2 Siveo ‘60 MC1  10  16 
3 SPV ‘81 MC1  10  15 
4 RVC ‘33 MC1  10  13 
5 UNIO MC1  10  13 
6 Floreant MC1  10    8 

SIVEO ‘60 MD1, 2E KLASSE 5
1 Floreant MD1  10  23 
2 Be Fair MD1  10  20 
3 Siveo ‘60 MD1  10  12 
4 Jodan Boys MD1  10  11 
5 VEP MD1  10  10 
6 Die Haghe MD2  10    9 

EINDSTANDEN 
SIVEOTEAMS 
Seizoen
2013/2014

SPEKTAKEL  

BIJ  
POLDER 
SPORTEN
Vrijdagavond 20 juni verzamel-
den we bij Siveo voor het polder-
sporten in de Kwakel. In grote 
getalen hadden de D, C en B jeugd 
zich opgegeven. En met hen de 
rijdende ouders, voor wie het ook 
een leuk avondje uit is! Dank jul-
lie wel voor jullie ondersteuning, 
we hopen dat jullie het ook leuk 
vonden!

Poldersport is inmiddels een vast 
terugkerend onderdeel. Dit jaar voor 
de één de eerste keer, voor de ander 
de zoveelste (en laatste keer met de 
Siveo-jeugd). En ook  nu was het tradi-
tiegetrouw niet het zomerse weer waar 
iedereen op gehoopt had. Er waaide 
door de polder van de Kwakel een frisse 
wind. 

Maar dit mocht de pret niet drukken. 
De vertrouwde en nieuwe onderdelen 
werden met souplesse genomen door 
de jeugd. Onderling was er veel hulp, 
soms van de wal in de sloot, maar de 
sfeer was en bleef goed! 
Aan het eind waren de meeste kleren 
niet meer droog. Met het verschil dat 
sommigen al snel in het water lagen 
(waar het volgens henzelf goed toeven 
was).  En dat anderen erg hun best 
hebben gedaan om tot het eind droog te 
blijven, om daar dan toch vrijwillig in het 
water te springen. 

Na afloop waren er daar gelukkig de 
warme/hete douches en droge kleren en 
schoenen en konden we weer in de auto 
naar huis. 
Naast de jeugd waren er ook 3 ouders/
leiders die met veel enthousiasme mee 
gedaan hebben, Carlo, Jan-Willem en 
Arjan, dank jullie wel voor de begelei-
ding!

Els van Dam
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Tijdens de Rabobank jeugdtoernooien 
bij Siveo is een nieuwe overeenkomst 
afgesproken voor het jeugdsponsorschap. 
Ruud Kwakkenbos van de Rabobank en 
Bram Angenent van Siveo hebben daar-
voor hun handtekening gezet. 

Al drie jaar lang ondersteunt de Rabobank 
Siveo bij het opleiden en ontwikkelen van 
de jeugdleden. Dit varieert van scheids-
rechtersopleidingen, aanschaf kleding, 
presentjes voor toernooien, materiaal voor 
de training tot een bijdrage in de jeugdac-
tiviteiten.
Een actueel voorbeeld is de sweater voor 
de MC1 voor hun bekerfinale (zie verder 
in dit blad) waardoor deze geel-blauwen 
een mooie uitstraling hadden tussen alle 
clubs. Daarnaast kunnen we als club 
altijd een beroep doen op het Rabobank 
Dichtbij Fonds. Dit fonds heeft ervoor ge-
zorgd dat we een deel van het meubilair 
voor de kantine konden aanschaffen. De 
Rabobank ondersteunt Siveo dus ook op 
andere terreinen.

“Siveo is een mooie dorpsclub met een 
belangrijke maatschappelijke rol binnen 
Zegveld. Dit ondersteunen we van harte” 
gaf Ruud Kwakkenbos aan als reden om 
te verlengen. “De basis begint bij de ont-
wikkeling en opleiding van de jeugd. Op 
jonge leeftijd leren ze een team te vormen 
of als vrijwilliger actief te zijn. Daarmee 
leren ze belangrijke lessen voor later. Dit 
is belangrijk voor hunzelf maar ook voor 
de samenleving” vervolgt Ruud verder.

