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Colofon 
Siveo Nieuws
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. 06-22234228
emhoeven@gmail.com

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
emhoeven@gmail.com

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

VOORZITTER:
Eric van den Hoeven
Nieuwstraat 12b
3474 JM Zegveld
Tel. 06-22234228
emhoeven@gmail.com

SECRETARIS:
Carola Hageman
Molenweg 42
3474 KZ Zegveld
Tel. 06-45772869
ledenadministratie@siveo.nl

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. 06-45772869 
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)  € 46,95  € 2,60  € 0,00  € 49,55
A junioren  € 32,55  € 2,60  € 6,20  € 41,35
B-C junioren/D-E pupillen  € 22,75  € 2,60  € 6,20  € 31,55
F pupillen  € 18,20  € 2,60  € 6,20  € 27,00
Alleen trainende leden  € 23,50  € 0,00  € 0,00  € 23,50
Rustende leden  € 15,65  € 0,00  € 0,00  € 15,65
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: 
7 april 2016 

Van de Voorzitter.
Het seizoen 2015-2016 is bij SIVEO al 
in volle gang. Toch heeft het door de 
recente bestuurswisseling voor mij 
nog even heel veel weg van een sei-
zoenstart. Al langzaam ingewerkt vanaf 
augustus is het echte werk nu begon-
nen. Ik kan zeggen dat ik er ontzettend 
veel zin in heb en ben daarbij ook zeer 
blij dat we in Carola Hageman een 
nieuwe secretaris hebben gevonden.

Na negen jaar voorzitterschap heeft Rikkert Versluis de be-
stuurshamer overgedaan tijdens de ALV van vrijdag 14 november 
jl. Rikkert heeft heel erg veel voor onze geel-blauwe club bete-
kend. Naast de realisatie van het kunstgrasveld heeft hij onze 
club bij vele gelegenheden op indrukwekkende wijze vertegen-
woordigd. Rikkert was naar buiten toe het gezicht van SIVEO en 
we zijn Rikkert dan ook heel dankbaar voor zijn gedreven inzet 
tijdens zijn bestuursjaren. Naast Rikkert heeft ook Paulien Ton 
het bestuur verlaten na 6 jaar lang de scepter over het secretari-
aat te hebben gezwaaid. Ook voor Paulien geldt dat we zeer blij 
zijn geweest met de wijze waarop ze inhoud heeft gegeven aan 
haar secretariaatsfunctie.
Naast de bestuurlijke zaken is het seizoen alweer in volle gang. 
Ons gerenoveerde 2e veld houdt het zeer goed en de laatste 
weken kunnen ondanks de regenval de wedstrijden gewoon 
doorgang vinden.
Op het veld zelf heeft ons vlaggenschip inmiddels haar draai 
weer aardig gevonden na de stroeve seizoenstart. Coach Her-
man Verrips weet het team met lekkere aanvallende intenties het 
veld in te sturen om punten te pakken. Hopelijk kunnen we dit tot 
de laatste speeldag volhouden.
Sinterklaas heeft inmiddels de Beemd ook alweer bezocht. Uiter-
aard werd er door de puppy’s en de F pupillen weer fanatiek 
tegen de pieten en de sint gevoetbald. Altijd heerlijk om zoveel 
jonge talenten heerlijk enthousiast in de weer te zien in onze hal 
onder toeziend oog van net zo enthousiaste ouders. Na afloop 
had Sinterklaas uiteraard een mooi cadeau voor alle spelers 
geregeld, waardoor iedereen met een heerlijk gevoel naar huis 
kon gaan. Mijn complimenten voor de jeugdcommissie voor deze 
fantastische geregelde avond. 
Over feest gesproken, wat dacht u van het Oktoberfest dat voor 
deze gelegenheid in november plaatsvond. De activiteitencom-
missie had alle registers opengetrokken om alle leden een 
fantastische avond voor te schotelen. Vele biertafels sierden de 
kantine met veel mannen in lederhosen en vrouwen in een tra-
ditionele Dirndl. Uiteraard hielp de overwinning van SIVEO 1 op 
Gouda enorm mee aan de feestvreugde, maar chapeau voor de 
organisatie voor een grandioos feest.   

Tot slot nog even een reminder voor de Kick-off 2016 op zaterdag 
2 januari. Zowel voor de jeugd als voor de senioren organiseren 
we volgens traditie het onderlinge “snert”toernooi. Gevolgd door 
een nieuwjaarstoespraak waarna we iedereen in de gelegenheid 
willen stellen om het glas op een zeer voorspoedig en sportief 
2016 te heffen.  

Kortom: SIVEO leeft volop! 

Eric van den Hoeven   

Van de Redactie.
De algemene ledenvergadering van 
13 november was gelukkig weer eens 
heel aardig bezet en dat is toch ook 
een steun in de rug voor degenen die 
bereid zijn om de nieuwe uitdaging 
aan te gaan. Een uitdaging blijft het 
immers om onze mooie club te die-
nen op bestuurlijk vlak. En dat geldt 
uiteraard voor het hele bestuur maar 
in het bijzonder toch voor de werk-

zaamheden die deel uitmaken van het dagelijks bestuur. 
Daar moeten in de praktijk toch wekelijks best wat uurtjes 
vrije tijd voor worden opgeofferd.

Daar weet de afgetreden voorzitter Rikkert ongetwijfeld over 
mee te praten. Hij heeft gedurende een bepaald niet geringe 
periode (9 jaar) op voortreffelijke wijze inhoud gegeven aan het 
leiderschap van ons geel-blauwe cluppie. Hij manifesteerde zich 
vooral bij belangrijke gebeurtenissen, kortom: op momenten 
dat een voorzitter er met name moet zijn en ook van wezenlijke 
toegevoegde waarde kan zijn. En dat was Rikkert, bijvoor-
beeld niet alleen bij officiële gelegenheden zoals de opening 
van het kunstgrasveld, maar ook bij alles wat daar jarenlang 
omheen speelde in het overleg met onder meer gemeentebe-
stuurders. We zijn hem veel dank verschuldigd. Maar daarmee 
wil ik bepaald niet geringschattend doen over hetgeen andere 
bestuursleden, zoals de ook afgetreden Paulien Ton, hebben 
bijgedragen en ook de aangebleven bestuurders met elkaar blij-
ven fiksen. Complimenten voor al diegenen die eigenlijk gewoon 
hun nek hebben uitgestoken of dat nog onverkort doen. 
Die complimenten zijn ook van toepassing voor de vlaggendra-
gers van onze vereniging. Onder leiding van de altijd ambitieuze 
hoofdcoach Herman Verrips hebben zij Siveo de afgelopen 
maanden opnieuw op de kaart gezet met leuk aanvallend voet-
bal. Met een fraaie 2e positie in de winterstand draaien we weer 
volledig mee voor een plek in de nacompetitie. Misschien vooral 
van belang voor de jongens zelf om daarmee tijdig rekening 
te houden, opdat we gewoon “klaar staan” voor het eventuele 
toetje.
Positieve resultaten zijn er (nog) niet voor alle teams. Maar dan 
is deze winterpauze uiteraard bij uitstek de gelegenheid om de 
“ruggen te rechten”. En geniet even van wat anders, zoals er op 
de Beemd de afgelopen periode buiten het voetbal ook volop 
te genieten was. Daarover treffen jullie in deze editie bijdragen 
aan.

