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ericvandenhoeven@xs4all.nl
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JEUGD:
Jaco Biemond 
Broeksloot 7 
3474 HS Zegveld 
Tel (0348) 692200   
jacobiemond@gmail.com
 

VOORZITTER:
Rikkert Versluis
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Bram Angenent
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bramangenent@zonnet.nl
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Jeroen Groen in ’t Wout
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3474 JM Zegveld
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ALGEMEEN:
Margriet Vermeij
Broeksloot 63
3474 HS Zegveld
Tel. (0348) 69 19 31 
vermeij006@kpnmail.nl

SCHEIDSRECHTERZAKEN:
André Voorend 
Prunuslaan 5 
3474 HA Zegveld
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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:
Peter de Jong
Alpenstraat 64
3446 DP Woerden
Tel. 06-13411969
p.jong@hotmail.com

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

JEUGDZAKEN:
Cora Loenen-Kastelein
Kastanjelaan 19
3474 KB Zegveld
Tel. (0348) 42 56 58
cdkastelein@hotmail.com
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Deadline
volgende 
inleverdatum: 
4 december 2014

Van de Voorzitter.
Terug van vakantie, het ‘normale’ leven 
is weer begonnen. Weer naar school 
en naar het werk. De zomer(vakantie) 
is weer voorbij gevlogen. Tenminste, 
zo voelt het in ieder geval voor mij. Ik 
hoop dat iedereen heeft genoten van 
een fijne vakantie. En ook bij Siveo 
draait alles weer op volle toeren. Niet 
alleen op het veld, maar ook achter de 
schermen. Teamindelingen, regelen 

van leiders en trainers, inkoop van de kantine, plannen van 
activiteiten etc. Nadat Arnold Beiboer na afgelopen seizoen 
is gestopt, is de Jeugdcommissie (JC) 2 nieuwe aanwinsten 
rijker, te weten Jan de Jong en Bert van der Schee.  
Heel veel succes en plezier! 

Helaas is er niet alleen maar goed nieuws. Hans Bregman heeft 
om privéredenen besloten om te stoppen als lid van de TC en uit 
het bestuur te stappen. Hij heeft zich altijd voor 200% ingezet, 
veel bereikt voor Siveo en we hebben altijd prettig samengewerkt. 
Natuurlijk respecteer ik zijn besluit en dank ik hem voor zijn inzet 
en betrokkenheid! 

Op het moment van schrijven is de eerste volle speeldag, zater-
dag 6 september, net achter de rug. De meeste teams moesten 
voor het eerst de wei in voor de Beker, maar de mannen van het 
1e en 2e elftal speelden hun eerste competitiewedstrijd van dit 
seizoen. Helaas wisten beiden teams niet te winnen van respec-
tievelijk Nieuwkoop 1 en 2. Bijzonder aan dit seizoen is dat de 
alle teams veel nieuwe clubs zullen tegenkomen. De KNVB heeft 
bij de competitie-indeling de districtsgrenzen overschreden met 
het doel om de reistijd voor alle clubs acceptabel te kunnen ma-
ken en houden. Eind van het seizoen zal dit geëvalueerd worden.
Maar goed, geen flitsende competitiestart voor Siveo 1 & 2 dus, 
maar het seizoen is nog lang en de prijzen worden pas aan het 
eind verdeeld. Natuurlijk hopen we allen dat ons vlaggenschip 
weer bovenin eindigt. Met de energie en inzet van de spelers-
groep & begeleiding, tezamen met de ondersteuning van alle 
supporters heb ik er vertrouwen in!

Tot slot nog een aantal belangrijke data om vast in je 
agenda te noteren!

Algemene Ledenvergadering  vrijdag 14 november
Kick-off 2015 / Snerttoernooi zaterdag 3 januari
Stratenvoetbal    zaterdag 13 juni

Heel veel plezier en succes allemaal !!

Rikkert Versluis

Van de Redactie.
De vakantie zit er weer op. Hopelijk 
hebben jullie allemaal echt genoten en 
effe lekker afstand kunnen nemen van 
hetgeen jullie dagelijks bezig houdt. 
Naast de gebruikelijke beslommerin-
gen in gezin en werk wordt er dan ook 
op de Beemd weer gestart. Die start 
is voor vele Siveovrijwilligers echter 
al lang en breed in de vakantie begon-
nen. Daarover treft u in deze eerste 

seizoenseditie ook het één en ander aan. En natuurlijk een 
gezonde vooruitblik op wat het nieuwe seizoen allemaal  
weer kan brengen.

Eén van de meest imponerende en ook zichtbare zaken die de 
afgelopen maanden tot stand is gekomen, is ongetwijfeld de 
nieuwe website van Siveo. Tegenwoordig ligt natuurlijk heel veel 
van de verenigingsuitstraling besloten in een toegankelijke en 
actuele website. We zijn dan ook hartstikke blij dat Bastiaan Brak 
nog meer push is gaan geven aan hetgeen Ronald Koster in het 
verleden allemaal al op poten had gezet. En het resultaat mag er 
volgens mij, en naar ik heb begrepen vele anderen met mij, ook 
beslist zijn. Proficiat, jullie hebben beiden voortreffelijk werk ver-
richt. Dat spreekt natuurlijk ook de redactie van Siveo Nieuws bij-
zonder aan en uiteraard is daarvoor ook aandacht in deze eerste 
seizoenseditie. Aandacht die zonder meer ook moet uitgaan naar 
de adverteerders die al dit soort PR-werk in feite mogelijk maken.

Zoals gebruikelijk gaan we in het eerste nummer van Siveo 
Nieuws ook weer uitgebreid in op de nieuwe tegenstanders van 
onze vlaggendragers. Dat heeft dit keer bijzondere betekenis 
omdat we gewoon veel nieuwe tegenstanders gaan ontmoeten. 
En dan is het dus ook echt handig om deze editie in jullie auto 
steeds bij de hand te hebben. Samen met de tomtom moet het 
lukken tijdig (let ook op de verschillende aanvangstijden) de weg 
te vinden. 
De indeling is overigens niet alleen interessant maar ook heel 
pittig. Dat heeft de seizoensopening van onze hoofdmacht en 
reserves ook al duidelijk gemaakt. Op die eerste dag troffen we 
meteen de teams van Nieuwkoop, vorig seizoen notabene nog 
eerste klasser in de zondagafdeling. Hoewel we bepaald niet 
slecht voor de dag kwamen en zelfs uitermate goed partij boden, 
was dat toch net een maatje te groot. 

Verder treft u in dit Siveo Nieuws ook voor de andere teams veel 
informatie over de teamindeling en competitie-indeling. Voor het 
eerst sinds vele jaren ook met een echt veteranenteam, voortge-
borduurd op het succes van het vrijdagavondvoetbal. 
Net als alle anderen wensen wij ook hen veel succes en sporti-
viteit toe in het nieuwe seizoen. En uiteraard ook bij alle andere 
activiteiten. Laten we er weer wat moois van gaan maken.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven
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Nieuwe website siveo.nl  
Zoals jullie misschien heb-
ben gezien is de website 
www.siveo.nl geheel ver-
nieuwd. De vorige website 
was alweer meerdere jaren 
oud en de wens was dat op 
onze clubsite alle informatie 
van onze teams te vinden 
is. Na wat speurwerk zijn we 
terecht gekomen bij Voet-
balassist. We hebben zelf 
naar eigen wens de gehele 
website opgebouwd en in-
gericht, maar zij zorgen er 
achter de schermen voor dat 
de programma’s, uitslagen 
en standen van alle Siveo-
teams automatisch worden 
bijgewerkt. Onze website is 
dus altijd up-to-date.

Andere voordelen zijn:
- Iedereen kan zich abonneren op afgelastingen. Dat wil zeggen dat je een e-mail 
ontvangt als er door Siveo een afgelasting van jouw team wordt ingevoerd. Dit is met 
name voor trainers, leiders en spelers erg handig, dus ga op de website naar ‘Afge-
lastingen’ en abonneer je! 
- Naast het programma voor teams staat ook het programma voor scheidsrechters op 
de website. Dus als je moet fluiten dan kun je op de website zien welke wedstrijd en 
hoe laat.
- Rechts op de homepage is de infobalk te vinden (zie afbeelding). Deze is per per-
soon aan te passen, zodat u direct alle informatie van uw eigen team kunt zien als u 
op de website komt.
- De website beschikt over een ‘Responsive design’. Dit wil zeggen dat de website 
automatisch verschaalt naar de schermbreedte van uw apparaat (computer, tabled of 
smartphone) en dus altijd goed wordt weergeven. 
- Door op onze website een formulier in te vullen kun je online lid worden van Siveo. 
- Op de homepage worden de Twitterberichten weergegeven. Dus als je geen Twitter 
hebt kun je ons toch volgen en zo op de hoogte blijven van (voornamelijk) de wed-
strijden van Siveo 1.
- Alle clubbladen t/m 2008 zijn online te lezen.

Kortom: Zeker de moeite waard om de website 
in de gaten de houden! 

Om de website nog meer gevuld te krijgen is 
het leuk als er meer wedstrijdverslagen (zie 
afbeelding) worden geschreven. Dus trainers, 
leiders, ouders of toeschouwers: Als jullie het 
leuk vinden om wedstrijdverslagen te maken 
van jullie team, stuur dan even een mail naar 
website@siveo.nl

Heeft u vragen, opmerkingen of input voor  
de website? Stuur dan ook een mail naar  
website@siveo.nl

Bastiaan Brak 

Herziening 
strafcodes in 
het amateur-
voetbal
Vanaf het seizoen 2014-2015 is er een 
belangrijke verandering met betrekki-
ing tot de strafcodes. 
Tot dusver konden scheidsrechters bij 
het invullen van het wedstrijdformu-
lier kiezen uit 46 strafcodes; twintig 
voor gele kaarten en 26 voor rode 
kaarten. Vanaf 2014-2015 gaat het 
aantal strafcodes naar acht. Alle gele 
kaarten worden ondergebracht in één 
strafcode, voor de directe rode kaarten 
bestaan vanaf het nieuwe seizoen nog 
maar zes codes. Daarnaast is er de 
code ‘Overige overtredingen begaan 
door teamofficials’. 

