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van de 
redactie

Petje af voor onze vlaggendragers onder de 
inspirerende leiding van hoofdcoach Herman 
Verrips. Zij lijken zich voor het derde ach-
tereenvolgende jaar te gaan plaatsen voor de 
nacompetitie en dat is toch altijd een heerlijk 
toetje. Zo blijft de Beemd tot diep in mei ver-
zekerd van aantrekkelijke wedstrijden en dat 
draagt ook bij aan de kantine-inkomsten.  
Als Siveo-1 een 2e of 3e plaats weet te  

behouden is het verzekerd van een dubbele finalepartij (uit en thuis)  
om een plek in de 3e klasse. Dat gaat dan gebeuren op 21 en 28 mei.  
Alle reden om die data vrij te houden voor een paar leuke en ongetwij-
feld spannende potjes. Dergelijke potjes beleven ook onze reserves, maar 
dan om behoud van het derdeklasserschap.

In dit Siveo Nieuws verder nogal wat aandacht voor nieuws dat mogelijk als 
wat gedateerd wordt ervaren. Wat te denken immers van de start van het 
nieuwe jaar toen onze nieuwbakken voorzitter Eric van den Hoeven een 
2-tal geel-blauwe matadors uitermate terecht in het zonnetje zette. Jan van 
Amerongen werd Lid van Verdienste en de afgetreden voorzitter Rikkert 
Versluis werd benoemd tot Erelid. Het is al even terug, maar dit heuglijke 
feit mag in dit Siveo Nieuws uiteraard niet ontbreken. Het past bovendien 
in de waardering die we toch heel graag willen laten blijken tegenover onze 
vrijwilligers; zie daarvoor ook in dit blad bijzondere bijdragen en aandacht. 
Een heel mooie onderscheiding was er overigens ook weggelegd voor Jan 
de Kruijf, alias de “tank”. De referee ontving de gouden KNVB-speld en ook 
dat nemen we natuurlijk in deze editie op.

In dit Siveo Nieuws treft u verder onder meer het volgende aan:
- een babbeltje met Ariën Beukers, die al sedert de start betrokken  
   is bij het Siveo-puppyvoetbal;
- indrukken van het Goud van Oud feest en het Verenigingenspel;
- het Schoolvoetbal met weer veel Siveo-inbreng;
- Jeugdactiviteiten die in deze periode weer op de rol staan;
- een zeer lezenswaardige bijdrage van een heel bijzonder Siveoteam,  
  ons roemruchte vijfde elftal.

Dan volgen verder nog wat leuke weken voor teams die nog aan een 
kampioenschap ruiken (veel succes!!). En ten slotte de toernooiweken (zie 
www.siveo.nl > Programma > Toernooien), met als grootse afsluiting het 
Stratenvoetbal op 11 juni 2016.

Veel plezier, namens de redactie,

Dick van den Hoeven 

 Deadline volgende inleverdatum:
 16 juni 2016

van de 
voorzitter

De mooiste tijd van het voetbalseizoen is 
alweer aangebroken. Hier werk je als voet-
balteam naartoe, want de prijzen gaan nu 
verdeeld worden. Heerlijk om te zien is dat 
diverse SIVEO elftallen nog bovenin de  
competities meestrijden om de ereplaatsen  
of zich lijken te ontworstelen van degradatie.  
Het zou toch fantastisch zijn als we enkele 
teams kunnen huldigen op De Beemd. 

Bij de senioren heeft ons vlaggenschip goede zaken gedaan voor de 
nacompetitieplaatsen. Het kampioenschap moest het na een ongelukkige 
verliespartij in Nieuwkoop uit het hoofd zetten. Maar de rug is gerecht en 
vooral de zeges op naaste concurrenten Linschoten en Gouda hebben ons 
een mooie uitgangspositie verschaft op de nacompetitie. Indien we 2e of 3e 
eindigen dan kunnen onze supporters alvast 21 en 28 mei in hun agenda 
blokkeren. De SIVEO reserves laten in de strijd tegen degradatie ook hun 
tanden zien en sprokkelen sinds de winterstop belangrijke punten bij elkaar 
om in de reserve 3e kl te overleven. 