Een sfeervolle Kerst en een voorspoedig 2016 toegewenst.

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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Drukbezochte ALV 
verwelkomt nieuwe 
bestuursleden

Vrijdag 13 november 2015 hebben de leden van SIVEO tijdens de 
algemene ledenvergadering (ALV) unaniem ingestemd met twee 
bestuurlijke wisselingen bij SIVEO. Paulien Ton is 6 jaar actief 
geweest als secretaris, Carola Hageman heeft haar taken overge-
nomen. Voorzitter Rikkert Versluis heeft na 9 jaar voorzitterschap 
de hamer overgedragen aan Eric van den Hoeven. Zowel Paulien 
als Rikkert zijn uitgebreid bedankt voor hun inzet binnen het SIVEO 
bestuur. Hierbij zijn Rikkert en Paulien door de kersverse nieuwe 
voorzitter in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen en een 
dinerbon bij Plein 7 te Woerden. Na zoveel jaren trouwe dienst in 
het SIVEO bestuur een welverdiende geste. 
Tevens heeft Jeroen Groen in ‘t Wout aangegeven zijn termijn als 
bestuurslid te willen verlengen. Uiteraard werd dit ook met applaus 
begroet, met eveneens een welverdiende bos bloemen.

Naast de bestuurswisseling had de ALV de leden inhoudelijk nog 
veel meer te bieden. De eerste aanzet voor verbouwingsprojec-
ten zijn besproken waarbij de leden is voorgelegd welke opties er 
mogelijk zijn. Een vervolg hierop zal spoedig aan de leden kenbaar 
gemaakt worden. De leden gaven het bestuur toestemming om 
een klankbordgroep van leden te formeren. De klankbordgroep zal 
door het bestuur gebruikt worden om informatie vanuit de leden te 
krijgen.

Dick van den Hoeven
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Effe een babbeltje met:  
Carola Hageman en 
Eric van den Hoeven

Carola Hageman... van den Hoeven zoals misschien de meesten van 
ons haar nog wel noemen is geboren op 19 oktober 1965 in Zegveld, 
op de Molenweg... zelfs bijna op het plekje waar ze nu woont. Ze is 
getrouwd met Ruud en heeft 2 dochters en 1 zoon. Zij is werkzaam in 
Gouda als assistent-accountant. Onlangs heeft zij het studieonderdeel 
arbeidsrecht met een examen afgerond, nog twee examens en dan is 
de complete studie voltooid. Carola is ook nauw betrokken bij de kle-
dingbeurs in de “Voorhof” en gaat graag winkelen met haar dochters 
of iets gezelligs doen met vriendinnen.

Eric van den Hoeven is ook in Zegveld geboren en wel op 26 januari 
1968, is getrouwd met Wendy en heeft 1 zoon en 1 dochter. Eric werkt 
bij TNO in Utrecht als projectleider, bij een laboratorium welke gespe-
cialiseerd is in milieuonderzoek. Naast zijn grootste hobby Siveo slaat 
hij een ‘balletje’ bij onze Zegveldse tennisvereniging.

Beiden zijn om het zomaar te noemen: opgegroeid met en bij Siveo! 
Geel-blauw is er met de paplepel ingegoten...

Carola heeft vanaf haar 13e gevoetbald bij de dames, in het zgn. 2e 
team, haar moeder Annemarie was de leider en ook haar zus Anita 
trapte er een balletje. Met dit team werd de “titel” behaald.

digitaal, alles moest uitgetypt worden om naar de drukker te gaan. 
De activiteitencommissie staat ook nog op haar CV, voor de bazar 
naar Baarle-Nassau om spullen te kopen voor het Rad van Avontuur, 
grabbelton, enveloppe trekken en noem maar op... Een heel gezellig 
gebeuren die Bazar... en alles ten behoeve van haar cluppie!
Enkele jaren terug was ze leider van het team van dochter Nena, met 
als hoogtepunt het bijna behalen van de beker. De meiden werden 
goeie 2e.
Tegenwoordig verzorgt ze de ledenadministratie en alles wat hierbij 
om de hoek komt kijken ,om maar een voorbeeld te noemen: het 
speelgerechtigd laten blijven van spelers door het verlengen van 
de pasjes. Nu staat ze aan het begin van een nieuwe uitdaging: het 
secretariaat van Siveo ‘60. Naar mijn mening: iets dat op haar lijf 
geschreven is!

Eric is ongeveer op 8 jarige leeftijd begonnen met “ballen”, in de E 
toen nog op groot veld met een lage lat in het doel. Ook de ballen 
waren kleiner als nu maar wel even zwaar.. echte pupillenballen. 
Pas toen broer Fergus ging voetballen kwam er een F-pupillen bij de 
KNVB.
In de D en C voetbalde hij ook regelmatig tegen nicht Carola, al was 
het dan als oefenwedstrijd tegen de dames..
Ook Eric kon al snel het woord Siveo zeggen, als klein jochie ging hij 
iedere zaterdag met z’n vader mee, die in het 1e voetbalde. Maar ook 
bij de Siveo-kantine aan de Hoofdweg verveelde je jezelf nooit. 
Lotenboekjes verkopen, een taak op een al jonge leeftijd. Het was 
altijd balen als SIVEO 1 verloor, maar voor de lootjes verkoop waren 
dat gouden tijden.... de tegenstander nam ze dan gretig af!
Een ware beleving was het kampioenschap van SIVEO 1, zeker 
de laatste competitiewedstrijd in 1978 tegen Perkouw. In een van 
de allerlaatste minuten werd er door Wim de Kruijf gescoord vanuit 
een penalty... wat een overwinning en wat een happening. Zeker de 
daaropvolgende beslissingswedstrijd op neutraal terrein tegen we-
derom Perkouw was spannend tot in de verlenging Martin Verhage de 
winnende treffer scoorde. Wat een feest en supertrots dat mijn vader 
meedeed, vanaf dat moment een droom om zelf ooit waar te maken. 
Nooit gedacht dat in 2000 die droom nog uit zou komen ook. Met 
trainer en aanjager John Zonderop werd het een schitterend seizoen 
samen met Fergus in het eerste. We hadden een elftal wat voelde als 
vriendenteam en met een super kampioensfeest werd het seizoen 
afgesloten, onvergetelijk.