In aanvulling hierop zijn er eenvoudig in 
te vullen (gesloten) specificatievragen, 
waarna er een doorgaans voldoende 
helder beeld ontstaat van de bijbehorende 
overtreding. Hierdoor worden er voor de 
meeste overtredingen geen aanvullende 
rapportages van (assistent-)scheidsrech-
ters meer verlangd. 

Bovendien sluiten de benamingen van 
de nieuwe strafcodes beter aan bij het 
herkenbare (spelregel)taalgebruik uit het 
Spelregelboek. De vereenvoudigingen 
maken het voor scheidsrechters sneller en 
makkelijker om op het digitale wedstrijd-
formulier (DWF) de juiste strafcodes in te 
vullen. 

De acht strafcodes op een rij: 
• Strafcode 1: Gele kaart 
• Strafcode 2: Voorkomen van een 
doelpunt of ontnemen van een duidelijke 
scoringskans 
• Strafcode 3: Ernstig gemeen spel  
(tijdens een duel om de bal) 
• Strafcode 4: Gewelddadige handeling 
(buiten een duel om de bal) 
• Strafcode 5: Beledigen 
• Strafcode 6: Bedreigen 
• Strafcode 7: Spuwen 
• Strafcode 8: Overige overtredingen  
begaan door teamofficials

Mededeling KNVB
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AARLANDERVEEN  

Sportpark Polderpark, Aarlanderveenseweg 1, 2445 AR AARLANDERVEEN (0172-573150).
Shirt: groen-wit, Broek: wit, Kousen: wit.
Aanvangstijd: 14.30.
Opgericht: 19-04-1966.
http://www.svaarlanderveen.nl 

Aarlanderveen is een bekende tegenstander. De groen-witten hebben na een wat mindere periode 
de opgaande lijn weer te pakken, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dat is mede te danken aan wat 
toeloop van spelers uit het Nieuwkoopse. Inmiddels hebben ze weer vijf seniorenteams, hoewel 
de reserves nog niet verder reiken dan de 6e klasse. In de jeugd is het wel erg mager bezet, met 
uitsluitend nog pupillenelftallen. 
Vorig seizoen eindigde Aarlanderveen op een 11e plaats, met een ruime verdubbeling van het 
puntenaantal (28 punten) en in een enkele periode zelfs meestrijdend om een periodetitel. Na drie 
seizoenen wordt de geboren en getogen Aarlandervener Jan de Rooy als hoofdtrainer opgevolgd 
door Arjen Linstra, jarenlang jeugdtrainer van Kouderkerk. Wellicht dat de Veners zich dit seizoen 
richting middenmoot gaan begeven.
 
BekerduelsAarlanderveen:
Esto-Aarlanderveen 3-0
Kickers-Aarlanderveen 3-0
Zwammerdam-Aarlanderveen 1-1

ALPHIA   

Sportpark De Bijlen, Sportlaan 7, 2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN (Tel. 0172-492713).
Shirt: oranje-wit, Broek: wit, Kousen: blauw.
Aanvangstijd: 14.30.
Opgericht: 01-06-1919.
http://www.alphia.nl

Ook Alphia is voor ons een vertrouwde tegenstander. Een grote vereniging met liefst negen 
seniorenteams, maar inmiddels geen A-junioren meer. De Alphenaren zitten prestatief duidelijk 
in een dal. Afgelopen seizoen eindigden zij 12e, terwijl zij als ex-derdeklasser de twee daaraan 
voorafgaande seizoenen nog een 2e plek pakten. Ook de reserves blameerden door in de afdeling 
van onze Siveoreserves puntloos te degraderen naar de 4e klasse. 
Trainer Ted van Berkel is na drie seizoenen opgestapt. De technische leiding is komen te liggen bij 
Alphenaar Angelo Leverock, een voormalig speler van Alphia die zijn (trainers)sporen verdiende 
als jeugdtrainer van Alphen.
Bij de Alphenaren zal er weer geen pijl op te trekken zijn omdat er steeds heel veel 
spelersmutaties plaatsvinden. 
 
Bekerduels Alphia:
Alphia-Kamerik 7-3
Kamerik-Berkel 2-5

DOSR  

Sportpark Alkemade Oost, Sportpad 11-21, 2371 PP Roelofarendsveen  (071-3312957).
Shirt: geel met rode baan, Broek: zwart, Kousen: geel-rood gestreept.
Aanvangstijd: 15.00.
Opgericht: 20-03-1927.
http://www.dosr.nl 

Een grote vereniging waarin het prestatievoetbal zich tot op heden meer binnen de zondagtak 
concentreert. In die afdeling heeft het 7 seniorenelftallen en is het standaardteam een goede 
derdeklasser. DOSR heeft slechts één zaterdagteam. Van de drie A-teams zit de A1 in de eerste 
klasse (bij Nieuwkoop A1)..
Pas afgelopen seizoen werd er gestart met een prestatieteam op zaterdag, onder leiding 
van trainer  Ron Langhout, die ook enkele jaren actief was bij KDO. De debuterende 
zaterdagvoetballers eindigden in de 4e klasse A van West 2 op een 9e plaats. Als we er vanuit 
mogen gaan dat er niet teveel wisselingen hebben plaatsgevonden zal DOSR zich in het 
rechterrijtje gaan begeven.
 
Bekerduels DOSR:
DOSR-Floreant (zo) 2-1
Zoetermeer-DOSR 4-1
DOSR-Rohda 1-1 

HERTHA  

Sportpark Molmhoek, Mijdrechtsedwarsweg 4, 3645 GA VINKEVEEN (0297-263527).
Shirt: wit, Broek: blauw, Kousen: blauw-wit.
Aanvangstijd: 15.00.
Opgericht: 18-08-1929.
http://www.hertha.nl 

Hertha komt uit West 1 en is daarom voor ons in competitieverband nieuw. Wij hebben hen 
in het verleden wel in oefenwedstrijden ontmoet. De Vinkeveners hebben vier zaterdagteams 
plus één recreatief zondagteam. Hertha manifesteert zich al jaren in het linkerrijtje van de 4e 
klasse. Afgelopen seizoen eindigden de wit-blauwen op een 4e plaats en pakten ze ook een 
periodetitel. In de eerste ronde van de nacompetitie werden ze uitgeschakeld door sv de Meer. 
Het reserveteam komt uit in de 4e klasse bij onder meer Legmeervogels 3 en Nita 2. De A-junioren 
spelen in de 3e klasse. 
Hoofdtrainer is al voor de 4e jaargang Ton van Burik en hij zal zich met de Vinkeveners 
ongetwijfeld ook komend seizoen weer in de strijd om de prijzen willen mengen.  
 
Bekerduels Hertha:
Hertha-Olympia ’25 2-2
FC Amsterdam-Hertha 3-4

COMPETTITIE-INDELING SIVEO-1 ….
… INTERESSANT MAAR OOK HEEL PITTIG !!

De competitie-indeling voor het seizoen 
2014-2015 heeft op een wat veranderde 
wijze plaatsgevonden. Het betekent 
dat er teams uit de districten West 1 en 
West 2 zijn samengekomen. Met dus 
veel onbekende tegenstanders voor 
onze hoofdmacht, maar wel op een 
goed bereisbare afstand. Het belooft 
een interessante, maar ook pittige, com-
petitie te worden in de 4e Klasse C en 
wij zetten onze tegenstanders voor jullie 
op een rij. 

Dick van den Hoeven

4e Klasse C
Aarlanderveen West 2
Alphia – Alpen a/d Rijn West 2
DOSR - Roelofarendsveen West 2
Hertha - Vinkeveen West 1
KDO – de Kwakel West 1
Legmeervogels - Uithoorn West 1
Nieuwkoop West 2
NITA – Nieuwer Ter Aa West 1
NSV ‘46 - Noorden West 2
RODA 23 - Amstelveen West 1
Siveo ‘60 - Zegveld West 2
Sportief – Woerdense Verlaat West 2
SVOW - Weteringbrug West 2
Woubrugge West 2

Arjen Linstra

Angelo Leverock

Ron Langhout

Ton van Burik
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NITA   

Sportpark Nita, Doude van Troostwijkstraat 2A,  3626 AV NIEUWER TER AA (0294-233741). 
Shirt: groen-wit, Broek: wit, Kousen: groen-wit.
Aanvangstijd: 14.30.
Opgericht: 30-06-1966.
 http://www.osvnita.nl   

Nita is één van de nieuwe ploegen uit West 1. We hebben de groen-witten dus niet eerder in 
competitieverband ontmoet. In het verleden hebben we  wel regelmatig tegen Nita oefenduels 
gespeeld (onder meer bij het jaarlijkse toernooi in Kamerik), met wisselend succes. De ploeg uit 
Nieuwer ter Aa beschikt over drie seniorenteams, waarvan het reserveteam uitkomt in de 4e klasse, 
bij onder meer Hertha 2. Zij hebben geen A- en B-junioren.  Nita heeft enkele seizoenen in de 3e 
klasse geacteerd. Afgelopen seizoen was dat in de afdeling van onder meer Kockengen.  De groen-
witten eindigden op een 12e plek (van de 14) en ontkwamen daardoor niet aan degradatie. De 
nieuwe hoofdcoach van Nita is Leon Nieuwhoff die daarvoor enkele jaren de scepter heeft gezwaaid 
bij 4e klasser VIOD in Tienhoven.  De nieuwbakken coach zal er alles aan willen doen om het 
verloren gegane terrein te willen heroveren; dus meedoen om de prijzen. En daar achten wij hen ook 
echt toe in staat, zeker omdat er ook weer jongens van FC Breukelen zijn overgekomen..
 
