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Contributie per kwartaal  Contributie  Kleding  Vervoer  Totaal
Senioren (18 jaar en ouder)  € 46,50  € 2,60  € 0,00  € 49,10
A junioren  € 32,25  € 2,60  € 6,10  € 40,95
B-C junioren/D-E pupillen  € 22,50  € 2,60  € 6,10  € 31,20
F pupillen  € 18,00  € 2,60  € 6,10  € 26,70
7 x 7 leden                                               € 28,50   € 28,50
Alleen trainende leden  € 23,25  € 0,00  € 0,00  € 23,25
Rustende leden  € 15,50  € 0,00  € 0,00  € 15,50
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.
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Deadline
volgende 
inleverdatum: 
9 april 2015

Van de Voorzitter.
Om maar gelijk met de deur in huis te 
vallen, Herman Verrips blijft nog een 
jaar bij Siveo. De spelersgroep en be-
geleiding kunnen het goed met Herman 
vinden en zien zeker nog sportieve 
successen in het verschiet liggen. 
Zowel dit jaar als volgend jaar! Vanuit 
het bestuur staan eveneens alle lichten 
op groen om Herman nog een jaar te 
verbinden aan Siveo. Herman heeft het 

zelf ook enorm naar zijn zin bij Siveo! Kortom, de juiste basis 
voor een succesvolle samenwerking! 

Op de algemene ledenvergadering (ALV) van vrijdag 14 novem-
ber jl. was de update van de Harmonisatie/bezuinigingen Ge-
meente Woerden het belangrijkste punt op de agenda. De afgelo-
pen jaren heeft het bestuur, met adviseurs Paul Vonk en Dick van 
den Hoeven, zich gebogen over deze kwestie. Na veel overleg 
met diverse gelederen uit de gemeente, vele uren lezen van 
contracten/berekeningen en discussiëren over bepalingen, ben ik 
blij te kunnen melden dat we overeenstemming hebben gevon-
den. De ALV heeft ingestemd met een contributieverhoging die 
nodig is om de forse gemeentelijke huurverhoging van de velden 
op te vangen. Tevens zullen we op een aantal andere begrotings-
posten moeten bezuinigen. Verderop in deze editie een verslag 
van de ledenvergadering. Namens het bestuur wil ik Paul Vonk 
enorm bedanken voor de zeeën van tijd die hij heeft gestoken in 
het overleggen met de gemeente en het vele uitzoekwerk. Zijn 
vasthoudendheid is van cruciaal belang geweest! Eveneens wil ik 
Dick bedanken die regelmatig op korte termijn mails/documenten 
voor ogen kreeg of gevraagd werd in een overleg te adviseren!

Donderdag 4 december hadden we een ‘bekende Nederlander’ 
op de Beemd, eredivisie scheidsrechter Kevin Blom. Op de 
uitnodiging waren velen geel-blauwen naar Siveo gekomen om 
te horen wat een scheidsrechter op het hoogset nationale niveau 
inspireert en motiveert. In een boeiende speech wist hij iedereen 
ervan te doordringen dat de toekomst van het voetballen valt of 
staat met “Respect” voor elkaar, inclusief de scheidsrechter(s). 
Aan de hand van een aantal filmpjes wist hij zowel jong als oud in 
te laten zien dat het niet zo gemakkelijk is om in een fractie van 
een seconde een besluit te moeten nemen. Tot slot nog een quiz 
om onze kennis van de spelregels nog wat op te vijzelen. Al met 
al een hele leuke, leerzame avond en bron van inspiratie voor 
alle scheidsrechters! Bovendien hoop ik dat dit tot meer begrip en 
respect voor de scheidsrechter heeft geleid! 

Graag wil ik jullie nog even herinneren aan een aantal belangrijke 
data:
Kick-off 2015 / Snerttoernooi:  zaterdag 3 januari
Stratenvoetbal:     zaterdag 13 juni

De Sint heeft weer het ruime sop gekozen op weg naar Spanje. 
Maar we kunnen in één keer door met de Kerst en Oud & Nieuw. 
Dagen vol gezelligheid met familie en vrienden! Fijne feestdagen 
en een gezellige jaarwisseling !!

Rikkert Versluis

Van de Redactie.
De afgelopen maanden was er weer 
voldoende te beleven op de Beemd. En 
dat bleef bepaald niet allemaal beperkt 
tot het voetbalspelletje zelf, hoewel dat 
natuurlijk altijd centraal staat. Daarom 
ook vooral leuk dat vele Siveoteams de 
laatste weken een heel aardige pres-
tatiecurve vertoonden. En daarbij zijn 
vooral aanvallende voetbalintentie en 
teamgeest positief. Het leidde er inmid-

dels ook alweer toe dat onze ambitieuze hoofdcoach Herman 
Verrips zijn contract bij Siveo verlengde. 

Maar er was dus meer en daarvan getuigde de discussie op 
de Algemene Ledenvergadering. Na heel veel overleg met de 
gemeente kon er eindelijk een financieel plaatje voor de toekomst 
worden gepresenteerd en dat kreeg de instemming van de leden, 
met ook waardering aan het bestuur voor de inzet. 
Een leuke happening vormde ook de presentatie die topscheids-
rechter Kevin Blom op de Beemd verzorgde. Het boeide zicht-
baar jong en oud. En dat alles met vooral als doel het vergroten 
van het … Respect.

In dit Siveo Nieuws verder terecht veel aandacht voor de jeugd. 
Zo had Margriet een babbeltje met twee nieuwelingen in de 
jeugdcommissie, te weten Jan de Jong en Bert van der Schee. 
Verder natuurlijk indrukken van het Sinterklaasfeest bij Siveo, dit 
keer zelfs op rijm. En we zetten ook weer een aantal jeugdige 
teams in de picture. 

De Siveo-veteranen deden dat de afgelopen weken ook in 
ruime mate in de media en daar voegen we uiteraard nog een 
hoofdstuk(je) aan toe. Een teamuitje naar Zuid-Afrika is immers 
niet niks en moet ook bij andere teams toch de kriebels oproe-
pen. 

Daar kunnen ze dan over denken in de periode die ons wacht, 
de sfeervolle dagen rond de Kerst. Even afstand nemen van de 
dagelijkse beslommeringen. Veel fijns daarbij toegewenst en een 
voorspoedig 2015.

Tot ziens bij het snerttoernooi op de Beemd op 3 januari 2015.

Namens de redactie,
Dick van den Hoeven

iQ Assuradeuren
Trasmolenlaan 12
3447 GZ Woerden

info@iqassuradeuren.nl
www.iqassuradeuren.nl

Telefoon (+31) 0348 - 45 30 68
Fax (+31) 0348 - 46 04 27

IQ verzekeringen is 
verhuisd en heeft 
een andere naam.
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KEVIN BLOM 
OP DE BEEMD  
Donderdagavond 4 december was het drukte op de Beemd. 
De activiteitencommissie had topscheidsrechter Kevin Blom 
weten te strikken om wat van zijn belevenissen over te dragen 
aan onze geel-blauwen. En dat trok toch al gauw een kleine 
honderd belangstellenden, van jong tot oud. Zij werden be-
paald niet teleurgesteld. 

