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Orgaan van de Sportvereniging 
‘Sport Is Vreugde En Ontspanning 1960’

S.V. Siveo ‘60:
Sportpark ’De Beemd’ 
Milandweg 31 
3474 KK Zegveld 
Tel. (0348) 69 17 15

www.siveo.nl
www.facebook.com/siveo60

Redactiecommissie:
Eric van den Hoeven
Nieuwstraat 12b
3474 JM Zegveld
Tel.(0348) 69 14 43
ericvandenhoeven@xs4all.nl

Margriet Vermeij
Broeksloot 63
3474 HS Zegveld
Tel. (0348) 69 19 31
vermeij006@kpnmail.nl

EINDREDACTIE:
Dick van den Hoeven
Clausstraat 13
3474 JZ Zegveld
Tel.(0348) 69 18 85
dickvdhoeven@kpnplanet.nl

ONTWERP & OPMAAK:
Studio Piraat, www.studiopiraat.nl
Pim Nap (pim@studiopiraat.nl)

Oplage: 1000 ex.

Wedstrijdsecretariaat 
SENIOREN:
Eric van den Hoeven
ericvandenhoeven@xs4all.nl

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

VOORZITTER:
Rikkert Versluis
Wijngaard 16
3446 WB Woerden
Tel. 06-46726785
voorzitter@siveo.nl

SECRETARIS:
Paulien Ton
Middenweg 49
3474 KC Zegveld
Tel. 06-30344184
tonnetje26@hotmail.com

PENNINGMEESTER:
Bram Angenent
Molenweg 20
3474 KZ Zegveld
Tel.(0348) 69 15 18
bramangenent@zonnet.nl

ACTIVITEITEN:
Jeroen Groen in ’t Wout
Nieuwstraat 14b
3474 JM Zegveld
Tel. (0348) 45 30 70
jeroenenmirjam@hotmail.nl

ALGEMEEN:
Margriet Vermeij
Broeksloot 63
3474 HS Zegveld
Tel. (0348) 69 19 31 
vermeij006@kpnmail.nl

SCHEIDSRECHTERZAKEN:
Bram Angenent
Molenweg 20
3474 KZ Zegveld
Tel.(0348) 69 15 18
bramangenent@zonnet.nl

LEDENADMINISTRATIE:
Carola Hageman 
Molenweg 42
3474 KZ Zegveld
Tel. (0348) 56 03 05 
ledenadministratie@siveo.nl
Aanmelden, opzeggen en doorgeven van wijzigingen 
(adres, bank- of gironummer, telefoonnummer, 
e-mailadres, enz.) via de Ledenadministratie.

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 december 2015

Van de Redactie.
De vakantie zit er nu toch echt weer op. 
Hopelijk hebben jullie allemaal echt genoten 
en effe lekker afstand kunnen nemen van 
hetgeen jullie dagelijks bezig houdt. Naast 
de gebruikelijke beslommeringen in gezin 
en werk is er dan ook op de Beemd weer 
gestart. En inmiddels zelfs ook de compe-
titiestart, die dit keer met wat afgelastingen 
gepaard ging. Daarbij bleek meteen dat het 
2e veld na de renovatie weer in perfecte 

conditie verkeert, en daartoe hebben zich ook weer verschillende 
vrijwilligers binnen ons cluppie uiterst verdienstelijk gemaakt. 
Daarover kunnen jullie in dit Siveo Nieuws meer vernemen.  

Maar ook de selectieteams hebben zich onder leiding van de altijd 
ambitieuze hoofdcoach Herman Verrips weer aardig in het zweet ge-
werkt. Niets werd aan het toeval overgelaten en er wordt dus alles aan 
gedaan om ook het komende seizoen met onze vlaggendragers weer 
mee te doen in de (sub)top. Dat is bepaald geen eenvoudige doelstel-
ling nu enkele geroutineerde spelers op een lager niveau zijn gaan 
spelen. Dat zal ook doorwerken naar de reserves, maar de instelling in 
het geel-blauwe kamp lijkt bijzonder positief en daarmee is heel veel te 
bereiken. 

Zoals gebruikelijk gaan we in het eerste nummer van Siveo Nieuws 
ook weer uitgebreid in op de nieuwe tegenstanders van onze vlag-
gendragers. Het zijn dit keer weliswaar veel oude bekenden maar het 
is bijvoorbeeld altijd handig om deze editie in jullie auto steeds bij de 
hand te hebben. Samen met de tomtom moet het lukken tijdig (let ook 
op de verschillende aanvangstijden) de weg te vinden. Verder treffen 
jullie in dit Siveo Nieuws ook voor de jeugdteams veel informatie aan 
over de teamindeling. 

Bovendien had Margriet een babbeltje met het kersverse TC-lid Joost 
van der Horst, voor vrijwel alle geel-blauwen overigens een bekend 
gezicht. En dat geldt ook voor de nieuwe secretaris die we kunnen 
voorstellen, namelijk Carola Hageman die Paulien Ton gaat opvolgen. 
Een bijzonder plekje ruimen we verder dit keer nog in voor de sympa-
thieke Italiaan, Guiseppe (Jozef) Gangemi, die jarenlang de geel-blau-
we kleuren verdedigde. Via Bram en Thijs Angenent vernamen we hoe 
het met hem ging in zijn thuisland, gelardeerd met fotomateriaal. 

Tenslotte vinden jullie nog wat eerste indrukken over de bekerwedstrij-
den bij de D-pupillen. 
Veel succes, sportiviteit en vooral ook plezier in het nieuwe seizoen 
toegewenst. En uiteraard ook bij alle andere activiteiten op de Beemd, 
zoals bij het Oktoberfest op 7 november. Laten we er weer wat moois 
van gaan maken.

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.

Van de Voorzitter.
Heerlijk, die zomer! Een paar 
weken geen school of werk, 
maar lekker genieten van een 
vakantie ergens ter wereld of 
gewoon lekker thuis. Even geen 
voetbal, met uitzondering van 
een paar ‘fanatiekelingen’ dan 
die niet zo lang zonder kun-
nen of wellicht bang zijn dat 
de conditie te hard achteruit 

gaat. Maar, na een paar weken niet achter een bal aan 
gehold te hebben, gaat het toch weer kriebelen. We 
willen allemaal zo graag weer met dat o-zo-leuke spel-
letje aan de gang. 

Op 1 augustus was het zover, voor de selectie tenminste. 
Op deze eerste zaterdag van augustus werd aangevan-
gen met de eerste serieuze trainingsdag van het seizoen 
2015-2016. Precies 5 weken later, op 5 september, stond 
de 1e competitiewedstrijd op het programma voor het 1e 
en 2e. De overige teams startten met de beker. Helaas 
viel deze eerste volle speeldag letterlijk in het water. Door 
veel regenval op vrijdag en zaterdag werd een aantal 
wedstrijden afgelast, waaronder die van het 1e. Dus geen 
Aarlanderveen uit (5 sept) maar Alphia thuis (12 sept) zal 
de boeken in gaan als de eerste wedstrijd van seizoen 
2015-2016. Een sportief, succesvol seizoen met een prijs 
in mei 2016, daar gaan we voor!
Ook de Puppy’s zijn weer gestart in september. De 
eerste training waren ze met 12 enthousiaste jongens en 
meisjes. Wiljo, Nick, Ariën en Davy hebben met vele leuke 
oefeningen er een hele leuke ochtend van gemaakt. Net 
als mijn zoon Sven zullen velen ontzettend blij zijn dat het 
seizoen weer is begonnen. Hij heeft de hele dag in zijn 
trainingsoutfit gelopen. 
Bij de Algemene Ledenvergadering dit najaar, zal Paulien 
Ton haar functie als secretaris neerleggen. We zijn blij dat 
we een uitstekende opvolgster hebben kunnen vinden, te 
weten Carola Hageman. Daarover ook elders in dit Siveo 
Nieuws. 
Zoals elk jaar, plannen we graag ruim van tevoren de 
traditionele activiteiten van het seizoen. Voor het seizoen 
2015-2016 hebben we de volgende evenementen reeds 
vastgelegd. Neem deze vast over in je agenda, zodat je 
zeker weet dat je erbij kunt zijn. 