Onze oudst spelende leden van VE1 zijn in een felle strijd verwikkeld met 
Woubrugge voor het kampioenschap. Beide teams lijken rechtstreeks op 
een beslissingswedstrijd af te stevenen, met een beter doelsaldo wordt deze 
mogelijk op De Beemd gespeeld.  

Waar bij senioren B categorie bij gelijke stand een beslissingswedstrijd volgt 
daar wordt bij de junioren beslist op doelsaldo. Bij de junioren leek onze  
A 1 crescendo op titelkoers, 2 verliespartijen brachten roet in het eten. De 
A 1 lijkt ook op het juiste moment weer op juiste koers te zitten, maar het 
onderlinge verschil is nog minimaal. Ook onze C2 gaat met een minimale 
voorsprong de slotfase van de competitie in en ontvangt op de laatste speel-
dag de naaste concurrent in eigen huis. Kortom er is de komende tijd op 
sportief vlak nog van alles te beleven bij SIVEO. 

Naast deze sportieve prestaties in de competities zijn er ook tal van andere 
activiteiten om naar uit te kijken de komende periode. Hou hiervoor ook 
op onze website de agenda in de gaten. 
De toernooicommissie heeft in mei weer diverse leuke jeugdtoernooien ge-
pland. Voor de jeugd staat het slaapfeest en de poldersport op het program-
ma. En als super sluitstuk van het seizoen natuurlijk voor alle Zegvelders 
ons jaarlijks terugkerende Stratenvoetbaltoernooi op 11 juni.

Activiteiten:
18 april  Voorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’
22 april  “De jongens tegen de meisjes”
  3 juni  Slaapfeest E en F
11 juni  Stratenvoetbal
17 juni  Medewerkersavond
24 juni  Poldersport D t/m B 

Eric van den Hoeven
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Het is alweer even geleden maar onze nieuwbakken voorzitter Eric van den 
Hoeven zorgde op de nieuwjaarsbijeenkomst van Siveo wel voor enkele 
verrassingen. In zijn speech legde hij nadrukkelijk het accent op het keur 
aan vrijwilligers dat het geel-blauwe zo knap draaiende houdt; dat geeft hij 
overigens ook in dit Siveo Nieuws nog eens aan. Een 2-tal illustere leden 
sprongen er begin dit jaar echter uit. In de sfeervolle kantine op de Beemd 
werd alleskunner en allesdoener Jan van Amerongen benoemd tot Lid 
van Verdienste. Hij is al tientallen jaren bezig met van alles op en rond het 
veld, met de laatste jaren het accent voor het reilen en zeilen in de kantine. 
Daarnaast werd de onlangs afgetreden voorzitter Rikkert Versluis onder 

luid applaus benoemd tot Erelid. Rikkert heeft na een periode als secretaris 
gedurende 9 pittige jaren op voortreffelijke wijze – onder soms moeilijke 
omstandigheden – de scepter gezwaaid over Siveo. 

Voor een verrassing zorgde ook nog de supermarkt Coop Compact 
Bremmer. Bart Bremmer overhandigde een mooie cheque voor 
de Zegveldse jeugd. 

Dick van den Hoeven

Verrassingen op  
Nieuwjaarsbijeenkomst Siveo

advertenties
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Voor deze babbel schoof bij mij 
aan tafel Ariën Beukers. 
Hij stond mede aan de wieg van 
ons Puppy voetbal en is 
nog steeds enthousiast bezig met 
dit onderdeel van ons 
geel-blauwe cluppie.

Arie Alexander Beukers  is geboren in de 
Clausstraat in Zegveld op 13 januari 1984. 
Toen zat ondernemen hem al een beetje 
in het bloed, want direct moest hij al even 
polshoogte nemen in het ziekenhuis in 

Woerden. Ariën is getrouwd met Nicolien en vader van Saar, ze wonen op 
de Hoofdweg in Zegveld, om precies te zijn in de mooie boerderij: “Kerk-
zicht”. In het dagelijks leven is hij werkzaam in het familiebedrijf “Beukers”, 
dat al jaren ons cluppie sponsort. Ariën heeft de aannemersopleiding 
gevolgd na eerst de MBO opleiding MTS op Scutos afgerond te hebben. 
De opleiding om aannemer te worden is best pittig, naast je normale werk 
moet je 2 avonden per week naar school. 