Heeft Carola een beste lijst met “verdiensten”, Eric doet niet onder: 
ook Eric droeg zijn steentje bij aan de bardienst toen met neef Hans 
tijdens de klaverjasavonden.. enne dat waren echt geen vroeger-
tjes! Later gevolgd door vele jaren op zaterdagochtend samen met 
Sander van ‘t Hoff. Verder was hij een jaartje leider van het 1e, met 

In het laatste Siveo Nieuws van dit jaar wil ik onze nieuwe secretaris en voorzitter aan 
u voorstellen. De meeste geel-blauwen zullen hen ongetwijfeld al lang kennen maar 
voor degene die nog niet zolang rondscharrelen op de “Beemd” is het misschien toch 
wel prettig om iets van onze nieuwelingen te weten.

Siveo was zo onderhand het kernwoord bij de familie thuis, vader Jan 
had het er maar druk mee, hij was wedstrijdsecretaris, op vrijdag-
avond werden de teams ingedeeld, de opstelling van de teams inge-
vuld op een wedstrijdkaart waarop aangestreept werd welke positie 
desbetreffend teamlid had. Carola vertelt dat zij ook mocht meehelpen 
de kaarten in te vullen maar dat deze achteraf nogmaals door de 
handen van pa gingen of alles goed was ingevuld... want stel je voor 
dat er iemand op een foute positie aangestreept was! Daarna was het 
tijd om de kaarten nog even door de brievenbus te doen...
Ook lobbyde pa-lief bij menig jongeman in Zegveld en de Meije om 
toch maar lid te worden van de geel-blauwen.
Carola was wel bijna elke zaterdag bij Siveo te vinden..

Het gebeurde nog wel eens dat zij Klaas Biezepol moest gaan wek-
ken in de caravan. Klaas deed nl. ook best het een en ander voor de 
club maar sliep wel eens net te lang?!
Niet alleen was ze “ballend” bij de club te vinden, ook als vrijwilliger 
deed ze heel wat taken:
Bardienst draaien op donderdagavond samen met Anita en Hanneke 
van Doorn en dat kon soms flink laat worden.. wat kunnen sommigen 
toch verschrikkelijk “plakken”. Ook nu draait Carola nog elke 5 a 6 
weken mee in het barrooster.
Zij was redactielid en dat was flink aanpoten, niets ging er in die tijd 

Ad Hoogerbrugge als trainer. De afgelopen 8 jaar, ongeveer nadat 
Jos de Jong er mee stopte, was Eric met veel plezier leider van onze 
“reserves” samen met vader Martin als vlagger. Dit seizoen is hij 
ermee gestopt, de combinatie van het 2e met de D van Stan en het 
voorzitterschap is helaas niet te doen. Zijn vader gaat echter nog 
gewoon door als vlagger van dit team, iets wat Martin ook al jaren 
voor zijn rekening neemt.  Vanaf half jaren ‘80 is Eric als redactielid bij 
ons clubblad betrokken en vertelt ook dat het nu stukken simpeler is 
dan in zijn beginperiode, geen typemachine meer maar alles digitaal! 
Vroeger waren er nog wel eens ellenlange redactievergaderingen, 
eerst bij Ruud en Carola, later bij René Hoogerbrugge en Dick van 
den Hoeven. Toen zijn zoon Stan z’n entree maakte in de F werd Eric 
leider en trainer van dit team, de speeltijden van de F en later ook 
de E waren goed te combineren met die van het 2e. In de D werd dit 
steeds moeizamer. Als trainer is hij nog steeds betrokken bij de D1, 
daarnaast gaat hij uiteraard elke wedstrijd kijken of vlaggen.
Een niet te verwaarlozen taak van hem is het wedstrijdsecretariaat, 
iets wat de ene keer meer tijd vraagt dan de andere keer maar toch 
wel èèn van de belangrijkste taken binnen een club is. Vanuit deze 
functie werd hij tevens lid van de TC, maar nu met zijn functie als 
voorzitter heeft hij voor deze commissie bedankt, dit gaat niet zo goed 
samen met zijn huidige nieuwe functie: voorzitter.
Beide van den Hoevens beginnen aan een nieuwe uitdaging bij Siveo. 
Kon het niet laten om te vragen: “Waarom Siveo?” Intikkertje natuurlijk 
... hun antwoord: De kleuren geel-blauw he vinden we zo mooi, Siveo 
is een club waar ze zich van jongs af aan al thuis voelen!

Of ze nog doelstellingen hebben?
Toen Eric in mei gevraagd werd, vroeg Wendy hem hetzelfde.. Alles 
moet blijven lopen zoals het nu loopt, en dat is over het algemeen 
goed. Siveo moet gewoon Siveo blijven, een plek waar iedereen zich 
thuis moet kunnen voelen... Er zijn altijd verbeterpunten te vinden en 
die zal hij zeker ook aanpakken... maar niet te vooruitstrevend zijn, 
doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg vindt hij.
Verder wil hij een “zichtbare” voorzitter zijn, gemakkelijk aanspreek-
baar voor mensen.
Carola doet liever dingen op de achtergrond. Er is werk zat achter 
de schermen dat is meer haar “ding” maar zal wel elke zaterdag een 
moment in de bestuurskamer te vinden zijn zodat ze ook te vinden is 
voor een praatje en gesprek. Iedereen moet weten wie je bent... het 
idee ook geven dat je er altijd voor iedereen bent..
Van huis uit kent ze de functie door en door, haar vader heeft jaren 
lang deze taak op zich genomen...

We eindigden dit “babbeltje” met een knipoog van beiden: 
De van den Hoevens gaan door en leven voort bij Siveo’60!!

Margriet VermeijCarola in het damesteam, staande 2e van links.

Eric in het kampioensteam, zittend 2e van links. 

SIVEO-dames
1985-1986

SIVEO-1 1999-2000
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Toernooien 2016 
We zijn weer gestart met de organisatie van de 
toernooien voor 2016.

Volgend programma is inmiddels bekend,– uiteraard 
onder voorbehoud. Ook wij worden nog regelmatig 
verrast naarmate de toernooien dichterbij komen – 
houdt dus altijd onze toernooi-website in de gaten 
voor actuele informatie: 
www.siveo.nl > Programma > Toernooien.

Thuistoernooien:
21 mei – ’s ochtends – Voor alle 4 de F teams
27 mei – vrijdagavond –Voor de A1 en MB1  
(met afsluitend een disco voor alle deelnemers)
28 mei – ’s ochtends – Voor de E1, E2 en MD1
28 mei – ’s middags – Voor de D1 en D2
4 juni – ’s ochtends – Voor C1 en C2

Uittoernooien: 
Siveo MB1 gaat op bezoek bij WVC op 21 mei
Siveo C1 gaat op bezoek bij Altior op 28 maart
Siveo C2 gaat op bezoek bij MMO op 28 mei
Siveo D1 gaat op bezoek bij DSOV op 26 maart
Siveo D2 gaat op bezoek bij Altior op 26 maart
Siveo MD1 gaat op bezoek bij WVC op 21 mei
Siveo E1 gaat op bezoek bij TAVV op 30 april
Siveo E2 gaat op bezoek bij TAVV op 30 april
Siveo F1 gaat op bezoek bij MMO op 28 mei
Siveo F2 gaat op bezoek bij TAVV op 30 april
Siveo F3 gaat op bezoek bij KDO op 26 maart
Siveo F4 gaat op bezoek bij MMO op 28 mei

Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn, 
laat het ons weten.

