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Molenweg 20
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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.

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: 
3 september 2015

Van de Voorzitter.
Nog één keer knipperen met je ogen….
en dan is het seizoen 2014-2015 toch 
echt weer voorbij…

Wat vliegen de laatste weken van 
een seizoen toch altijd om. Nog niet 
zo lang geleden waanden we ons 
midden in het seizoen en keken we 
vol spanning naar de uitslagen van 
alle teams. Wie handhaaft zich, welk 

team is een solide middenmoter of wie doet er mee voor de 
prijzen? Natuurlijk staat sportiviteit altijd hoog in het vaandel en 
gaat het in eerste instantie om het plezier in het spel. Maar we 
kunnen er nu eenmaal niet omheen…wie in het veld staat, wil 
winnen! Overigens willen de leiders, trainers en toeschouwers 
dit eveneens. En zo hoort het ook. En de Siveohistorie is weer 
een aantal mooie, succesvolle momenten rijker. Zo haalden 
de meisjes D1 de finale van de KNVB beker. Helaas verloren 
ze de finale, maar toch is dit een prestatie die louter respect 
afdwingt. Op dezelfde zaterdag gingen onze vlaggendragers 
strijdend ten onder in de nacompetitiefinale tegen Te Werve. 
De Veteranen wisten het kampioenschap te pakken. Weliswaar 
hebben gedurende het seizoen vele gastspelers bijgedragen 
aan het succes, maar de voorsprong op de concurrentie was 
gigantisch. De kampioenen van de F1 schreven ook historie door 
een ereronde door Zegveld te doen per bakfiets. Natuurlijk zijn 
er meer successen behaald dit seizoen, op vele manieren en 
verschillende niveaus…en teveel om op te noemen.

We hebben net het Stratenvoetbal achter de rug. Ondanks dat 
het geen zomerse dag is geweest en de jeugdige spelers ’s 
ochtends nog wat regen op hun dak kregen, kunnen we toch, 
wederom, spreken van een zeer geslaagde dag! Een sportief 
toernooi dat terecht door de Hoofdweg 1 is gewonnen (helaas 
moet ik zeggen want mijn team was de verliezend finalist ☹). 
Daarna was het nog heel gezellig, zowel binnen als buiten. 
Buitengewoon leuk is het om weer bekenden tegen te komen 
die je normaliter niet zoveel ziet/spreekt maar speciaal voor het 
Stratenvoetbal weer naar de Beemd komen. 

De puppy’s hebben op 6 juni een toernooi gespeeld tegen de 
puppy’s van Nieuwkoop. Een mooie afsluiting van een seizoen 
puppy voetbal. Het is geweldig om te zien hoe de allerkleinsten 
al zo in de ban kunnen zijn van het spelletje. Geef ze een bal en 
ze hebben plezier. Geweldig! Dank aan de puppytrainers, Wiljo, 
Ariën, Mark en Nick !! Klasse mannen!

Na melding van mijn aftreden in de vorige editie is er veel 
gesproken over de opvolging. Ik ben heel blij dat Eric van den 
Hoeven “JA” heeft gezegd toen we hem vroegen of hij deze rol 
op zich wilde nemen. Eric is een “van den Hoeven” en dat is een 
bekende naam binnen Siveo. Deze naam zag en zie je veel terug 
in alles wat Siveo doet. Altijd actief en met veel energie! En met 
Eric als voorzitter zie ik de toekomst van Siveo met vertrouwen 
tegemoet!

Het seizoen is voorbij. Een hele fijne vakantie/zomer toe en dan 
zien we elkaar in augustus/september weer op de Beemd.

Rikkert Versluis

Van de Redactie.
We hebben weer een uitermate leuke 
2e seizoenshelft meegemaakt. En 
daar heeft toch het enthousiasme 
– en daarmee uiteindelijk 
ook de resultaten – van onze 
vlaggendragers voor een groot deel 
aan bijgedragen. Zij hebben na de 
winterstop heel vaak onbevangen 
en lekker fris van de lever gespeeld. 
En dat leverde vervolgens ook 

resultaten op, een ongeslagen reeks van een half jaar 
werd afgesloten met een periodetitel. En dat betekent dat 
er echt leven in de brouwerij bleef tot aan het seizoenslot. 
Alleen de ultieme beloning in de vorm van een promotie 
naar de 3e klasse bleef uit, maar dat neemt niet weg dat 
het op de Beemd een aantal leuke weken zijn geweest. 

Daar droegen ook andere resultaten overigens aan bij.  
De reserves gingen na de winterstop een periode mee in de 
slipstream van de hoofdmacht. Zij speelden zich daarmee 
in een toch pittige afdeling vrij van degradatie. En wat valt 
er vervolgens te zeggen over de zo sterk uit de startblokken 
gekomen veteranen, een loot die dit seizoen voor het eerst in 
de geschiedenis aan Siveo is toegevoegd. Met vlag en wimpel 
kon meteen de kampioensvlag worden uitgehangen. En dat 
werd nagedaan binnen de allerjongsten van ons geel-blauwe 
cluppie, de F1. Zij vierden het kampioenschap op heel origi-
nele wijze op de bakfiets door ons dorp. De successenreeks 
werd compleet gemaakt door de Meisjes D1 die de finaledag 
om de KNVB-beker bereikten, een echt hoog podium. 

Al die leuke momenten zijn terug te vinden in dit Siveo Nieuws. 
Daarin natuurlijk ook aandacht voor het weer sfeervolle 
afsluitende stratenvoetbal en de vele jeugdactiviteiten die 
de afgelopen weken plaatsvonden, zoals de spectaculaire 
poldersport en het slaapfeest op de Beemd. Bij Siveo is het 
niet alleen voetbal dat de klok slaat.

En dan was er de afgelopen weken natuurlijk ook het nieuws 
over een nieuwe Siveo-voorzitter. Rikkert had in onze vorige 
editie met zeer respectabele argumenten aangegeven dat hij 
deze toch intensieve job wilde beëindigen. Een functie die 
hij gedurende een forse periode met heel veel verve heeft 
vervuld. En dan is het hem met zijn bestuur ook nog gelukt in 
Eric van den Hoeven een waardige opvolger te vinden met 
een groot geel-blauw hart. Eric, heel fijn dat je het stokje wil 
overnemen en veel succes.
Allereest verder nog een fijne vakantieperiode.

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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Eric van den Hoeven, de nieuwe 
geel-blauwe aan het roer
“De beste stuurlui staan aan wal” zo luidt het gezegde, 
maar volgens mij slaat dat niet op Siveo. En daarmee 
doel ik met name op alle vrijwilligers die ons geel-blauwe 
cluppie rijk is. Ik hoop dat iedereen blijft beseffen dat het 
succes van een vereniging volledig afhankelijk is van de 
loyaliteit, betrokkenheid en inzet van haar vrijwilligers.  
We doen het met elkaar!