Kevin Blom hield op een zeer toegankelijke wijze een betoog over 
zijn ervaringen in het topvoetbalwereldje. Zo verhaalde hij over zijn 
leukste wedstrijden, zowel nationaal (bekerfinale Ajax-Twente) als 
internationaal  (CL-duel Arsenal-Udinese), maar vooral ook over 
de wijze waarop hij voorbereidt en samenwerkt met zijn assisten-
ten. De huidige communicatie tijdens de wedstrijden leverde een 
interessant beeld op. En natuurlijk kwamen de spelregels volop aan 
de orde aan de hand van allerlei wedstrijdbeelden. 
Op dat front stelde hij ons na de pauze op de proef. In een hecti-
sche spelregelquiz werd ons – opnieuw aan de hand van wedstrijd-
beelden -  oplossingen voorgelegd. En daar gingen we natuurlijk 
al snel in de fout. Slechts enkelen wisten de finale te bereiken. En 
daar kwam Hans van Tricht als de winnaar tevoorschijn. Hij kreeg 
van Kevin de RESPECT-armband uitgereikt..
Het publiek had veel waardering voor de referee.  Maar ook de 
scheids sprak waarderende woorden, vooral richting de Siveojeugd 
die met zoveel enthousiasme betrokken was bij de oplossingsrich-
tingen. 
Een leuke avond..

Dick van den Hoeven 
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Ondanks het slechte weer was de 
opkomst op vrijdag 14 november 
voor de Algemene Ledenvergade-
ring (ALV) prima. Na de gebruikelij-
ke plichtplegingen van de opening 
en het goedkeuren van de notulen 
van de vorige vergadering, zijn de 
financiën van het afgelopen sei-
zoen doorgesproken. Hierbij geven 
we altijd toelichting op de voor-
naamste afwijkingen ten opzichte 
van het budget. Gedurende het 
seizoen zijn er altijd onvoorziene 
gebeurtenissen die financiële con-
sequenties hebben. Gelukkig zijn 
deze meestal gering qua omvang 
en kunnen we deze opvangen. 
Financiële meevallers hebben we 
over het algemeen te danken aan 
de diverse activiteiten die wor-
den georganiseerd. Dank gaat uit 
naar de Activiteiten Commissie en 
Jeugdcommissie die hier altijd bij 
zijn betrokken.  

Apart punt op de agenda van deze leden-
vergadering was de update van de harmo-
nisatie/bezuinigingen van de Gemeente 
Woerden. De afgelopen jaren hebben we 
veelvuldig met de gemeente overleg ge-
had over dit onderwerp. Vorig jaar hebben 
we in de ALV laten weten dat de Ge-
meente Woerden besloten had om vast te 
houden aan de bezuinigingen op de bui-
tensport, ondanks heftige protesten van 
met name VV Kamerik, SCH Harmelen 
en Siveo ’60. Sindsdien hebben we vele 
malen met de gemeente overlegd. Onze 
verwoede pogingen om de gemeente in te 
laten zien waar onze onvrede met de situ-
atie vandaan kwam en ons voorstel voor 
een eerlijke en haalbare oplossing, bleken 
echter niet tot een resultaat te leiden. 
Uiteindelijk zijn wij (het bestuur, gesteund 
door adviseurs Paul en Dick) op 1 oktober 
jl. naar het stadhuis gegaan voor een 
overleg met de burgemeester, wethouder 

en betrokken teamleden. Tijdens die ver-
gadering werd het begin van de oplossing 
gevonden. Na een heldere uiteenzetting 
van onze situatie en zienswijze, hebben 
we een open en constructief gesprek ge-
voerd. Met de historie in ons achterhoofd 
hebben we vooruit gekeken en afspraken 
gemaakt over de samenwerking tussen 
gemeente en Siveo. Uiteindelijk hebben 
we medio november de contracten met de 
gemeente getekend en is alles rond! 

Als gevolg van de overeenstemming met 
de gemeente zijn de financiële gevolgen 
voor Siveo helemaal duidelijk geworden. 
Om een structurele dekking voor deze 
verhoging te realiseren, heeft het bestuur 
voorgesteld om deze deels in de contribu-
tie door te berekenen. Het voorstel om de 
contributie eenmalig met (maximaal) 15 % 
te verhogen, is door de ALV goedgekeurd. 
Zowel de senioren als jeugd zullen hierbij 
geraakt worden, waarbij de verhoging 
voor de jeugd lager zal zijn en voor de 
rustende leden enkel een inflatiecorrectie 
is toegepast. Elders in deze editie is een 
apart overzicht van de nieuwe contributies 
met ingang van 1 jan 2015 te vinden.  

De verlies- en winstrekening 2013-2014, 
de balans per 1 juli 2014, de nieuwe 
begroting 2014-2015 en de bijzondere 
contributieverhoging (max. 15%) werden 
akkoord bevonden door de leden. Paul 
Vonk wordt bedankt voor zijn inspannin-
gen in het verwerken van alle financiële 
transacties en het opstellen van alle 
overzichten. Daarnaast wordt er decharge 
verleend aan onze penningmeester, Bram 
Angenent.

Vanuit de pot TAGB zijn afgelopen sei-
zoen onderstaande zaken gerealiseerd:
- Teamtassen (incl keepershandschoe-
nen);
- Vervanging van het (witte) TAGB tenue;
- Nieuwe trainingspakken voor Siveo.

Vanuit de leden werd voorgesteld om 
de pot van TAGB aan te wenden voor i) 
vervanging van het scorebord ii) nieuwe 
doelen in de hal en iii) een stok om bal-
len uit de sloot te halen. Op deze mooie 
voorstellen wordt op korte termijn actie 
ondernomen.

Gebruikelijk agendapunt op de leden-
vergadering is de bestuursverkiezing. 
Halverwege afgelopen seizoen heeft Hans 
Bregman aangegeven te stoppen als lid 
van het bestuur en als lid van de Techni-
sche Commissie. Unaniem vinden we het 
erg jammer dat Hans zijn functie(s) heeft 
neergelegd, omdat zijn inzet, inzicht en 
betrokkenheid altijd zeer gewaardeerd 
zijn. Op deze ledenvergadering werd 
Hans nog even in het zonnetje gezet voor 
al zijn inspanningen. 
Dit jaar waren Ronald Koster (PR & Spon-
soring) en Rikkert Versluis (voorzitter) 
periodiek aftredend als lid van het bestuur. 
Beide hadden zich herkiesbaar gesteld en 
dit werd door de leden unaniem beves-
tigd. In aanvulling hierop heeft het bestuur 
gemeld gedurende dit seizoen het aantal 
bestuursleden te willen uitbreiden. Ener-
zijds om ‘vernieuwing’ in het bestuur te 
krijgen (tenslotte hebben nieuwe mensen 
ook nieuwe, verfrissende ideeën) en an-
derzijds om de taken/verantwoordelijkhe-
den beter te kunnen verdelen. Zodoende 
komt er meer tijd voor verbeteren en 
stimuleren van de bloei van de vereniging. 
Als je het leuk vindt om je in te zetten 
voor ons geel-blauwe cluppie om het nog 
leuker en beter te maken, meld je dan bij 
iemand van het bestuur! 

Nadat nog een aantal vragen van de le-
den waren beantwoord en gedachten wa-
ren uitgewisseld over mogelijke plannen, 
werd de ledenvergadering afgesloten.

Namens het bestuur
Rikkert

Belangrijke discussies …
…. op Algemene 
Ledenvergadering

Zij haalden met hun wel heel bijzon-
dere reisje uitgebreid de media, de 
veteranen van Siveo. Zij lasten een 
heuse winterstop in voor een tiendaag-
se trip naar Zuid-Afrika. Een uitje met 
natuurlijk niet alleen voetbal  maar ook 
met volop toeristische bezienswaardig-
heden. 