Toernooicommissie Siveo ’60 
Ton Westerop (0348-691774)  
Bernie Beiboer (0348-413700)

HOGE SCORES BIJ 
KLAVERJASSEN 
Op vrijdag 16 oktober werden er aan de negen tafels hoge scores 
gehaald. Zo overschreden Petra Woerde en Gerda Machgeels in 
de eerste ronde zelfs de 2500-grens met 2538 punten. Het was 
niet genoeg voor een topplaats in de eindklassering. 

Uitslag: 
1. Bram Angenent en Bep van Amerongen 5311 punten
2. Ria Mulder en Lucy de Bruin 5226 punten
3. Eric van den Hoeven en Jan van Amerongen 5108 punten
4. Dolf Muller en Dirk de Jong 5101 punten
5. Petra Woerde en Gerda Machgeels  5020 punten
P. Ineke Voorend en Leo Pouw 3467 punten

De volgende klaverjasavonden zijn op 18 december 2015, 15 
januari 2016, 19 februari 2016, 25 maart 2016 en 15 april 2016.

Dick van den Hoeven

TRAINING  
SIVEO-VROUWEN !
Het vrouwen team van Siveo traint elke woensdag onder leiding 
van Martin Hoogerbrugge. Helaas lukt het hem niet meer om dit 
te doen. Daarom zijn we nu op zoek naar een aantal mensen 
die het leuk vinden om eens in de zoveel tijd een training voor 
een groep enthousiaste vrouwen te verzorgen. We trainen op 
woensdag van 19.45 uur tot 21.15 uur.
Lijkt het je leuk om dit eens in de zoveel tijd te doen, of wellicht 
een keertje, dan hoor ik dat graag! Als je het liever niet alleen 
doet, kun je ook met iemand samen de training verzorgen. Het 
lijkt ons heel leuk om zo weer wat nieuwe inzichten te krijgen!
Dus lijkt het je leuk, neem dan contact op met mij of Siveo.
Dat kan via de mail bea_van_amerongen@hotmail.com of via 
de T.C. zie colofon.

Namens de vrouwen van Siveo heel erg bedankt!
Bea.

Op 2 november 2015 is onze oud trainer Ep Cnossen op 82-jarige leeftijd overle-
den. Ep heeft eind jaren zestig, begin jaren zeventig een aantal jaren met succes de 
scepter gezwaaid over de Siveo selectieteams. Hij stond bekend om zijn uiterst en-
thousiaste inbreng, niet alleen als trainer maar daarvoor ook reeds als speler van de 
hoofdmacht van Sportlust. Met Ep Cnossen bereikten de Siveo-vlaggendragers het 
eerste kampioenschap in de historie. Wij plaatsten in een eerdere editie dit jaar nog 
een fraaie teamfoto (met Ep Cnossen als trainer) bij het overlijden van Rijk Verkerk. 
Wij wensen zijn vrouw Wil en (klein) kinderen de benodigde sterkte om dit verlies te 
verwerken. 

Dick van den Hoeven
 

EP CNOSSEN OVERLEDEN

Oproep 
Toernooicommissie ...
Vanwege het vertrek van Elbert Stoof is de 
Toernooicommissie (Elbert bedankt voor je inzet!) 
hard op zoek naar nieuwe leden. Wie zoeken we? 
Iemand met liefde voor de club, die er van houdt 
om op de toernooidagen alles SAMEN MET ONS 
te regelen, zodat de toernooien goed verlopen, 
maar ook iemand die goed kan bellen, e-mailen 
en organiseren, zodat er op de toernooidagen 
tegenstanders, scheidsrechters, bekers, ballen, 
vreugde en ontspanning, enz in voldoende mate 
aanwezig zijn.

Meer informatie?
Neem contact op met Ton Westerop (0348-691774) 
en/of Bernie Beiboer (0348-413700)

GEFELICITEERD!
Onze gelukwensen gaan naar:
- Maritsa Venhof en Gerben Groenendijk, met de geboorte van 
hun zoon Luuk. Het broertje van Mats werd geboren op 16 
september 2015;
- Nick en Elna van Ginkel, bij wie op 5 november 2015 ook een 
zoon werd geboren. Het broertje van Toby en Bente heet Luca. 
- Mirjam Beukers-Nap en Robert Beukers, met de geboorte van 
hun dochter Juul. Het zusje van Sil werd geboren op 12 december 
2015

Veel geluk en voorspoed toegewenst namens het geel-blauwe 
cluppie!

WEER NIEUWE 
SCHEIDSRECHTERS
Het is bij de jeugd weer gelukt om een drietal scheidsrechters 
toe te voegen aan het corps van vele vrijwilligers die al fluiten 
voor de club. Het zijn Jelle Lagerweij, Michal Zydek en Rob 
Hoogeveen. Deze jongens hebben al enige wedstrijden 
gefloten met goed gevolg en daar zijn we bij SIVEO heel blij 
mee; het is goede aanvulling bij de jeugd. En bij deze doe ik 
een oproep aan al degene die naar de wedstrijden komen 
kijken. Houdt de fluiters in ere, ook al zullen ze ook weleens 
een foutje maken. Bedenk dat een scheidsrechter er echt geen 
belang bij heeft om bewust verkeerd te fluiten. We hebben de 
referees heel hard nodig om de wedstrijd in goede banen te 
leiden.

Wij wensen alle scheidsrechters nog vele plezierige wedstrijden 
bij Siveo toe.

Namens Siveo,
Coördinator Rinus Hoogerbrugge

De drie nieuwe scheidsrechters (vlnr: Jelle Lagerweij, Michal  
Zydek en Rob Hoogeveen) met coördinator Rinus Hoogerbrugge. 

LEDENMUTATIES 2 
HALFJAAR 2015:
Nieuw: 
Stanley Blok, Marco Verhage, Robin Breedijk, Annita 
van Vliet (trainend lid), Wilfred Hermans (trainend lid), 
Marion Vergeer (trainend lid)
Overschrijving van andere club: Rachel Groenendijk 
(van Sportlust ‘46)
Van spelend naar rustend lid: Peter de Jong en Daniel 
Voorend
Van rustend/trainend naar spelend lid: Jelle Blonk en 
Frank de Kruijf
Het totaal aantal leden komt hiermee op 390.