Het roer van Siveo is behoorlijk groot en moeilijk om in je 
eentje te bedwingen. Daar heb je meer man- en vrouwkracht 
voor nodig. Met vereende krachten kun je de koers bepalen 
en vasthouden, ook als er wind uit onverwachtse richting 
komt. Juist op zulke momenten heeft de club die extra houvast 
nodig die we met elkaar bieden. De één kan wat meer duwen 
dan de ander, maar alle inzet en energie van alle individuen 
maakt uiteindelijk dat het schip koers houdt en afstevent op de 
gewenste bestemming! 
Elk schip heeft een kapitein. Of de kapitein slaagt in zijn mis-
sie, hangt volkomen af van zijn bemanning. Zonder goede 
bemanning, is de kapitein nergens. De afgelopen jaren heb 
ik de eer gehad om de kapiteinspet te mogen dragen. Ik heb 
het altijd als een eer ervaren om de, in mijn ogen, grote Wim 
Kastelein te mogen opvolgen. Ik weet best (en heb vanaf het 
begin al aangegeven) dat ik niet in de buurt kwam van alles 
dat Wim voor Siveo heeft gedaan en betekent. Zo’n prestatie 
is simpelweg niet te evenaren! 
Desondanks, ik heb mijn best gedaan. Maar ik heb het 
niet alleen gedaan. Integendeel !! Zonder mijn geweldige 
bemanning hadden we nooit alle zaken het hoofd kunnen 
bieden zoals we gedaan hebben. De bemanning bestaat 
natuurlijk uit alle andere bestuursleden waar ik mee heb 
samengewerkt. Maar ook uit alle vrijwilligers die zich 
individueel of in groepsverband/commissies hebben ingezet 
voor Siveo. Wij allemaal zorgen ervoor dat alles op dit geel-
blauwe schip reilt en zeilt. Bedankt hiervoor en ga zo door!
Natuurlijk heb ik fouten gemaakt en had het beter gekund 
(misschien wel gemoeten). Het was in ieder geval altijd met de 
juiste intentie, uit het oogpunt voor de club. En ik heb enorm 
veel geleerd van deze ervaring. 
Ik ben zo blij dat we Eric van den Hoeven bereid gevonden 
hebben om het voorzitterschap over te nemen. Het zal nie-
mand verrassen dat Eric direct al hoog op ons lijstje stond. 
Eric neemt jarenlange ervaring mee als leider, wedstrijdse-
cretaris en lid van het TC. Bovendien beschikt hij over een 
groot geel-blauw hart. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij met 
zijn inzicht, mensenkennis en positieve energie anderen weet 
te mobiliseren en dat Siveo hiervan de vruchten plukt. In de 
komende maanden zal Eric mee gaan draaien in het bestuur 
en zullen we de overdracht van zaken doen. Officieel zal de 
Algemene Ledenvergadering in het najaar het moment zijn dat 
ik het stokje overdraag aan Eric. 

Tot slot een wens van mij aan Eric maar ook aan alle 
vrijwilligers. Succes, veel plezier en geniet!

Rikkert

Onze vlaggendragers hebben helaas niet de kroon kunnen 
zetten op een prachtige tweede seizoenshelft. Zij bleven 
de laatste 14 wedstrijden van het seizoen ongeslagen en 
pakten daardoor terecht een periodetitel. Die kreeg echter 
geen verzilvering met een promotieplek. Het neemt niet weg 
dat de jongens onder leiding van een uiterst enthousiaste 
begeleidingsstaf een heel knappe prestatie hebben geleverd.
  
Het heeft er alles van weg dat het trainingsweekend tijdens 
de winter de A-selectie echt goed heeft gedaan. Hoofdcoach 
Herman Verrips is tijdens dat weekend niet alleen onverdroten 
aan de lichamelijke conditie blijven werken, maar hij heeft 
tijdens praatsessies de jongens ook kunnen overtuigen van hun 
mogelijkheden. Het resulteerde er namelijk in dat onze geel-
blauwen daarna vrijwel elke wedstrijd met veel overtuiging en 
zelfvertrouwen uit de startblokken kwamen. Dat was niet alleen 
het geval tegen de laaggeplaatsten, maar zeker ook in de duels 
tegen de top-4, Nita, Woubrugge, NSV en Nieuwkoop. Dat deden 
de jongens ook met een uiterst aantrekkelijk en aanvallend 
concept. Tekenend was bijvoorbeeld het duel in Nieuwkoop 
waardoor al bij de rust zomaar een stand van pakweg 5-5 op het 
scorebord had kunnen staan. En, de ongeslagen status bleef met 
flair in stand.

Pas aan het slot van het seizoen leek de “sleet” er een beetje 
in te komen, mogelijk ook mede door blessures en anderszins 
afwezigen. Zo ging het slotduel tegen Alphia moeizaam en 
was de overtuiging er ook niet helemaal meer in het eerste 
nacompetitieduel tegen Ariston. Nog eenmaal hebben 
onze vlaggendragers daarna de ruggen gerecht voor het 
allesbeslissende duel tegen Te Werve. Tegen deze hoogvlieger 
(het won 18 van de 22 competitiewedstrijden) gooiden de 
jongens nog één keer alle schroom van zich af en wisten zij in de 
eerste helft echt gelijke tred te houden. Pas na de thee moesten 
zij het onderspit delven toen het spel “open” kwam te liggen en 
de aalvlugge creatieve Haagse aanvallers makkelijk de beslissing 
konden forceren. 

Voor het tweede seizoen op rij pakte Siveo dus een periodetitel 
maar kwamen we helaas tekort in de nastoot. Niet iets om 
ons voor te schamen. We hebben kunnen genieten van vaak 
ongecompliceerd leuk aanvallend spel, en dan moet de beloning 
nog maar een jaartje wachten …. !!!
Veel succes in de voorbereiding op de nieuwe jaargang. 

Dick van den Hoeven

 

Prachtige 2e seizoenshelft 
Siveo-1 krijgt geen beloning !

Tegen Te Werve wist Siveo toch wel druk te zetten.

Wie kwamen er in 
2014-2015 in actie 
voor Siveo-1?
Met de wedstrijden in de nacompetitie werkte 
Siveo-1 28 wedstrijden af (incl KDO). Geen 
enkele speler kwam in alle wedstrijden aan 
bod. Zie hierna de 2e kolom. In de 3e kolom 
de gescoorde goals. 

Patrick de Jong   27 3
Erik Verlaan  27 5
Streng, Erik  26 0
Martijn Verlaan   26 3
Bastiaan Brak  25 0
Ivo de Boggende 24 1
Stef Kuijer  24 34
Frank van der Vaart  23 9
Danny Groenendijk 23 4
Jasper de Kruijf  22 6
Perry Voorend  22 3
Gert-Jan Brrak  18 2
Mark Wiegeraad  18 2
Wesley Voorend  16 1
Sjoerd Blonk  15 1
Stephan Voorend  15 3
Maico van Moorselaar 12 6
Wiljo Fierens  7 0
Gerwin Verlaan  6 2
Mike Voorend  3 0
Daniël Voorend  1 0

Competitie-indeling 
Siveo-1 bekend
Voor onze vlaggendragers is de indeling voor het seizoen 
2015-2016 bekendgemaakt. Siveo-1 is ingedeeld in de 4e 
klasse C. Daarin komt het de teams van vorig seizoen uit 
West 2 tegen, aangevuld met een aantal andere bekende 
regioteams. Het is een afdeling van 13 teams.