Siveo en de Rabobank hebben afge-
sproken om elk jaar te kijken naar het 
jeugdsponsorschap. Verder zullen Siveo 
leden actief gevraagd worden om deel te 
nemen aan Rabobank activiteiten. Recent 
was dat de fietstocht waarmee je geld bij 
elkaar kon fietsen voor de club. Dit viel 
dit jaar net samen met het Stratenvoet-
bal, maar er komt vast nog een andere 
mogelijkheid.

Ronald Koster

NIEUWS VAN DE 
JEUGDCOMMISSIE
Wat een mooi seizoen hebben we gehad met de jeugd!! Veel wedstrijden, trainin-
gen, leuke activiteiten, toernooien en dan natuurlijk de kampioenschappen voor 
de F2, de E1 en de A. 
Iedereen heeft erg zijn best gedaan om het goed te laten verlopen. Spelers, 
leiders, trainers, begeleiders, ouders: allemaal erg bedankt voor jullie inzet! We 
hopen volgend jaar ook weer op jullie inzet te kunnen bouwen, maar nu eerst de 
verdiende rust, de verdiende zomervakantie. 
Eind juni zal wel al weer de leiders/trainersavond gepland zijn, als voorloper 
op aankomend seizoen. Dan zal de indeling van de teams besproken worden, 
waarna de indeling (onder voorbehoud, er kunnen nog aanpassingen komen) 
voor de zomervakantie voor iedereen op de Siveo-site komt te staan. 

Voor komend seizoen zijn we als jeugdcommissie op zoek naar nieuwe leden! 
Dus vind je het leuk om ons te komen ondersteunen bij het organiseren van de 
jeugdactiviteiten, laat dit aan één van ons weten!! Als je meer informatie wilt over 
wat de inhoud is, dan staan wij klaar om het een en ander uit te leggen. 

De jeugdcommisse,
Arnold Beiboer
Cora Loenen
Corné Kuijer
Els van Dam

Ruud Kwakkenbos (Rabobank) overhandigt  
Bram Angenent de getekende overeenkomst.

RABOBANK  
Verlengt jeugd-
sponsorschap bij 
Siveo
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Wedstrijd 
Siveo – Lekkerkerk

Datum
1 februari 2014

Eindstand
2-4

Balsponsor
Willem van Kempen

Jouw team/leid(st)er
Wim en Jan

Jouw positie
Mid-links

Leukste positie
Mid-links

Favoriete club
Feijenoord

Favoriete speler
Weet ik niet

Favoriete speler Siveo
Mark

Man of the match
Mark

Leukste op de pupillendag
Alles

Leukste moment van de 
wedstrijd
De doelpunten

Gescoord als pupil
Ja, panna!

Hobby’s
Voetballen en zwemmen

Favoriete eten
Rijst

Wil je verder nog  
iets vertellen?
Nee

Wedstrijd 
SIVEO - WDS

Datum
5 april 2014

Eindstand
1-0

Balsponsor
Fam. Broer 

Jouw team/leid(st)er
E1 met Wim Frasa en Jan 
Angenent als leiders

Jouw positie
Rechts voor

Leukste positie
Rechts voor

Favoriete club
Feijenoord

Favoriete speler
Messi

Favoriete speler Siveo
Mike van der Steen

Man of the match
Mike van der Steen, hij scoorde 
het enige en dus winnende 
doelpunt

Leukste op de pupillendag
Van de middenstip een doel-
punt maken, en de bal krijgen 
en de snoepjes

Leukste moment van 
de wedstrijd
Dat Mike een doelpunt scoorde

Gescoord als pupil
Jazeker, en dat was gaaf!