Het voetbal leek bewust ingepland op het 
tijdstip waarop zij doordeweeks ook op de 
Beemd actief zijn. Op de vaste donder-
dagavond ontmoeten onze boys een team 
van het grote Ajax Cape Town, uiteraard 
mogelijk gemaakt door oud Siveo-man 
Corné Groenendijk, die daar hoofd 
opleidingen is. Kennelijk onder de indruk 

van de bijzondere entourage kwamen 
de Siveo-mannen al snel op achterstand 
maar uiteindelijk zouden zij, met Corné in 
de gelederen, het duel met 2-3 winnen. 
Allemaal veel indrukwekkender was nog 
de lijst met toeristische trekpleisters. 
Zo bezochten zij Township Madela (één 
van de vele krottenwijken), beklommen 
zij Lionshead en de Tafelberg, doken met 
haaien, legden Champan’s Peak drive per 
fiets af, deden een tour langs uitgestrekte 
wijngaarden, gingen diepzeevissen op 
tonijn en bezochten het Robbeneiland en 
Kaap de Goede Hoop.

De foto’s geven een kleine indruk van een 
heel bijzondere reis.

Siveo-veteranen 
volop in de picture

CLUB 
TROUW 
AAN GEEL 
BLAUW 
GEEFT SIVEO EEN 
VERFRISSENDE 
UITSTRALING!
Dankzij de leden van Trouw Aan Geel 
Blauw (TAGB) is Siveo dit seizoen ge-
start met een verfrissende uitstraling. 
Zo is het uit-tenue voor de senioren  
vervangen en spelen we voortaan te-
gen andere “geel-blauwen” in een mooi 
blauw-wit tenue!
Siveo-1 had de primeur om de nieu-
wigheid er vanaf te spelen en in het 
nieuwe tenue werd de overwinning bij 
de geel-blauwen van Legmeervogels 
behaald. 

Daarnaast waren de 
trainingspakken van 
Siveo-1 hoognodig aan 
vervanging toe. Dankzij 
TAGB zijn deze ver-
vangen en komen onze 
vlaggendragers weer 
goed voor de dag!

TAGB is een initiatief 
door supporters die 
zich op een speci-
ale manier met Siveo 
verbonden voelen. 
Het doel is om met het 
geld dat wordt inge-
zameld initiatieven te 
realiseren die onze vereniging een nog 
mooiere uitstraling geven. 
Heeft u zelf hiervoor een leuk idee 
(bijvoorbeeld iets wat op onze club ont-
breekt of opgeknapt kan worden of een 
leuke activiteit). Laat het dan weten! 
Alle ideeën zijn welkom! 
Voor meer informatie of om lid te 
worden van TAGB kunt u terecht op 
de internet site of bij Bram Angenent 
(0348-691518).

Erik Streng
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AED CURSUS
Vrijdagavond 7 november stond de herhaling van de 
AED-training op het programma in de kantine.
De opzet van de training was dit keer anders, de 
aanwezigen werden door trainer Co Bos opgedeeld in 
groepjes van 3. Elk groepje kreeg een oefenpop, een 
AED-set en een geschetste situatie. 
Omdat het voor veel deelnemers al een aantal jaar 
geleden was dat ze de training gevolgd hadden, was 
het even flink graven hoe het technisch ook al weer 
exact in elkaar zat. Deze praktische insteek maakte dat 
iedereen meteen gefocust was en op een andere ma-
nier over de materie na moest denken. Er werd druk 
overlegd en goed samen gewerkt.  
Na 4 situaties geoefend te hebben, hebben we alle-
maal een nieuw pasje gekregen als bewijs van deel-
name. We hopen het niet te hoeven gebruiken, maar 
mocht het nodig zijn, dan kunt u op ons rekenen! 

Jeroen Groen in ’t Wout

GEFELICITEERD
Onze gelukwensen gaan naar:
Marc en Kate van Amerongen, bij wie op 
24 september een dochter is geboren, die 
zij Menthe  noemen.

Frank en Gerineke van der Vaart, die op 26 
september eveneens een dochter  kregen, 
genaamd Juna.

Leon en Nancy Hoogerbrugge, bij wie op  
28 september een zoon is geboren, die zij 
Milan noemen.

Namens ons geel-blauwe cluppie van 
harte veel geluk en voorspoed. 

LEDENMUTATIES 
Nieuw: Lotte van der Weerd, Evelien Hoogerbrugge, 
Jacco van der Knaap, Hendrik van Tuijl, Yusuf Paklaci, 
Tim Beukers, Tara Bunnik, Jane Kanprasert, Joeri 
Splinter

Opgezegd: Felicity Geers, Boban Nikolic, Mohammed 
Said Ali en Lars van den Brink
Overschrijving naar andere club: Ad Brak (OVS Oude-
water)

Het totaal aantal leden komt hiermee op 381

Wijzigingen gegevens
Om onze ledenadministratie up-to-date te houden 
verzoek ik jullie adreswijzigingen, nieuwe telefoon-
nummers, 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/vervan-
gende spelerspas ontvang ik deze graag z.s.m. Zonder 
geldige spelerspas mag er niet aan wedstrijden worden 
deelgenomen!

Carola Hageman

BELANGSTELLING 
KLAVERJASSEN 
NEEMT WEER TOE
Na enkele minder goede bezochte klaverjasavonden was 
het vrijdag 21 november 2014 weer gezellig druk op de 
Beemd. En prompt werden er dus ook weer hoge scores 
bereikt. 

Uitslag 19 september 2014
1. Corné Kuijer en Kees Heikoop 4992 punten
2. Dolf Muller en Chris Wallenburg 4940 punten
3. Koos Jansen en Bram Angenent  4761 punten
4. Carla Kuijf en Adri van den Hoeven 4533 punten
5. Jan van Amerongen & Dick van den Hoeven 4513 punten
P. Arie en Rina van Leeuwen 4177 punten

Uitslag 17 oktober 2014
1. Aart-Jan Ton en Frank van der Vaart 5152 punten
2. Dolf Muller Sr en Jr 5068 punten
3. Henk Ton en Bert Ton 4896 punten
4. Carla Kuijf en Adri van den Hoeven 4879 punten
5. Henk van Amerongen en Hans Overkamp 4651 punten
P. Rien Woerde en Corné Kuijer 4131 punten

Uitslag 21 november 2014
1. Koos Jansen en Bram Angenent 5507 punten
2. Erik en Dick van den Hoeven 5236 punten
3. Clemens Baars en Chris van der Wal  5007 punten
4. William Ton en Bert Ton  5001 punten
5. Rina van Leeuwen en Alie de Jong 4962 punten
P. Marijke Wagemakers en Dirk de Jong 3796 punten

De volgende klaverjasavonden zijn: 
19 december 2014 (boutkaarten)
16 januari 2015
20 februari 2015
20 maart 2015
3 april 2015 (paaskaarten)
17 april 2015

Tel: 06-34349720, E-mail: wiljofierens@hotmail.com 
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De meiden van de MD1 zijn een 
team waarin de leeftijd emotioneel 
misschien nog wel verder uit elkaar 
ligt dan de werkelijke leeftijd. We 
spelen met 15 meiden waarvan de 
jongste net 10 geworden is en de 
oudste 13 jaar is. Dit levert soms 
grappige situaties op. Gelukkig kan 
iedereen het ondanks dit leeftijds-
verschil goed met elkaar vinden. 
De trainingsopkomst is altijd prima. 
Buiten onze 15 spelende meiden 
hebben we ook nog 2 trainende 
meiden. Voor onze trainers Made-
lon Wolmerstett en Ruud Hageman 
een hele uitdaging om iedereen 
een uur lang bij de les te houden. 