4e klasse C
• Aarlanderveen
• Alkmania
• Alphia
• Gouda
• Kamerik
• Linschoten
• Moerkapelle
• Nieuwkoop
• Oudewater
• Rijnstreek
• Siveo ‘60
• Sportief
• Woubrugge

Namens Siveo, Ronald Koster
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Afscheid van matadoren, 
Mark en Frank

Voorbereiding selectie 2015-2016
DAG DATUM TIJD WEDSTRIJD/TRAINING AANWEZIG

Zaterdag 1-8-2015 10:30 uur Trainen 10:00 uur
Zaterdag 1-8-2015 14:00 uur Trainen -
Maandag 3-8-2015 19:30 uur Trainen 19:00 uur
Dinsdag 4-8-2015 19:30 uur Trainen 19:00 uur
Donderdag 6-8-2015 19:30 uur Trainen 19:00 uur
Zaterdag 8-8-2015 12:00 uur Woubrugge 2 – SIVEO’60 2 10:30 uur
Maandag 10-8-2015 19:30 uur Trainen 19:00 uur
Dinsdag 11-8-2015 20:00 uur NSV’46 1 – SIVEO’60 1 18:45 uur
Donderdag 13-8-2015 onbekend SIVEO’60 1 Thorbecke toernooi
   2 halve wedstrijden onbekend
Zaterdag 15-8-2015 onbekend SIVEO’60 1 Thorbecke toernooi
   1 hele wedstrijd onbekend
Maandag 17-8-2015 19:30 uur Trainen 19:00 uur
Dinsdag 18-8-2015 VRIJ
Donderdag  20-8-2015 19:30 uur Trainen 19:00 uur
Zaterdag 22-8-2015 14:30 uur Bekerwedstrijd SIVEO’60 1
  12:00 uur Bekerwedstrijd SIVEO’60 2 
Maandag 24-8-2015 VRIJ
Dinsdag 25-8-2015 onbekend Bekerwedstrijd SIVEO’60 1
   Bekerwedstrijd SIVEO’60 2 
Donderdag 27-8-2015 19:30 uur Trainen 19:00 uur
Zaterdag 29-8-2015 14:30 uur Bekerwedstrijd SIVEO’60 1
  12:00 uur Bekerwedstrijd SIVEO’60 2 
Maandag 31-8-2015 19:30 uur Trainen 19:00 uur
Dinsdag 1-9-2015 19:30 uur Trainen 19:00 uur
Donderdag  3-9-2015 19:30 uur Trainen 19:00 uur
Zaterdag 5-9-2015  Competitiewedstrijd SIVEO’60 1
   Competitiewedstrijd SIVEO’60 2 

Voor een goede voorbereiding op de intensieve trainingen:
Probeer tijdens je vakantie 2x in de week een duurloop van minimaal 
60 minuten te lopen.

Aan het eind van het seizoen nam de selectie afscheid van een 2-tal matadoren, 
Mark Wiegeraad en Frank van der Vaart. Samen waren zij goed voor ruim 400 
wedstrijden in de Siveo-hoofdmacht. Zij werden in het zonnetje gezet door hun me-
despelers die ze zullen missen. Mark, die 17 jaar geleden al debuteerde in Siveo-1, 
kwam tot 225 wedstrijden. Frank, de laatbloeier die de laatste 2 seizoenen nog 
goed was voor 16 goals, speelde er 184. 

Voorlopige selectie 
2015-2016

1     Remco van Amerongen 
2     Max Baas
3     Mathijs Bakker
4     Sjoerd Blonk
5     Ivo de Boggende
6     Bastiaan Brak
7     Gert Jan Brak 
8     Jan Bruinink (1/2)
9     Wiljo Fierens
10   Nick van Ginkel 
11   Danny Groenendijk
12   Marc Hageman
13   Mark Heemskerk 
14   Jurn van den Hoeven
15   Dennis de Jong
16   Patrick de Jong
17   Wesley de Jong
18   Yourit de Jong
19   Jasper de Kruijf
20   Stef Kuijer
21   Jelle Lehman
22   Maico van Moorselaar
23   Jordy Muller
24   Rocco Pecht 
25   Carlos Posdijk
26   Jasper Stolwijk
27   Erik Streng
28   Erik Verlaan
29   Gerwin Verlaan
30   Martijn Verlaan
31   Pascal Vonk
32   Mike Voorend (vanaf 
      januari 2016)
33   Perry Voorend 
34   Rick Voorend
35   Stephan Voorend
36   Wesley Voorend

De uiteindelijke selectieverdeling 
wordt na de bekerwedstrijden  
bekend gemaakt.

Blessures: 
Mathijs Brak en Daniël Voorend 
______________________________

Trainingstijden:
Dinsdag          
19:30 - 21:30 uur  
A+B selectie

Donderdag      
20:30 - 22:00 uur  A selectie
19:30 - 21:00 uur  B selectie

(Tel: Herman Verrips: 06-20038974) 
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Gespeelde wedstrijden:

1 Gerwin Verlaan 24  
2 Mark Heemskerk 23  
3 Rick Voorend 23  
4 Jan Bruinink 22  
5 Mike Voorend 22  
6 Jurn van den Hoeven 21  
7 Daniel Voorend 19  
8 Jordy Muller 17  
9 Nick van Ginkel 16  
10 Remco van Amerongen 14  
11 Wiljo Fierens 14  
12 Cees Kuijer 13  
13 Stephan Voorend 13  
14 Wesley Voorend 12  
15 Carlos Posdijk 9  
16 Rocco Pecht 9  
17 Wesley de Jong 5  
18 Mathijs Brak 4  
19 Richard de Jong 4
20 Danny Groenendijk 3
21 Gertjan Brak 3
22 Jasper Stolwijk 3
23 Mark Wiegeraad 3
24 Dennis de Jong 2
25 Maico van Moorselaar 2
26 Marc Hageman 2
27 Sjoerd Blonk 2
28 Bart van de Geer 1
29 Jasper Stolwijk 1
30 Jelle Lehman 1
31 Leon Hoogerbrugge 1
32 Luuk Blonk 1
33 Mathijs Bakker 1
34 Pascal Vonk 1
35 Remco Belt 1
36 Stan Markman 1

Topscorer: Wesley Voorend (9)
Meeste Assists: Gerwin Verlaan (7)

Siveo 2 speelt zich na 
moeizame start knap veilig!!
In een zeer sterk bezette reserve 3e klasse met tevens drie rechtstreekse degradatie-
plekken hebben de reserves van Siveo zich knap gehandhaafd. Waar gerenommeerde 
ploegen als WDS 2, Rohda 2 en Koudekerk 2 degradatie niet konden ontlopen, wisten 
de geel-blauwe reserves met een knappe “winterserie” uiteindelijk een plaatsje in de 
middenmoot van de eindranglijst te veroveren. 

Voor Siveo 2 was de openingsfase dit seizoen zeer lastig te noemen. Mede dankzij een we-
kenlange waslijst aan blessures werden er in de eerste zeven wedstrijden enkel drie gelijke 
spelen bij elkaar geschraapt. Een moeizaam en zwaar seizoen lag hiermee duidelijk in het 
verschiet; handhaving leek zelfs een mission impossible. Door de juiste wedstrijdmentaliteit 
wekelijks op de mat te leggen was er, na het doldwaze gelijke spel bij Koudekerk in de laat-
ste seconde van de wedstrijd, sprake van een ommekeer. Een heuse “winterserie” (uit acht 
wedstrijden werden zes winstpartijen en één gelijkspel geboekt) was het gevolg. Met volle 
overtuiging werden o.a. de latere kampioen Zevenhoven en het altijd lastige WDS overtui-
gend aan de zegekar gebonden. De Zegveldse vecht/voetbalmachine leek onklopbaar en 
eventjes was zelfs een plekje in de nacompetitie voor promotie in zicht. 

Een voorjaarsdipje gooide helaas roet in het eten, sterker nog; in de laatste duels van het 
seizoen moest directe degradatie alsnog ontlopen worden. Na drie verliespartijen op rij was 
daar tijdig het besef en werd uiteindelijk op de voorlaatste speeldag handhaving veiligge-
steld. 