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

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

Carola Hageman
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EIN WUNDERSCHÖNES 

FEST!
Het geel/blauw werd na het douchen vervangen door der 
lederhösen en ook de dames verschenen in originele Duitse 
Dindle jurken. De DJ zette de Schlager muziek op. In de 
kantine waren lange Duitse biertafels neergezet en gehuurde 
bierpullen hadden gretig aftrek. Ook aan de innerlijke mens 
was gedacht. Buiten was een snack kraam neergezet, waar 
heerlijke Duitse broodjes worst en patat werden verkocht.
Kortom een ouderwets gezellig SIVEO feest, dat zeker voor 
herhaling vatbaar is. Voor dit kalenderjaar was dit het laatste 
feest van onze AC, de laatste activiteit is boutklaverjassen op 
vrijdagavond 18 december.
In het nieuwe jaar zijn we weer van de partij met op zaterdag 
2 januari het snerttoernooi. Kom gezellig een balletje mee 
trappen, snert eten of proosten op het nieuwe jaar!

De Activiteitencommissie, 
Wendy van den Hoeven

Siveo-1 bij winterstop op 
een knappe 2e plaats

De eerste duels voor Siveo waren ook bepaald niet eenvoudig en dan 
mocht het bij de seizoenouverture tegen Alphia bepaald nog niet mop-
peren. Waar er feitelijk evenwicht was pakten onze geel-blauwen toch 
met enig fortuin de 3-2 winst. Daarop volgde een wat schlemielige 0-1 
nederlaag tegen Woubrugge en een wel terechte 0-2 nederlaag tegen 
het later ongenaakbaar lijkende Nieuwkoop. Met de terechte draw in 
de derby bij Sportief kwam min of meer de ommekeer. 

Daarna werd er geen puntverlies meer geleden. Acht achtereenvol-
gende zeges, met soms duidelijke uitschieters, zoals in de eerste helft 
tegen Gouda en de tweede helft tegen Kamerik. In die fases 

moet hoofdcoach Herman Verrips het team hebben gezien wat hij 
heel graag voor ogen heeft. Met veel druk naar voren werd de tegen-
stander vrijwel geen moment de mogelijkheid geboden om in de 
wedstrijd te komen. We oogden gewoonweg veel frisser dan de 
tegenstander en zo blijken de pittige trainingssessies vruchten af te 
werpen.

Als we dat ook na de winterstop kunnen blijven etaleren kan er nog 
een mooi vervolg van de competitie in het verschiet liggen. 

Dick van den Hoeven

Onze vlaggendragers verkeren de laatste tijd in een duidelijke flow. Na een wat 
moeizame seizoenstart hebben zij inmiddels heel stevig de 2e plaats in handen.
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In september zijn we weer begonnen met een nieuw seizoen van 
de puppyvoetbal. Dit maal hadden we 13 aanmeldingen van jonge 
enthousiaste jongens en meisjes welke 10 zaterdagen van 9 tot 10 
lekker tegen een balletje kwamen trappen. 
Het is bij de puppy’s de bedoeling om ze spelenderwijs kennis te 
laten maken met het spelletje. Zo beginnen we eerst altijd met een 
goede warming up om vervolgens een kort tikspelletje te doen. 
Daarna begint het echte werk en gaan we aan de slag met een bal. 
Dit doen we altijd in de vorm van dribbelen met een bal of ingooien 
maar ook door spelletjes te spelen zoals ballenboel. Bij dit spel liggen 
er een tiental ballen op de middenlijn en beginnen de 2 teams elk op 
de achterlijn. Na het fluitsignaal rennen beide teams naar de ballen 
en moeten ze zorgen dat er na 3 minuten zo min mogelijk ballen aan 
hun zijde liggen en dit team wint dan. 

Daarna is het altijd even tijd voor de puppy’s om bij te komen. Dus 
dan nemen we even een korte drinkpauze om vervolgens weer 
volop te kunnen deelnemen aan een partijspelletje. Hier kijken 
alle puppy’s altijd erg naar uit en het gaat er dan ook zeer fanatiek 
aan toe. Na 10 trainingen hebben de puppy’s voldoende geleerd 
om hun welverdiende puppydiploma te mogen ontvangen. En 
hiermee hebben we wederom een succesvol seizoen puppyvoetbal 
afgesloten. Bij deze wil ik alle puppy’s en de trainers bedanken voor 
hun inzet en hopelijk tot na de winterstop.

Wiljo Fierens

Bovenste rij vlnr.:  Davy Lekx, Nick van Ginkel, Ariën Beukers, Wiljo Fierens
Middelste rij vlnr.: Sven Versluis, Jurre Spaanderman, Siep Ton, Toby van Ginkel, Owen van Dam, Stef van Niekerk, Semm Lyndersay
Onderste rij vlnr.: Sem Donselaar, Marloes Schalkwijk, Samuel Gerulis
Missende spelers: Nesri Sarrou, Niels Beukers, Seb van Eijk

De jonge honden 
van  SIVEO’60

WEER BIJZONDERE 
AANKOMST VAN SINT 
EN PIETEN….
Vrijdagavond 27 november was het een drukte van jewelste op 
de Beemd. Wat was het geval? Ook dit jaar had de Sint Siveo 
laten weten dat hij weer tijd had kunnen vrijmaken om ons 
cluppie te bezoeken. Geheel in lijn met de voorgaande jaren 
was ook deze keer weer gekozen voor een opmerkelijke entree. 
Terwijl Gijs Breedijk onze talenten van de F en de puppies 
een pittige warming up voorschotelde, werd de Sint met zijn 
pieten afgeleverd door een heuse Unimog met aanhanger, 
bestuurd door Corno de Leeuw. Op de aanhanger een riante 
picknicktafel met daaraan de door Sint streng geselecteerde 
voetbalpieten. 

Na een hartelijk welkom aan de Sint en zijn pieten mocht elk 
team een potje voetballen tegen de Spaanse bezoekers. Ook 
mochten onze kleine kanjers enkele penalties nemen op de 
keeper van ons eerste elftal, Erik Streng. Joost mag weten hoe 
de Sint ooit heeft kunnen besluiten om juist deze pieten mee te 
nemen naar Zegveld, want evenals bij de vorige edities bakten 
de pieten er weer helemaal niets van. Elke wedstrijd werd 
verloren. Nadat de wedstrijden waren gespeeld en de penalties 
genomen waren, werd het tijd om naar een warme kantine 
te gaan. Onder het genot van een heerlijke limonade en het 
strooigoed van de pieten vond Sint het de hoogste tijd worden 
voor kado’s. Elk team kreeg een groot pakket met daarin voor 
elke spe(e)l(st)er, train(st)er en leid(st)er een mooie mok met 
logo. Na enkele liedjes en lovende woorden van de Sint was 
het afscheid bijna aanstaande. Voordat de Sint met zijn gevolg 
daadwerkelijk ons complex verliet, werd iedereen door onze 
huisfotograaf Ton van Westerop vastgelegd op een mooie 
groepsfoto. Alles bij elkaar een zeer geslaagde avond! Tot 
slot willen wij de overige niet bij naam genoemde vrijwilligers 
bedanken voor hun werk achter de schermen!