Algemene Ledenvergadering: 
vrijdag 13 november

Sinterklaas bij Siveo: 
vrijdag 27 november

Kick-off 2016, 
onderling toernooi: 
zaterdag 2 januari 

Stratenvoetbal:
zaterdag 11 juni

Vrijwilligersavond:
vrijdag 17 juni

Rikkert Versluis
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AARLANDERVEEN  

Sportpark Polderpark, Aarlanderveenseweg 4, 2445 AARLANDERVEEN (Tel. 0172-573150).
Opgericht: 19-04-1966.
Shirt: groen-wit, Broek: wit, Kousen: wit.
Aanvangstijd: 14.30.
http://www.svaarlanderveen.nl 

Aarlanderveen is een bekende tegenstander. De groen-witten hebben na een wat mindere periode 
de opgaande lijn weer wat te pakken. Dat is mede te danken aan wat toeloop van spelers uit het 
Nieuwkoopse. Zij hebben voor dit seizoen vier seniorenteams, waarvan de reserves overigens nog 
niet verder reiken dan de 6e klasse. In de jeugd is het wel erg mager bezet, met onder de junioren 
uitsluitend nog een C-team. De van Kouderkerk afkomstige trainer Arjen Linstra gaat met de 
Veners het 2e seizoen in. Mogelijk dat Aarlanderveen de wat opgaande lijn kan voortzetten en zich 
dit seizoen richting middenmoot kan gaan begeven.
 
Bekerduels:
Floreant zondag 1 – Aarlanderveen 2-1
Aarlanderveen – ASW 0-4
Hazerswoudse Boys  - Aarlanderveen 1-0

Een interessante 
competitie voor Siveo-1

We keken er reikhalzend naar uit. Wat zou 
de KNVB nu weer voor competitie-indeling 
uit de hoge hoed toveren. Na de toch wat 
bijzondere mix van vorig seizoen (West 1 en 
West 2), met vaak grote krachtsverschillen, 
verlangden we wel weer naar de vele 
streekderby’s. Nou, die hebben we gekregen. 
Een volledig ouderwetse competitie, met 
vrijwel allemaal bekende tegenstanders.  
We zetten de informatie over de teams hier-
onder voor jullie op een rij. Natuurlijk zijn 
we uitermate benieuwd of Siveo zich ook dit 
seizoen weer kan mengen in de strijd in de 
(sub)top.  

Dick van den Hoeven

4e Klasse C
Aarlanderveen 
Alphia 
Gouda 
Kamerik   
Linschoten
Moerkapelle 
Nieuwkoop
Oudewater
Rijnstreek 
Siveo ‘60 
Sportief 
Woubrugge
WVC

Arjen Linstra

Vorige seizoenen:
2014/2015 4e klas plek 10 
2013/2014 4e klas plek 11 
2012/2013 4e klas plek 12 
2011/2012 4e klas plek 12 
2010/2011 4e klas plek 14 
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ALPHIA   

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

Alphia liet vorig seizoen zien dat de vereniging zowel organisatorisch als kwalitatief weer de 
opgaande lijn te pakken heeft. De Alphenaren hebben naast een achttal seniorenteams ook nog 
een veteranenteam en een damesteam. De reserves spelen in de 4e klasse. Ook de jeugdafdeling 
is goed bezet, zij het dat dit keer geen team bij de A-junioren is ingeschreven. 
De technische leiding blijft dit seizoen in handen van Angelo Leverock, die zijn 2e seizoen is 
ingegaan. Zoals gebruikelijk heeft Alphia ook dit seizoen weer veel spelersmutaties ondergaan. 
Voor de Alphenaren is dus vrijwel geen prognose te geven. 

 
Bekerduels:
Leidse Boys – Alphia 0-7
Alphia – Bernardus 4-1
Alphia – Floreant zaterdag 2-3

GOUDA 

Sportpark Groenhoven, Groenhovenpark 2, 2803 PH GOUDA (Tel. 0182 – 533202) 
Opgericht: 05-09-1906 
Shirt: rood, Broek: wit, Kousen: rood. 
Aanvangstijd: 14.30.
http://www.svgouda.nl  

Gouda is een grote vereniging met een enorme historie. Zij beschikken over 9 teams op zaterdag 
en 4 teams op zondag. Er heerst binnen de vereniging echter nogal wat strijd tussen de zondagtak 
(inmiddels 2e klasser) en zaterdagtak (afgezakt naar de 4e klasse). Enkele seizoenen geleden 
speelde de zaterdagtak nog om promotie naar de 1e klas. De reserves van de zaterdagtak komen 
thans uit in de 4e klasse (bij bijv. Alphia 2).
Bij de Gouwenaren neemt Willem Dekker voor het tweede opeenvolgende seizoen de technische 
leiding in handen. Gouda zou, ondanks het vertrek van nogal wat spelers, toch bovenin moeten 
kunnen meedraaien.

Bekerduels:
ONA – Gouda 0-2
Gouda – Donk 0-4
Reeuwijk – Gouda 3-2
 

KAMERIK  

Sportpark Mijzijde, Overstek 4, 3471 EJ KAMERIK (Tel. 0348-401906)
Opgericht: 12-03-1946
Aanvangstijd: 15.00
Shirt: blauw-wit, Broek: zwart, Kousen: blauw 
http://www.vvkamerik.nl 

Leuk dat ook Kamerik weer binnen onze competitie is gekomen. De derby’s mogen dan 
weleens wat beladen zijn, zij leveren toch vaak ook spannende en sfeervolle duels op. Kamerik 
heeft in omvang een vereniging die goed vergelijkbaar is met Siveo. Zij beschikken over vier 
seniorenteams en het reserveteam komt opnieuw uit in de afdeling van Siveo 3, de 4e klasse. De 
Utrechtse trainer Patrick de Ruijter gaat zijn 2e seizoen in bij de blauw-witten en we lijken er toch 
vanuit te kunnen gaan dat Kamerik opnieuw gaat strijden om een plek in de (sub)top. 
 
Bekerduels:
Kamerik – Nicolaas Boys 1-2
Haastrecht – Kamerik 2-1
Kamerik – WDS 2-1

Angelo Leverock

Patrick de Ruijter

Willem Dekker

Vorige seizoenen:
2014/2015 4e klas  plek 6 
2013/2014 4e klas  plek 12 
2012/2013 4e klas  plek 2  (Nacompetitie) 
2011/2012 4e klas  plek 2  (Nacompetitie)     
2010/2011 3e klas  plek 12 (Degradatie) 

Vorige seizoenen:
2014/2015 3e klas  Plek 12 (Degradatie) 
2013/2014 3e klas  Plek 12 
2012/2013 2e klas  Plek 13 
2011/2012 2e klas  Plek 10 
2010/2011 2e klas  Plek 5  (Nacompetitie) 

Vorige seizoenen:
2014/2015 4e klas Plek 5 
2013/2014 4e klas Plek 6 
2012/2013 3e klas Plek 13 (Degradatie)
2011/2012 4e klas Plek 3 (Nacompetitie)
2010/2011 3e klas Plek 14 (Degradatie)

LINSCHOTEN     

Sportpark Rapijnen, de Beide Vlooswijkenlaan 45, 3461 GB LINSCHOTEN (Tel. 0348-483855)
Opgericht: 23-01-1974. Aanvangstijd: 15.00
Shirt: rood-wit, Broek: rood, Kousen: wit met 3 rode strepen
http://www.vvlinschoten.com  

Linschoten vormt een andere oude bekende tegenstander. De Linschotenaren verkeren de laatste jaren wat 
in een dipje, zowel kwalitatief als kwantitatief. Terwijl zij jarenlang meestreden in de subtop met periodetitels 
ontstijgen zij de laatste seizoenen het linkerrijtje niet meer. Zij hebben nog maar drie seniorenteams 
waarvan de reserves weer uitkomen bij Siveo 4 in de 5e klasse. Wel beschikt Linschoten over zowel een 
veteranenteam als een team A-junioren. Trainer Cor Stoof gaat bij Linschoten zijn 2e seizoen in. Wij zijn 
benieuwd of Linschoten zich na wat magere jaren weer eens kan herpakken met een plek in het linkerrijtje. 
De bekerduels wijzen in die richting.
 
Bekerduels:
Linschoten – ESTO 2-2
Alphen – Linschoten 2-1
Linschoten – Rohda 0-1

MOERKAPELLE   

Sportpark De Wilde Veenen, Raadhuisstraat 42, 
2751 AW MOERKAPELLE (Tel. 079-5933000)
Opgericht: 01-09-1929
Shirt: wit-blauw, Broek: wit, Kousen: blauw. 
Aanvangstijd:14.30
http://www.vvmoerkapelle.nl  

Ook Moerkapelle heeft betere tijden meegemaakt dan de afgelopen seizoenen. Het was gebruikelijk 
dat de wit-blauwen bivakkeerden bovenin de 4e klasse of onderin de 3e klasse. Daar kwamen zij 
de laatste 2 seizoenen niet aan toe; hun rol bleef beperkt tot het rechterrijtje. Moerkapelle telt vijf 
seniorenteams, waarvan het reserveteam uitkomt in de 4e klasse. De jeugdafdeling heeft wat in 
omvang ingeboet en er is bijvoorbeeld ook geen A-juniorenteam meer. 
De technische leiding is voor het eerst in handen van Stuart Bergen, die sinds jaren weer eens 
fungeert als hoofdtrainer. Hij kan meteen wel beschikken over nogal wat nieuwe spelers, zoals Daan 
Braspenning (oud MSC, Meppel), Joel Roos (DSO), Laurens Sluiter (DSO), Harmen Verweij (DSO/
voorheen Moerkapelle) en Kamal Boutasgount (Be Fair /voorheen Moerkapelle). En nog altijd zijn 
er een 2-tal echte veteranen binnen de selectie, namelijk Peter Zijderhand (39) en keeper Patrick 
Slingerland (43). Misschien dat met name de nieuwelingen er voor kunnen zorgen dat Moerkapelle 
weer een rol van betekenis gaat spelen. 
 