Een toch wat wisselvallig seizoen, met hoge uitschieters en wat dalen, was hiermee een feit. 
Positiviteit overheerste desondanks duidelijk bij de reserves. Een groep die dit jaar wekelijks 
voor elkaar door het vuur ging en veel voetbalplezier uitstraalde. Met een zelfde positieve 
instelling is volgend jaar een evenaring van dit seizoen zeker haalbaar.

Kjell van den Hoeven

De Siveo-veteranen hebben er geen gras over laten 
groeien. In hun allereerste seizoen als “veteranen” 
pakten zij op een eigenlijk nog onverwacht moment 
de kampioenstitel. Met dank aan de Rijnstreek, maar 
vooral toch ook dikverdiend. Reden voor een feestje.

In maart 2014 werden de eerste plannen gesmeed voor de op-
richting van het eerste veteranenelftal in het bestaan van SIVEO. 
De vrijdagavond 35+ competitie deed sommige spelers weer 
terugverlangen naar een echte zaterdagcompetitie en daarnaast 
had de vrijdagavond ook weer enkele oudgedienden enthousiast 
gemaakt voor het voetbal. 

De competitie werd voortvarend gestart, maar door een vroeg 
belegd trainingskamp in Zuid Afrika liep VE1 in november qua 
punten achter de feiten aan. Maar de trainingen op donderdag 
werden trouw bezocht en dat begon zich vanaf december uit te 
betalen. De manschappen onder leiding van administrateur Louwi 
wisten langzaamaan de koppositie te bemachtigen. Cruciaal zou-
den de eerste 3 wedstrijden in maart worden. Eerst kwam runner-
up Montfoort op bezoek bij SIVEO. Op verzoek van Montfoort 
werd er doordeweeks gespeeld zodat ze met het eigen team kon-
den spelen. Met gerenommeerde namen als De Vlieger en Drost 
werd er aangetreden, beide spelers speelden dit seizoen zelfs 
meerdere wedstrijden in de hoofdklasse met Montfoort 1. Maar 
SIVEO kon daar haar eigen matadoren tegenover stellen, zoals 
o.a. Gobbel, Eijkie, Breg, Serginho, Pik, Dallie, onze topscoor-
der aller tijden Gijs en ga zo maar door want ik wil niemand te 
kort doen. Het zou een super spannende wedstrijd worden met 
SIVEO strijdend voor elke meter kunstgras. Vele spelers haakten 
af met blessures en kramp, maar op karakter werd de eindstreep 
gehaald. Nadat na 90 minuten de rookwolken waren opgetrokken 
bleken we met een 3-2 overwinning hele goede zaken gedaan te 
hebben. De daarop volgende 2 weken werd ook met de andere 
concurrent Berkel afgerekend en plots lag de weg naar het kam-
pioenschap open.  

Op 25 april 2015 zou de bekroning van het seizoen een feit zijn 
tegen Sportust’46. Als SIVEO’60 zou winnen bij Sportlust’46 en 
Berkel ‘vergeet’ te winnen bij De Rijnstreek, dan zou het kampi-
oenschap een feit zijn. In Woerden was het in de rust al gelopen 
koers met een 0-2 voorsprong, waardoor alle ogen op Nieuwer-
brug waren gericht. Met een verslaggever ter plaatse kwamen we 
al snel te weten dat er in de rust nog een brilstand was. Kortom 

we waren op kampioenskoers. In allerijl werden heimelijk de bloe-
men opgehaald en de kampioensschaal opgepoetst. Echter 20 
minuten voor tijd leek er roet in het eten te komen doordat Berkel 
scoorde. De Rijnstreek herstelt dit weer vlak voor tijd middels een 
penalty, waardoor de wedstrijd in 1-1 eindigde. Dit was het start-
sein voor een feest op het veld in Woerden. Uiteraard begeleid 
door bloemen werd de officiële kampioensschaal uitgereikt aan 
de toppers van VE1. Een terechte kampioen in het eerste vete-
ranen jaar van SIVEO. Voor enkelen zelfs het eerste kampioen-
schap ooit, dus daar moet je heerlijk van gaan genieten.
Uiteindelijk werd SIVEO VE1 terecht de kampioen met 62 punten 
uit 22 wedstrijden, een schitterende prestatie.

Gefeliciteerd SIVEO VE1
Eric van den Hoeven

Siveo VE1 kampioen!!!!
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Op 22 april j.l.  is onze oud-speler  van Siveo-1 Rijk Verkerk overleden. Hij kwakkelde de laatste jaren 
met zijn gezondheid en bereikte de leeftijd van 78 jaar.
Rijks was in de jaren zestig en zeventig een vaste basiskracht bij onze vlaggendragers. Hij kwam tot 208 
duels voor Siveo-1 en scoorde daarin, ondanks dat hij vooral in de defensie opereerde, toch ook nog 30 
goals. Rijk bleef altijd geïnteresseerd bij ons geel-blauwe cluppie. Vele jaren volgde hij samen met zijn 
maatje Jaap van den Berg de verrichtingen van onze vlaggendragers vanaf de Siveotribune. Alleen het 
laatste seizoen liet zijn gezondheid dat niet meer toe en moesten wij hem al missen. 

Wij wensen zijn vrouw Truus en (klein)kinderen de benodigde sterkte om dit verlies te kunnen 
verwerken.

Dick van den Hoeven.  

Rijk Verkerk overleden
Het Siveo-1 waarin Rijk Verkerk jarenlang acteerde: Achter vlnr: Ep Cnossen (trainer), Jaap van der Berg, Martin van den Hoeven, Henny Burger, Arie Blok, Bart 
van Keulen, Klaas Biezepol (grensr) en Theo Groenendijk. Voor vlnr: Adrie van der Sluis, Rijk Verkerk, Dick van den Hoeven (aanv), Joek Muijt, Cok Berkelaar, 
Cees Methorst en Ab Baelde. 

TOTO WEER VOOR 
GERWIN VERLAAN
Na afloop van het stratenvoetbal  werden ook de 
prijzen van de toto voorjaar 2015 uitgereikt. De 
wisselbeker – en daarmee ook de hoogste geldprijs 
– was voor de tweede achtereenvolgende keer voor 
Gerwin Verlaan. De 2e en 3e prijs werden gedeeld door 
Lars van Beuzekom en Dick van den Hoeven. 
Normaal gesproken is er ook in de nieuwe competitie 
weer een Siveototo. Er volgt tijdig meer informatie op 
www.siveo.nl. 

TREKKINGSLIJST 
SIVEOVERLOTING
1 409 Reischeque (€ 450,00) Gijs Breediik
2 2411 Fiets (Stoof) Mike Verhage
3 1980 Tablet Huibert Schouten
4 2936 Weber BBQ Simone van der Wind
5 2160 Dinerbon Woerden Henk Ton
6 2455 Bon schoonheidssalon Nienke  Martien Verhage
7 523 Waardebon Go Sport Aad Bunnik
8 1248 Bloemenbon M. Schumacher
9 3000 Kappersbon Petra Woerde
10 2235 Kappersbon Manou Ton 

GEFELICITEERD
Onze gelukwensen gaan naar:
- Mark Wiegeraad en Paulien Ton met de geboorte van
  hun zoon Joris Willem Hendrikus op 17 april 2015;
- Ronald en Nancy Beiboer, bij wie op 24 april 2015
  een dochter is geboren, die zij Lizzy noemen.  

Veel geluk en voorspoed toegewenst vanuit 
het geel-blauwe cluppie. 