Namens de jeugdcommissie, 
Corné Kuijer
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Siveo-E1, 
het enthousiasme 
straalt eraf !!
De E1 is een leuke mix van jonge gasten 
die menig tegenstander met doelpunten 
weet te verrassen.
Benieuwd naar dit jonge enthousiaste 
team? We stellen ze graag aan jullie voor, 
maar kom ze zeker ook eens zien!

Het team:
Niemand komt voorbij Kees, onze kanjer in 
de verdediging. Klapt er hard in als het nodig 
is en maakt regelmatig een coole sliding!
Hugo, een snelle speler die kan verdedigen 
als geen ander. Komt ook nog eens 
hartstikke goed op tot het doel van de 
tegenstander!
Bram, een echte verdediger die ook graag 
op doel staat. Staat hij op scherp , dan is er 
geen bal die hem voorbij gaat!
En dan verdediger Marijn, wat kan die naar 
voren stormen zeg. Heeft ons verlaten voor 
de D2, wat een dikke pech! 
Een harde werker, goed schot in de benen 
en één die overal kan staan? Dan moet het 

Siveo F1, een  
team met grote  
betrokkenheid !! 
Siveo-F1 is een ploeg om trots op 
te zijn. Het team is het seizoen sterk 
begonnen met een keurige 3e plaats in 
de bekercompetitie. En, er is enorme 
betrokkenheid.

Het team:
Rick: Sinds jaar en dag een betrouwbare 
sluitpost met als specialiteit een fantastische 
uittrap. Tegenwoordig tevens gedreven 
middenvelder met een goed blok. Overigens 
heeft hij als extra voordeel dat hij bij extreem 
koud weer extra goed presteert.
Jack: Bij het stratenvoetbal gekroond tot 
penaltykoning van Siveo. Beschikt over een 
prima timing als laatste man. Daarnaast 
onze andere keeper (2e helft). Goede 
reflexen op de lijn en altijd in voor een snelle 
voortzetting van het spel. 
Fay: Deze kanjer is bijna overal inzetbaar! 
(keepen is niks voor dames). Haar 
doelpunten smaken duidelijk naar meer, dus 
een geduchte concurrente voor de jongens 
in de voorhoede. 
Job: Ontwikkeld zich dit seizoen sterk als 
voetballer. Waarschijnlijk door het vele 
oefenen thuis met zijn vader (of moeder). 
Specialiteit is het “balletje onder de voet”. 
Roel: Gebruikt beide benen dus goed 
inzetbaar op zowel rechts als links. Heeft als 
geheim wapen altijd een perfecte sliding in 
huis. 
Brain: Bewaard steeds beter de rust in de 
16 waardoor zijn toch al goede schot nog 
beter tot uiting komt. Is al ver met zijn inzicht 

Siveo-E2, 
wennen aan een 
hoger niveau !!
Het E2-team werd vorig jaar nog 
kampioen als F1. Maar nu krijgen we echt 
de “ballen om onze oren”.
De spelers doen hun uiterste best maar 
helaas blijft de winst nog uit. 
Wel houden we gelukkig heel veel 
plezier in het spel wat natuurlijk ook erg 
belangrijk is.

Het team:
Frank Balvert heeft dit seizoen al lekker een 
keer kunnen scoren. Hij staat erg graag 
in de spits maar is vooral ook een goede 
verdediger.
Julian Splinter staat vaak op het middenveld, 
spits moet hij helemaal niets van hebben. 
We zien hem groeien in de wedstrijd.
Niels Balvert is inmiddels een vertrouwde 
spits die op zijn tijd ook lekker scoren kan.
Joëlle Würsten is de verdediger van ons 
team. Wat een kanjer zeg, die loop je niet 
zomaar voorbij.
Sanne Balvert staat ook vaak spits en haar 
eerste doelpunt ligt op de loer. Ze gaat 
steeds meer durven en laat zich niet zomaar 
omver lopen.
Levi van der Arend heeft veel als keeper 

Trainers van Siveo 
F2 genieten van 
hun kanjers !!
Siveo F2 heeft een mooie voorcompetitie 
gespeeld waar ze eindigde als tweede 
in de poule. Het F2 team is zeer 
gemotiveerd en is hard aan het trainen 
voor de competitie wedstrijden. Een team 
van 8 top spelers. De trainers van de F2 
genieten van het plezier dat de spelers 
hebben bij Siveo en hebben daarom ook 
alle reden om enorm trots te zijn op deze 
kanjers J.

Het team:
Lotte is het enige meisje in ons team en doet 
zeker niet onder voor de jongens. Zij is een 
fanatieke en leergierige speler. Ze speelt 
graag voorin als spits, maar ook af en toe als 
keeper. Dit seizoen is het ook al een aantal 
keer gelukt om te scoren. Lotte vindt voetbal 

vast en zeker over onze Mike gaan!
Bastiaan, een geweldige middenvelder die 
goed weet aan te vallen, scoort snel en weet 
heel goed raad met alle ballen!
Een fantastische spits en keeper in één, dat 
is Tim. Hij heeft het nu door een blessure 
ook op doel gelukkig goed naar zijn zin!
En dan is daar Nick, scoort graag en veel en 

en toont dit ook goed door de anderen te 
coachen.
Robbe: Onze supersnelle buitenspeler met 
een scherp oog voor zijn medespelers. Kan 
ook moeiteloos op andere plekken uit de 
voeten. 
Menno: Komt uit een echte voetbalfamilie. 
Is achterin de koning van de goede timing 
en heeft een sterk schot. Krijgt langzaam 
steeds meer drive naar voren. 
 
De enorme betrokkenheid van ouders en 
trainers zijn ook zeker het vermelden waard 
en vormen de basis van alle succes! Niks 
is teveel. Weer of geen weer, trainingen 
gaan altijd door. De kleedkamer is altijd vol 
met helpende handen en bij uitwedstrijden 
beschikken we over net zoveel auto’s als dat 
we spelers hebben.

doet dat geweldig goed. Een echte spits die 
in de wedstrijd graag wat ballentrucs doet!
Later kwam Stanley, een super aanwinst 
voor ons team. Snapt heel goed hoe het 
spelletje werkt en laat regelmatig een 
doelpunt zien!

Hans van Eijk 

Trainers en ouders zijn ook zeer begaan 
met het verloop van de wedstrijd zelf. 
We beschikken hierdoor eigenlijk over 
een stuk of tien extra coaches. Spelers 
zijn inmiddels meesters geworden in het 
razendsnel schakelen tussen de enorme 
verscheidenheid aan aanwijzingen die ze 
mee krijgen. We hebben zelfs ervaren dat 
bepaalde wijzigingen in de opstelling kunnen 
leiden tot een nationaal debat!!! Zowel in het 
veld als eromheen.
Dit tekent maar weer eens het geweldige 
fanatisme en de betrokkenheid bij iedereen 
binnen Siveo F1. Alles bij elkaar een meer 
dan geweldige groep waar we met veel 
plezier onze energie in steken!
 