We hebben inmiddels 8 wedstrijden ge-
speeld en staan op een mooie 4e plaats. 
Ook in de bekercompetitie doen we nog 
volop mee en hebben inmiddels de kwart-
finales bereikt.

Onze meiden zijn:
Dena Schouten: Dena is een speelster 
die vooral achterin speelt. Ze heeft goed 
overzicht en weet de bal netjes te plaat-
sen. Daarnaast neemt ze de taak van de 
keepster over wanneer dit nodig is. 
Amber Moes: Amber is helaas voor 
langere tijd geblesseerd. Ze is sinds dit 
seizoen onze vaste keepster, maar is ook 
een geweldige laatste vrouw. Ze kan heel 
goed relativeren en vindt het belangrijk 
dat iedereen het naar z’n zin heeft binnen 
het team.
Esra Verdouw: Esra speelt meestal op het 
middenveld.  Ze is sociaal en eigenlijk op 
elke plek inzetbaar. Kan helaas vanwege 
school niet altijd trainen, maar heeft door 
het vele fietsen een geweldige conditie. 

De E3 bestaat dit jaar uit 9 enthousiaste voetballief-
hebbers. De competitie is begonnen en wij zijn als 
coaches enorm trots op ze! Ze doen hun uiterste best 
en we zien dat ze steeds beter gaan overspelen en ie-
dereen probeert om speloverzicht te hebben. Dit team 
zit voor het eerst in de E en ze moeten hard werken 
maar dat is een mooie uitdaging! 

Onze toppers zijn:
Roos Muit; ze is onze keepster en duikt steeds meer op de bal! 
Ook is ze een topper gebleken in het veld als verdediger!
Kees Spierenburg; onze beer op het veld, voor niets of niemand 
bang en daarom op en top verdediger!
Hugo van Dam; de verdediger met de lange benen waardoor hij 
snel korte afstanden kan overbruggen maar ook in de spits fana-
tiek is!
Noelle Haring; deze meid heeft goed spelinzicht en kan op het 
middenveld bijna iedereen afpoeieren. Ze is zo fanatiek dat er 
wel eens wordt gedacht dat ze een jongen is (als ze met muts op 
speelt), waarop ze heel hard roept ‘ik ben een meisje’. Lekker fel!
Marieke Blok; een middenvelder op en top, dit is haar plek en 
kan ze samen met de andere middenvelders het de tegenstander 
behoorlijk lastig maken!
Julian Splinter; deze middenvelder is niet bang voor wat tegen-
stand, hij staat zn mannetje en weet wat te doen met de bal!
Bastiaan Maat; deze snelheidsmaniak gebruikt het hele veld en 
met zijn snelle benen is hij de tegenstander vaak te snel af. Ook 
de pass-en die hij geeft leiden vaak tot voltreffers!
Julia Broer; ook zo’n meid met goed spelinzicht. Ze is fanatiek en 
heeft al heel wat goals op haar naam staan!
Tim Kalshoven; onze spits die de pass-en die hij krijgt goed ge-
bruikt en met zijn mooie techniek keer op keer scoort!

Marjorie/Patricia/Anja

Rosalie van der Knaap: Rosalie is in het 
veld duidelijk aanwezig. Ze is fanatiek, 
scoort en passeert makkelijk. Haar vaste 
stekkie is voorin, maar komt graag de bal 
vanaf het middenveld ophalen.
Tiffany Blok: Tiffany is een zeer betrouw-
bare laatste vrouw, maar is ook heel goed 
inzetbaar op het middenveld. Ze heeft 
goed overzicht en pikt wanneer ze op het 
middenveld staat haar doelpuntje mee.
Ilse van Dam: Ook Ilse is jammer genoeg 
voor langere tijd geblesseerd. Haar vaste 
plaats is in de spits. Ze is fysiek heel 
sterk, snel en scoort makkelijk.  
Nena Hageman: Nena is een echte 
middenvelder. Ze is snel, maar af en toe 
onzeker. Krijgt de bal meestal waar ze 
hem hebben wil.  Het passeren van een 
vrouwtje gaat haar steeds makkelijker af. 
Haar eerste doelpunt kan niet lang meer 
op zich laten wachten.
Karlijn van der Horst: Ook Karlijn staat 
meestal op het middenveld. Ze heeft een 
goed inzicht en weet heel goed hoe het 
spelletje in elkaar steekt. Kan in de rust 
feilloos aangeven waar het fout gaat. Mist 
in de wedstrijden af en toe wat zelfvertrou-
wen. 
Sanne Onderwater: Sanne is klein, maar 
supersnel. Ze staat links achterin en 
weet niet van ophouden. Ze is moeilijk te 
passeren en heel frustrerend voor haar 
tegenstandster. Deze komt haar richting 
doel meestal meerdere keren tegen. 
Sanna Beiboer: Sanna heeft een tome-
loze energie en is supersnel (behalve met 
het omkleden in de kleedkamer). Ze krijgt 
steeds meer overzicht, is overal inzet-
baar, maar speelt zelf vooral graag op de 
rechterkant. Sanna zit niet graag op de 
reservebank en is altijd in voor een praatje 
of geintje.

Simone Balvert: Simone was t/m vorig sei-
zoen onze vaste keepster, maar gaf begin 
van het seizoen aan het graag in het veld 
te proberen. Ze komt heel goed uit de verf 
in de achterhoede, maar vindt het zelf 
fijner op het middenveld. Simone loopt 
graag, heeft inzicht en duidelijk plezier in 
het spelletje.  
Donna Franssen: Donna is onze jongste 
speelster, maar heeft een duidelijke eigen 
wil en laat zich niet ondersneeuwen. Ze 
staat vaak in de achterhoede, maar kan 
ook op het middenveld goed haar vrouw-
tje staan. 
Dewi de Jong: Dewi is het laatste jaar 
ontzettend gegroeid in het voetbal. Ze 
staat altijd rechtsachter. Dewi is moeilijk te 
passeren en weet de bal netjes naar een 
medespeelster te schieten. Ze mag nog 
wel wat zekerder van zichzelf worden.
Manou Ton: Manou heeft een goede 
techniek, passeert makkelijk en is snel. 
Helaas is Manou daarom vaak degene 
die onderuit geschopt wordt. Geen punt, 
een koude spons erover en Manou gaat 
weer verder. Praten en omkleden gaat bij 
Manou niet samen en ze is dan ook altijd 
als laatste klaar met omkleden.
Lynn van den Hoeven: Lynn is onze 
laatste aanwinst. Het is nog even zoeken 
in het veld om de juiste plek te vinden. Ze 
heeft tot nu toe vooral op het middenveld 
gestaan. Lynn heeft haar eerste doelpunt 
al gescoord.   

Arend-Jacob en Carola 

SIVEO-MD1, steeds 
verder in de beker !! SIVEO-E3G, 

een team om 
trots op te zijn !!