LEDENMUTATIES 
1E HALFJAAR 2015
Nieuw:
Heleen Blok (trainend lid), Natascha de Kruijf, Mike de Roo, 
Mark Hoppe, Jaco Kastelein (trainend lid), Damian Verburg, 
Michiel Blok (trainend lid), Bram Pak, Raquel Verburg (trai-
nend lid), Nick Beuckens, Sven Beuckens, Simone van der 
Wind, Marleen Beiboer (trainend lid), Kimberley de Kruijf, 
Gijs van Kippersluis, Fynn van Niekerk, Thomas van Dam, 
Daniël Groenendijk, Joël Kastelein en Mellany Smulders.

Overschrijving van andere club:
Alexander Brouwer (van Sportlust) en Vincent Blok  
(van Sportlust).

Opgezegd:
Jeffrey Hanegraaf, Richard Vergeer, Tara Bunnik, Marc van 
Amerongen, Jesper Beiboer, Sanna Beiboer, Adriaan Blonk, 
Denise Groenendijk, Jeremey Hanegraaf, Daniël van Hans-
wijk, Ramon van Hoogdalem, Anton van Kippersluis, Alex 
de Kruijf, Amber Moes, Dena Schouten, Esra Verdouw, Jan 
Vergeer, Renske Willers, Dirk Jan Meijer en Yaniek Heems-
kerk.

Van spelend naar trainend lid:
Iris van der Knaap, Lieke Timmerman, Corina Biemond, 
Kim Verhage, Laurens Slof en Demian Haring

Van spelend naar rustend lid:
Frank Oskam, Coen van Oostrum, Mike Voorend en 
Paulien Ton

Het totaal aantal leden komt hiermee op 383.

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

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

Willen de volgende spelers per ommegaande 
een pasfoto inleveren:
Rocco Pecht, Gerben van der Horst, Casper van Westerop, 
Damian Plomp, Cyntia Verhage, Joey van Amerongen, 
Jesse Baas, Remco van der Belt, Bryan Burggraaf, Maaike 
Koster, Kevin Smit, Mike Voorend en Wesley Voorend. 

Carola Hageman

TANK & SCHENK 
Siveo doet mee aan de Tank & Schenk actie van het Texaco 
tankstation aan de Europabaan in Woerden.

Hoe werkt Tank & Schenk?
1.Tank bij Texaco aan de Europabaan in Woerden
2.Ontvang punten op basis van getankte liters.
3.Schenk deze punten aan onze club. Dit kan d.m.v. een 
tablet aan de kassa. 
Op een TV scherm in  de shop worden de gespaarde be-
dragen direct vermeld en opgeteld. De gespaarde bedragen 
worden twee keer per jaar aan de club overgemaakt.

 

TANK & SCHENK 

Tank bij  

en schenk 1 cent per liter * 
aan Siveo ‘60! 

TEXACO Europabaan 
Woerden 

www.tankenschenk.nl 

* betaling met een tankpas is uitgesloten. 

KLAVERJASSEN
Het Siveo-klaverjassen start weer op vrijdagavond 18 sep-
tember. Volgende avonden in 2015 zijn: 16 oktober, 
20 november en 18 december.
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Toernooien in 2015 
wat saai, in 2016 
weer gas geven !
De jeugdtoernooien zitten er weer op. Een verkorte versie dit 
jaar. Nadat we alles op de rit hadden staan kwam de gemeen-
te met het bericht dat veld twee eruit kwam te liggen. Tja 
wat doe je dan. Eerst kijken naar alternatieven. Door allerlei 
mogelijke activiteiten zoals nacompetitie besloten we om de 
toernooien op veld twee te annuleren. Vlak voor 30 mei hoor-
den we ook dat de dames MD1 in de finale stonden van de 
KNVB beker. Dus ook dit toernooi werd daarom geannuleerd. 
( Iedereen van het team, namens de jeugdtoernooicommis-
sie,  gefeliciteerd met het behalen van een verdienstelijke 
tweede plaats ). Al met al wat saai, dus in 2016 weer echt gas 
geven.

Zo werd het wel een klein toernooitje. Op zaterdag 30 mei alleen 
de ochtend met het D2 toernooi. Vlaggen ophangen, stand klaar 
en laat ze maar komen. Het toernooi liep zoals het hoort te gaan 
en het weer was redelijk. Gelukkig bleef het die dag droog. Er 
waren geen problemen en precies om 11.15 uur was de directeur 
van de Rabobank aanwezig om de prijzen uit te reiken. Ieder-
een kreeg een aandenken van de Rabobank mee naar huis. 
De scheidsrechters werden bedankt met een aardigheidje. Een 
door de leverancier Care Cosmectics beschikbaar gestelde fles 
shampoo van of het Nederlands elftal of Manchesteer United of 
Barcelona. Lekker fris na het sporten.  
De tweede dag was zaterdag 06 juni. Een prachtige dag, niet te 
heet en een lekker zonnetje. Ook nu was iedereen aanwezig. 
Dus dat is lekker. Omdat bij de planning het risico van nacompe-
titie op de loer lag hebben we het middagprogramma direct op 
het ochtendprogramma laten volgen.  Nadat iedereen zich had 
aangemeld is het toernooi van gestart gegaan. Halverwege de 
ochtend kwamen de pups er bij met hun eigen programma. Potje 
voetballen, op de foto als een echte ster, tussendoor wat drinken 
en na afloop een patatje, medaille en een oorkonde.  Ook deze 
dag liep zoals het hoort te gaan en liepen we op schema. Rond 
11.15 uur volgde de prijsuitreiking om vervolgens direct door te 
starten met het D1 toernooi. Tja en dan hoor je ook nu weer dat 
veel teams moeite hebben om genoeg mensen mee te krijgen om 
het toernooi te spelen. Dan lenen ze o.a. uit een hoger team. Het 
eeuwige dilemma, waardoor het moeilijk winnen is voor anderen 
met een wel compleet eigen team. Hoe we ook ons best doen, dit 
is helaas niet te voorkomen. 

SIVEO MD1 schrijft 
historie op Faas 
Wilkes complex 
Onze meisjes D1 hebben een formidabele prestatie geleverd 
in het toernooi om de KNVB-beker. Door in de halve finale 
met 4-1 te winnen van Monster MD1 plaatsten zij zich voor de 
grote bekerfinaledag. En die vond dit jaar plaats op het Faas 
Wilkes complex van Xerxes/DZB.  Een legendarische naam 
in de Xerxes historie en ook voor de MD1 een dag om niet 
snel te vergeten. Er was een heel seizoen als leeuwinnen ge-
vochten om de finaledag te bereiken en het was genieten op 
het overvolle complex in Rotterdam. Niet alleen de zonnige 
omstandigheden speelden mee, maar ook de ambiance was 
finalewaardig onder massale publieke belangstelling. 