Ronald de Jong en 
Jeroen Groot Bruinderink

in het doel gestaan. Pas wilde hij een keer 
spits en dat was direkt raak! Eerste doelpunt 
voor Levi
Juup Ton staat vaak middenveld en presteert 
het dan nog om topscoorder te zijn van ons 
elftal!
Christian Bakker is een trouwe verdediger 
die zich echt niet zomaar het veld uit laat 

slaan. Kan heel goed de bal afpakken van 
zijn tegenstander.

Linda Balvert en Richard Bakker

Siveo-E1

Siveo-F1

Siveo-E2

Siveo-F2

zo leuk dat zij ook samen met haar vader 
oefent in hun woonkamer.
Dave laat zien dat hij het ontzettend leuk 
vindt om te voetbalen. Hij is eigenlijk overal 

inzetbaar in het veld en vindt het leuk om 
zowel te spelen als te keepen; beide gaan 
hem heel goed af en maakt hem waardevol 
voor het team. Dave is overal te vinden op 
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het veld en helpt zowel in de verdediging als 
de aanval. 
Mike heeft heel veel kracht in zijn benen, en 
dat zie je terug in zijn loeiharde schot. Als 
Mike de bal raakt dan gaat die heel ver terug 
het veld in. Mike vindt het leuk om te keepen 
en te verdedigen, hij is zeker niet bang voor 
de tegenstander en heeft al een aantal keren 
kunnen scoren voor het team met zijn lange 
afstandsschot.
Corné heeft zijn plekje binnen het team 
gevonden. Door zijn ervaring en energie 
helpt hij het team naar een hoger niveau 
te komen. Corné neemt alle corners en 
weet deze mooi te positioneren zodat 
een teamgenoot er iets mee kan. Corné 
is een spits die het ook leuk vindt om de 
tegenstander uit te dribbelen, dit gaat hem 
vaak goed af. 

Ian is een hele goede en sterke verdediger 
van de F2. Als de tegenstander richting zijn 
doel komt, gaat Ian daar recht op af met als 
enige gedachte “de bal moet weg” en dat 
gaat vaak heel goed. Als Ian zijn kans ziet, 
is hij ook af en toe te vinden in de buurt van 
het doel van de tegenstander om een mooie 
goal te maken.
Ruben heeft tijdens de training zijn 
sleutelbeen gebroken en kon daarom 
helaas een aantal weken niet meespelen. 
Gelukkig is hij weer terug en maakt een 
mooie comeback binnen het team. Ruben 
is gemotiveerd en werkt heel hard in de 
verdediging. Ruben is een van de oudste 
in het team en vindt het leuk om samen te 
spelen.
Sam is een middenvelder die goed kan 
anticiperen op de tegenpartij. Hij doet zijn 

best om de bal over te spelen naar de 
spitsen, waagt af en toe zelf ook een schot 
op het doel, en met succes! Zijn voorliefde 
voor Ajax steekt hij niet onder stoelen of 
banken. Zo is hij ook dit seizoen tijdens de 
training te bewonderen in zijn mooie Ajax 
tenue.
Liam is als jongste de spits van het team en 
schiet pijlsnel over het veld. Als hij eenmaal 
los komt van de tegenpartij is hij niet te 
stoppen en weet met behulp van de rest van 
het team mooie goals te maken. Hij heeft 
energie voor tien en daarom zie je hem ook 
mee verdedigen als het nodig is. Waar de 
bal is, is Liam en zo legt hij bij een wedstrijd 
behoorlijk wat meters af.

Adam Lindersay, Petra Woerde en 
Miquel van Dam

Siveo F3 na  
moeilijke start  
helemaal  
opgestaan !!
Het gezellige F3 team bestaat uit 7 
jongens en 1 meisje en wordt geleid en 
getraind door 3 enthousiaste meiden.
Begin van het seizoen zijn we, zoals de 
meeste beginnende F-teams, gestart 
met één keer in de week trainen. Maar 
het ging zo lekker en we merkten dat de 
meesten het wel aan konden dat we naar 
twee keer in de week trainen zijn gegaan. 
We zien duidelijk de vooruitgang, zowel 
qua balcontrole als conditie.
Na een moeilijke start met de 
bekerwedstrijden, waar alles werd 
verloren met hoge cijfers, heeft de F3 zijn 
plek nu zeker gevonden in de competitie 
en staan zelfs, op moment van schrijven, 
eerste. 

Het team:
Noud Verweij: Onze ervaren haas van het 
veld, vorig jaar spelend in de toenmalige 
F3. Hij heeft ons eerste doelpunt achter zijn 
naam geschreven en we weten dat er nog 
velen gaan volgen.
Damian Verburg: De bal in het net schieten 
is aan hem wel besteed, maar 1 helft per 
wedstrijd weet hij ze gelukkig ook vaak uit 
ons eigen net te houden.
Lieke van Vliet: Onze vaste keepster, ook 
vorige jaar spelend in de toenmalige F3. Zij 
verdedigt de ene helft ons doel, maar weet 
in de andere helft zeker ook het andere doel 
te vinden. 
Stef Franssen: Onze aanvoerder, tevens 
weet hij als laatste man goed de tegenpartij 
bij ons doel weg te houden.

Ward Franssen: De wervelstorm van de F3. 
Overal op het veld is hij te vinden en helpt 
daar waar hij nodig is. Zeker als onze laatste 
man verderop in het veld loopt weet hij goed 
die plek over te nemen. Misschien is dat het 
geheim van een tweeling zijn.
Bram Pak: Onze dromer en clowntje van het 
team, maar kan ook zeer verrassende acties 
maken.
Tim Beukers: Onze diesel van het team, 
begin van het seizoen kwam hij langzaam 
op gang, maar nu hij op gang is weet hij 
elke wedstrijd het doel te vinden en helpt 
het middenveld en voorhoede goed met 
voorzetten.

Joeri Splinter: Een middenvelder, die zijn 
mannetje wel staat, maar ook op keeper al 
een keer zijn talenten heeft laten zien.

Raquel Verburg, Sylvia Bloemendaal en 
Karin Beukers

Siveo-F3

Siveo-F4,  
een hecht en  
enthousiast  
team !!
De F4 is het jongste team van Siveo. 
Het is in een hele korte tijd een hecht en 
enthousiast team geworden.
Ook al wordt er nog niet veel gewonnen, 
elke wedstrijd hebben ze het leuk en 
sportief met elkaar. Je ziet ze per week 
groeien. In het begin van het seizoen 
waren ze graag met elkaar op de zelfde 
plek, nu nemen ze allemaal hun positie in 
het veld waar ze zich het prettigst voelen.