Een nieuwe scheids-
rechterscursus

Er wordt weer een nieuwe scheidsrechterscursus opgezet 
voor de jeugd. Voor de zogenoemde BOS-cursus hebben 
zich de volgende personen aangemeld. Marileen de Leeuw, 
Marc Hageman, Brian Smit, David Vermeij, Dave Verhoef, 
Demian Haring, Casper van Westerop, Lucas Vermeij, Jesse 
Baas, en Dicky Bruijn. 
De BOS-cursus beslaat 4 avonden en een paar praktijkles-
sen op het veld onder begeleiding van oud-scheidsrechters. 
We hopen dat we er weer een mooi koppel goed opgeleide 
scheidsrechters bij Siveo  aan overhouden. De cursus vindt 
plaats in Gouda, maar de datum is nog onbekend. 

Rinus Hoogerbrugge

Herman Verrips verlengt 
contract bij Siveo

Herman Verrips heeft zijn contract bij Siveo verlengd. Beide 
partijen ervaren een fijn samenwerkingsklimaat.
Siveo is vooral ingenomen met de wijze waarop de oudprof 
van FC Utrecht de jongens laat spelen, een enthousiaste 
en frisse uitstraling met aanvallend voetbal. Dat blijkt aan 
te slaan binnen de spelersgroep en ook de trainer zelf voelt 
daarbij een positieve klik. Kortom: er is alle vertrouwen dat 
spelers zowel individueel als in teamverband verder door 
kunnen groeien.

Technische Commissie
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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

Het seizoen is weer in volle gang. De 
jeugdcommissie heeft het eerste feest 
alweer mogen organiseren.

Op 28 november kwam de Sint met zijn 
Pieten op de Beemd. Elders in dit blad 
kun je hiervan het verslag lezen.

Een nieuwe activiteit is ‘het knakwors-
tentournooi’ op 3 januari a.s. Dit is voor 
de C, D, MD, E en F elftallen vooraf-
gaand aan ‘het snerttournooi’ voor de 
volwassenen. Via de leiders is er een 
uitnodiging verstuurd. 

Laten we hopen dat de opkomst 
voldoende is om een leuke ochtend te 
kunnen organiseren met als afsluiting 
uiteraard een broodje knakworst!!!

Op 24 januari zal er een bingoavond 
worden georganiseerd voor de C, D 
en MD. Hiervoor hoef je je niet aan te 
melden. Kom met je team een gezellig 
avondje bingo spelen?

De Jeugdcommissie,
Cora Loenen-Kastelein

Het hoogste F-pupillenteam van Siveo 
vormt echt een superteam. Zij hebben 
dit seizoen nog geen wedstrijd verlo-
ren! Een groep heel trouwe spelers die, 
je kan wel zeggen, altijd komen trainen!
Als we allemaal nog wat beter over 
gaan spelen zijn we echt niet meer te 
kloppen.
 
Wie vormen de F1?
Levi van de Arend: De enige nieuwe in het 
team, die eerst nog wel moest wennen 
maar nu zijn draai goed gevonden heeft. 
Levi is als keeper maar ook als speler 
inzetbaar.
Christian Bakker: Die is me daar een 
prestaties gaan leveren. Als doelman èèn 
keer knock out gegaan in het veld maar 
verder bijna niet te kloppen.
Frank Balvert: Wat een verdediger zeg! 
Als we Frank niet hadden in ons team wa-
ren we nooit zo ver gekomen. Frank ziet 
nu in dat door zijn goede acties er veel 
gescoord kan worden!
Niels Balvert: Nou die heeft het scoren 
ontdekt hoor! We hebben er een echte 
spits bij gekregen die gelukkig steeds 
meer mee terug komt want dat is ook heel 
belangrijk.

Sanne Balvert: Een top middenvelder die 
zich ook veel voor het doel bevindt, ook al 
een keer gescoord en geloof me, er gaan 
nog meer doelpunten van haar komen
Bram van Eijk: Wat een kanjer van een 
sociale speler, Bram zorgt voor sfeer in 
zijn team. Zelfs als hij geblesseerd is gaat 
hij mee, met zijn eigen mascotte Woerdy, 
om zijn team aan te moedigen.
Nick Onderwater: Een snelheidsduivel die 
goed kan scoren! Maar goed dat er geen 
flitspalen op het veld staan want hij zou zo 
een bon aan zijn broek hebben. Toppie!
Juup Ton: De topscoorder van de F1. Van 
links of rechts het maakt Juup niet uit voor 
mijn gevoel. Juup schiet die bal toch wel 
in het doel. Ga zo door Juup!
Joëlle Würsten: Wat een inzicht heeft 
deze verdedigster! Meerdere malen liet 
Joélle zien dat je ballen uit het doel kan 
houden zonder dat je keeper bent! Enne, 
ze heeft zelfs een keer gescoord wat haar 
moeder een taart kostte!

Linda en Richard

SIVEO-F1, een superteam..!! Siveo F2 komt goed op stoom ..!!

ORANJEVAAN 
VOOR 125 
JAAR KNVB !

Op de dag van het 125 jaar bestaan 
van de KNVB (8 december 2014) kreeg 
Siveo de speciaal ontworpen Oranje-
vaan uitgereikt. Bram Angenent en Eric 
van den Hoeven namen het Oranje in 
ontvangst.

Na een zwaar seizoen als eerstejaars 
in de F4 met aardig wat verliespartijen 
is het team inmiddels goed op stoom 
gekomen. De bekercompetitie werd 
afgesloten met 7 overwinningen uit 7 
wedstrijden. Een klasse hoger was dan 
ook een logisch vervolg. In de huidige 
competitie draaien de jongens, en 1 
dame, inmiddels goed mee. Uitslagen 
als 2-1, 0-0 en 3-2 laten zien dat we erg 
leuke wedstrijden spelen. De sfeer in 
de ploeg is goed en de trainers zorgen 
ervoor dat er steeds weer stappen 
vooruit worden gezet. 
Ook de ouders laten wekelijks zien erg 
betrokken te zijn. Uit en thuis wordt de 
ploeg uitgebreid aangemoedigd.

 
Wie zijn de spelers?
Brain Breedijk: De doelpuntenmachine. 
Staat inmiddels op 25 doelpunten en is 
overduidelijk in het bezit van de genen 
van zijn vader Gijs. 
Corné Kemp: De benjamin van het elftal. 
Zeer actief met een duidelijke drang naar 
voren. Speelt zonder problemen op ver-
schillende plekken in de ploeg. 
Menno Vergeer: Slot op de deur. Staat 

graag achterin en beschikt over een feil-
loos inschattingsvermogen wanneer in te 
grijpen. Geen aanvaller komt hier zomaar 
voorbij.
Robbe van den Hooren: Snelle rechts-
buiten die weet wat hij wil. Pakt zijn 
doelpunten mee en beschikt ook nog over 
uitstekende keepersvaardigheden.
Job van der Knaap: Stofzuiger op het 
middenveld. Verzet bergen werk en is 
nergens bang voor.
Jack Hendriks: Goede verdediger met een 
kanonskogel in de benen. Waagt graag 
een poging op doel uit de tweede lijn.
Fay de Jong: De dame van de ploeg. Nog 
steeds in staat om de mannen erop te leg-
gen in een hardloopwedstrijdje. Staat haar 
“mannetje” op het middenveld.
Roel Groot Bruinderink: Heeft zich ontwik-
keld van verdediger naar echte linksbui-
ten. Zoekt graag de achterlijn om dan de 
bal voor te trekken. Ook met links als dat 
moet.  
Rick van Dommelen: Goede keeper. Als ie 
niet keept staat ie graag in de spits. Houdt 
de vaart in de ploeg met goede uittrappen 
naar de helft van de tegenstander. 