Op zijn 6e verjaardag startte zijn voetbalcarrière die tot nu toe gewoon nog 
rustig verder kabbelt....
Van de F tot  de C voetbalde hij eigenlijk wel met hetzelfde groepje jongens 
om zich heen, meest klasgenoten. Vanaf de C veranderde de samenstelling 
iets maar deze groep bleef weer wel bij elkaar tot de A. Spelers waaronder 
er nog verschillende zijn die nog steeds elke zaterdag de “mat “betreden 
zoals b.v. Stef en Cees Kuijer, Frank de Kruijf, Joost Ton, Mike Verhage, Bart 
van de Geer, Ivo de Boggende, Daniël Vlugt, Arie van Amerongen. In zijn 
pupillentijd werd hij diverse keren kampioen en werd er soms met forse 
uitslagen gewonnen: 14-0 was geen uitzondering.

In de C werd de titel thuis tegen Cabauw gehaald, maar niet zonder slag of 
stoot. Men wist dat er in Zegveld tenminste met 7-0 gewonnen moest wor-
den om kampioen te worden. Op een gegeven moment moest de wedstrijd 
worden gestaakt omdat de spelers van Cabauw het veld afliepen. Gelukkig 
werd er hervat en werd er met zelfs dubbele cijfers gewonnen! Het kampi-
oenschap was binnen en werd gevierd met frietjes van Koos.
In de C startte hij met Anton Kippersluis en Ton Steenbergen als leiders/
trainers. Met de eerste wedstrijd in zicht werd er door “Kip” de nadruk 
opgelegd vooral goed op tijd te zijn... en wie was er veel te laat, juist “Kip” 
zelf. Als 2e jaars C kreeg hij  Cor Kuneken als trainer en werd er voor ‘t 
eerst selectievoetbal gespeeld. Als je bij de talentjes werd ingedeeld kreeg je 
op vrijdagavond een extra training. Ook Ariën mocht hieraan meedoen, er 
werd vooral op techniek getraind.

In de B waren het toen niet te scheiden duo Jan en Sjaak hun leiders... de 
meesten wilden graag bij Sjaak in de auto met een uit-wedstrijd, die lag nl 

vol met snoep en je mocht eten zoveel je lustte... zo kon het zomaar gebeu-
ren dat sommigen kotsmisselijk bij de tegenstander aan kwamen!
In de A werd hij voor ‘t laatst kampioen, Marco van Bemmel en Ton Steen-
bergen waren de leiders c.q. trainers.

De weekendjes uit in de A en B waren een happening, reuze gezellig. In de 
B gingen we naar Lelystad. Om ergens binnengelaten te worden om een 
drankje te doen viel niet altijd mee, de een was te jong en mocht er niet 
in... de ander werd geweigerd omdat hij niet de juiste kleding had.... een 
trainingsbroek was vaak not-done! Hier liep Ton S. een koos naampje op: 
Knoerepierk...(Ariën heeft geen flauw idee hoe dit tot stand is gekomen, 
dus binnenkort Ton maar eens uithoren). In de A ging men op pad naar 
Bathman in Overijssel. Voetballend waren we daar zeker niet de mindere en 
behaalden de finale!

In zijn seniorentijd hing Ariën tussen het 1e en 2e in... dit kwam mede om-
dat ik nogal eens een blessure opliep... jammer maar ‘t was niet anders.
Zo’n twee jaar gelden is hij gestopt met selectievoetbal en draagt nu zijn 
steuntje bij in het 4e.
Je kan hem ook bijna wel een allround speler noemen, van de rechts-buiten 
posititie ging hij naar rechts-half om door te stromen naar mid-mid en de 
laatste jaren maakt hij zich verdienstelijk als laatste man of voorstopper!

Wat zeker vermeld moet worden is dat het schoolvoetbalteam, waar Ariën 
deel van uitmaakte, het zeer ver geschopt heeft. Na een speelronde in Bode-
graven en in Hazerswoude mochten ze door naar de finale in Zeist. Helaas 
waren ze daar niet de beste maar ze waren mooi wel bij de 20 beste scholen 
van Nederland!