Het team:
Mike de Roo is een echte verdediger en pakt 
elke wedstrijd die verantwoording. Met een 
hard schot probeert hij de bal zover mogelijk 
bij het doel vandaan te houden. Hij is onze 
linksbenige joker.
Joël Kastelein is zowel de spits als de 
verdediger. Hij wil overal tegelijk zijn en weet 
heel wat doelpuntjes te scoren.
Nick Beuckens is een middenvelder Hij is fel 
en pakt graag de bal van de tegenstander af.
Met zijn snelheid is hij de tegenstander 
regelmatig te snel af, en hij weet dan ook 
nog weleens te scoren.

Matthias Vennik is klein maar dapper. Hij is 
altijd te vinden waar hij nodig is. Gaat steeds 
de confrontatie aan, maar ook als keeper 
staat hij zijn mannetje.
Fynn van Niekerk is de jongste van het stel. 
Hij is graag de keeper en doet dat ook goed. 
In het veld is hij de prater. Als het slecht gaat 
zegt hij tegen iedereen “jongens we hebben 
een plan nodig”.
Gijs van Kippersluis is meestal wel de 
laatste man. Als iedereen de bal laat gaan 

is hij degene die hem nog probeert tegen te 
houden.
Daniël Groenendijk is een echte 
middenvelder. Hij heeft een goed schot in 
zijn benen en weet daarmee de spits te 
vinden. Ook hij pikte al een doelpuntje mee.
Sven Beuckens is ook meestal in het 
middenveld te vinden en weet regelmatig de 
bal van de tegenstander af te pakken. 

Claudia Groenendijk en 
Roland van Niekerk

Siveo-F4
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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)



22 SIVEO NIEUWS 2015 - NR. 4 23SIVEO NIEUWS 2015 - NR. 4

Siveo en Herman Verrips 
gaan verder

Herman Verrips blijft ook volgend seizoen bij Siveo aan het roer staan. 
Beide partijen ervaren een fijn samenwerkingsklimaat. De oudprof van 
FC Utrecht is in Zegveld aan zijn derde seizoen bezig. In beide voor-
gaande seizoenen bereikten onze geel-blauwen de nacompetitie en 
ook nu staan zij weer op een 2e plek. Bij Siveo is er vooral waardering 
voor de wijze waarop Herman Verrips de jongens laat spelen, een 

enthousiaste en frisse uitstraling met aanvallend voetbal. Dat blijkt aan 
te slaan binnen de spelersgroep en ook de trainer zelf voelt daarbij 
een positieve klik. Siveo is verder ook zeer ingenomen met het feit dat 
de rest van de begeleidingsstaf volledig intact blijft.

Dick van den Hoeven

Het team dat Siveo-1 ook volgend seizoen zal begeleiden (op de foto ontbreekt de ook volgend seizoen acterende grensrechter André Voorend).

Scheidsrechter is 
niet alleen leider 
maar ook begeleider

Hij is een alom bekende verschijning op de 
Beemd. Maar de jongste voetballers hadden 
ongetwijfeld niet door dat de scheidsrechter van 
de dag ongeveer 10x ouder was dan de meeste 
spelers. De deze dag 70 jaar geworden Leo 
Pouw ging na Sinterklaasavond (en dus op zijn 
verjaardag) liever een potje fluiten dan binnen 
gebak eten en hij genoot zichtbaar van alle 
spelvreugde om hem heen. En zoals altijd is Leo 
als fluiter niet alleen leider maar ook begeleider. 



24 SIVEO NIEUWS 2015 - NR. 4 25SIVEO NIEUWS 2015 - NR. 4

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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Wedstrijd 
Siveo 1 - Nieuwkoop 1

Datum
03-10-2015

Eindstand
0-2

Balsponsor
Bloemenhuis Pieterse

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

Jouw positie
r.h back 

Leukste positie
r.h back 

Favoriete club
Ajax 

Favoriete speler
Ron Vlaar 

Favoriete speler Siveo
Wesley Voorend 

Man of the match
Bastiaan Brak

Leukste op de pupillendag
scoren als pupil bij de tegen-
stander

Leukste moment van 
de wedstrijd
Wesley greep een tegenstan-
der bij zijn nek en toen ging 
deze met een mooie duikeling 
onderuit 

Gescoord als pupil
mooi via binnenkant paal 

Hobby’s
voetbal / pingpongen op het 
schoolplein 

Favoriete eten
poffertjes met stroop / pannen-
koeken / patat / pizza

Wil je verder nog  
iets vertellen?
in de pauze v/d wedstrijd latje 
tik gedaan met Gerwin & We-
sley 
je krijgt als pupil veel AA drank-
jes te drinken 

Wedstrijd 
Siveo 1 - Gouda 1

Datum
07-11-2015

Eindstand
3-0

Balsponsor
Van Hanswijk Marktkramen

Jouw team/leid(st)er
Richard van der Born & Gerard 
Onderwater & Hans van Eijk

Jouw positie
links midden 

Leukste positie
links midden 

Favoriete club
Ajax

Favoriete speler
Anwar el Ghazi

Favoriete speler Siveo
Perry Voorend 

Man of the match
Wesley Voorend 

Leukste op de pupillendag
aftrap en scoren bij de tegen-
stander 

Leukste moment van 
de wedstrijd
bij doelpunt juichend uit de 
dug-out rennen 

Gescoord als pupil
ja strak langs de keeper ge-
schoten deze was uiteraard 
kansloos 

Hobby’s
gitaar spelen / voetballen / 
grappige filmpjes maken 

Favoriete eten
patat met frikandel / 3d taart 
met marsepein / gegratineerde 
gyros met champignon

Wil je verder nog  
iets vertellen?
de scheidsrechter klopte op de 
deur om aan te geven dat de 
wedstrijd ging beginnen daarna 
renden we allemaal schreeu-
wend de kleedkamer uit 

Wedstrijd 
Siveo 1 - Linschoten 1

Datum
17-10-2015

Eindstand
4-0

Balsponsor
Go Sport

Jouw team/leid(st)er
Richard van der Born & Gerard 
Onderwater & Hans van Eijk 

Jouw positie
Spits

Leukste positie
keeper 

Favoriete club
Feyenoord

Favoriete speler
Dirk Kuyt

Favoriete speler Siveo
Stef Kuijer

Man of the match
Maico van Moorselaar

Leukste op de pupillendag
warming up & inschieten erik 

Leukste moment van 
de wedstrijd
1e doelpunt door Stef

Gescoord als pupil
sprintje getrokken en toen hard 
door het midden gescoord 

Hobby’s
voetballen / spellen op de xbox

Favoriete eten
patat speciaal / mayo incl. lek-
kere frikandel 

Wil je verder nog  
iets vertellen?
pupil zijn is super leuk. geser-
veerde soep van koos is wel 
erg zout 

Maico de Heer 

P
up

il
le

n 
va

n 
de

 w
ee

k Mike van der Born Tim Kalshoven

Siveo wenst iedereen 
fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2016!
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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.
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HOOFDSPONSOR SIVEO 1