NIEUWKOOP  

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

Het verhaal van Nieuwkoop is bekend. Overgestapt uit de hogere regionen van het zondagvoetbal 
was het afgelopen seizoen de grote favoriet, maar kon het de hoge verwachtingen niet waarmaken. 
Siveo voorkwam zelfs dat dat de oranje-witten aan de nacompetitie konden deelnemen.  
Maar de potentie is er uiteraard. Zo promoveerden de reserves naar de 2e klasse en hebben zij 
twee A-juniorenteams waarvan de A1 acteert in de 1e klasse. Hoofdcoach Koos van Zoest gaat zijn 
2e seizoen in en zal hoge ogen willen gooien. Ook nu zijn de Nieuwkopers immers weer de (grote) 
favoriet voor de titel. 
 
Bekerduels:
LVV Football Factory – Nieuwkoop 1-4
Nieuwkoop – van Nispen 6-2
Nieuwkoop – BSC 1-3

Koos van Zoest

Vorige seizoenen:
2014/2015 4e klas  Plek 9    
2013/2014 4e klas  Plek 10 
2012/2013 4e klas  Plek 12 
2011/2012 4e klas  Plek 5 (Nacompetitie) 
2010/2011 4e klas  Plek 6 (Nacompetitie) 

Vorige seizoenen:
2014/2015 4e klas  Plek 8 
2013/2014 4e klas  Plek 8 
2012/2013 4e klas  Plek 3 (Nacompetitie) 
2011/2012 3e klas  Plek 14 (Degradatie) 
2010/2011 3e klas  Plek 10 

Bekerduels:
Moerkapelle – Oosterheem 1-2
SJZ – Moerkapelle 5-0
Moerkapelle – Boshuizen 3-1

Vorig seizoen
2014/2015 4e klas  Plek 4
Voorgaande seizoenen op zondag.

Bekerduels:
LVV Football Factory – Nieuwkoop 1-4
Nieuwkoop – van Nispen 6-2
Nieuwkoop – BSC 1-3
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OUDEWATER   

Sportcomplex Markveld, Waardsedijk 209, 3421 NE OUDEWATER (Tel. 0348-561544)
Opgericht: 13-08-1932
Shirt: wit-rood, Broek: zwart, Kousen: rood-wit 
Aanvangstijd: 14.00
http://www.oudewater-ovs.nl  
  
Het lukte Oudewater de afgelopen twee seizoenen niet om een rol van betekenis te spelen. Hoewel 
er serieus wordt gedacht over een fusie met Unio is de club in omvang echter wel op niveau. 
Zo beschikt het net als Siveo weer over vijf seniorenteams en een veteranenteam. Ook is het 
vertegenwoordigd bij de A-junioren. De reserves reiken echter niet hoger dan de 5e klas, waarin zij 
onder meer Siveo-4 ontmoeten. 
Hoofdtrainer Chris Jansen is aan het technische bewind gebleven. En hij zal ongetwijfeld proberen 
om Oudewater een plek in het linkerrijtje te bezorgen. 
 
Bekerduels:
Oudewater – Moordrecht 0-1
Stolwijk – Oudewater 4-0
Oudewater – Lekkerkerk 2-1

RIJNSTREEK  

Sportpark Rijnstreek, Weijpoort 24 A, 
2415 BW NIEUWERBRUG AAN DEN RIJN 
(Tel. 0348-688584) Opgericht: 10-06-1948
Shirt: rood, Broek: zwart, Kousen: rood
Aanvangstijd: 14.30
http://www.vvderijnstreek.nl  

Waar Rijnstreek in het (verre) verleden nogal eens voor verrassingen heeft kunnen zorgen, kan 
het de laatste seizoenen niet echt meer veel potten breken. Het is zelfs wat moeizaam om een 
representatief elftal op de been te brengen. Bij de senioren heeft het nog maar twee teams in 
competitie (plus een veteranenteam). De reserves spelen in de 6e klasse. Wel beschikken de 
Nieuwerbruggers nog over een A-juniorenteam; van daaruit is er nogal eens aanvulling voor de 
hoofdmacht nodig. Frans de Heij gaat met Rijnstreek zijn derde seizoen in en zal wellicht tevreden 
(moeten) zijn als hij uit de buurt van de rode lantaarn kan blijven. 

Bekerduels:
SPV – Rijnstreek 0-0
Schoonhoven – Rijnstreek 5-0
Cabauw – Rijnstreek 3-5 

Vorige seizoenen:
2014/2015 4e klas  Plek 11 
2013/2014 4e klas  Plek  9 
2012/2013 3e klas  Plek 12 (Degradatie) 
2011/2012 4e klas  Plek 4 (Nacompetitie) 
2010/2011 4e klas  Plek B 

Vorige seizoenen:
2014/2015 4e klas  Plek 14 
2013/2014 4e klas  Plek 13 
2012/2013 4e klas  Plek 8 
2011/2012 4e klas  Plek 8 
2010/2011 4e klas  Plek 9 

SPORTIEF    

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

Natuurlijk is het leuk dat de derby’s tegen Sportief ook weer op het programma staan. De ploeg 
uit Woerdense Verlaat is altijd onberekenbaar. Dat hebben we afgelopen seizoen nog gezien.  
Terwijl Siveo op de Beemd makkelijk zegevierde stonde het duel op Sportpark Govert van Tilburg 
bol van de spanning en sensatie, met als resultaat een 2-2 draw. Sportief beschikt nog over drie 
seniorenteams, waarvan de reserves uitkomen in de 4e klasse bij Siveo 3. Ook heeft Sportief 
weer een A-juniorenteam. De wit-groenen staan dit seizoen onder leiding van Alphenaar Chris 
Snatersen  die zijn debuut maakt als hoofdtrainer. Hij heeft wel ervaring bij de reserves van Alphen 
(onder hoofdtrainer Erwin van der Zee die nu bij Woubrugge de scepter zwaait) en Esto. Vanuit 
die hoek heeft hij ook wat spelers meegenomen naar Woerdense Verlaat. Bovendien is een 2-tal 
spelers overgekomen vanuit SC Woerden en heeft ook goodold Patrick Berkelaar zich weer 
gemeld. Kortom: Sportief heeft een zevental nieuwe spelers bij de A-selectie kunnen verwelkomen 
en zou zich best weleens kunnen mengen in de strijd om de bovenste plaatsen. 
 

Vorige seizoenen:
2014/2015 4e klas  Plek 8 
2013/2014 3e klas  Plek 13 (Degradatie)     
2012/2013 4e klas  Plek 4 (Nacompetitie) 
2011/2012 4e klas  Plek 7 
2010/2011 4e klas Plek 7 

Bekerduels:
Sportief – WVC zondag 2-6
Kickers – Sportief 3-3 
Docos – Sportief 3-0 

WOUBRUGGE    

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

De wedstrijden tegen Woubrugge vormden afgelopen seizoen echte krakers. Lange tijd leken de 
wit-groenen er zelfs met de kampioenstitel vandoor te gaan. Maar uiteindelijk moest het toch in 
NSV de meerdere erkennen. Woubrugge is als vereniging goed vergelijkbaar met de onze. Ook zij 
hebben vijf seniorenteams, een veteranenelftal en een damesteam. Ook beschikken zij over een 
A-juniorenteam. De reserves komen uit in de 4e klasse. Als technisch leider is Erwin van der Zee de 
opvolger van Arie van Duijn. De Alphenaar van der Zee heeft zijn sporen verdiend bij verschillende 
clubs uit de regio, laatstelijk promoveerde hij met DOSR zondag naar de 2e klasse. Hij heeft ook 
een groot aantal nieuwe spelers tot zijn beschikking. Kortom: van Woubrugge mag worden verwacht 
dat het weer meedraait om de bovenste plaatsen. 
 