Voetballen doet hij graag maar ook als vrijwilliger staat hij z’n mannetje, in 
de jeugd trainde hij in toerbeurt de C  wat helaas niet al te beste herinnerin-
gen bij hem naar boven brengt.., jaren draaide hij bardienst op donderdag  
wat nu tegenwoordig bij toerbeurt door de teams geregeld wordt.
Als assistent van sinterklaas staat hij ook al zeker 10 jaar z’n (pieten) man-
netje, wat toch de laatste jaren wat moeilijker wordt omdat de meestal 
lachende Ariën soms herkend wordt door zijn “puppy’s”.

En niet te vergeten trainer van onze allerjongsten, de “puppy’s”. Al vanaf het 
allereerste begin is hij trainer/begeleider van de 4 en 5 jarigen. Hij startte 
samen met Edwin en Frank de Kruijf. Maar op een groep van meestal meer 
dan 15 “jonge honden” was met z’n drieën net te gek en werd een vierde 
man gezocht..  Wiljo Fierens werd aan de leiding toegevoegd. Tegenwoordig 
bestaat de groep uit: Ariën, Wiljo, Nick en Davy. De puppy’s hebben een 
speelreeks van 10 weken in het najaar en 10 in het voorjaar. De voorjaars-
reeks wordt afgesloten met een wedstrijd. De training is van 9 tot 10 uur, 
dus uitslapen is er niet meer bij op zaterdagmorgen.
Toen Nicolien en Ariën in het huwelijksbootje stapten werd hun dag opge-

Zoals iedere sportvereniging zijn ook bij SIVEO 
de vrijwilligers de drijvende krachten. Wekelijks 
zijn er velen in touw om onze voetballende leden 
te faciliteren bij het uitoefenen van onze favoriete 
hobby en dat is uiteraard wedstrijden voetballen. 
Graag wil ik een keer deze medewerkers van 
onze vereniging onder de aandacht brengen, 
zodat we allemaal een goed beeld kunnen 
vormen van ons medewerkersbestand. SIVEO 
heeft 20 teams voetballen dit seizoen. Dat houdt 
in dat er iedere zaterdag 40 leiders in touw zijn, 
hier en daar aangevuld met enkele grensrechters. 
Gemiddeld voetballen er dan ook 10 teams thuis, 
waarvoor 10 scheidsrechters nodig zijn. Zowel 
de scheidsrechters als de tegenstanders moeten 
we netjes ontvangen en daar zijn iedere speeldag 
zeker 10 medewerkers bij betrokken op diverse 
vlakken. Gelukkig komen we in de kantine niets 
tekort door onze barmedewerkers, die met 2 per-
sonen in 3 ploegendiensten worden ingeroosterd. 
Bij het voorbereidingen van deze bardiensten 
zijn er meestal ook 2 betrokken. Waar gevoetbald 

wordt, moet ook altijd schoongemaakt worden. 
Zo worden de kleedkamers iedere zaterdagmid-
dag schoongemaakt na afloop van de wedstrijden 
en ook onze kantine wordt op maandag weer 
“spik en span” gemaakt. Ook hier zijn diverse 
medewerkers bij betrokken. Kortom om ons 
alleen al op de zaterdag te laten voetballen zijn er 
zeker 70 vrijwilligers in touw. Veelal betrokken 
ouders, maar ook veel mensen met een enorm 
GEEL-Blauw hart zonder een ander belang. 
Naast deze direct betrokken vrijwilligers op de 
zaterdag hebben we op doordeweekse dagen ook 
een leger aan vrijwilligers rondlopen. Keepertrai-
ners, jeugdtrainers (13 teams die 2x trainen) en 
verzorgers voor de directe voetbal gerelateerde 
activiteiten. Daarnaast moet ook ons terrein on-
derhouden worden, want dat is een belangrijke 
randvoorwaarde om te kunnen voetballen. De 
kantine moet bevoorraad worden, waarvoor we 
een barcommissie hebben. 
Niet alles komt vanzelf, dus diverse commis-
sies zijn op de been om ons te ondersteunen 

op allerlei vlakken. Een technische commissie, 
jeugdcommissie, toernooicommissie, activitei-
tencommissie.
Kortom teveel om op te noemen en ongetwijfeld 
ben ik er nog enkelen vergeten.