Op vele velden werd er gestreden om de KNVB beker en om 
11:30 uur mocht SIVEO MD1 aantreden tegen Smitshoek MD1. 
Een tegenstander uit de hoofdklasse is niet niks en het zou dan 
ook een pittige kluif worden. Maar het hele bekerseizoen heeft 
SIVEO al laten zien dat ze voor niemand bang hoefden te zijn.
Smitshoek had gesteund door de wind al snel het betere van het 
spel, maar SIVEO was vandaag wederom taai. Helaas moest wel 
snel een tegendoelpunt geïncasseerd worden, maar gesteund 
door een grote Zegveldse supportersschare streden de meiden 
voor elke meter. De hoofdklasse bleek echt wel een maatje te 
groot vandaag, zowel letterlijk als figuurlijk. Halverwege de eerste 
helft werd ook een 2e goal geïncasseerd, toch bleef SIVEO 
loeren op dat ene kansje om weer in de wedstrijd te komen. 
SIVEO knokte zich steeds beter in de wedstrijd en leek recht te 
hebben op een penalty, maar de duw in de rug werd daartoe te 
licht bevonden. Door een ongelukkige samenloop van omstan-
digheden kregen we zelfs een derde goal tegen uit een stuiterbal 
net voorbij de middenlijn. De verder uitstekende fluitende referee 
maakte een inschattingsfout door te melden dat de bal terug naar 
de keeper moest worden geschoten en de bal suisde vlak onder 
lat tegen het net. Beduusdheid alom, SIVEO speelsters in de war 
en Smitshoek speelsters die niet wisten of ze moesten juichen. 
De tegenstander liet zich echter van haar sportiefste kant zien  
en SIVEO mocht vrij doorlopen om de 1-3 aan te tekenen. 
De tweede helft met de wind schuin mee veranderde het  

Dit jaar hebben we zelf ook veel teams afgemeld voor een 
toernooi wegens te weinig spelers. Toch wel jammer. We vin-
den het niet leuk als ze op ons toernooi afzeggen, maar vinden 
het ook niet leuk om ons eigen team af te melden. 
Nadat we alles hadden opgeruimd even een lekker koud 
biertje. Het was stil na afloop. Omdat je maar een half toernooi 
organiseert zijn er ook de helft minder mensen aanwezig. 
Dat merk je. Eigenlijk maar saai. Voor 2016 moeten we maar 
eens weer gas geven en de schade inhalen. 

Iedereen die geholpen heeft bedankt voor de inzet en tot 2016.

Meer foto’s zijn via onze site te bekijken.

Namens de toernooicommissie,
Ton van Westerop

spelbeeld niet. Smits-
hoek bleef aanvallen en 
een strijdend SIVEO dat 
zich niet gewonnen wil-
de geven. Menig hache-
lijke situatie speelde zich 
af voor het SIVEO doel, 
maar even zo vaak was 
het een geel-blauwe die 
uiteindelijk een sta in 
de weg bleek. SIVEO 
probeerde zeker ook zelf 

wel aan te vallen, de verdediging van Smitshoek was echter 
groot en sterk en gaf vandaag ook bijna geen kans weg.  
Alhoewel Tiffany nog het dichtste bij een SIVEO goal was.  
De eindstand werd uiteindelijk bepaald op 1-5, maar SIVEO 
MD1 mocht met opgeheven hoofd de tegenstander felicite-
ren. De medaille uitreiking na afloop was een echte happe-
ning. Ook de 2e plaatst kreeg (meer dan terecht) uitgebreide 
aandacht van de KNVB en de tegenstander. SIVEO mocht 
onder luid applaus de beker en de medailles voor de 2e plaats 
in ontvangst nemen op het podium voor een overvol terras. 
Uiteraard waren de SIVEO meiden ook zeer sportief door de 
winnaar Smitshoek bij het podium te begroeten met applaus.
Al met al een fantastische ervaring voor de MD1, de leiders 
Carola en Arend-Jacob en de grote schare Zegveldse suppor-
ters. Waarbij vooral niet vergeten moet worden dat er een heel 
seizoen is geknokt om op deze finaledag te mogen verschijnen 
om zo de 2e prijs van het bekertoernooi te winnen.

Gefeliciteerd SIVEO MD1
Eric van den Hoeven

Achterste rij: Begeleiders Carola Hageman en Arend-Jacob van der Knaap.
Achter vlnr. Dena Schouten, Amber Moes, Sanna Beiboer,  Karlijn van der Horst, Esra Verdouw, Rosalie van der Knaap, Nena Hageman, Dewi de Jong
Voor vlnr.  Lynn van den Hoeven, Donna Franssen, Manou Ton, Sanne Onderwater, Simone Balvert, Tiffany Blok
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Ideaal 
poldersporten …..
….. op een zwoele 
avond !!!
Vrijdag 12 juni stond het jaarlijkse poldersporten 
weer op het programma. Even na zes uur 
verzamelden de jongens en meiden van de 
B, C en de D zich bij Siveo om van daaruit te 
vertrekken naar De Kwakel. Met 62 deelnemers 
verschenen we dit jaar aan de start. Na aankomst 
werden de verschillende teams in 3 groepen 
verdeeld. In tegenstelling tot andere jaren 
duurde het niet lang voordat de eersten in het 
water lagen. Waarschijnlijk ook omdat het een 
heerlijk zwoele avond was liet het niet lang op 
zich wachten voordat ook de rest een nat pak 
haalde. Na bijna alle verschillende en uitdagende  
hindernissen te hebben gedaan, bleek ook 
dit jaar de buikschuiverbaan als laatste horde 
genomen te worden. Dit is een baan van zo’n 
20 meter waarbij je na een korte aanloop op je 
buik (of buikje) naar de overkant moet glijden. 
Twee niet nader te noemen leiders namen hierbij 
het voortouw en lieten de jeugd zien hoe je zo’n 
baan te lijf gaat. Met speels gemak haalden zij 
keer op keer het einde van de baan. Ook enkele 
jeugleden wisten dit laatste onderdeel tot een goed 
einde te brengen. Zo tegen 9 uur was het tijd om 
te douchen en alle modder af te spoelen. Onder 
het genot van een drankje en een zakje chips 
werd de avond afgesloten. Gelukkig zijn er geen 
noemenswaardige blessures voorgevallen, dus kon 
iedereen zich opmaken voor het stratenvoetbal. 
Gezien de reacties en het enthousiasme kunnen 
we weer terugkijken op een zeer geslaagd 
evenement. Als laatste willen wij de ouders 
bedanken voor het vervoer naar en van De Kwakel 
van onze survivalhelden!

Namens de jeugdcommissie,
Corné Kuijer

SIVEO-F1 KAMPIOEN !!
Ook in de jongste pupillengroep van Siveo is er een kampi-
oenschap behaald. De F1 boekte een prachtige 0-5 zege op 
de grootste concurrent (Reeuwijk) en daarmee pakten zij een 
fraaie kampioenstitel. De jongens gingen op heel originele 
wijze met de leiders op de bakfiets door ons dorp. Iedereen 
moest het weten: Siveo-F1 KAMPIOEN !!!

Het begin van een nieuw seizoen was met een jong team, 9 
spelertjes, 7 jongens en 2 meiden en 2 nieuwe leiders met mooie 
ideeën en niets te verliezen. Een ding willen ze allemaal, lekker 
voetballen en heel veel plezier beleven.

Siveo F1 begon zijn eerste wedstrijd wat mak, gelijkspel was 
het resultaat. Wel met veel doelpunten, wat weer een positief 
karakter had omdat we makkelijk konden scoren en dus trefzeker 
waren. Wij leiders moesten maar eens bedenken hoe wij de pop-
petjes moesten gaan neer zetten.
Bram als keeper, Joelle en Frank gingen in de verdediging, Levi, 
Christian en Sanne op het midden veld, Niels, Juup en Nick in 
de voorhoede. Het elftal kreeg zijn vorm en de spelers begonnen 
vertrouwen te krijgen.