Bekerduels:
Meerburg – Woubrugge 5-1
Woubrugge – NSV 4-3 
Koudekerk – Woubrugge 1-1 

WVC   

Sportcomplex Alkmania, Sportpad 11-21, 2371 PP ROELOFARENDSVEEN (Tel. 071-3312080)
Opgericht: 15-11-1945. Shirt: rood/wit, Broek: zwart, Kousen: rood.
Aanvangstijd: 14.30.
http://www.sv-wvc.nl 

WVC is ontstaan uit de fusie tussen Alkmania en SVOW, waaruit de nieuwe vereniging WVC 
(Weteringse Voetbal Combinatie) is ontstaan. De zaterdagtak behelst voor een groot deel het 
SVOW van vorig seizoen. Dit seizoen voetballen zij ook nog in het SVOW tenue. De zaterdagtak 
heeft twee seniorenteams, waarvan het reserveteam uitkomt in de 5e klasse. WVC beschikt 
over een goed bezette jeugdafdeling en daartoe behoren twee A-juniorenteams. Ook heeft de 
vereniging twee damesteams.Ervan uitgaande dat WVC niet veel spelers buiten het oude SVOW 
heeft verworven gaan we er vanuit dat hun rol beperkt blijft tot het rechterrijtje. Maar het zou ook 
kunnen dat, net als bij andere clubs, het accent wat meer op de zaterdagafdeling komt te liggen; 
er is bijvoorbeeld geen concurrentie meer van DOSR dat op zaterdag nog louter recreatief speelt. 
En dan zouden er mogelijk meer mogelijkheden kunnen liggen. De bekerwedstrijden wijzen niet in 
die richting.

Bekerduels:
WVC – Kagia 0-6
VVSB  - WVC 1-1 
MMO – WVC 6-0 
SVOW-BSC 0-0

Erwin van der Zee
Chris Jansen

Vorige seizoenen:
2014/2015 4e klas  Plek 2 (Nacompetitie)  
2013/2014 4e klas  Plek 4 (Nacompetitie)       
2012/2013 4e klas  Plek 2 (Nacompetitie)     
2011/2012 4e klas  Plek 5 
2010/2011 3e klas  Plek 11 (Degradatie) 

Vorige seizoenen:
geen

	  

	  

	  

Op 5 juli is onze klaverjasvriend Dolf Muller 
overleden. Dolf was één van de trouwste deel-
nemers aan de klaverjasavonden. Hij was er al 
bij in de beginjaren aan de Hoofdweg en bleef 
ook op hogere leeftijd de kaartavonden bezoe-
ken en vaak met veel succes, samen met zoon 
Dolf jr. Vrijwel altijd vielen zij in de prijzen. 
Dolf is 80 jaar geworden. Wij wensen zijn kin-
deren en kleinkinderen sterkte bij het verwer-
ken van het verlies van hun (o)pa. 

Dolf in vroegere jaren, 
geïnteresseerd de 

concurrenten volgend.  

DOLF MULLER OVERLEDEN
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Advisering, aanleg en onderhoud van:

  Licht- en krachtinstallaties

  Data- en telecomnetwerken

  Duurzame technieken en energiebesparing

  Wind- en zonne-energie

  Camerabewaking / alarminstallaties

  Brandmelding / ontruimingsinstallaties

  24-uurs service

Oostzee 18

3446 CH Woerden

Tel  (0348)  48 12 80

info@kromwijkelektro.nl

www.kromwijkelektro.nl

Kromwijk, 
   waarmakers   waarmakers

Kromwijk Elektrotechniek is lid van de Unie van 
Elektrotechnische Ondernemersorganisaties (UNETO VNI)
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Spelerslijst Siveo-1 allertijden 
1 Hans Verhage  394
2 Gijs Breedijk  368
3 Martin van den Hoeven  333
4 Bennie Muller  303
5 Martin Muller  297
6 Arjan Ton  274
7 Jeroen Didden  247
8 Stef Kuijer  245
9 Martin Verhage  243
10 Jan de Kruijf  238
11 Cees Methorst  236
12 Mark Wiegeraad  225
13 Dick van den Hoeven  219
14 Ivo den Boggende  216
15 Peter de Jong  215
16 Rijk Verkerk  208
17 Ronald de Jong  200
18 Arnold Beiboer  190
19 Frank van der Vaart  184
20 Gert de Kruijf  173
21 Eef van Zoest  172
22 Wim de Kruijf  169
23 Cok Berkelaar  167
 Theo Groenendijk  167
25 Erik Streng  166

Topscorerslijst Siveo-1 allertijden
1 Stef Kuijer  157
2 Gijs Breedijk  155
3 Cees Methorst  118
4 Martin Verhage  82
5 Ronald de Jong  63
6 Jeroen Didden  58
7 Cok Berkelaar  51
 Fred Verhage  51
9 Cees Kuijer  45
10 Martin Muller  44
11 Gijs Wijman  42
12 Gert Groenendijk  41
13 Wim de Kruijf  37
 Corné Kuijer  37
15 Marc van Amerongen  35
16 Sean Beukers  32
17 Dick van den Hoeven  31
18 Rijk Verkerk  30
19 Frank van der Vaart  29
 Mark Wiegeraad  29
21 Gert de Kruijf  27
22 Geurt van der Haar  26
23 Gerben Groenendijk  23
24 Gert Wijman  22
25 Ivo den Boggende  21
 Perry Voorend  21

NIEUWE INTERPRETATIE BUITENSPELREGEL
Buitenspel, ja of nee? Vaak is er nog discussie en daarom is de FIFA met een 
verduidelijking gekomen op de bestaande spelregel. Dick van Egmond, coördinator 
scheidsrechterszaken, geeft een uitleg aan de hand van een paar treffende 
voorbeelden. Zij zijn te vinden op: 
www.youtube.com/results?search_query=uitleg+spelregels+buitenspel 

KLAVERJASSEN WEER GESTART ..!!
Ook het klaverjasseizoen is weer gestart. Op de Beemd wordt er op de volgende 
vrijdagavonden gekaart:

18 september 2015
16 oktober 2015
20 november 2015
18 december 2015 kerstkaarten
15 januari 2016
19 februari 2016
25 maart 2016 paaskaarten
15 april 2016 de laatste avond

MEDEDELINGEN
Het afgelopen seizoen hebben we het seniorenbeleid nog eens kritisch onder de 
loep genomen. De vele afspraken, regels en uitgangspunten van alle jaren hebben 
we verzameld en samengevoegd in één document, het seniorenbeleid. Volgens 
hebben we de inhoud aangepast en aangevuld tot een helder, makkelijk lezend 
document. Zo is het voor iedereen duidelijk wat de uitgangspunten zijn en welke 
afspraken/regels gelden. Dit stukje beleid zal in de loop van deze maand naar alle 
seniorenleden worden gestuurd via e-mail en op de website worden geplaatst. Bij 
vragen over of suggesties ten aanzien van het beleid van Siveo kun je altijd terecht 
bij iemand van het bestuur.

Namens het bestuur, Rikkert

ZIEKENBOEG
Eén van de actieve Siveovrijwilligers, Cor Muller, is onverwachts in het ziekenhuis 
beland. Nadat hij is gestruikeld over een kat heeft hij een gebroken en gescheurde 
ruggenwervel opgelopen. Veel beterschap toegewenst en dat geldt uiteraard ook 
voor andere geel-blauwen in de ziekenboeg, zoals Daniël Voorend die onlangs een 
ingrijpende operatie aan de knie heeft ondergaan.

CAROLA HAGEMAN NIEUWE SECRETARIS VAN SIVEO
Sinds een aantal jaren beheert en coördineert Carola Hageman de ledenadministratie voor ons 
Geel-Blauwe cluppie. Nieuwe leden, wijzigingen, verlopen pasfoto’s voor spelerspassen etc, ze 
houdt het allemaal nauwlettend in de gaten en draagt zorg voor een up-to-date administratie en 
tijdige communicatie. De huidige secretaris van Siveo Paulien Ton heeft na de geboorte van haar 
zoon Joris besloten om haar functie neer te leggen, zodat ze meer tijd met Joris kan doorbrengen. 
Jammer voor Siveo, maar heel begrijpelijk natuurlijk. We zijn als bestuur wel blij om te kunnen 
melden dat Carola heeft aangegeven om deze functie op te willen pakken. Hoewel e.e.a. officieel 
bekrachtigd moet worden bij de Algemene Ledenvergadering dit najaar, net als bij Eric van den 
Hoeven voor de voorzittersrol, zal zij al direct gaan meedraaien in het bestuur. 