Bekerduels Nita:
Maarssen-Nita 0-3
Nita-Kockengen 2-1
OSO-Nita 1-7

KDO   

Sportpark KDO, Vuurlijn 51, 1424 NN DE KWAKEL (0297-564538).
Shirt: rood, Broek: wit, Kousen: rood.
Aanvangstijd: 14.00.
Opgericht: 01-09-1945.
http://www.kdo.nl 

Ook KDO komt uit West 1 en vormt een grote vereniging met niet minder dan 1200 leden, 
zes zondagteams en slechts één zaterdagteam. De rood-witten eindigden vorig seizoen 
als middenmoter 6e in 4D van West 1. De zondagtak zwerft regelmatig tussen de 3e en 4e 
klasse, met afgelopen seizoen weer een kampioenschap en promotie naar de 3e klasse,. De 2 
A-juniorenteams spelen op zondag; daarvan acteert de A1 in de 2e klasse.
Hoofdtrainer bij KDO is dit seizoen Paul ten Brink. Ervan uitgaande dat er geen ingrijpende 
mutaties hebben plaatsgevonden zal KDO zich gaan ophouden in de onderste regionen. 
 
Bekerduels KDO:
KDO-Zuidoost United 2-1
KDO-UNO 0-5

NSV ‘46  

Sportpark De Koet, Gerberastraat 1,  2431 XM NOORDEN  (0172-408322). 
Shirt: wit, Broek: rood, Kousen: rood.
Aanvangstijd: 15.00.
Opgericht: 06-05-1946.
http://www.nsv46.nl  

Ook NSV heeft met een 2-tal selectieteams de overstap gemaakt van het zondagvoetbal naar 
de zaterdag. Op zondag blijven nog 2 recreatieteams actief. Afgelopen seizoen kwamen de 
Noordenaren nog uit in de 3e klasse. En het laat zich aanzien dat NSV bepaald niet zwakker is 
geworden; zo zijn namelijk Jeffrey van Lith en Lars de Jong  weer teruggekomen van Nieuwkoop. 
NSV speelt met het reserveteam in de 4e klasse, waar het teams als Kamerik 2, Reeuwijk 2, 
Sportief 2 en ook Siveo-3 ontmoet. De A-junioren treffen ook onze A-junioren in groep 2. 
Peter van der Veldt is als hoofdtrainer verbonden gebleven aan NSV en gaat daarmee zijn tweede 
seizoen in. Het zou ons verbazen als NSV zich in deze afdeling niet in de kopgroep weet te 
plaatsen.
 
Bekerduels NSV:
NSV-Alkmania 4-1
VEP-NSV 2-2
NSV-WDS 2-4

LEGMEERVOGELS   

Sportpark Randhoorn, Randhoornweg 100, 1422 NE UITHOORN (0297-563681).
Shirt: geel met blauwe kraag, Broek: blauw, Kousen: blauw met gele boord.
Aanvangstijd: 15.00.
Opgericht: 07-05-1931.
http://www.legmeervogels.nl  
@legmeervogels 

De naam Legmeervogels is in juni 1995 ontstaan uit een fusie tussen de V.D.O. en Uithoorn. De 
“andere geel-blauwen” beschikken over drie zaterdagteams, vijf zondagteams (standfaardteam 
2e klasse) en een groot aantal jeugdteams die zowel op zaterdag als op zondag actief zijn. 
De zaterdagreserves spelen in West 1 op een hoog niveau, namelijk 2e klasse.  Van de twee 
A-juniorenteams reikt de A1 zelfs tot de 2e divisie, met onder meer tegenstanders als Argon A1 en 
Alphense Boys A1. Voldoende potentieel dus in de club. 
Het zaterdagteam van Legmeervogels is de laatste jaren echter in een neerwaartse spiraal 
terechtgekomen. Nadat het uit de 3e klasse degradeerde kon het afgelopen seizoen ook 
bepaald geen potten breken in de 4e klasse E van West 1. Het eindigde troosteloos onderaan. 
Legmeervogels deed de afgelopen weken niet mee aan het bekertoernooi. Dit seizoen 
is de technische leiding in handen van Emrah Bouyahi.  Wij gaan er vanuit dat de rol van 
Legmeervogels beperkt blijft tot het rechterrijtje. 

RODA ‘23  

Sportpark RODA ‘23, Noorddammerweg 48 C, 1187 ZT AMSTELVEEN, ( 020-645183) 
Shirt: groen, Broek: wit, Kousen: groen.
Aanvangstijd: 14.30.
Opgericht: 31-08-1923.
http://www.roda23.nl 

Rohda is voor ons een volstrekt onbeschreven blad. De club uit Amstelveen is van grote omvang, 
vijf zaterdagteams en zeven zondagteams. Het zondagteam degradeerde dit seizoen van de 2e 
naar de 3e klasse. Jarenlang was Roda-zaterdag in West 1 een vooraanstaande 3e klasser. Nadat 
het was gedegradeerd reikte het afgelopen seizoen niet verder dan een 4e plek in de 4D, alwaar 
ook KDO uitkwam. Het bereikte wel de nacompetitie, maar werd daarin uitgeschakeld door VEW. 
De reserves komen uit in de 4e klasse. De club telt liefst vijf A-juniorenteams, waarvan de A1 
hoofdklasse speelt. De nieuwe trainer van Roda ’23 is in West 2 geen onbekende, namelijk John 
de Vries die de afgelopen jaren actief was bij Sportief.  Roda ’23 moet mee kunnen doen in het 
linkerrijtje.
 
Bekerduels Roda’23:
Arsenal ASV-Roda’23 8-1
Roda’23-THB 6-1
DSK-Roda’23 3-1

NIEUWKOOP  

Sportpark De Dulen, Ladderhaak 2, 2421 NK NIEUWKOOP. (0172-571450).
Shirt: oranje, Broek: wit, Kousen: blauw.
Aanvangstijd: 15.00.
Opgericht: 01-06-1944.
http://www.svnieuwkoop.nl  

Wat gaat er met Nieuwkoop gebeuren? Vorig seizoen kwamen de oranjehemden nog uit in de 
eerste klasse van de zondagafdeling. Nu staan er ingeschreven drie zaterdagteams en daarnaast 
drie recreatieve teams op zondag. Van de twee A-juniorenteams komt de A1 uit in de 1e klasse. 
Ook de reserves van Nieuwkoop (vorig jaar nog uitkomend in de 1e klasse) zijn ingedeeld bij 
onze reserves in de 3e klasse. Hoofdtrainer bij de Nieuwkopers is de in de regio alom bekende 
Koos van Zoest, De gerenommeerde coach was laatstelijk in actie bij Floreant en daarvoor onder 
meer bij Sportlust en Unio. Bij Nieuwkoop zijn wel veel spelers vertrokken, maar daarnaast zijn 
er ook weer spelers op het oude nest teruggekeerd, zoals Sander van der Helder (na kortstondig 
uitstapje naar Zevenhoven) en voormalig topscorer Jorrit Matzinger (na periode zaalvoetbal). 
Normaliter is Nieuwkoop de topfavoriet in deze afdeling. 
 
Bekerduels Nieuwkoop:
Nieuwkoop-RVC 4-0
Cabauw-Nieuwkoop 2-2
Nieuwkoop-Linschoten 1-1

Peter van der Veld

John de Vries

Koos van Zoest
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SIVEO     

A-selectie B-selectie
1. Erik Streng 1. Mike Voorend
2. Ivo de Boggende 2. Nick van Ginkel
3. Sjoerd Blonk 3. Remco van Amerongen
4. Gertjan Brak 4. Frank Oskam
5. Wiljo Fierens 5. Rocco Pecht
6. Danny Groenendijk 6. Jurn van den Hoeven
7. Patrick de Jong 7. Dennis de Jong
8. Bastiaan Brak 8. Richard de Jong
9. Erik Verlaan 9. Wesley de Jong
10. Jasper de Kruijf 10. Daniel Voorend 
11. Stephan Voorend 11. Gerwin Verlaan
12. Stef Kuijer 12. Mark Heemskerk
13. Frank van der Vaart 13. Pascal Vonk
14. Martijn Verlaan 14. Jordy Muller
15. Perry Voorend 15. Jan Bruinink
16. Wesley Voorend 16. Carlos Posdijk
17. Mark Wiegeraad 17. Rick Voorend
 18. Cees Kuijer

ENKELE INTERESSANTE 
VOETBALSITES:
http://senioren.voetbal.nl/ 

http://www.hollandsevelden.nl/competities/2014-2015/west-2/za/4c/ 

http://www.voetbalnederland.nl/comp.aspx?a=1 

http://nieuwkoop.rtvlokaal.nl/sport 

SPORTIEF    

Sportpark Govert van Tilburg, Floraweg 1, 2432 CD NOORDEN (0172-408411). 
Shirt: wit/horizontale groene strepen, Broek: wit, Kousen: wit/horizontale groene strepen.
Aanvangstijd: 14.30.
Opgericht: 28-05-1960.
http://www.sportiefvoetbal.nl

Sportief hoeven we eigenlijk niet in beeld te brengen. Wie herinnert zich niet de vele heroïsche 
derby’s uit het verleden? 
De ploeg uit Woerdense Verlaat heeft nog drie seniorenteams. Het reserveteam speelt in de 4e 
klasse bij Siveo 3. De wit-groenen beschikken niet over een A-juniorenteam.  
Bij Sportief heeft hoofdtrainer Rob Timmerman het stokje overgenomen van John de Vries, die 
naar een andere tegenstander van ons, Roda ’23, is vertrokken. Timmerman komt uit Hoofddorp 
en was daar assistent-trainer bij Overbos. Wij betwijfelen of Sportief, dat in de 3e klasse toch wel 
heel erg veel tegengoals incasseerde, zich weer zou kunnen mengen in de strijd om de prijzen.  
 