Jeroen en Ronald
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Siveo F3 mag dan nog niet al teveel 
punten hebben, met hun instelling 
gaan die er echt wel komen. We blijven 
er in geloven en geven niet op. Het is 
een supergezellig en enthousiast team, 
met een goede sfeer onderling. En niet 
te vergeten, onze enthousiaste sup-
porters, die bij dag en dauw langs de 
lijn staan!!
 
Wie zijn die kanjers? 
Lotte van de Weert: Een hele harde 
werker en altijd vrolijk. Lotte staat in de 
spits, maar de doelpunten moeten er nog 
aankomen. We weten zeker dat dit niet 
lang meer gaat duren.
Liam Lindersay: Is de jongste van het 
elftal, maar kan het hardst rennen. Liam is 
ook voorin te vinden.
Sam Berghoef: Een van de oudste spe-
lers. Hij kan heel hard schieten. Sam is 
van alle markten thuis, maar doelpunten 
maken doet hij het allerliefst. Hij heeft ook 
al 3 doelpunten achter zijn naam staan. 
Ruben Bergman: Staat achterin om alle 

ballen naar voren te schoppen. Je komt er 
niet zomaar langs bij Ruben.
Ian van Dam: Is ook achterin te vinden. 
En is samen met Ruben een sterk duo. 
Maar als het uitkomt is Ian ook voorin te 
vinden om een doelpunt  mee te pikken. 
Lieke van Vliet: Gaat altijd door. Klaagt 
nooit en vindt het reuze gezellig op het 
veld.  Ze heeft een flink doorzettingsver-
mogen.  
Dave van de Born: Doet het erg goed op 
doel. Maar als verdediger een balletje 
tegenhouden doet hij ook erg graag. 
Mike Kuijer: Een harde werker. Gaat 
dwars door de tegenstander heen. Mike 
staat ook geregeld op doel, maar het liefst 
staat hij middenvelder. 
Noud Verweij: Gaat hard van start en is 
dan niet meer te stoppen. Is zeer fanatiek 
en is op het middenveld te vinden. 
Petra en Miquel

Linda en Richard

SIVEO-F3, 
supporters bij dag en dauw !

28 november was de dag dat Sint en 
zijn pieten weer zouden komen op de 
Beemd,
dat vond eigenlijk niemand vreemd. 
Er werd door de kinderen druk gespe-
culeerd over Sinterklaas zijn vervoer,
zou hij weer komen met de brandweer, 
politie, of op een kar van de boer??
Dat het vervoer niet per paard zou zijn,
staat al jaren vast, dat doet Sint voor 
de gein.

Sint had dit jaar een heuse cabrio BMW 
kunnen lenen om te komen 
al was er wel wat hulp nodig om de hal 
in te stomen.
Een van de pieten aan het stuur, sint er 
naast, gelukkig was het droog.
Hoe had het anders gemoeten met de 
mijter zo hoog?

De pieten waren er weer klaar voor, 
ze wisten het zeker, ze zouden de wed-
strijdjes dit jaar winnen hoor!!
Maar ze hadden het erg zwaar, 
tegen die fanatieke kinderen dit jaar. 

Er werden dit seizoen niet alleen partij-
tjes gevoetbald, 
maar ook penalty’s geknald
Doelpiet had het daarmee extra zwaar, 
bijna onbegonnen werk, met 2 doeltjes 
naast elkaar.

In de kantine stond de limonade voor 
de kinderen al klaar,
en ook voor de ouders hadden Margriet 
en Jan koffie daar. 
De Sint wilde toch kort nog wat horen, 
de liedjes die gezongen werden konden 
hem wel bekoren.
Van de pieten kregen de kids een zak 
snoep en een kado,
een mooie gele bidon van Siveo!!!!

We willen graag iedereen bedanken 
voor hun aanwezigheid, 
hun hulp en ondersteuning in wat voor 
vorm dan ook, het is een feit:
aan vrijwilligers is er geen gebrek, ook 
nu weer.
Dat mag best gezegd keer op keer!!!

Sinterklaasfeest bij Siveo
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U ontvangt één spaarzegel bij iedere 10 euro die u besteedt. Bij inlevering 

van een volle spaarkaart (10 spaarzegels) ontvangt u korting op één  

bedrukte voetbal. OP = OP.

9 
95

29 
95 ..

Spaar binnenkort voor korting 

op unieke S.V. Siveo ballen!

Bremmer

Geldig vanaf 26 januari 2014

Van iedere verkochte 

voetbal doneert 

CoopCompact Bremmer 

1 euro aan S.V. Siveo!



20 SIVEO NIEUWS 2014 - NR. 4 21SIVEO NIEUWS 2014 - NR. 4



22 SIVEO NIEUWS 2014 - NR. 4 23SIVEO NIEUWS 2014 - NR. 4

In het vorige Siveo Nieuws heeft u 
kunnen lezen dat er in onze jeugd-
commissie twee ‘nieuwe’ leden zijn 
gekomen. Deze commissieleden 
wil ik aan u voorstellen:

Als eerste Jan de Jong, hij is ge-
boren en getogen Zegvelder, zijn 
wiegje stond op de Hoofdweg, voor 
de “ouderen” onder ons: in het 
kleine witte huisje tussen kapper 
de Bleeker en aannemersbedrijf 
Beukers in.
Jan is getrouwd met Trudy en va-
der van Kevin, die bij ons cluppie 
in de D1 speelt. 
Van de Hoofdweg verhuisde hij 
naar de Molenweg, naar de Elzen-
laan en heeft nu zijn stekkie gevon-
den in de Korensloot op nr.10
Jan is werkzaam bij Toyota Woer-
den als Parts advisor in het maga-
zijn.

Zelf trok hij voor ‘t eerst z’n voetbalschoe-
nen aan toen hij een jaar of 6 was, de club 
was toen nog op de Hoofdweg gevestigd. 
Je speelde ook als pupilletje al op een 
‘groot’ veld en om het doel iets te verklei-
nen werd er bovenin een lat gehangen. 
Na de C eindigde zijn  voetbalcarrière.
Hij weet nog van z’n eerste wedstrijd te 
vertellen dat zijn coach gezegd had: Jan, 
jij staat rechts, ben bijna de hele wedstrijd 
op dat plekje blijven staan, verroerde bij 
wijze van spreken geen vin...zo letterlijk 

Het andere nieuwe lid van  de 
jeugdcommissie is Bert van der 
Schee. Omdat Bert waarschijnlijk 
niet bij iedereen scherp op het net-
vlies staat wil ik hem bij deze aan 
jullie voorstellen:

hoefde hij het nou ook weer niet te nemen 
kreeg hij als advies van coaches Cock 
Hoogerbrugge en Rene van Vliet!

 
In deze periode zat hij o.a. in het team 
met: Martin Muller, Jan Berkelaar, Martin 
Oskam en Hans Loenen.
Wel vertelt hij nog een opmerkelijk 
verhaal, waarom opmerkelijk: omdat ook 
hijzelf nog niet weet hoe het nu gebeur-
de... bij de “ouwe’ kantine heb ik toch een 
keer finaal de voordeur eruit gelopen.. het 
was met sinterklaasfeest... zal het toch de 
spanning zijn geweest?!
Gevoetbald op sportpark de “Beemd 
“ heeft hij niet maar wel lekker met de 
crossbrommer gescheurd toen er nog 
geen bebouwing en velden waren!