Hobby’s
Buiten spelen, voetballen,  
buskruit spelen

Favoriete eten
Patat met een frikadel en  
kroket

Wil je verder nog  
iets vertellen?
Ik vond het een hele leuke dag, 
ik zou nog wel een keer pupil 
van de week willen zijn! En de 
bal met alle handtekeningen 
ligt op een mooie plek op mijn 
kamer.

Wedstrijd 
Siveo ’60 – Moerkapelle

Datum
19 april 2014

Eindstand
3-1

Balsponsor
Van Hanswijk Marktkramen

Jouw team/leid(st)er
Wim en Jan

Jouw positie
Verdediging

Leukste positie
Verdediging

Favoriete club
Feijenoord

Favoriete speler
Ronaldo

Favoriete speler Siveo
Gert Jan

Man of the match
Gert Jan

Leukste op de pupillendag
Sjoerd

Leukste moment van 
de wedstrijd
Als ze scoorden

Gescoord als pupil
Ja

Hobby’s
Voetballen

Favoriete eten
Pizza

Wil je verder nog  
iets vertellen?
Nee

Wedstrijd 
Siveo -  SVS

Datum
10 mei 2014

Eindstand
0-4

Balsponsor
Go Sport

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

Jouw positie
Spits

Leukste positie
Spits

Favoriete club
Ajax

Favoriete speler
Neymar jr.

Favoriete speler Siveo
Stef Kuijer

Man of the match
Stef Kuijer

Leukste op de pupillendag
Zelf scoren

Leukste moment van 
de wedstrijd
Al het vuurwerk vooraf

Gescoord als pupil
Ja

Hobby’s
Voetballen

Favoriete eten
Wraps

Wil je verder nog  
iets vertellen?
Het was heel mooi met al het 
vuurwerk.

Mohammed Saïd Ali Vincent Broer Damian Plomp Stan  van den Hoeven

19 april was het bij Siveo weer tijd voor een playbackshow. Na een moeizame start 
met inschrijvingen was het toch gelukt om in het drukke paasweekend een waanzin-
nig line-up te krijgen op het podium in de kantine. 

De meiden en jongens waren allemaal zenuwachtig, maar enthousiast. Het publiek zat in 
grote getalen klaar en ook de jury zat vol verwachting te wachten. 
Het geheel werd in goede banen geleid door showmaster Ivo de Boggende, die het voor 
elkaar kreeg om de pupillen op hun gemak te stellen. 
De jury, bestaande uit Bea en Joey van Amerongen en Rikkert Versluis hadden er een 
harde dobber aan, de acts deden niet voor elkaar onder.  Maar de uiteindelijke uitslag was 
na kort overleg toch unaniem. 

De verdeling van de prijzen was als volgt:
Originaliteitsprijs: Lex, Jeroen en Bart met ‘cowboys en Indianen’ van de Dikdakkers
De aanmoedigingsprijs: Amber en Dena met ‘got 2 luv u’van Sean Paul
De derde prijs: Fay en Isabel met ‘double me’ van Mylene en Rosanne
De tweede prijs: Stan met ‘Hey Brother’ van Avici
De eerste prijs: Sanna, Manou, Simone en Tiffany met ‘last Friday night’ van Katy Perry

We willen de  presentator, de jury,  
de leden van de activiteitencommissie voor  
het helpen met opbouwen en de muziek,  
en natuurlijk de deelnemers bedanken voor  
de inzet tijdens deze middag.

Els van Dam

PLAY
BACK
SHOW

SLAAPFEEST 
Mooier hadden we het niet kunnen treffen 
dit jaar! Wat een fantastisch weer was het 
16 mei, de dag dat het slaapfeest gehou-
den werd dit jaar. 50 kinderen uit de E en 
de F waren aanwezig om aan het eerste 
deel van het programma deel te nemen. 