Bekerduels Sportief:
Sportief-Nicolaas Boys 1-2
Bodegraven-Sportief 8-3
Floreant-Sportief 3-0

SVOW   

Sportpark Lisserweg, Lisserweg 1, 2156 LA WETERINGBRUG ( 071-3314463) 
Shirt: rood/wit, Broek: zwart, Kousen: rood..
Aanvangstijd: 14.30.
Opgericht: 13-06-1946.
http://www.svow.nl  
@vvsvow

SVOW hebben we in het verleden vooral veel ontmoet in oefenduels. Zoals zoveel clubs hebben 
ook de rood-witten wat in moeten leveren in hun ledenbestand. Zij beschikken inmiddels nog 
maar over drie seniorenteams. Daarvan reiken de reserves niet verder dan de 5e klasse. SVOW 
beschikt ook niet meer over eigen juniorenteams en lijkt, naar verluid, zelfs het zelfstandig bestaan 
te willen gaan opheffen.. 
SVOW eindigt de laatste seizoenen steeds in het rechterrijtje van de 4e klas van West 2. Er is 
geen enkele aanleiding om de ploeg dit seizoen hoger in te schatten. Overigens is André Markus 
zijn tweede seizoen ingegaan als trainer bij SVOW. 

Bekerduels SVOW:
Altior-SVOW 3-0
SVOW-SJZ 1-9
SVOW-BSC 0-0

WOUBRUGGE  

Sportpark Bateweg Noord,  Bateweg 76, 2481 AN WOUBRUGGE (0172-518754). 
Shirt: wit/groen/wit, Broek: zwart, Kousen: groen.
Aanvangstijd: 14.30.
Opgericht: 24-07-1946.
http://www.vvwoubrugge.nl   

Woubrugge lijkt zowel kwalitatief als kwantitatief van ons niveau. De club heeft vijf seniorenteams, 
waarvan de reserves uitkomen in de 4e klasse. Het A-juniorenteam komt uit in Groep 4.
Nadat Woubrugge in het seizoen 2010/2011 degradeerde uit de 3e klasse heeft het telkenjare 
wel meegestreden in het linkerrijtje, met de laatste twee seizoenen ook een periodetitel. In de 
afgelopen nacompetitie moesten de wit-groenen het onderspit delven tegen WDS, dat later ook 
ons er onder wist te houden en zo de stap naar de 3e klasse maakte. Hoofdcoach Arie van Duijn 
blijft bij Woubrugge de technische leiding in handen houden. Het is te verwachten dat Woubrugge 
weer mee zal kunnen  strijden in de bovenste regionen
 
Bekerduels Woubrugge:
Woubrugge-Moordrecht 3-0
DONK-Woubrugge 2-2
Rijnstreek-Woubrugge 1-4

Arie van Duijn

Koos van Zoest

Uiteraard hebben we ook onze ambitieuze hoofdcoach Herman Verrips 
geconfronteerd met de verrassende nieuwe competitie-indeling, vooral ook 
omdat hij wat verenigingen uit de nieuwe omgeving kent vanuit zijn eerdere 
trainingsperiode bij onder meer Kockengen. Zijn conclusie is dat het bepaald 
niet eenvoudig zal zijn om het vorige seizoen te verbeteren. “We hebben 
een heel leuk seizoen gedraaid met een knappe periodetitel. We konden het 
helaas net geen passende afronding geven”, aldus de Utrechtse trainer.
Verbeteren zou betekenen dat we kampioen moeten worden of promotie 
moeten afdwingen via de nacompetitie. Dat zou in deze competitie wel 
een heel hoge doelstelling zijn. We moeten gewoon proberen met positief 
voetbal mee te strijden om de beste vijf plekken, zo meent de Utrechtse 
oud-voetbalprof. Het afgelopen seizoen hebben we een goede basis gelegd 

in mentaal en fysiek opzicht. We gaan nu ook het accent wat meer op het voetballen te leggen. Kortom: er proberen wat meer 
“voetbalgogme” in te brengen. En daarnaast vooral ook leren te anticiperen op de tegenstander. Zo gaan we nog steeds uit van 
de 4-3-3, maar moeten we, afhankelijk van de situatie, ook de mogelijkheden weten te scheppen om over te schakelen op een 
andere golflengte. Dat is ook nodig, als we bepaalde wedstrijden van het afgelopen seizoen evalueren.
Over de inzet en beleving van de jongens is hij zeer tevreden. Het was in de eerste weken na de vakantie nog wat improviseren 
qua bezetting, maar inmiddels hebben alle jongens fors wat trainingsuren gemaakt  en is er weer volop beleving. Dat 
geldt zeker ook voor het verdere begeleidingsteam (Jan, André, Koos en Lianne), een prettige groep die hij ook graag laat 
meepraten. “Ze mogen hun zegje doen, dat weeg ik mee, en uiteindelijk is het natuurlijk aan mij om de beslissing te nemen”, 
aldus de altijd gedreven hoofdcoach.
Ten slotte laat Herman nog weten dat hij gecharmeerd is van de wijze waarop Siveo de PR verzorgt, zowel qua clubsite als qua 
cluborgaan. 

Dick van den Hoeven

HERMAN VERRIPS: 
Het is niet  
eenvoudig om  
de prestatie van 
vorig seizoen 
te overtreffen !!
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Het seizoen werd op sportief vlak afge-
sloten met het jaarlijks terugkerende 
Sratentoernooi en als allerlaatste de 
vrijwilligersavond. Dit jaar volgde er op 
zaterdag 28 juni nog een wedstrijd van 
de Dompelaars, een groepje jongeren 
uit de Meije, en een delegatie spelers 
vanuit Huize Ursula uit Nieuwveen. Wat 
ook een zeer geslaagde morgen ople-
verde (verslag elders in dit blad).
 
Dan is het de beurt aan de “vrijwilligers 
van elke dag om hun “vakantiewerkzaam-
heden” te beginnen.
De netten van de doelen controleren en 
evt. vervangen, de netten van de ballen-
vangers ondergaan hetzelfde proces.
Verder wordt er het een en ander geschil-
derd en gelakt, zo werden de ronde tafels 
van de kantine, de banken buiten gelakt 
door onze Rembrandt (Arie), diverse ko-
zijnen en deuren werden door hem onder 
handen genomen samen met Bram.
De koelcel en de vriezer in de keuken 
schoongemaakt. De kantine ondergaat 
een fikse schoonmaakbeurt en de vloer 
gaat in de was door Hanneke, Annie en 
Margré.
Onder de stoelen zijn nopjes gemaakt om 
nog meer krassen op het zeil te voorko-
men.

Ronald wierp zich op de controle van de 
kledingtassen en ballen, een verschrik-
kelijk tijdrovende klus, om daarna de 
tekorten bij te bestellen bij Go Sport.
De balsponsors moeten worden gezocht 
en de adverteerders voor het Siveo 
Nieuws worden geregeld.
Ook verzorgde hij samen met Bastiaan 
Brak een nieuwe Siveo-site, die  te be-
wonderen is op www.siveo.nl

En niet te vergeten rondom de velden 
werd er opgeruimd door Cees, Jaap en 
Cor, bv. tussen de bossages gemaaid en 

de lijnen weer getrokken, iets wat Jaap 
trouwens elke “speel” zaterdag verzorgd. 
Broer Cor zorgt dat al het oud papier bij 
de “muziek” komt en de lege “geen-statie-
geld” flesjes in de glascontainer.

Rinus repareerde de bij het stratenvoetbal 
“gesneuvelde” pick-nick tafels en plakte 
een aantal nieuwe rubberhoeken in de hal 
(die er helaas afgetrokken waren).
Ook Leo en Jan waren dikwijls te vinden 
op de Beemd en deden verschillende 
klusjes. Jan was nog herstellende van z’n 
heupoperatie en Leo heeft tegenwoordig 
een deeltijd baantje erbij wat hem bijzon-
der goed bevalt: oppasopa !

De coordinatie van al deze werkzaamhe-
den berust bij Bram. 
Ook werd er door Paul en diverse leden 
van het bestuur druk onderhandeld met 
de gemeente over de huur van de velden. 
Helaas verloopt dit niet erg soepel en 
is er nog geen compromis tussen beide 
partijen.

Wij wensen iedereen een heel sportief 
seizoen 2014-2015 toe, en bedenk, er 
worden ook bij ons cluppie soms fouten 
gemaakt. Niet alleen door die ander maar 
soms ook door jezelf... niet allleen bij de 
scheids maar ook door de spelers.

Dus laten we proberen: alle neuzen 
dezelfde kant op... we zijn toch allemaal 
bezig voor hetzelfde:
Ons eigen geel-blauwe cluppie!

Bram en Margriet

In de zomer is er nog maar weinig zoveel water op de Beemd gestroomd. 