Jan is nu leider van de D1 samen met 
Edwin Hoogerbrugge, vanaf het moment 
dat Kevin ging voetballen was ik er altijd 
bij en dit was een reden van Edwin om 
hem mee te vragen als leider van toen de 
E1. Het is erg leuk om te doen, sowieso 
met kinderen omgaan vindt hij gezel-
lig. Het is toch fantastisch om te zien als 
kinderen plezier in het spelletje hebben en 
sportief bezig zijn.
Een doelstelling met z’n team is er niet, 
gewoon naar ‘t zin hebben en met een 
grote glimlach in ‘t veld lopen daar gaan 
we voor!  Of je dan 1e, 2e, of 3e wordt 
maakt dat niet uit, wel eerlijk spel da’s een 
vereiste.
Om de beurt maken de ‘mannen’ de 

scheidsrechter. Hij verhuisde naar Zoe-
termeer en speelde bij DSO een periode 
in het 1e. Helaas moest hij stoppen met 
het spelletje omdat hij een hardnekkige 
knieblessure kreeg. Je moet kiezen zegt 
hij, de sport of je werk, hij was vloerlegger 
in de bouw, van ‘t voetbal kon je niet eten 
dus was de keuze snel gemaakt.
Bij DSO, wat toen èèn van de grootste 
verenigingen in Nederland was met wel 
55 jeugdteams, werd hij jeugdcoordinator 
van de E -jeugd en stopte hier na 8 jaar 
mee toen hij naar Moerkapelle vertrok. 
Ook daar werd hij actief voor de voetbal-
club en dit keer in de persoon als jeugd-
trainer.
Van huis uit is het er eigenlijk met de 
paplepel ingegoten, mijn ouders waren 
ook heel actief in het verenigingsleven. 
Mijn vader zat wel 40 jaar in de speeltuin-
vereniging in Waddinxveen waarvoor hij 
ook een Koninklijke onderscheiding kreeg 
en m’n moeder deed ook van alles en nog 
wat voor diverse clubs en werd als erebur-
ger van Waddinxveen benoemd!

Diverse keren had Bert al eens bij zichzelf 
gedacht om wat vrijwilligerswerk in Zeg-
veld op te pakken. 
Hij heeft z’n keuze gemaakt: zich inzetten 
voor ons geel-blauwe cluppie waar Carla 
ook donateur van is! Geen slechte keus. 
Toch?
Bert is lid geworden van de jeugdcom-
missie, het eerste jaar wil hij de kat uit de 
boom kijken om het zomaar te zeggen, 
vertelt hij , maar zover kwam het niet vol-
gens mij: er was met het sinterklaafeest 
een Piet bij die toch bijzonder veel op hem 
leek...
Het Sintfeest was zijn startactiviteit, de 
bingoavond zal de volgende zijn.
Of hij nog meer hobby’s heeft? Z’n hart 
ligt bij de auto- en motorsport. Vindt het 
heerlijk om Formule-1 en de TT te kijken 
en een rondje te rijden op een motorfiets. 
Momenteel rijdt hij een sportieve BMW 
Z3, heerlijk om met mooi weer de kap 
open te doen en een tochtje te maken! 

Margriet Vermeij

Bert is op 25 oktober 1956 geboren 
in Waddinxveen en woont sinds 2 
jaar in de Korensloot in Zegveld 
samen met zijn partner Carla van 
de Geer, bij iedereen veel beter 
bekend denk ik zo.
Bert is vader van 2 dochters en 
opa van 3 kleinkinderen waarop hij 
natuurlijk super gek is en trots! Hij 
vindt het heerlijk als ze een nachtje 
komen logeren. Wat zo prettig is 
aan kleinkinderen, vertelt hij met 

kleedkamer schoon en zorgt diegene 
ervoor dat hij netjes achtergelaten wordt. 

Dit jaar is Jan lid geworden van de 
jeugdcommissie, hij heeft er zin in! Voor 
dit seizoen staat er best al wat op het pro-
gramma: Sintfeest, de bingo, de polder-
sporten en het slaapfeest.
Verder is hij aanspreekpunt voor de E en 
F en is hij nu druk doende met de VOG’s 
, de verklaringen omtrent gedrag. Aan 
iedereen die met de jeugd te maken heeft, 
zoals bv leiders en trainers wordt ge-
vraagd zo’n verklaring die bij de gemeente 
aangevraagd moet worden in te leveren. 
Het zou mooi zijn als ik het voor januari 
rond heb, maar helaas heeft het niet voor 
iedereen ´prio 1´.(Wil je hier meer uitleg 
over neem dan contact op met Jan)
Verder  “lopen” JC leden bij toerbeurt mee 
in een bestuursvergadering om zo op de 
hoogte te blijven van dingen die binnen de 
club spelen.
Of Jan nog meer hobby’s heeft als voet-
bal? Hij vindt sleutelen aan “overjarige” 
Honda’s heel erg leuk. Zelf heeft hij zo’n 
oude Jap uit 1974.
Een klusje doen in huis... dat is soms ook 
best aardig maar ja, waar haal ik de tijd 
vandaan?
In ieder geval hij heeft  vreselijk veel zin 
om z’n schouders eronder te zetten voor 
ons geel-blauwe cluppie, we zullen met 
regelmaat zijn naam lezen in ons club-
blad!

Acht november stond bij velen al tijden in de agenda om-
cirkeld. Op het affiche stond een Dondersgoed feest. Voor 
de feestgangers een reden om in huisstijl gekleed naar de 
Beemd te komen.

In een ambiance van goud, glitter, tijger en huispakken werd een gezel-
lig feestje gebouwd. Om de huiselijke sfeer wat charme te geven werd 
er gestart met een dondersgoed welkomstdrankje. Daarna barstte het 
feest goed los. Onze huis-DJ Lars  voelde goed aan hoe een donders-
goed feest van muziek voorzien moest worden!

Kortom was je er niet bij dan heb je een dondersgoed feestje gemist. 
Maar niet getreurd,  van de activiteiten commissie bent u gewend dat er 
al weer een nieuw feest in de maak is. Houd de mail, posters en tamtam 
goed in de gaten. Tot het volgende feest!!!

Wendy van den Hoeven

Op(ge)vallen?
Eind vorig seizoen gaf Lucas Kreuger aan te stoppen met het maken van 
affiches en uitingen voor de club. Hij heeft in de loop van de tijd vele 
logo’s en wedstrijdaffiches gemaakt, en ook niet te vergeten flyers voor 
pupil van de week, feesten en activiteiten. Lucas ontzettend bedankt!
We zijn op zoek gegaan naar een grafisch ontwerper, want dit is toch een zeer spe-
ciaal klusje dat je niet zomaar even doet. De ontwerper is een ontwerpster geworden 
want vanaf oktober heeft Trea Hoogeveen deze taak op haar genomen. En daar zijn 
we heel blij mee. Trea heeft Rob en Lex in de jeugd voetballen en is als supporter 
altijd bij één van de twee aanwezig.
Trea werkt met plezier als zelfstandig ondernemer onder de naam TreaDesign, een 
creatief reclame- en adviesbureau. Ze heeft 25 jaar ervaring in bijvoorbeeld het 
restylen van een logo of het opfrissen van een huisstijl. Dit kan ze ook voor websites 
of advertenties. Kijk even op haar website www.treadesign.nl of neem contact op via 
06-13441354 voor meer informatie.
Ondertussen maakt Trea alle affiches voor de wedstrijden en is ze aan de slag ge-
gaan met onze logo’s. Ze is nu bezig met een eigen logo voor Trouw Aan Geel-Blauw 
en het puppy logo heeft ze al aangepast om voor bedrukking te gebruiken. 
Als bestuur heten we Trea van harte welkom bij ons vrijwilligersbrigade.

een knipoog: ze komen een poosje, 
maar gaan ook weer naar hun paps 
en mams na een tijdje.
Bert is zelfstandig ondernemer en 
reed jaren schoolkinderen, helaas 
werd kort geleden zijn contract niet 
verlengd.. ‘bezuinigingen’ en hij is 
nu op zoek naar een ander baantje.