Al snel werden we opnieuw ingedeeld in een hoger niveau, de 
angst sloop er in en de kids werden bang dat er niets meer te 
winnen viel. De leiders moesten weer in actie komen, door veel 
op ze in te praten en ze het vertrouwen te geven dat ze het kun-
nen, gingen we met veel moed de nieuwe groep in. Gewapend 
met veel vertrouwen bleek het dat ze toch nog konden winnen. 
En dat winnen van die wedstrijden bleef maar aanhouden en 
de spelers bleven maar groeien. De saamhorigheid naar elkaar 
groeide en groeide waardoor we steeds sterker werden.
Tot aan de winterstop hadden we hele mooie overwinningen en 
lagen de kansen zeer gunstig voor ons, maar nu, hoe zou het na 
de winterstop verder gaan? Er zou een moment komen dat we 

even niet zo scherp zijn en we zouden dan verliezen, hoe gaan 
ze daar mee om? En ze gingen inderdaad 2 wedstrijden verlie-
zen. We gingen onze voorsprong verspelen. Maar van verlies kan 
je ook leren en dat hebben we gedaan, de een na laatste wed-
strijd tegen de nummer 2 in de poule, erop of er onder. Een super 
zege van 0-5 (Reeuwijk - Siveo) en zo hadden ze het kampioen-
schap veilig gesteld.

Het mooiste en belangrijkste wat dit elftal geleerd heeft dit jaar is 
iedereen in zijn waarde laten, niet mopperen en blijven geloven 
dat we iets kunnen bereiken door er voor te werken met z’n allen.
Daarbij werden de spelers na de wintersport getrakteerd op een 
nieuwe sponsor die ons voorzag van nieuwe kleding, ook dit 
gaf de kids een “boost” om er tegen aan te gaan ter ere van de 
sponsor.

Kortom een prachtig seizoen, schitterend elftal, kleding en twee 
toptrainers!! En dat bekroond met een kampioenschap.

Linda Balvert en Richard Bakker
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Een slaapfeest waar 
niet geslapen wordt !!
Het jaarlijkse slaapfeest voor de E en F was dit jaar gepland 
op vrijdag 29 mei. Jammer genoeg was het niet zo mooi weer 
als vorig jaar.  Toch waren de snel verzonnen binnenactivitei-
ten gelukkig niet nodig. We konden gewoon ons programma 
starten!

Om 18:00 uur werden er zo’n 50 kinderen gebracht en kon het 
pannenkoekenfestijn beginnen. Wat kunnen sommige kinderen 
veel eten zeg!!!!
Vervolgens kon het voetbaltoernooi gelukkig buiten doorgaan. 
Teams als Barcelona, Bayern München en Real Madrid maakten 
hun opwachting. Wat een fanatieke kids! Uiteindelijk heeft Barce-
lona toch de winst in de wacht gesleept.
Na wat drinken en een traktatie van de jarige Brain zijn we naar 
de hal gegaan omdat het toch te hard regende. In de hal ging het 
spel Ren je Rot van start onder de bezielende leiding van Peter 
Vermeij jr. Hij had leuke vragen bedacht zoals: ‘Wie is de pen-
ningmeester van Siveo?’ en ‘wie is de topscoorder allertijden?’. 
De kinderen vonden het erg leuk. Bedankt Peter!
Het touwtrekken mocht ook niet ontbreken, daarom hebben we 
dit daarna gedaan. Ook hier waren de kids weer zo fanatiek! Na 
een lekker ijsje zijn de kinderen opgehaald die niet bleven slapen.
Met ongeveer de helft van de kinderen hebben we alvast hun 
bedden klaargelegd om daarna aan het legendarische eierenroof 
spel te beginnen. Jammer genoeg regende het weer, dus ook dit 
spel werd naar de hal verplaatst. Waar er normaal takken nodig 
zijn voor dit spel (en later gebruikt worden voor het kampvuur) 
moesten we het met pionnen doen. Maar dat mocht de pret niet 
drukken!
Het werd buiten even droog dus werd er door brandweerman 
Ron een alternatief kampvuur aangestoken. Het vuur was niet 
snel hoog genoeg voor de kinderen. Toen het vuur eenmaal op 
gang was kwam er een vreselijke plensbui en was de pret over.
Dan maar naar binnen om lekker (voor sommige ín bed) film te 
kijken. Maar een aantal kinderen dacht er niet over om in bed te 
gaan liggen. Gewapend met zakken snoep, chips en koekjes ble-
ven de kussengevechten maar doorgaan totdat we het om 02:00 
uur wel genoeg vonden. Een van de jongste kinderen zei tegen 
me: “Zo kan ik toch niet fatsoenlijk slapen??”. 
Maar ja, kom dan maar eens in slaap. Sommigen waren zo hyper 
(zou het aan de zakken snoep liggen?), dat het tot 03:00 uur 
duurde voordat het écht stil was.
En ja hoor, om 06:00 uur de eerste alweer wakker! Na een pittige 

warming up, verzorgd door Marileen en Bea, werd er ontbeten. 
Het was opvallend stil…
Om 08:15 uur waren alle kinderen opgehaald. Voor een aantal 
kinderen was dit het laatste jaar en die vonden het erg jammer. 
Voor alle andere kids: tot volgend jaar!
Alle helpende handen: Bedankt!!!!

Namens de jeugdcommissie,
Cora Loenen-Kastelein

De weekpupil-
len nog eens 
tegen Siveo-1 !!
Op 5 juni mochten de pupillen van de 
week van afgelopen jaar hun krachten 
meten met de mannen van ons vlaggen-
schip. Er werd begonnen met een goede 
maaltijd, namelijk patat met kroketten en/
of frikandellen. Bijna alle spelers van het 
1e waren er, ook de trainer en zijn assi-
stenten. Volle tafels dus en veel gezellig-
heid!

Omdat het slecht weer was, werd de 
wedstrijd verplaatst naar de hal. Nadat 
de tactieken besproken werden, werd er 
met Herman Verrips als scheidsrechter 
afgetrapt. Onvermoeibaar, vol gas en 
heel fanatiek werd er gevoetbald. Met 
als eindresultaat: Winst voor de puppy’s! 
Gefeliciteerd!

Cora Loenen

NB: Mannen van het 1e: allemaal ont-
zettend bedankt dat jullie de jongens 
een fijne avond hebben bezorgd!
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Na een opleiding met theorie en praktijk zijn onlangs 
9 jeugdleden van Siveo geslaagd voor scheidsrechter. 
Met behulp van Rabobank Rijn en Veenstromen namen 
zij deel aan de KNVB cursus en werden ze na hun be-
haalde diploma verrast met een echt scheidsrechters-
tenue. Hierdoor staan er echte scheidsrechters in het 
zwart op het veld die de wedstrijden in goede banen 
leiden.

De KNVB wil graag dat voetbalwedstrijden geleid worden door 
professionele scheidsrechters. “Dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan”, stelt Rinus Hoogerbrugge van Siveo. “Waar vindt je 
mensen die op zaterdag vroeg op willen staan, of die de kritiek 
aankunnen van de mensen op en rond het veld?”’, vertelt Rinus 
die dit vak zelf door en door kent.
Enthousiast praat hij over ‘zijn’ aanpak die aan lijkt te slaan 
bij de jeugd. Eerst een spelregelavond met tekst en uitleg van 

een echte scheids, dan bij de F-jes wat wedstrijden fluiten om 
ervaring op te doen en dan op cursus. Het lijkt het recept om 
niet alleen scheidsrechters te krijgen, maar vooral de jeugd te 
betrekken bij de club. Daarbij is natuurlijk belangrijk dat jongens 
en meiden zichzelf kunnen ontwikkelen en ontdekken wat ze leuk 
vinden.Uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste.
Rinus is blij dat hij dit traject kan doen met behulp van de Ra-
bobank. Dat geeft de club toch net even de ruimte die nodig is 
om dit goed te doen. Het is mooi dat het vrijwilligerswerk en de 
uurtjes die erin gaan zitten zich op deze manier uitbetalen. 
“Dat geeft energie om dit te doen”, stelt Rinus. 