KLAVERJASSEN
De data voor het klaverjassen dit seizoen zijn: 
19 september 2014
17 oktober 2014
21 november 2014
19 december 2014 boutkaarten
16 januari 2015
20 februari 2015
20 maart 2015
03 april 2015 paaskaarten
17 april 2015 

TOPSCORERS 
SIVEO-1 ALLERTIJDEN
1 BREEDIJK, GIJS 155
2 KUYER, STEF 123
3 METHORST, CEES 118
4 VERHAGE, MARTIN 82
5 JONG, RONALD DE 63
6 DIDDEN, JEROEN 58
7 BERKELAAR, COK 51
8 VERHAGE, FRED 51
9 KUYER, CEES 45
10 MULLER, MARTIN 44
11 WIJMAN, GIJS 42
12 GROENENDIJK, GERT 41
13 KRUIJF, WIM DE 37
14 KUYER, CORNE 37
15 AMERONGEN, MARC VAN 35
16 BEUKERS, SEAN 32
17 HOEVEN, DICK VAN DEN 31
18 VERKERK, RIJK 30
19 KRUIJF, GERT DE 27
20 WIEGERAAD, MARK 27

WEDSTRIJDEN 
SIVEO-1 ALLERTIJDEN
1 VERHAGE, HANS 394
2 BREEDIJK, GIJS 368
3 HOEVEN, MARTIN VAN  DEN 333
4 MULLER, BENNIE 303
5 MULLER, MARTIN 297
6 TON, ARJAN 274
7 DIDDEN, JEROEN 247
8 VERHAGE, MARTIN 243
9 KRUIJF, JAN DE 238
10 METHORST, CEES 236
11 KUYER, STEF 221
12 HOEVEN, DICK VAN DEN 219
13 JONG, PETER DE 215
14 VERKERK, RIJK 208
15 WIEGERAAD, MARK 207
16 JONG, RONALD DE 200
17 BOGGENDE, IVO DEN 192
18 BEIBOER, ARNOLD 190
19 KRUIJF, GERT DE 173
20 ZOEST, EEF VAN 172

GEFELICITEERD… 
Op vrijdag 11 juli trouwden de jarenlange vaste kracht van  
Siveo-1 Ben Muller met Margriet Zijderlaan. 
Dat voorbeeld werd gevolgd op vrijdag 5 september toen een 
2-tal geel-blauwen elkaar het “ja”woord gaven, namelijk Mike 
Verhage en Lieke van Zoest. Wij wensen hen veel geluk en 
voorspoed toe. 
Op 6 augustus werd bij Freddy Hendriks en Leonie van Groen 
een dochter geboren, die zij Quinty noemen. En op 8 september 
werden Edwin en Corien de Kruijf trotse ouders van een zoon, 
Levi. Ook hen wensen wij namens ons geel-blauwe cluppie van 
harte veel geluk. 

ZIEKENBOEG 
De barkeeper van de donderdagavond Jan-Hendrik van Pruissen 
is wel erg ongelukkig ten val gekomen. Voorlopig is hij daarom 
aan de rolstoel gekluisterd.  Wij hopen voor Jan Hendrik op een 
voorspoedig herstel. 
Dat wensen we ook al de andere geel-blauwen die juist vooral bij 
het uitoefenen van hun geliefde sport blessures hebben opgelo-
pen. Soms is dat toch echt van langduriger aard. Een voorbeeld 
vormt good-old Leen Blok, die na maanden nog echt de nodige 
problemen ondervindt. 

SEIZOEN WEER GESTART, 
OOK VOOR DE KIDS
Vele pappa en mamma’s hebben er naar uitgekeken. 
Mogen de kinderen zich dan ook weer effe lekker 
vermaken aan de Siveobar?  Chippie erbij en je hoort 
ons niet…..

PUPPYVOETBAL
Vanaf zaterdag 13 september 2014 wordt er weer pup-
pyvoetbal gegeven. Kinderen van 4 of 5 jaar zullen 
spelenderwijs kennis maken met voetbal. Dit is geheel 
gratis en voetbalschoenen zijn niet nodig. Puppyvoet-
bal zal 10 zaterdagen in het voor- en najaar gegeven 
worden. Voor het aanmelden en voor meer informatie 
kunt u terecht bij Wiljo Fierens.

Tel: 06-34349720, E-mail: wiljofierens@hotmail.com 

Zomerreces...
MAAR NIET VOOR IEDEREEN BIJ SIVEO
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SIVEO 2 is dit seizoen ingedeeld 
in de reserve 3e klasse B. Met 
2 degradanten uit de 2e klasse 
en nieuwkomer Nieuwkoop 2 is 
de indeling pittig te noemen. De 
selectie is ten opzichte van vorig 
seizoen niet drastisch gewijzigd, al 
is het stoppen van routinier Ariën 
Beukers toch wel een forse ader-
lating. Gelukkig hebben we daar 
ook enkele A-junioren voor terug 
gekregen. Zowel Gerwin Verlaan 
als Jan Bruinink hebben in de be-
kerwedstrijden al laten zien dat ze 
welkome aanwinsten zijn voor ons 
team. Als Jasper de Kruijf uit de 
lappenmand komt, dan kan hij on-
getwijfeld ook nog bijsluiten. Naast 
de wijzigingen in de selectie zijn 
wij ook zeer blij dat de staf is uit-
gebreid met Kjell van den Hoeven. 
Hierdoor lijkt het wel een familie 
onderonsje te worden in de staf, 
maar niets is meer waar. Waar Mar-
tin vlagt, daar neemt Eric meer de 
coaching op zich en Kjell vult dat 
perfect aan door van alle markten 
thuis te zijn zodat de begeleiding 
nog meer body heeft gekregen. 

De eerste wedstrijd moesten we direct 
aan de bak tegen Nieuwkoop 2. Voor ons 
een grote onbekende, want ik kan me niet 
heugen dat we ooit tegen deze oranje-
hemden hebben gevoetbald. Nieuwkoop 
2 was gezien hun status van de afgelopen 
seizoenen de favoriet, maar in het veld 
telt dat niet meer. Na een sterk begin van 
SIVEO, waarin we diverse schietkansen 
kregen en we de baas waren over Nieuw-
koop, ging de laatste 20 minuten gelijk op. 
Geheel onverwachts kwam Nieuwkoop 
op slag van rust toch op voorsprong na 
een slim uitgespeelde counter. De 2e helft 
was Nieuwkoop opties sterker, maar was 
het SIVEO dat aanvankelijk de kansen 
op de gelijkmaker kreeg. Grote kansen 
waren helaas niet besteed aan Gerwin en 
Wesley, of misschien vervulde de keeper 
ook wel een sterke rol. Gaandeweg werd 
SIVEO toch verder teruggedrongen en 
een harde vrije trap besliste halverwege 
de tweede helft de wedstrijd. SIVEO was 
niet meer bij machte terug te komen in 
de wedstrijd. Door de genomen risico’s 
werd Nieuwkoop steeds gevaarlijker in de 
counter met een 0-3 eindstand tot gevolg. 
Enigszins geflatteerd, maar daar koop je 
niets voor. Het is zaak om in september 
nog wat punten te pakken om gaandeweg 
het seizoen lekkerder vrijuit te kunnen 
voetballen. En uiteraard hebben we er alle 
vertrouwen in dat we die punten ook gaan 
pakken.

Eric van den Hoeven

SIVEO 2 gaat pittig 
seizoen tegemoet

SIVEO 2
De Siveoreserves voor hun eerste duel tegen Nieuwkoop.
Staand v.l.n.r.: Kjell van den Hoeven (leider), Jordy Muller, Mark Heemskerk, Cees 
Kuijer, Jurn van den Hoeven, Mike Voorend, Remco van Amerongen, Wesley de Jong, 
Eric van den Hoeven (leider) en Martin van den Hoeven (assistent scheidsrechter).
Voor v.l.n.r.: Rocco Pecht, Jan Bruinink, Gerwin Verlaan, Nick van Ginkel, Daniël 
Voorend, Pascal Vonk en Rick Voorend

Nogmaals: 
Veranderingen 
in de drank- en 
Horecawet
De Drank-en Horecawet is gericht 
op een verantwoorde verstrekking 
van alcohol. Vanaf 1 januari 2014 zal 
de leeftijdsgrens wijzigen en is het 
verboden alcoholhoudende dranken 
te schenken aan jongeren onder de 18 
jaar. Het doorschenken aan personen 
onder “invloed” is ook verboden.
De wet is aangescherpt om drank-
misbruik door jongeren beter aan te 
kunnen pakken. Het toezicht op de 
naleving van deze wet komt geheel bij 
de gemeente te liggen. Gemeente krij-
gen bevoegdheden op het gebied van 
regelgeving en handhaving.

Jongeren onder de 18 jaar mogen vanaf 
1 januari geen alcoholhoudende dranken 
kopen, geen alcoholhoudende dranken 
in het bezit hebben in openbare ruimtes 
(op straat, op evenementen, in parken, 
in horecagelegenheden, dus ook niet in 
sportkantines/sportparken). Als ze toch 
alcohol bij zich hebben dan riskeren zij 
een boete... ook degene die hen alcohol 
verstrekt heeft!
De uitvoering van de drank- en Horecawet 
is zowel gericht op preventie van gezond-
heidsschade als op het voorkomen van 
verstoring van de openbare orde door 
alcoholgebruik.
Deze nieuwe regelgeving is dus ook van 
toepassing bij ons sportcomplex. Ook wij 
moeten ons houden aan deze wet . Het 
bestuur wil dan ook van iedereen vragen 
om zich in te zetten deze wet na te leven. 
Bij niet naleven kan de gemeente sanc-
ties opleggen, bijvoorbeeld door na 3x 
geconstateerd te hebben dat de wet wordt 
overtreden, een (tijdelijk) verkoopverbod 
op te leggen.

Hoe gaan we hier mee om?
Er hangt een lijstje van jongeren onder 18 
jaar van Siveoleden op de koelkast.
Vraag iedereen waaraan je twijfelt om een 
legitimatiebewijs.
Vanaf 1 januari is het niet toegestaan voor 
jeugdteams om alcoholhoudende dranken 
mee te nemen /te drinken in de kleedka-
mers.

Heb je nog vragen.. neem contact op met 
Margriet Vermeij, tel: 0348-691931,
vermeij006@kpnmail.nl

Margriet Vermeij

Het daverende succes van 35+ en 45+ 
voetbal van vorig jaar heeft voor dit 
seizoen een veteraneneam opgeleverd. 
De gezelligheid in de kleedkamer en de 
3e helft op de vrijdagavonden hebben 
vele enthousiaste reacties gekregen. 
Gijs Breedijk en Hans Bregman heb-
ben na een uitgebreide inventarisatie 
18 man kunnen samenstellen voor de 
VE1. 