Bert is zeker niet onbekend met het voet-
balgebeuren, hij voetbalde in zijn jeugd 
bij Be Fair en was daar ook een periode 

EFFE EEN BABBELTJE MET 
JAN DE JONG

SIVEOFEEST IN 
HEERLIJKE AMBIANCE !

EN 
....BERT VAN DER SCHEE
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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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Woondromen waarmaken   www.dekoningwonen.nl

wenst iedereen een
goede wedstrijd

DE KONING
MAKELAARDIJ

DE KONING
MAKELAARDIJ

Wedstrijd 
Siveo 1 - Nieuwkoop 1

Datum 
6-9-2014

Eindstand 
1-3

Balsponsor 
Bolton 

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

Jouw positie 
Midden ( rechts ) 

Leukste positie 
Voorstopper

Favoriete club 
Feyenoord

Favoriete speler 
Arjan Robben 

Favoriete speler Siveo
Stef Kuijer 

Man of the match 
Stef Kuijer

Leukste op 
pupillendag 
Dat de spelers van het 
1e  echt interesse in je 
tonen 

Leukste moment 
wedstrijd 
Dat Siveo scoorde 

Gescoord als pupil 
Ja met een hele mooie 
schijnbeweging

Hobby’s 
Voetbal / judo / tennis 
en natuurlijk meisjes 

Favoriete eten 
Pannenkoeken met veel 
stroop 

Wil je verder nog iets 
vertellen? 
Super dat we ‘s-mor-
gens met de D2  de 
zwervers hebben ver-
slagen met  10-1

Wedstrijd 
Siveo - NITA

Datum 
20-09-2014

Eindstand 
1-4

Balsponsor 
Bolton 

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

Jouw positie 
Links back 

Leukste positie 
Links back

Favoriete club 
Ajax 

Favoriete speler 
Jasper Cillessen

Favoriete speler Siveo 
Martijn Verlaan 

Man of the match 
Ivo de Boggende 

Leukste op 
pupillendag 
Scoren als pupil

Leukste moment 
wedstrijd 
Dat Siveo 1-1 scoorde 

Gescoord als 
pupil 
Ja 

Hobby’s 
Lekker gamen voor-
namelijk deze spellen 
world of tanks & mine-
craft

Favoriete eten 
Franse friet met frikan-
del

Wil je verder nog iets 
vertellen? 

Wedstrijd 
Siveo - DOSR

Datum 
4-10-2014

Eindstand 
3-2

Balsponsor 
Fruity Line

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

Jouw positie 
Rechts mid

Leukste positie 
Spits

Favoriete club 
Ajax 

Favoriete speler 
Lionel Messi

Favoriete speler Siveo 
Ricardo Wursten

Man of the match 
Sjoerd Blonk

Leukste op 
pupillendag 
Ik mocht de wedstrijdbal 
dragen onder begelei-
ding van de scheids-
rechter

Leukste moment 
wedstrijd 
Dat siveo op 2-0 voor-
sprong kwam

Gescoord als pupil 
Uiteraard eerst een 
speler met een mooie 
panna gepasseerd  en  
toen hard bij de keeper 
ingeschoten

Hobby’s Voetballen / 
buiten spelen / achter 
de computer een spel 
spelen

Favoriete eten 
Pannenkoeken met 
suiker & jam

Wil je verder nog iets 
vertellen?
Ik heb een superleuke 
middag gehad

Wedstrijd 
Siveo - Aarlanderveen

Datum 
25-10-2014

Eindstand 
1-0

Balsponsor 
Patrick van de Hoeven 
Transport

Jouw team/leid(st)er 
Martijn Verlaan en 
Bernie Beiboer

Jouw positie 
Spits

Leukste positie 
Spits

Favoriete club 
Ajax

Favoriete speler 
Arek Milik

Favoriete speler Siveo 
Martijn Verlaan

Man of the match 
Sjoerd Blonk

Leukste op 
pupillendag 
Zelf gescoord door de 
benen van de keeper 
heen

Leukste moment 
wedstrijd 
Dat Siveo 1-0 scoorde 
en dat Wesley Voorend 
‘m maakte

Gescoord als 
pupil 
Ja

Hobby’s 
Voetbal, volleybal met 
zijn vader

Favoriete eten 
Patat van de Griek, het 
liefst met veel mayo-
naise en pindasaus

Wil je verder nog iets 
vertellen? 
Dat hij een superleuke 
dag gehad heeft en dat 
de spelers veel aan-
dacht voor me hadden

Wedstrijd 
Siveo - NSV ‘46

Datum 
22-11-2014

Eindstand 
0-1

Balsponsor 
Bloemenhuis Pieterse

Jouw team/leid(st)er 
John Muijt en Lucas 
Kreuger

Jouw positie 
Spits en keeper

Leukste positie 
Spits

Favoriete club 
Ajax

Favoriete speler 
Davy Klaassen

Favoriete speler Siveo 
Martijn Verlaan

Man of the match 
Wesley Voorend

Leukste op 
pupillendag 
Scoren na de aftrap

Leukste moment 
wedstrijd 
Katachtige spectacu-
laire redding van  
Erik Streng

Gescoord als pupil 
Ja via de rechter doel-
paal, had de keeper 
natuurlijk niet verwacht

Hobby’s 
Schaatsen en voetbal

Favoriete eten 
Rode gevulde punt 
paprika’s

Wil je verder nog iets 
vertellen? 
Ik heb veel leuke voet-
bal trucjes geleerd van 
Mark Wiegeraad

Noah 
Verweij 

Brian 
Koot 

Mark 
Bruijn 

Dawid  
Gasior 

Tibbe 
Versteeg 

Kleding met iets 
van Siveo
Regelmatig komen er vragen of we iets 
kunnen regelen met het bedrukken van 
kleding. Het gaat dan om bv. een baby-
rompertje met Siveo logo of een zakdoek 
met de tekst “Trouw Aan Geel-Blauw”. 
De aantallen zijn vaak te klein om dit als 
club te doen. We hebben daarom contact 
gezocht met Arjan van Habbes Borduur-
studio van de Hoofdweg. Hij kan voor 
bedrukking zorgen en als jonge onderne-
mer timmert hij goed aan de weg. Arjan 
vond het gelijk een leuk idee en met onze 
logo’s, kan hij goed uit te voeten. Wilt u 
dus iets op uw kleding of iemand een ple-
zier doen met een uniek cadeau dan kunt 
u aankloppen bij Arjan. 

Zijn gegevens en informatie staan op 
ww.arjanhj.wix.com/habbesborduurstudio.
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