Namens het bestuur, Rikkert

D-TEAMS 
WERKEN EERSTE  
BEKERWEDSTRIJD AF

 
De beide D-pupillenteams hebben hun eerste bekermatch er 
op zitten. Met wisselend succes, althans als we puur naar 
het resultaat kijken. D1 zegevierde eenvoudig (5-0) en de D2 
kreeg klop (0-2), maar zij hadden het ook heel wat moeilijker; 
voor het eerst op een groot veld. 

SIVEO D1 na stroeve start 
overtuigend winnaar: 5-0

Na lang wachten mocht de D1 eindelijk zijn 
eerste wedstrijd van het seizoen 2015-2016 
voetballen. het zou een stroeve start wor-
den tegen Alphia D3. De tactiek was in de 
wedstrijdbespreking duidelijk gemaakt, maar 
de uitvoering viel nog niet mee. Er vielen al 
wel enkele fraaie combinaties te noteren, 
maar vooral het vrijlopen was na een lange 
zomerstop duidelijk weer even wennen. Toch 
konden we al na 10 minuten de 1-0 noteren 
toen Ricardo een strafschop onberispelijk in 
de hoek schoot. Niet veel later kwam de 2-0 
zelfs al uit de lucht vallen. Vanuit de draai was 
het Stan die met een fraaie boogbal de kee-
per kansloos liet. Hiermee was de eerste helft 
ook alle kruit verschoten. Beide teams waren 
niet bij machte kansen te creëren, waardoor 
het tijd werd om in de rust de zaken weer 
even door te nemen.
Met een meer vertrouwde opstelling ging het 
de tweede helft ook een stuk voortvarender. 
De combinaties verliepen een stuk vlotter en 
de D1 wist plots veel meer kansen te creë-
ren. Al snel werd Lex alleen op de keeper 
afgestuurd, maar het vizier stond nog niet 
op scherp. SIVEO bleef doordrukken en er 
zouden vele corners volgen en daar waren 
we onveranderd gevaarlijk in, vooral Noah 
was zeer actief. Cornerspecialist Mark wist 
er al snel één op Noah z’n voet te plaatsen 
en de 3-0 sloeg genadeloos hard tegen de 
touwen. Niet veel later was het een Alphia 
speler welke de corner het laatste tikje gaf. 
Het slotakkoord was wederom voor SIVEO. 
Lex bediende Stan op maat en dit buiten-
kansje was aan Stan wel besteed, waardoor 
deze zeer sportieve wedstrijd met 5-0 werd 
gewonnen.

SIVEO D2 gaat in eerste 
wedstrijd nipt ten onder: 0-2

Bij de bekerstart stond voor de D2 ook de 
allereerste wedstrijd op een groot veld op 
het programma. Tijdens de training met de 
D1 was er samen al enkele keren geoefend 
op een groot veld, maar een echte wedstrijd 
is toch wel even wat anders. De eerste helft 
waren de D2 en tegenstander WDS D2 aan 
elkaar gewaagd. Ondanks enkele grote kan-
sen slaagden beide teams er nog niet in om 
het net te vinden. 
De tweede helft was WDS toch iets sterker 
dan de D2. Al snel werd de 0-1 gescoord, 
waarna de wedstrijd nog lang spannend bleef. 
SIVEO had zeker mogelijkheden om de ge-
lijkmaker te scoren, maar vlak voor tijd werd 
de wedstrijd definitief beslist door WDS. Een 
leuke pot voetbal gezien, waarin beide teams 
lieten zien dat ze wilden voetballen en over-
spelen. Ongetwijfeld zullen ze qua veldspel 
nog enorm groeien komend voetbalseizoen.

Eric van den Hoeven  
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INDELINGEN JEUGDTEAMS SEIZOEN 2015-2016

SIVEO A1 - 3e klasse

Vermeij, D.
Blonk, L.
Stolwijk, B.
Oostrum, van P.L.
Vergeer, P.V.
Markman, S.
Lehman, M.
Verhoef, D.
Horst, van der C.G.
Kastelein, W.
Westerop, van C.
Langerak, M.
Vermeij, L.
Bruijn, A.D.

Leiders
Peter de Jong
0613411969
p.jong@hotmail.com 

Piet van Oostrum
0622932355
pvoostrum@ziggo.nl 

SIVEO D1 - 6e klasse

Würsten, R.
Verburg, F.
Frasa, J.
Sangers, D.
Hoogeveen, L.
Verweij, N.J.
Lagerweij, B.
Broer, V.J.
Plomp, D.B.
Koot, B.G.P.
Dam van T.
Hoeven, van den S.M.
Bruijn, M.C.

Leiders
Wim Frasa
0620036153
wimjoke.frasa@hetnet.nl

Jan Angenent
0631390975
jan.marry@ziggo.nl
 

SIVEO D2 - laagste klasse

Muit, N.
Immerzeel, O.J.
Blonk, M.
Pak, J.J.
Stolwijk, S.J.
Gasior, D.T.
Verdouw, O.J.
Muijt, L.
Versteeg, T.C.
Borowiec, D.K.
Hooren, van den S.J.
Heer, de M.
Kreuger, J.A.N.

Leiders
Lucas Kreuger
0613464372
lkreuger@icloud.com

John Muit
0627366628
john.anita@casema.nl
 

SIVEO E1 - 8e klasse

Born, van der M.W.A.
Hoef, van de M.H.
Dam, van H.H.
Kalshoven, T.
Maat, B.L.
Spierenburg, C.B.
Eijk, van B.J.
Onderwater, N.G.

Leiders
Richard van der Born 
0622703346 
ravdborn@hetnet.nl 

Gerard Onderwater 
0655813420
gerenmar@hotmail.com

SIVEO E2 - 8e klasse

Balvert, S.A.M.
Balvert, N.A.A.
Würsten, J.
Balvert, F.A.
Splinter, J.J.G.
Arend, van der L.S.
Bakker, C.K.
Ton, J.

Leiders
Richard Bakker
0614376894
rdbakker@gmail.com 

Linda Balvert
0623565924
albertbalvert@hetnet.nl 

SIVEO F1 - 8e klasse

Hooren, van den R.
Vergeer, M.J.
Jong, de F.E.
Breedijk, B.
Hendriks, J.V.
Dommelen, van R.
Knaap, van der J.J.
Groot Bruinderink, R.

Leiders
Ronald de Jong
0643871745
r.dejong@gbsolutions.nl 

Jeroen Groot Bruinderink
0613710519
jeroensabine@gmail.com 

SIVEO F4 - 10e klasse

Beuckens, N.A.
Beuckens, S.J.
Roo, de M.L.
Kastelein J.
Groenendijk D.
Kippersluis van G.
Vennik, M.
Niekerk van F.

Leiders
Claudia Groenendijk
0646373619
a.c.groenendijk@kpnpla-
net.nl 

Roland van Niekerk
0622771066
rolandvn@hotmail.com 

SIVEO MB - 1e klasse

Vergeer, R.
Verkerk, J.R.T.
Blok, H.L.
Dam, van E.
Katwijk, van E.
Koster, M.J.
Haug, B.
Frasa, C.
Vergeer, W.M.
Vergeer, L.A.
Lehman, M.
Muller, J.
Franssen, B.A.M.
Hageman, N.C.
Knaap, van der R.M.
Dam, van I.
Blok, T.

Leiders
Carlo van Dam
0615027013
c.van.dam23@gmail.com 

Ronald Koster
0615414544
koster.ronald@gmail.com 

SIVEO MD - 2e klasse

Kanprasert, S.
Jong, de D.
Balvert, S.A.T.
Ton, M.S.
Kruijf, de K
Kruijf, de N.
Horst, van der K.J.
Onderwater, M.S.
Smulders, M
Hoeven, van den L.
Franssen, M.D.
Blok, M.
Broer, J.J.L.
Muit, R.
Haring, N.T.A.

Leiders
Leen Blok
0623420513
leenenviola@kpnplnet.nl

Mario de Kruijf 
0657333697
vanaki12@hotmail.com

 

SIVEO F3 - 10e klasse

Beukers, T.
Franssen, W
Franssen, S
Vliet, van L.A.M.
Verweij, N.
Splinter, J.C.
Pak, A.A.
Verburg, D.

Leiders
Raquel Verburg
0653736624
marco.raquel1303@hot-
mail.com 

Sylvia Bloemendael
0614733375
deknutselkas@live.nl 

Annita van Vliet
0613812129
annitavanvlietkoot@gmail.com 
 

SIVEO F2 - 10e klasse

Berghoef, S.
Bergman, R.G.A.
Kemp, C.A.
Dam, van I.
Born, van der D.R.
Kuijer, M.
Verweij, N.
Lyndersay, L.H.D.