VE1 bestaat veelal uit mannen die gestopt 
waren met voetbal of mannen die de 
schoenen aan de wilgen wilden gaan han-
gen. Veelal voortkomend uit het feit dat de 
tegenstanders van de reguliere compe-
tities wel heel erg jong en conditioneel 
sterk waren. Maar ook het spelen met en 
tegen leeftijdsgenoten maakt voetbal extra 
leuk. SIVEO blijft dit najaar aan de toer-
nooien van 45+ en 35+ meedoen, dit zal 
waarschijnlijk voor de 35+ geen vervolg 

De navormsel club van de katholieke 
kerk in de Meije heeft de Bumpelaars 
voor de tweede keer uitgenodigd voor 
een wedstrijd in Zegveld bij Siveo. De 
Bumpelaars zijn een voetbalteam van 
mensen met een verstandelijke beper-
king die wonen op Ursula in Nieuw-
veen. 

Siveo heeft op 28 juni zijn complex ter 
beschikking gesteld zodat de club en de 
Bumpelaars kunnen voetballen. Om 10.15 
uur was iedereen welkom en om 10.30 
uur begon de wedstrijd. Het weer was 
lekker; niet te warm maar wel lekker droog 
en de spelersopkomst was van beiden 
kanten goed. Bij de club hebben zelfs 
broertjes meegespeeld van de clubleden. 
Er was ook publiek aanwezig wat een ge-
zellig sfeertje teweeg bracht. In de pauze 

krijgen in het komende voorjaar. De laat-
ste jaren werd geconstateerd dat voetbal-
lers op steeds jongere leeftijd stopten met 
voetballen. Hier bracht het vrijdagavond-
voetbal al een kentering in, maar diverse 
spelers gaven ook al aan dat ze het 
zaterdagmiddag gevoel graag weer terug 
wilden. Hopelijk is met de start van VE1 
een nieuwe stap gezet. De tegenstanders 
bestaan veelal uit regioclubs zoals o.a. 
Sportlust, Rijnstreek, WDS, Oudewater en 
Linschoten. Met een enkele verre tegen-
stander (zie de indeling elders in dit blad). 
Dit mag de pret niet drukken en mogelijk 
is veteranenvoetbal voor SIVEO een lang 
leven beschoren.  Maar laten we eerst 
van dit seizoen maar een succes maken.
Heren veteranen, veel succes gewenst 
komend seizoen.

Eric van den Hoeven

kregen alle spelers een beker limonade 
en wat lekkers.
De eindstand van de wedstrijd was 
6-4 voor de Bumpelaars. Er werd 2x20 
minuten gespeeld. Na afloop kreeg 
iedereen een ijsje van Siveo en na weer 
omgekleed te zijn en terug in de kantine 
kregen de spelers nogmaals limonade en 
een broodje frikandel of kroket. Voordat 
de Bumpelaars vertrokken kregen zij van 
ons (via Siveo) nog een oranje muts met 
belletjes als klein souvenirtje. 

Margriet en Bram (de mensen achter de 
bar/in de kantine van Siveo) waren na 
afloop erg enthousiast.
Misschien mogen we over 2 jaar weer de 
wedstrijd op deze manier organiseren?

Annita van Vliet

De Bumpelaars tegen 
de Club van de Meije

SIVEO met veteranen in 
competitie 2014-2015

BERICHTEN VAN DE 
JEUGDCOMMISSIE
Voorzitter: 
Cora Loenen-Kastelein (0348-425658) 
aanspreekpunt C en D
Leden: 
Bert van der Schee (06-28418962) 
aanspreekpunt C en D
Corné Kuijer: 
(0348-692339) aanspreekpunt A en B
Els van Dam: 
(06-48738653 of 0348-409509) aan-
spreekpunt MB1 en MD1
Jan de Jong: 
(06-83185248) aanspreekpunt E en F

Op het moment van schrijven moet het 
seizoen nog beginnen, maar de eerste 
voorbereidingen zijn al in volle gang. 
De pupillen van de week zijn weer 
ingedeeld en geïnformeerd. Ook is de 
eerste vergadering weer geweest om 
weer leuke activiteiten op de kalender 
te zetten. 29 november komt de Sint 
Siveo bezoeken, dus deze kan vast in 
de agenda!

Helaas heeft Arnold Beiboer aange-
geven te stoppen met de Jeugdcom-
missie. Bedankt voor al je hulp Ab! 
Gelukkig hebben er 2 nieuwe mensen 
zich aangemeld: Jan de Jong en Bert 
van der Schee. Jan is geen vreemde 
voor de club. Hij is ook leider van de 
D1. Bert daarentegen moet ons dorp 
én Siveo nog ontdekken. Je bent meer 
dan welkom. Hartstikke leuk dat jul-
lie tijd en energie in onze club willen 
steken! Wellicht in het volgend Siveo 
Nieuws een babbeltje met Margriet om 
jullie beter te leren kennen.

Graag wil ik ook nog even Els van Dam 
bedanken. Ik ben er een poosje uitge-
weest en Els heeft mijn taken waarge-
nomen. Dit was best pittig, maar het is 
prima verlopen. Bedankt Els!

Laten we er met z’n allen een mooi 
seizoen van maken. Mochten er toch 
problemen zijn waar u met de leider 
van het elftal niet uitkomt, kunt u ons 
benaderen:
Zie hieronder bij wie u terecht kunt 
voor welk elftal:
Corné Kuijer: A en B.
Cora  Loenen-Kastelein en Bert van der 
Schee: C en D.
Jan de Jong: E en F.
Els van Dam: MB1 en MD1.

Cora Loenen-Kastelein
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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!
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SIVEO A1  2E KLASSE 
Leiding:  
Peter de Jong 
p.jong@hotmail.com
06-13411969
Ron Baas
ron.sonja@ziggo.nl
06-51647852   
 
Training:  
ma.  20.00-21,15 Peter de Jong 
woe. 20.00-21.15 Peter de Jong 
 
Remco van der Belt 
Marc Hageman  
Kevin van der Meer  
Jasper Stolwijk  
Daniël van Hanswijk  
Jelle Lehman.  
Max Baas  
Yourit de Jong.  
Brian Smit  
Matthijs Bakker  
David Vermeij  
Luuk Blonk  
Jeremy Hanegraaf  
Pim van Oostrum  

SIVEO B1  4E KLASSE  
Leiding: 
Piet van Oostrum
pvoostrum@ziggo.nl
06-22932355
Joost van der Horst
j.vander.horst@kpnplanet.nl
06-50643481    
Arnold Verhoef
av.2@hetnet.nl
06-15370871   
 
Training 
ma. 19.45-20.45 Joost van der Horst  
woe.18.30-19.30 Peter de Jong
  
Bart Stolwijk 
Paul Vergeer  
Stan Markman  
Sam Nieuwenhoff  
Mathijs Lehman  
Dave Verhoef  
Gerben van der Horst  
Sander Groenendijk  
Yaniek Heemskerk  
Demian Haring  
Casper van Westerop  
Max Langerak  
Lucas Vermeij  
Dicky Bruijn  

SIVEO C1  6E KLASSE  
Leiding: 
Fergus van der Hoeven
fergusvdhoeven@hetnet.nl
06-22447458   
Tim Hoppe
tim@cheeselandinc.com
06-23322290    
Marcel van Luijn
marcelvl73@gmail.com
06-52061711   
 
Training 
di. 18.30-19.30 Wesley Voorend   
wesley_voorend@hotmail.com
06-12820014 
do.19.00-20.00 Patrick de Jong
p_dj_7@hotmail.com
06-27841207

Lars van den Brink  
Michal Zydek  
Harry Spierenburg  
Jesse Baas  
Björn Koot  
Ryan van den Hoeven  
Matthijs Broer  
Ids Bakker  
Jelle Lagerweij  
Rob Hoogeveen  
Patrick Hoppe  
Bas Balvert  
Mathijs Muit  
Jelle Onderwater  

SIVEO D1  6E KLASSE  
Leiding: 
Edwin Hoogerbrugge
edwin.hoogerbrugge@telfort.nl
06-21888092  
Jan de Jong
jan.trudy@gmail.com
06-83185248

Training 
ma. 18.30-19.30 Joost van der Horst  
j.vander.horst@kpnplanet.nl
06-50643481
woe.18.30-19.30 Lars van der 
Plank 
larsvdplank@hotmail.nl
06-11671829   
 
Joris van der Horst  
Jasper Koster  
Lukas Timmerman  
Robert Verheul  
Duncan Uittenbogaard  
Mick Visser  
Adriaan Blonk  

Roald Hoogerbrugge  
Ingmarvan der Arend  
Mick Ruijs  
Wouter Bruijn  
Gijs Karsemeijer  
Kevin de Jong  

SIVEO D2  8E KLASSE  
Leiding: 
Wim Frasa
wimjoke.frasa@hetnet.nl
06-20039211   
Jan Angenent 
jan.marry@ziggo.nl
06-31390975   

Training 
di. 18.30-19.30 Jasper de Kruijf  
jasper_weet_het_wel@hotmail.com
06-27486044  
do.18.30-19.30 Eric van den Hoeven
ericvandenhoeven@xs4all.nl
06-22234228   

Ricardo Würsten  
Floris Verburg  
Jeroen Frasa  
Damian Sangers  
Lex Hoogeveen  
Noah Verweij  
Bart Lagerweij  
Mohammed Said Ali  
Vincent Broer  
Damian Plomp  
Brian Koot  
Stan van den Hoeven  
Mark Bruijn  

SIVEO E1  6E KLASSE  
Leiding: 
Bernie Beiboer
beiboer@hotmail.com
06-25058119  
Martijn Verlaan
martijnverlaan@hotmail.com 
06-46484557   
 