Als we aan Rinus de vraag voorleggen over wat nu, is het ant-
woord “aan de slag met een volgende lichting scheidsrechters”.

Ronald Koster

Siveo ziet jeugd slagen 
voor scheidsrechter

Ruud Kwakkenbos (links), kantoordirecteur Rabobank, heeft de tenues uitgereikt. Vlnr naast hem Rinus Hoogerbrugge en de nieuwe lichting, David Vermeij, 
Casper van Westerop, Brian Smit, Lucas Vermeij, Demian Haring en Dicky Bruijn.  Afwezig Marileen de Leeuw, Marc Hageman en Jesse Baas. 

Na een aantal uiterst spannende wedstrijden heeft het 
team van de Hoofdweg het stratenvoetbal gewonnen. In 
de finale scoorde het tegen de Alexanderstraat pas in de 
slotfase via een kopbal van Gert Jan Brak de beslissende 
goal: 0-1. 

In de ochtenduren was de finale tussen de oudste jeugd van 
de Korensloot en de Alexanderstraat eveneens een spannen-
de aangelegenheid. Ook daarbij viel de beslissing pas in de 
slotfase, en wel in het voordeel van de Korensloot onder lei-
ding van Petra de Vink (0-1).Bij de allerjongsten was de Hoofd-
weg onder leiding van Jeroen Groot Bruinderink superieur, met 
in de finale een 4-0 zege op ook alweer de Alexanderstraat. 

In de finale om de penaltybokaal kwam de jeugd te staan 
tegen de Siveo-selectiekeepers Erik Streng en Mike Voorend. 
Bij de jongsten miste Jack Hendriks geen enkele strafschop. 
En dat deed bij de oudste jeugd Jasper Koster zelfs met zeven 
knap benutte penalty’s.

Meer foto’s, zo fraai verzorgd door Ton van Westerop, zijn te 
vinden op www.siveo.nl onder het tabblad FOTO’S.
Het toernooi werd in een fijne ambiance afgewerkt en kende 
een uiterst sfeervolle ‘après’, mede door een inspirerende DJ 
Lars. 

Dick van den Hoeven

Hoofdweg wint stratenvoetbal



24 SIVEO NIEUWS 2015 - NR. 2 25SIVEO NIEUWS 2015 - NR. 2

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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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

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.

Wedstrijd

Datum

Eindstand

Balsponsor

Jouw team/
leid(st)er

Jouw positie

Leukste positie

Favoriete club

Favoriete speler

Favoriete speler 
Siveo

Man of the 
match

Leukste op 
pupillendag

Leukste moment 
wedstrijd

Gescoord als 
pupil

Hobby’s

Favoriete eten

Wil je verder nog 
iets vertellen?

Siveo-Roda’ 23

24-01-2015

11-0

Go Sport

Bernie Beiboer en 
Martijn Verlaan

Spits

Spits

PSV

Arjen Robben

Stef Kuijer

Stef Kuijer

In de morgen had 
ik zelf gescoord in 
mijn eigen team. 
Dat was eigenlijk 
het leukst!

Naam opnoemen 
van de man of the 
match

Ja, via een 
schijnbeweging 
scoorde ik via de 
doelpaal

Voetballen, spe-
len op de Wii. 
Vooral Lego Mo-
vie vind ik leuk

Een lekkere glu-
tenvrije frikandel 
(zonder mayo)

Topdag gehad, 
ik voelde met net 
echt een speler 
van het 1e!

Siveo-KDO

28-02-2015

5-0

Patrick van de 
Hoeven Transport

Bernie Beiboer en 
Martijn Verlaan

Middenvelder

Middenvelder

Feyenoord

Jordie Clasie

Martijn Verlaan

Stef Kuijer

Warming up

De doelpunten 
van Stef

Uiteraard, mooi 
strak in de hoek 
gescoord

3D tekenen, spe-
len op de Ipad, 
met Kobus mijn 
hond spelen

Pizza salami en 
kaas

De gasten van 
het 1e zijn cool 
en erg aardig

Siveo-Legmeer-
vogels

21-03-2015

6-1

Van Hanswijk 
Marktkramen

Bernie Beiboer en 
Martijn Verlaan

Keeper

Keeper

Ajax

Jasper Cillessen

Erik Streng

Stef Kuijer

Naar de wedstrijd 
kijken

Speler nummer 
20 van Legmeer-
vogels werd on-
deruit gehaald en 
bleef op de grond 
liggen, waarop hij 
riep: ‘ik kom zo, 
geef me even een 
minuutje, dan kan 
ik wel weer’ !

Ja, strak in de 
rechterhoek ge-
scoord

Voetballen en 
saxofoon spelen

Andijvie met lek-
kere spekkies en 
appelmoes

Super leuke 
voetbal gekregen 
inclusief handte-
keningen van de 
spelers!

Siveo-Woubrugge

28-03-2015

1-1

Bolton Bouw

Bernie Beiboer en 
Martijn Verlaan

Verdediger

Middenvelder

Ajax

Zlatan Ibrahi-
movic

Stef Kuijer

Bastiaan Brak

De uitreiking van 
de bal met de 
spelers handteke-
ningen

Dat Siveo 
scoorde

Natuurlijk wel, ik 
scoorde via een 
mooie schijnbe-
weging!

Mijn ras-kippen 
en voetballen

Patat met mayo 
en een kaas-
soufflé

Dat Bastiaan heer 
en meester was 
over de slechts 
counterende 
Woubrugse aan-
vallers

Siveo-Sportief

18-04-2015

4-2

Oudejan en de 
Bruijn straatwerken

Bernie Beiboer en 
Martijn Verlaan

Verdediger r.a.

Ik ben tevreden 
met mijn plek

Bayern Munchen

Arjen Robben

Stef Kuijer

Stef Kuijer

Warming up met 
de spelers

Dat Stef topsco-
rer werd

Ja, eerst een 
panna via een 
speler en daarna 
de keeper uitge-
dold

Voetbal, schaat-
sen en wielren-
nen

Poffertjes en na-
tuurlijk de lekkere 
pannekoeken van 
Oma de Leeuw!

De soep van 
Koos is saai, er 
zit weinig vermi-
celli en soepbal-
len in

Siveo-Alphia

09-05-2015

6-2

Patrick van de 
Hoeven Transport

Bernie Beiboer en 
Martijn Verlaan

Mid/rechts half

Mid/rechts half

Ajax

Arjen Robben

Bastiaan Brak

Gert-Jan Brak

Warming Up

Dat de keeper 
van de tegenpartij 
werd gewisseld 
voor een speler

Ja, zittend op mijn 
knieën gescoord 
met mijn hoofd

Voetballen en 
gamen (growto-
pia)

Patat met mayo 
/ lekker chinees 
eten

Superleuke voet-
baldag gehad!

Jesper 
Beiboer

Stijn 
Stolwijk

Niels 
Muit

Onno 
Verdouw

Otto 
Immerzeel

Luuk 
Muijt



30 SIVEO NIEUWS 2015 - NR. 2 31SIVEO NIEUWS 2015 - NR. 2



32 SIVEO NIEUWS 2015 - NR. 2

HOOFDSPONSOR SIVEO 1