Leiders
Miquel van Dam
0628902695
miguelenels@gmail.com

Petra Woerde
0612761656
peetenneel@gmail.com 

Adam Lyndersay
0626556664
jet@live.nl
 

SIVEO C1 - 4e klasse

Zydek, M.G.
Spierenburg, H.J.W.
Baas, J.
Koot, B.G.F.
Hoeven, van den R.
Broer, M.
Bakker, I.B.
Lagerweij, J.
Hoogeveen, R.
Hoppe, P.F.
Balvert, B.
Muit, M.
Onderwater, J.I.

Leiders
Fergus van den Hoeven
0622447458
fergusvdhoeven@hetnet.nl 

Tim Hoppe
0623322290
tim@cheeselandinc.com 

SIVEO C2 - 5e klasse

Horst, van der J.
Koster, J.
Timmerman, L.C.
Verheul, R.C.W.
Uittenbogaard, D.M.
Visser, M.T.G.
Hoogerbrugge, R.C.
Blok, V.
Brouwer, A
Arend, van der I.C.
Bruijn, W.
Ruijs, M.L.J.
Karsemeijer, G.
Jong, de K.

Leiders
Joost van der Horst
0650643481
j.vander.horst@kpnplanet.nl 

Jan de Jong
0683185248
jan.trudy@gmail.com
 

SAMENSTELLING 
JEUGDCOMMISSIE:
Voorzitter: Cora Loenen-Kastelein (0348-425658), 
aanspreekpunt voor de C en D

Leden: Bert van der Schee (06-28418962), 
aanspreekpunt voor de C en D

Corné Kuijer (0348-692339), 
aanspreekpunt voor de A en B

Els van Dam (06-48738653 of 0348-409509), 
aanspreekpunt voor de MB en MD

Jan de Jong (06-13634011), 
aanspreekpunt voor de E en F
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HOE IS HET NU MET ….. 
………. GIUSEPPE (JOZEF)  
GANGEMI ...?
 De ouderen onder ons zullen hem nog zeker herinneren. Hij was immers een 
bijzondere verschijning op het Zegveldse voetbalveld, de Italiaan Giuseppe 
Gangemi, bij ons allen bekend als Jozef. Voor onze begrippen een sierlijke 
voetballer, hoewel hij nimmer in de hoofdmacht uitkwam. Maar dat kwam ook 
omdat hij pas op bijna 30-jarige leeftijd tot ons cluppie toetrad. Jozef speelde 
van 1968 tot 1995 voor heel diverse Siveoteams. Hij is inmiddels 76 jaar en 
woont weer op Sicilië. Daar kreeg hij afgelopen zomerperiode een al lang 
gepland bezoekje van de gebroeders Thijs en Bram Angenent, samen met de 
nog in Woerden wonende wonende zoon Jozef Iano.  

Hoe kwam Jozef ook alweer bij Siveo terecht? 
Jozef was ruim 20 jaar toen hij in Nederland kwam. Hij woonde in 
Woerden en is daar getrouwd met een Woerdense en heeft 2 zoons 
die nog in Woerden wonen, evenals zijn 4 kleinkinderen. Hij kwam bij 
Siveo omdat hij collega was van Thijs Angenent. 

Hoe is het Jozef vergaan? 
In 1995 is de vrouw van Jozef overleden en in 1996 is hij weer naar 
Sicilië gegaan naar zijn ouders die toen nog leefden. Inmiddels woont 
hij samen met een vriendin en heeft hij het weer prima naar zijn zin. 
Hij is nog goed gezond en heeft Bram en Thijs veel laten zien van het 
mooie Sicilië; het was mooi weer, zo’n pakweg 28 t/m 33 graden. 

De broers hebben zich prima vermaakt met de gastheer, die aan alle bekende geel-blauwen nog graag de groeten 
doet. Vooral Jaap en Cor Muller waren hem goed bij gebleven want hij vroeg gelijk hoe het met deze broers was.

Bram Angenent
  

Het Siveo-6 waarmee Jozef in 1977 kampioen werd.
Achter vlnr: Jan van Dam, Bram Angenent , Jozef Guiseppe Gangemi, Wim Methorst, Joop van Schip, Thijs Angenent, Gert Gerritsen en Jan Angenent. 
Vóór vlnr: Jaap Muller, Piet Brak, Job de Boggende, Peter Kastelein en Cor Muller.
Liggend: Chris Wallenburg.  
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Spaar nu voor korting op 
unieke Siveo ‘60 voetballen!

Van iedere verkochte 
voetbal doneren wij 
1 euro aan Siveo ‘60!
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Spaar nu voor korting op 

unieke voetballen!

CoopCompact Bremmer

Middenweg 1, 3474 KC Zegveld

Bremmer

Van iedere verkochte voetbal doneren wij 1 euro aan de voetbalvereniging!
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Spaar nu voor korting op 

unieke voetballen!

CoopCompact Bremmer

Middenweg 1, 3474 KC Zegveld

Middenweg 1, 3474 KC Zegveld

Van iedere verkochte voetbal doneren wij 1 euro aan de voetbalvereniging!

Voetbal spaarkaartGeldig van 7 september t/m 17 oktober 2015

* Volle spaarkaarten zijn alleen inwisselbaar bij CoopCompact  

Bremmer en niet inwisselbaar tegen contanten. U ontvangt geen zegels 

bij tabak, sterke drank, cadeaubonnen, loten en zuigelingenvoeding.

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 naar keuze*. OP = ECHT OP.
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Geldig van 7 september t/m 17 oktober 2015

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 van Siveo ‘60. OP = ECHT OP.

Bremmer
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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!



22 SIVEO NIEUWS 2015 - NR. 3 23SIVEO NIEUWS 2015 - NR. 3

Effe een babbeltje met:  
Joost van der Horst.

Zomerstop op de “Beemd”

Joost, geboren in onze buurgemeente Woerdense Verlaat 
op 19 augustus 1967. Getrouwd met Corine en vader van 
drie voetballende Siveoleden: Gerben, Joris en Karlijn. Zijn 
voetbalcarrière begon bij onze “streekconcurrent” Sportief, 
hij was zo’n 6 jaar oud toen hij z’n voetbalschoenen aantrok 
en ruilde zo rond zijn twintigste het groen/witte shirt om voor 
een geel/blauw tenue. Dat maakt dat hij nu al zo’n 25 jaar lid 
is van ons blauw-gele cluppie! Hij was nl. al lid voordat hij op 
Zegveld kwam wonen, hij werkte al wel bij de Rabobank in 
Zegveld en kon daardoor al best wat Siveomensen.
Tegenwoordig is Joost vaste kracht bij de OVM, en geeft 
menig Zegvelder een verzekeringsadvies. Ook daar wisselt 
hij vaak met Madelon, die er ook werkt, van gedachten over 
diverse zaken bij Siveo, zo is hij op de hoogte van dingen die 
rond het dames- en meisjesteam spelen.

Toen Joost bij Siveo ging voetballen was Jaap Idelenburg 
de trainer van de selectie en dat was een verhaal apart; als 
de beste man conditietraining gaf was halverwege de halve 
selectie ziek, zwak en misselijk dat was echt afzien! Bij Siveo 
voetbalde Joost in het 2e met o.a. Nico Kuijer, Tonie van de 
Sluijs en Fergus van den Hoeven. Later speelde hij in het 
3e, 4e en 5e volgens Joost hadden al die teams “uitstekende 
leiders”: Ton Steenbergen, Kees Wijman en Rien Woerde 

Hij heeft van allerlei vrijwilligerswerk gedaan bij ons cluppie, 
zo’n 15 jaar geleden werd hij lid van de PR commissie, hij 
nam het over van Jan Beekman. Ook Rinus Hoogerbrugge, 
Jeroen Brak en Sebastiaan de Hoop waren actief bezig met 
de PR. Rinus schilderde in die tijd al de reclameborden , 
nog met de hand vertelde Joost, later werden deze borden 
vervangen door trespa met een sticker van het desbetref-
fende bedrijf. De omwisseling van de oude naar de nieuwe 
borden was enorm veel werk. Maar nu hangt het er al-
lemaal keurig bij rond het eerste veld! Al met al is de PR 
verzorgen voor een club heel veel werk, om maar eens wat 
te noemen: adverteerders zoeken voor het Siveo Nieuws, 
reclameborden”verkopen”, bal- en teamsponsors zoeken, kle-
ding aanpassen c.q.uitzoeken en aan ‘t eind van het seizoen 
de tassen weer in orde maken, betalingen voor al deze zaken 
in orde maken en controleren en dit is nog maar een greep uit 
de werkzaamheden,
Na Joost namen Ronald Koster, Arjan Ton en Patrick Uitten-
bogaard het stokje over maar Siveo zou best nog wat enthou-
siaste mensen voor de PR kunnen gebruiken.