Training 
di. 17.30-18.30 Peter de Jong  
p.jong@hotmail.com
06-13411969
do. 17.30-18.30 Jan Bruinink
jan.bruinink@hotmail.com 
06-48398523
    
Niels Muit  
Otto Immerzeel  
Marnix Blonk  
Jesper Beiboer  

INDELING JEUGDTEAMS SIVEO 
SEIZOEN 2014-2015

Job Pak  
Stijn Stolwijk  
Dawid Gasior  
Onno Verdouw

SIVEO E2  8E KLASSE  
Leiding: 
Lucas Kreuger 
lkreuger@icloud.com 
06-13464372    
John Muijt
john.anita@casema.nl
06-27366628   
 
Training: 
di.17.30-18.30 Peter de Jong  
p.jong@hotmail.com
06-13411969
do.17.30-18.30 Max Baas
max11baas@live.nl
06-81545885
   
Tibbe Versteeg  
Luuk Muijt  
Dawid Borowiec  
Sem van den Hooren  
Maico de Heer  
Mike van der Born  
Marijn van de Hoef  
Fabiën Kreuger  

SIVEO E3  9E KLASSE  
Leiding: 
Marjorie Maat  
lm_houtman@yahoo.com
06-49608967
Patricia Kalshoven
kalshoven01@planet.nl
06-22709535   
Anja Splinter
splinter119@hotmail.com
06-57633996    
 
Training: 
ma. 16.30-17.30 Marc Hageman 
hagema08@kpnmail.nl
06-46830105
woe.17.00-18.00 Lars van der Plank
larsvdplank@hotmail.nl
06-11671829    
  
Marieke Blok  
Hugo van Dam  
Tim Kalshoven  
Julia Broer  
Bastiaan Maat  
Roos Muit  
Kees Spierenburg  
Noëlle Haring  
Julian Splinter  

SIVEO F1  9E KLASSE  
Leiding: 
Richard Bakker
rdbakker@gmail.com

06-14376894
Linda Balvert 
albertbalvert@hetnet.nl
06-23565924   

Training: 
ma. 17.30-18.30 David Vermeij  
davidvermeij@live.nl
06-36531206 
do. 17.00-18.00 Gijs Breedijk
gijsbreedijk@gmail.com
06-50230220   
 
Niels Balvert  
Sanne Balvert  
Joëlle Wursten  
Frank Balvert  
Bram van Eijk  
Nick Onderwater  
Levi van der Arend  
Christian Bakker  
Juup Ton  

SIVEO F2  10E KLASSE  
Leiding: 
Ronald de Jong
r.dejong@gbsolutions.nl
06-43871745    
Jeroen Groot Bruinderink
jeroensabine@gmail.com
06-13710519   
 
Training :
ma. 16.30-17.30 Jelle Lehman  
s.nelle.jelle@live.nl
06-46539777  
do. 17.00-18.00 Gijs Breedijk 
gijsbreedijk@gmail.com
06-50230220   
 
Robbe van der Hooren  
Menno Vergeer  
Brain Breedijk  
Jack Hendriks  
Rick van Dommelen  
Job van der Knaap  
Roel Groot Bruinderink  
Fay de Jong  

SIVEO F3  10E KLASSE 
Leiding: 
Miquel van Dam
miguelenels@gmail.com
06-28902695   
Petra Woerde 
peetenneel@gmail.com
06-12761656  

Training: 
wo. 17.00-18.00 Miquel/Petra  
    
Sam Berghoef  
Ruben Bergman  
Corné Kemp  
Ian van Dam  
Dave van der Born  

Mike Kuijer  
Lieke van Vliet   
Noud Verweij  
Liam Lyndersay  

SIVEO MEISJES B  2E KLASSE 
Leiding: 
Carlo van Dam
c.van.dam23@gmail.com
06-15027013   
Jan Willem Timmerman
jw_nelly@hotmail.com
06-20339200   

Training :
ma.  17.30-18.30 Carlo van Dam 
woe.17.30-18.30 Jordy Muller 
jordymuller@casema.nl
06-52067562  
    
Rosanne Vergeer 
Judith Verkerk 
Iris van der Knaap 
Lieke Timmerman 
Esmé van Dam 
Emma van Katwijk 
Maaike Koster 
Britt Haug 
Christel Frasa 
Wendy Vergeer 
Leonie Vergeer 
Meike Lehman 
Jennifer Muller 
Bianca Franssen  

SIVEO MEISJES D  2E KLASSE 
Leiding: 
Arend Jacob van der Knaap
arend-thera@casema.nl
06-21242671   
Carola Hageman
ruud.carola@zonnet.nl
06-45772869
   
Training :
ma. 16.30-17.30 Ruud Hageman 
ruud.carola@zonnet.nl
06-12051167
woe.16.00-17.00 Madelon Wolmerstett
m.wolmerstett@ziggo.nl
06-10773552   
    
Dena Schouten 
Nena Hageman 
Amber Moes 
Esra Verdouw 
Rosalie van der Knaap 
Ilse van Dam 
Tiffany Blok 
Sanna Beiboer 
Dewi de Jong 
Simone Balvert 
Manou Ton 
Karlijn van der Horst 
Sanne Onderwater 
Lynn van den Hoeven  
Donna Franssen
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EFFE EEN BABBELTJE 
MET JOEY VAN 
AMERONGEN
Voor het  allereerste babbeltje van dit nieuwe seizoen ging ik langs op Broeksloot 44 bij: Joey van 
Amerongen. Joey is geboren op Zegveld naast de brandweergarage op het dorp op 13 juni 1994. 
Zoon van de ons allerbekende Jan en Ria. En hij heeft al heel wat jaartjes Rianne als vriendin.
Dit jaar ronde hij zijn studie af en hij denkt nu na of hij een opleiding voor programmeur industri-
ele automatisering zal gaan doen of een opleiding bij de marine zal gaan volgen voor ‘t midden-
kader  technische dienst: onderofficier enginering-technicus. (voor het laatste heeft hij trouwens 
gekozen)

Joey was 6 jaar toen hij voor ‘t eerst een balletje ging trappen bij onze geel-blauwen.  Hij begon in de F 
met o.a. Sjoerd en Marco Verhage, deze twee voetbalmakkers waren bijna in heel de jeugd zijn teamge-
noten. Verder  zat hij bij Gertjan, Pascal, Wesley Voorend en Wesley de Jong.
In de E en D was pa Jan z’n leider samen met Peter Rietveld.

Heel geweldig vond hij het kampi-
oen worden in de B, zeker omdat 
dit geschiedde tegen buurtgenoot 
Sportief. Veel van deze spelers 

zaten ook bij hem op school, dus in de weken ervoor werd er al 
druk over gepraat en gedacht over deze kampioenswedstrijd.
Mike Voorend was de keeper en in het veld stonden oa. Sjoerd, 
Gertjan, Chadney, Wesley, Daniël Voorend, Pascal, Marco, Coen 
en Huibert. Leiders waren het “gouden” duo de Jong en de Jong 
(Peter en Cees).
Zo’n lekker gevoel, met een big-smile het veld aflopen...

Het weekendje uit in de A onder supervisie van Peter de Jong 
was ook een gezellige gebeurtenis, er werd met ruime cijfers 
gewonnen van FC Deurne.
Nu speelt Joey z’n wedstrijdjes in het 4e, een heel gezellig team 
met oa. Cees (Kluts), Elbert, Martin, Frank, Hidde, Huibert, Joost, 
Daniël, Mike, Coen, Mark, Patrick en als vlagger Aart-Jan. Er 
werd wel dikwijls verloren afgelopen seizoen maar geen enkele 
keer “kansloos”, het verschil was vaak maar 1 puntje.

Joey is niet alleen als voetballer actief maar draagt ook z’n steen-
tje bij achter de bar en laat z’n handen wapperen als er klusjes zijn 
op technisch vlak, helpt bij het slaapfeest, is daar bv spelleider van 
het eierroofspel. Enkele jaren terug deed je ook nooit tevergeefs 
een beroep op hem als je nog een jeugdtrainer nodig had.
Kortom echt een man met een geel-blauw hart!

Hij waardeert het dat er velen zijn zoals hij, die de handen 
uit de mouwen steken om Siveo draaiende te houden... 
en dan echt “vrijwillig” en niet zoals (helaas) bij andere 
clubs: “verplicht vrijwillig”.
Of hij nog meer hobby’s heeft?
Zeker: Ajax, fitnessen op de sportschool, hardstyle fees-
ten en last but not least: Riannne.

Margriet

Het F1-team van 2002-2003
Achter vlnr: Niek van der Plank (leider), Wesley Voorend, Joey van 
Amerongen, Vincent Hovorka, Mike Voorend en Jan van Amerongen (lei-
der). Voor: Lars van der Plank, Mitch Kuyf,  Maikel Kuyf en Mike de Leeuw.

Het bewuste kampioensteam van de B in 2010.
Achter vlnr: Richard de Jong, Wesley de Jong, Daniël Voorend, 
Robbert Beukers, Joey van Amerongen, Mike Voorend, Gertjan 
Brak, Marco Verhage en Rocco Pecht. Vóór vlnr: Gerard Voorend 
(leider), Kees de Jong (trainer), Wesley Voorend, Chadney  
Moorselaar, Sjoerd Blonk en Robin Zwarts.

SIVEO D2, 
VOOR HET 
EERST OP 
EEN GROOT 
VELD 
De eerste officiële wedstrijd op groot 
veld blijft altijd spannend. Vorige week 
al 1x geoefend tegen de D1 en dat ging 
zeker niet onverdienstelijk. Maar zater-
dag 6 september was de echte vuur-
doop tegen cvv Zwervers uit Capelle 
aan de IJssel. 