We zijn begonnen met het eten van de 
heerlijke pannenkoeken, die door veel 
moeders gebakken zijn (heel erg bedankt 
hiervoor!!!). Dit konden we dit jaar buiten 
doen aan de picknicktafels, dat was erg 
gezellig en scheelde een hoop suiker en 
stroop binnen!
Hierna zijn de kinderen in 5 groepen 
verdeeld waarmee we een voetbaltoer-
nooi en een touwtrekwedstrijd gespeeld 
hebben. 
Als afsluiter hebben we “ren je rot” 
gespeeld, met makkelijke en moeilijke vra-
gen over voetbal. Over Siveo, maar ook 
over Nederlands en buitenlands voetbal. 
Er zaten erg moeilijke vragen bij, maar 
de kinderen kwamen er samen toch vaak 
wel uit.
Om 21.00 uur zijn een deel van de kinde-
ren opgehaald, waarna we met degenen 
die bleven slapen verder zijn gegaan aan 
het tweede deel van het programma. Na-
tuurlijk was daar het beroemde eierroof–
spel. Dat blijft elk jaar een succes! Hier en 
daar wat schrammen door de verzamelde 
takken die tot nesten zijn omgetoverd, 
maar het gaf weer een hoop plezier. 
Na het afsluitende kampvuur heeft ieder-

een zijn slaapkledij aangetrokken en was 
het tijd om een filmpje te kijken en te gaan 
slapen….. Maar dat heeft nog best een 
tijd geduurd! 
De volgende dag was er weinig tijd om 
relaxed wakker te worden. De begelei-
ding was al op tijd uit de veren om alle 
jongens weer wakker te maken, voor de 
ochtendgymnastiek, het opruimen van de 
spullen en het ontbijt (weer in het zonnetje 
buiten). 
Al met al een groot succes, mede dankzij 
iedereen die zich belangeloos heeft inge-
zet, de groepen begeleid heeft, gefloten 
heeft, gebakken heeft, (niet) geslapen 
heeft, etc.
Dank jullie wel! 

Els van Dam
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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!

Lijsterbeslaan 
wint  
stratenvoetbal 
Waar een kleine straat groot in kan zijn. Al jaren werd er op de 
winst geloerd en streed het tot ver in het toernooi mee. Nu was 
het echter raak voor de Lijsterbeslaan. De uiterst spannende fi-
nale tegen de Elzenlaan eindigde nog in 0-0 maar bij de penalty’s 
overheerste de Lijsterbeslaan. En dus mag de Lijsterbeslaan zich 
Zegveldse straat van het jaar noemen.

Ook bij de jeugd waren de finales volledig in evenwicht en moesten 
penalty’s de beslissing brengen. Bij de allerjongsten gebeurde dat het 
beste door de Broeksloot en bij de wat oudere jeugd pakte de  
Korensloot de trofee.

De penalty’s op de Siveokeepers werden het beste 
genomen door Mark Bruijn en Adriaan Blonk.

Het stratenvoetbal was weer een enorm succes met 
een uiterst sfeervol slot.

Dick van den Hoeven

UITSLAG GROTE VERLOTING 2014 
1 Reischeque ( t.w.v. € 450,- ) nr. 2567 Mike Verhage, Pr. Beatrixstraat 24, Zegveld
2 Fiets ( Stoof )   nr. 1582 Laurens Slof, Nieuwstraat 6, Zegveld
3 Weber BBQ    nr. 2921 Sabina van der Arend, Eikenlaan 17, Zegveld
4 Actifry    nr. 118 L. Man a Hing, Katerstraat 88, Amsterdam
5 Dinerbon   nr. 764 Marileen de Leeuw, Dwarsweg 13, Zegveld
6 Bon schoonheidssalon Nienke nr. 2107 Leo van Dam, Populierenlaan 14, Zegveld
7 Kappersbon    nr. 1115 Mark Jongeneel,  Stokroosweide 11, Woerden
8 Waardebon Go Sport  nr. 843 Wiljo Fierens, Gravenstein 54, Bodegraven
9 Siveo fun pakket   nr. 417 Perry Bunnik, Middenweg 17, Zegveld
10 Kappersbon    nr. 2326 Joost Rijnders, Goudenregenstraat 4, Woerden
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