Nadat z’n voetbalsloffen aan de “wilgen” waren gehangen 
begonnen Andre Voorend, Karel Kastelein en hijzelf aan een 
cursus verenigingsscheidsrechter, 13 avonden in Rotterdam. 
Als scheidsrechter moet je een groot incasseringsvermogen 
hebben anders red je het niet. Er wordt zoveel gezegd en ge-
roepen langs de lijn en als je kritiek niet verdragen kan maak 
je het jezelf erg moeilijk als referee. Heel wat wedstrijdjes heb 
ik gefloten maar dat is nu even op een laag pitje komen te 
staan omdat ik nu jeugdleider en trainer ben. Training geven 
vraagt meer energie dan leider zijn. Op zaterdag zijn de 
jongens toch gefocust op de wedstrijd. Op een training moet 

Bijna elke zaterdag is er van eind augustus tot half juni wel 
iets te beleven. Beker of competitie voetbal, snerttoernooi, 
stratenvoetbal of slaapfeest: elk weekend is er wel een activi-
teit bij ons geel-blauwe cluppie. Heel gezellig maar als de vrij-
willigersavond geweest is valt het stil, heel stil op de Beemd. 
Geen voetbal, geen gezellig onderonsje op zaterdagmiddag in 
de kantine of buiten in het zonnetje..... 
het is alom rust; de zomerstop....

Maar niet voor iedereen, als de bezoekers even wegblij-
ven wordt er op allerlei gebied onderhoud gepleegd op het 
sportpark: aan de velden, aan de bebossing, kleedkamers en 
kantine: werkzaamheden groot en klein.
Zo ook deze afgelopen zomervakantie. Het 2e veld was aan 
de beurt voor een flinke renovatie, Jaap, Bram en Cees heb-
ben naast de werkzaamheden die door de gemeente werden 
gedaan ook hun steentje bij gedragen om maar eens een klus 
te noemen: lijnen trekken, de specialiteit van Jaap. 
Grasmaaien werd door Cees en Jaap gefikst met als extra 
helpend handje: Cor, die ook iedere week de ballen verzorgde 
voor de liefhebbers die de hele zomer door trainden. 
De mollen waren ook hun leven niet meer zeker want Jaap 
voorzag de molgevoelige plekken met zijn mollenklemmen en 
ving menig exemplaar.
Arie (Beer) en Bram verzorgden het schilderwerk in kantine 
en kleedkamers en ook het speelhuisje werd voorzien van 
een fris laagje geel-blauwe verf.

In het eerste babbeltje van dit seizoen “trappen we af” met 
Joost van der Horst. Joost, die over enige tijd de Technische 
Commissie gaat versterken. 

‘’stuk voor stuk geweldige kerels’’. Met het 2e team werd het 
kampioenschap behaald en dit werd ‘gevierd’ bij de Chinees, 
Peter Gans die meestal vlagde was ook van de partij en 
verorberde 2 grote kommen tomatensoep als voorafje, daarna 
volgde uiteraard het hoofdgerecht, het dessert en een bakkie 
koffie als besluit, nou zei Peter, doe mij maar niet, ik ben meer 
toe aan een lekker bakkie tomatensoep... en dat terwijl hij 
zich al rond en dik gegeten had...zo verschrikkelijk gelachen 
daarom vertelde Joost!

Met Rien Woerde werden we nogmaals eerste maar helaas 
was ik er niet bij vertelt Joost, ik was op vakantie...jammer! In 
dit team zaten o.a. Martin Verhage en Henk Jan Langendonk, 
René Hoogerbrugge en Peter de Jong. De voetbaltoernooitjes 
op 2e pinksterdag bij Sportief en op Hemelvaartsdag bij Rijn-
streek waren ook altijd erg gezellig. Met name dankzij Anton 
van Kippersluis. Dat waren leuke tijden. 

Ondertussen draaide Joost regelmatig een doordeweeks 
bardienstje op maandag en woensdag. Dat was in de tijd dat 
Jos de Jong z’n beetje in zijn eentje de hele jeugd trainde. Het 
was destijds doordeweeks nog gezellig druk in de kantine. Er 
was toen ook nog geen mobiel of facebook! 

je ze meer ‘’bij de les houden’’ en daar moet ook ruimte zijn 
om te lachen en plezier te hebben. 10 jaar geleden is Joost 
begonnen als leider van de F2 bij z’n zoon Gerben. Wel geeft 
hij aan als z’n kinderen allemaal senioren geworden zijn hij 
dit klusje vast wel weer zal omruilen voor iets anders.. hij ziet 
zichzelf dan echt niet meer trainen.
Medeleiders waren o.a. Leen Blok, Ronald Koster, Piet van 
Oostrum en Ton van Westerop, die hij toch wel even speciaal 
wil noemen: wat doet deze man bijzonder veel op de achter-
grond, hij is ook een echt visitekaartje voor onze club, babbelt 
met iedereen; leiders, trainers, scheidsrechters van zowel 
onze vereniging als met de tegenstanders. Ton heeft voor een 
ieder een luisterend oor en dat is een gave!

Over enige tijd neemt hij de volgende taak op zich: lid 
worden van de TC. Hij gaat het plekje van Eric van den 
Hoeven innemen. Eric wordt onze nieuwe voorzitter, Rikkert 
draagt op de ledenvergadering zijn taak over aan Eric. Het 
meeste voor dit seizoen is al geregeld. Peter de Jong is HET 
aanspreekpunt van de TC en regelt ontzettend veel. Het is 
best een heel gepuzzel om de teams te formeren, je moet 
met diverse zaken rekening houden. Ook het invullen van de 
trainingstijden kost veel energie, het liefst wil iedereen van 7 
tot 8 uur, maar dat kan natuurlijk niet. Er wordt wat gemaild 
en ge-appd maar gelukkig komt men er ook dit jaar op tijd 
uit en is alles zo goed als op orde bij de start van een nieuw 
seizoen!

Joost, veel wijsheid, succes en gezelligheid met Gijs en Peter 
in de TC!

Margriet Vermeij

Overige kleine en grote klusjes kwamen voor Rinus z’n 
rekening. De kleedkamers kregen een flinke poetsbeurt en 
Cees zorgde er voor dat de ramen van spinnen en vuil vrij 
gemaakt werden. Jan zorgde er voor dat de kantinevoorraad 
weer op peil was en de bar bezet (omdat dit steeds lastiger 
wordt, vullen de senioren met ingang van dit seizoen de 
bardiensten doordeweeks). 
Maar niet alleen op dit gebeid werden voorbereidingen getrof-
fen, de JC en TC hadden hun handen vol aan de teamindelin-
gen, het zoeken van leiders en trainers, en de leider/trainers-
avond in juni. 
Wordt de voorbereiding van de selectie vooral bepaald door 
de hoofdtrainer, de nodige mailwisselingen en oefenwedstrij-
den die erbij horen kwamen voor de rekening van Eric en Ca-
rola zorgde ervoor dat de spelerspassen op tijd in de mapjes 
zaten... want zonder pasje kan er niet gespeeld worden.
Ronald was druk met het uitzoeken van de kledingtassen 
en aanvullingen hiervan, de wedstrijdballen en de PR voor 
komend seizoen.
Dick en Kjell zorgden er voor dat ook de toto weer gespeeld 
kan worden...

Kortom: een zomerstop maar lang niet voor iedereen!
Bedankt geel-blauwen! 

Margriet Vermeij

Achterste rij vlnr: Ton Steenbergen (leider), Leen Blok, Gerben Groenendijk, Joost van der Horst, Louwie Uittenbogaard, Miquel van Dam, Marco 
Verburg, Robert Groen in’t Wout en Peter Gans (grensrechter)
Voorste rij vlnr: Dave Muit, Nico Kuijer, Toni van der Sluijs, Fergus van der Hoeven, Jeroen Groen in’t Wout, René Hoogerbrugge en 
Remco van der Vaart.
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Na een fors aantal jaren leider geweest te zijn, heb ik deze zomer 
afscheid genomen van SIVEO 2. Ik moet eerlijk bekennen dat 
ik niet eens zou weten hoelang dit is geweest, maar ik schat 
minstens 7 jaar. Eigenlijk is dat alleen maar een goed teken, want 
als je het naar je zin hebt gehad dan vliegt de tijd. Uiteraard was 
het geweldig om elke zaterdag met vader Martin op pad te zijn, 
maar vooral de gezelligheid en saamhorigheid binnen het team 
zal ik missen. Spelers die afvallen bij SIVEO 1 werden moeite-
loos opgevangen en weer klaargestoomd om weer bij het eerste 
aan te sluiten. Ook de overgekomen A junioren kregen een warm 
onthaal binnen het elftal. 