Geruggesteund door die ervaring werd er 
vandaag direct ten strijde getrokken tegen 
de Zwervers. Alle spelers zaten er kort op 
de tegenstander en bleven goed in hun 
positie lopen. Al snel konden de eerste 
kansen voor SIVEO genoteerd worden. 
Het vizier stond echter nog niet op scherp 

en de ballen verdwenen of net naast, of 
de keeper redde knap. De ban werd ech-
ter gebroken door Ricardo. het was Noah 
die de bal veroverde en na een schit-
terende combinatie tussen Stan en Lex 
kon Ricardo afdrukken. Na deze 0-1 was 
er echter geen houden meer aan voor 
de Zwervers. SIVEO was op alle fronten 
beter. Ballen werden knap veroverd en 
er werd lekker gecombineerd. Achterin 
was het zo dicht als een huis. de backs 
Noah en Brian lieten zich niet uitspelen 
en anders waren Bart en Floris wel het 
slot op de deur. Jeroen en Ricardo waren 
de motors op het middenveld gesteund 
door Mohammed en Damian. Voorin was 
Lex het aanspeelpunt, geflankeerd door 
Stan en Vincent welke behendig gebruik 
maakten van de ruimten. Menigmaal werd 
Lex diep gestuurd en al snel schoot hij 
de 0-2 buiten bereik van de keeper bin-
nen. De 0-3 was een enorme pegel van 
Ricardo welke vanaf 30 meter hoog boven 
de keeper tegen de touwen vloog. Nog 
geen paar tellen later was Lex wederom 
doeltreffend met een fraai geplaatst schot, 

Het was nog niet op, want Floris wist van 
achteruit op te stomen en zijn solo te be-
kronen met een schuiver. Voor rust wisten 
zowel Jeroen als Lex de ruststand nog te 
tillen naar 0-7. De jongens voelden zich de 
koning te rijk, want invaller keeper Ingmar 
had nog geen bal hoeven aanraken.
Maar de 2e helft moest nog gespeeld 
worden. De tweede helft zou een veel 
gelijkopgaander beeld geven. Maar 
Ingmar stond telkens paraat en aanval-
lend bleef SIVEO nog steeds veel kansen 
creëren. Het was Vincent die attent de 
0-8 binnenschoot. Nadat Jeroen de stand 
naar 0-9 had getild kon cvv Zwervers de 
eretreffer maken vanuit een penalty. Ook 
SIVEO kreeg nog een penalty nadat Lex 
snoeihard onderuit werd geschoffeld. De 
keeper redde echter bekwaam. De 1-10 
kwam uiteindelijk toch nog op het bord, 
met een fraaie solo haalde Lex zijn spor-
tieve revanche. Al met al een heel goed 
begin van de D2. Klasse jongens, ga zo 
door!!

Eric van den Hoeven
  

Siveo D2 in de picture.Staand v.l.n.r.: Damian Sangers, 
Lex Hoogeveen, Bart Lagerweij, 

Ricardo Würsten, Jeroen Frasa,  
Damian Plomp, Vincent Broer,  

Floris Verburg, Brian Koot en 
Ingmar van de Arend (invalkeeper).

Zittend v.l.n.r.: Noah Verweij,  
Stan van den Hoeven en Mohammed 

Said Ali. Op de foto ontbreekt:  
Mark Bruijn.

OOK BIJ SIVEO …. 
DE ICE BUCKET 
CHALLENGE 
Het bekende initiatief voor de heel 
terechte aandacht voor de ziekte van 
ALS was ook op de Beemd waar te 
nemen. Het was de leider van Siveo-E2 
John Muijt die de bak met water en ijs 
over zich heen kreeg, allemaal voor het 
goede doel. En zijn pupillen deden dat 
met veel plezier. Het was dus echt even 
genieten …. 

PIET MUIS 
OVERLEDEN
Maandag 8 september is Piet Muis over-
leden. Hij werd 73 jaar. Piet was één van 
de meeste trouwe klaverjassers op de 
Beemd. Ook nog het afgelopen seizoen.
Wij zullen hem op de Siveo-klaverjas-
avonden dan ook zeker missen, en dat 
geldt in het bijzonder voor zijn vaste 
maat Rina van Leeuwen.
Maar uiteraard is het gemis veel groter 
voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinde-
ren. Wij wensen hen dan ook alle steun 
toe in deze ongetwijfeld moeilijke dagen. 
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SIVEO 1  4 KLASSE C
DOSR 1
Hertha 1
Nieuwkoop 1
SVOW 1
Woubrugge 1
Alphia 1
NSV ‘46 1
Sportief 1
Siveo ‘60 1
Aarlanderveen 1
RODA 23 1
KDO 1
Legmeervogels 1
NITA 1

SIVEO 2  3E KLASSE B
Nieuwkoop 2
TAVV 3
Koudekerk 2
Quick Boys 5
Haz. Boys 2
ARC 5
WDS 2
Zevenhoven 3
Zwammerdam 2
Siveo ‘60 2
Be Fair 2
Jodan Boys 4
Rohda ‘76 2

SIVEO 3  4E KLASSE
NSV ‘46 2
Bodegraven 1
BSC ‘68 3
DSO 5
ARC 6
WDS 3
Sportief 2
Siveo ‘60 3
Oudewater 2
Rohda ‘76 3
CVC Reeuwijk 2
Kamerik 2

SIVEO 4  5E KLASSE
Bodegraven 2
TAVV 4
Siveo ‘60 4
Zwammerdam 4
ARC 11
Alphia 3
Gouda 4
Linschoten 2
Be Fair 5
Sportlust ‘46 8
Rohda ‘76 5
CVC Reeuwijk 3

SIVEO 5  8E KLASSE
Alphia 8
TAVV 8
ARC 20
Alphense Boys 1
Woubrugge 4
WDS 5
Zevenhoven 6
Siveo ‘60 5
Be Fair 9
Sportlust ‘46 14
Rohda ‘76 6

SIVEO VE1  3E KLASSE
Siveo ‘60 VE1
Montfoort VE1
CVC Reeuwijk VE1
Neptunus‐Schiebroek VE2
Gouda VE1
Sportlust ‘46 VE2
Linschoten VE1
Haz. Boys VE1
WDS VE1
Rijnstreek VE1
Oudewater VE1
Berkel VE2

SIVEO A1  GROEP 2
Linschoten A1
ARC A3
WDS A1
Nicolaas Boys A1
NSV ‘46 A1
Siveo ‘60 A1
UNIO A1
Schoonhoven A1

SIVEO B1  GROEP 4
VEP B2 14:30
Bodegraven B2 12:30
Siveo ‘60 B1 12:30
Rijnstreek B1 12:15
ESTO B2 14:30
Linschoten B1 11:00
Kamerik B1 12:45

SIVEO C1  GROEP 6
Woerden C3
NSV ‘46 C2
Sportlust ‘46 C6
Zwervers, cvv C4
Nicolaas Boys C2
Siveo ‘60 C1
VEP C3
Nieuwkoop C3

SIVEO D1  GROEP 6
VEP D4
Woerden D4
Siveo ‘60 D1
Rijnstreek D1
Olympia D4
Be Fair D3
Sportlust ‘46 D5
Bodegraven D1

SIVEO D2  GROEP 8
VEP D5
Siveo ‘60 D2
NSV ‘46 D2
Woerden D5
Schoonhoven D5
Zwervers, cvv D4
Oudewater D2
Sportlust ‘46 D7

SIVEO E1  GROEP 7
Woerden E6
Alphense Boys E7
NSV ‘46 E1
Zwammerdam E1
Siveo ‘60 E1
Rijnstreek E1
Sportlust ‘46 E6
Nieuwkoop E4

SIVEO E2  GROEP 8
Rohda ‘76 E5
VEP E8 
ESTO E7
Woerden E7 
Kamerik E3
Bodegraven E2
Siveo ‘60 E2
Oudewater E2

SIVEO E3  GROEP 9
Siveo ‘60 E3G
VEP E9 
Woerden E8
CVC Reeuwijk E5
Rohda ‘76 E6
Nieuwkoop E6
Sportief E1
Sportlust ‘46 E8

SIVEO F1  GROEP 9
Jodan Boys F8
ASW F2 
Alphense Boys F8
Alphen F3 
ARC F9
Zwammerdam F1
Siveo ‘60 F1 
Be Fair F4

SIVEO F2  GROEP 10
Siveo ‘60 F2
Schoonhoven F7
Cabauw F2
WDS F3
ESTO F6
UNIO F4
Oudewater F2
Sportlust ‘46 F8

SIVEO F3  GROEP 10
VEP F8
Alphen F5
VEP F8
Siveo ‘60 F3
Sportlust ‘46 F9
Nieuwkoop F6
NSV ‘46 F3M
Woerden F5
Rijnstreek F1

SIVEO VR1  4E KLASSE
SVS VR4
Zwammerdam VR1
Altior VR2
Rohda ‘76 VR1
Nootdorp VR2
Altior VR1
Koudekerk VR1
ARC VR2
Zevenhoven VR1
Siveo ‘60 VR1
Be Fair VR1
Soccer Boys VR1
Jodan Boys VR2

SIVEO MB1  2E KLASSE
Floreant MB2
Alphense Boys MB2
SCH’44 MB3
Sportief MB1
SPV ‘81 MB1
Cabauw MB1
VEP MB2
Bodegraven MB1
Zevenhoven MB1
Siveo ‘60 MB1
Linschoten MB1
Nieuwkoop MB1

SIVEO MD1  2E KLASSE
BVCB MD2
Be Fair MD1
Siveo ‘60 MD1
DSO MD1
VEP MD1
Floreant MD1
Bernardus MD1
Alphense Boys MD1
SVS MD1
Alkmania MD3
RVC ‘33 MD1

INDELING  
SIVEOTEAMS  
SEIZOEN 
2014-2015

WWW.SIVEO.NL

Woondromen waarmaken   www.dekoningwonen.nl

wenst iedereen een
goede wedstrijd

DE KONING
MAKELAARDIJ

DE KONING
MAKELAARDIJ
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