Elk seizoen had z’n hoogtepunten en dieptepunten. Het vech-
ten tegen degradatie was altijd een spannende afsluiter van het 

SIVEO VERSLAAT ALPHIA: 3-2
Siveo heeft een zwaar bevochten 3-2 zege geboekt op Alphia. 
De Alphenaren hadden lange tijd een voorsprong maar Siveo 
sloeg in het laatste kwart van de wedstrijd toe. Daarmee kwa-
men de geel-blauwen goed weg.

In de eerste helft had Siveo weliswaar een licht overwicht, 
maar kwam veruit het meeste gevaar uit de Alphense hoek. 
Zij namen in de 16e minuut ook op fraaie wijze de leiding. De 
Zegveldse defensie werd met een heel knappe aanval uiteen 
gespleten en het was Kenny Blanken die netjes afrondde: 0-1.  
Terwijl Siveo nauwelijks gevaar wist te stichten raakte Alphia 
net voor de thee uit een corner nog de paal.

Na de pauze in eerste aanleg een vergelijkbaar spelbeeld. 
Pas toen coach Verrips na pakweg een uur ingreep met wat 
wisselingen kwam er duidelijk meer venijn in het geel-blauwe 
spel. De druk werd stevig opgevoerd en nu kwamen er ook 
mogelijkheden. De gelijkmaker was een feit toen invaller We-
sley Voorend in de 75e minuut fraai inkopte op een bekeken 
voorzet van Gerwin Verlaan (1-1). Het inspireerde Siveo om 
de beslissing te forceren en die kwam er ook. In eerste aanleg 
door Stef Kuijer die in de 83e minuut een penalty verzilverde 
(2-1). In de 90e minuut was het opnieuw een Zegveldse 
invaller die scoorde, Patrick de Jong rondde af op aangeven 
van Gerwin Verlaan (3-1). Ruim in blessuretijd kwam Alphia  
nog op 3-2 en toen leek er zowaar ook nog een  - overigens 
verdiende – remise in te zitten. Met kunst en vliegwerk bleef 
Siveo echter overeind. 

FORSE UITDAGING VOOR SIVEORESERVES  !!
De Siveoreserves kunnen dit seizoen echt aan de bak. De jon-
gens zijn ingedeeld in de 3e klasse C en daar ontmoeten ze nogal 
wat reserveteams van 3e klassers en zelfs ook 2e klassers (bijv 
TAVV en Be Fair). Bovendien hebben de Siveoreserves nogal wat 
verjonging ondergaan. In hun midden hebben ze enkele jongens 
die vorig seizoen nog in de A-junioren uitkwamen. Al met al een 
forse uitdaging voor de Siveoreserves. 

GEEL-BLAUWE MEISJES HEEL AARDIG UIT DE STARTBLOKKEN !
In de meisjesafdeling was er een heel sterke start van de Siveo-
MD. Zij openden voor de beker met 2 overwinningen. Maar ook 
de Siveo-MB deed al van zich spreken, zeker op het toch vrij 
hoge niveau.

OOK DE C-JUNIOREN HEBBEN AFGETRAPT !!
Uiteraard zijn ook de C-junioren van Siveo gestart. Na enkele 
trainingsweken werden de eerste bekerwedstrijden afgewerkt. 
Beide teams boekten wisselende resultaten (met zowel zeges als 
nederlagen). Succes verder jongens.

seizoen. En gezien het feit dat we nog steeds in de reserve derde 
klasse zitten was de euforie aan het eind van het seizoen altijd 
heerlijk om mee te maken. Hoogtepunt was de tweeluik tegen 
Berkel 2 in de nacompetitie voor promotie naar de 2e klasse, 
waarbij zeker de uitwedstrijd met diverse rode kaarten en bizarre 
doelpunten een blijvende herinnering is. 

Ook de winterspelen en avondjes uit waren beregezellig. In ieder 
geval wil ik alle spelers van de afgelopen jaren bedanken voor de 
fantastische zaterdagen. Inmiddels is het seizoen alweer in volle 
gang en ik wens SIVEO 2 zeer veel succes deze jaargang. Onder 
leiding van Hans en Kjell heb ik daar ook alle vertrouwen in.

Eric van den Hoeven

SIVEO 2 bedankt!
Het team van Siveo-2 dat in 2013 de nacompetitie voor de 2e klasse haalde en uiteindelijk struikelde in historische duels tegen Berkel.
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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.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trouw aan Geel-Blauw 
Blauw 

s.v. Siveo’60 UW FAVORIETE VOETBALCLUB Sinds 1960 

Lorem Ipsum In libris graecis 
appetere mea. At vim odio lorem 
omnes, pri id iuvaret partiendo. 
Vivendo menandri et sed. Lorem 
volumus blandit cu has.Sit cu alia 
porro fuisset.  

Ea pro natum invidunt repudiandae, 
his et facilisis vituperatoribus. Mei eu 
ubique altera senserit, consul eripuit 
accusata has ne. In libris graecis 
appetere mea.  Aliquam id libero. 
Nunc cursus. Maecenas fringilla 
accumsan magna. Sed consectetur 
tincidunt nisl.  

 

 

De Beemd Al enkele jaren bestaat de supportersvereniging Trouw 
aan Geel-Blauw – TAGB – binnen onze club. Een initiatief ooit 
opgezet door Theo van Rossum zorgt al jaren dat we een grote 
groep supporters hebben die elk jaar een bijdrage doen aan de 
club.  Rond de 100 supporters zijn lid van deze vereniging en de 
bijdrage die zij doen, mag gebruikt worden voor het algemeen nut 
van de club.  
Zonder een vaste ‘aanvoerder’ lag de bal de afgelopen seizoenen 
bij het bestuur. Ideeën en projecten werden aangedragen vanuit 
het bestuur en de ledenvergadering mocht hier iets over roepen.  

Menig project en aankoop is op deze manier gedaan en via het 
Siveo Nieuws gecommuniceerd naar de leden van Trouw aan 
Geel-Blauw. Het was daarbij lastig om te bepalen welke projecten 
of aankopen van algemeen nut waren en ook leefde het gevoel 
dat we de stem van de TAGB leden niet konden meenemen bij het 
nemen van een besluit over wel of niet doen. 

 

Voor de zomervakantie meldde Cor Breedijk en André Voorend zich met de boodschap dat zij ‘aanvoerders’ wilden worden 
van TAGB. Beiden willen zorgen dat de leden van TAGB meedoen in projecten en aankopen die uit de TAGB pot worden 
betaald. Daarin treden zij op als vaste contactpersonen voor alle TAGB leden. Hun aanbod is een stap in de goede richting en 
één die nodig is. 

“We willen het simpel houden en niet teveel eisen stellen over wat wel of niet” was het eerste dat Cor en André zeiden. “Ieder 
lid moet een stem hebben en daarnaast zelf met ideeën kunnen komen” dat is hoe wij het zien.  
Na wat voorbereiding gaan zij dit nu concreet invullen samen met wat administratieve ondersteuning van Cora Loenen-
Kastelein. De eerste brief aan de leden wordt binnenkort verstuurd. Ze kunnen een stem uitbrengen op twee projecten en 
daarnaast zelf ideeën insturen. Voor de projecten is het de meeste stemmen gelden en van de ingebrachte ideeën wordt een 
lijst opgemaakt om volgend jaar op te stemmen. 
Cor en André: “Die brief en stemming zal jaarlijks worden gedaan, maar tussendoor kunnen leden ons natuurlijk ook 
aanspreken. Daarnaast werken we samen met het bestuur wat we nog meer kunnen doen met Trouw aan Geel-Blauw.” 

Met de nieuwe aanvoerders ook een vernieuwde 
uitstraling met logo, gemaakt  door Trea 
Hoogeveen, voor supportersvereniging “Trouw 
Aan Geel-Blauw” 

Aanvoerders voor de 12e Man 

Cor Breedijk speelt als 
‘linkspoot’ bij de Siveo 
Veteranen en is een trouwe 
TAGB lid. 

 

André Voorend is 
grensrechter bij Siveo 1 en 
al jaren TAGB. 

 

Uitstraling Bij het zoeken in de archieven over Trouw 
aan Geel-Blauw kwamen we geen vast beeldmerk of 
logo tegen. De supportersvereniging was ‘logoloos’. Trea 
Hoogeveen werd gevraagd om een logo te ontwerpen 
dat uitdraagt waar TAGB voor staat.  
 
Deze gaat gebruikt worden in de projecten en aankopen 
die TAGB gaat doen. Daarmee krijgt het een herkenbaar 
gezicht en uitstraling binnen en buiten de club. Het 
wordt natuurlijk ook gebruikt voor de communicatie 
naar de leden toe. 
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