Ik ben er ontzettend trots op dat onze club elk 
jaar weer in staat is om dit voor elkaar te krijgen 
en dat wordt elk jaar niet makkelijker. Daarom 
moeten we ook zuinig zijn op al onze medewer-
kers. Ik kan het dan ook niet genoeg benadruk-
ken dat we onze medewerkers moeten benade-
ren zoals wij zelf ook benaderd zouden willen 
worden. Wees vriendelijk naar hen toe, maar 
laat alles ook zo schoon mogelijk achter want we 
hebben iedereen heel hard nodig. 

Eric van den Hoeven

fleurd met een heuse haag van “Puppy’s” wat uiteraard zeker gewaardeerd 
werd door het bruidspaar.
Tot slot de altijd terugkerende vraag: waarom Siveo en geen andere cluppie?
Tja was het antwoord: Ik heb er nooit aan gedacht om bij een andere club 
te spelen. Waarom zou je dat doen als je het goed naar je zin hebt en je er 
thuis voelt? Het is er gezellig, je kent iedereen en al je vrienden komen er. 
De goede en gezellige sfeer. Velen dragen hun steentje bij als vrijwilliger en 
dat waardeer ik enorm. Laten we eerlijk zijn, dat zie je nogal eens anders!

Margriet Vermeij

EFFE EEN BABBELTJE MET: 

Ariën Beukers

Wees zuinig op onze medewerkers

SIVEO zijn wij door 
elkaar en met elkaar!
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Al heel wat “babbeltjes” heb ik zo de laatste 
jaren gehad met diverse mensen van ons geel-
blauwe cluppie. Bijna bij elk intervieuwtje vraag 
ik de luitjes: “Waarom toch Siveo, waarom blijf 
je hier hangen, of ben je terug gekomen of ben je 
nog vaak op de “Beemd” te vinden? “
Voor iedereen is dat eigenlijk een uitgemaakte 
zaak: de gezelligheid, dat iedereen elkaar kent en 
dat het daarom heel leuk is om doordeweeks of 
in het weekend een hapje of een drankje te doen 
met elkaar, gezellig bijkletsen..
En dat willen we toch heel graag zo houden? 
Toch?

Dan wil ik bij deze toch een dringend beroep 
op onze leden, c.q.  ouders, spelers en iedereen 
die ons cluppie een warm hart toedraagt.... draai 
eens een bardienstje mee op zaterdag !
We kunnen vooral voor de ochtend en de mid-
dagronde vrijwilligers gebruiken... de vijver 
waaruit we vissen wat barmedewerkers betreft 
is eigenlijk heel krap en dit betekent dat de “nu” 
barvrijwilligers steeds vaker aan de beurt zijn om 
de bar/kantine open te kunnen houden!
Dit kan toch niet de bedoeling zijn, dus meld je 
aan... en dat kan alleen, maar misschien nog leu-
ker dat je het meteen samen doet met een vriend, 

een vriendin of wellicht teamgenoot.  Heb het 
er in jullie kringetje eens over: de nood is beslist 
hoog en ook achter de bar is het leuk (werken).
Zo  kan je echt een steentje bijdragen aan Siveo’s 
gezelligheid!

En denk niet altijd, die ander doet het wel! Ik 
heb het druk of ik voetbal zelf, er is altijd wel een 
moment dat je wel de ochtend of middagdienst 
kunt doen...

Aanmelden kun je bij Ruud Hageman,  
Jan van Amerongen of Margriet Vermeij

Onze MB1 zijn volledig in het nieuw gestoken 
en op het shirt prijkt trots de naam van “Only 
Friends”. De naam van Only Friends is door een 
bijzonder samenwerkingsverband middels Rob 
van Hoogdalem op het shirt terecht gekomen. 
Op zaterdag 27 februari jl. heeft SIVEO MB1 het 
sportcomplex van Only Friends bezocht om een 
goed beeld te krijgen van de samenwerkingspart-
ner Only Friends, vergezeld door een delegatie 
van het SIVEO bestuur en sponsor Rob.
Allereerst kregen wij een indrukwekkende 
presentatie te zien over de sportclub. Only 
Friends bestaat 16 jaar, heeft nu ca. 600 leden en 
staat voor: “Alle kinderen en jongeren met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking of een 
chronische ziekte zijn van harte welkom om bij 
Only Friends te komen sporten. Voor deze kin-
deren en jongeren biedt Sportclub Only Friends 
een gevarieerd aanbod van verschillende sporten. 
Hierbij denken we altijd vanuit de behoeften en 
belevingswereld van deze groep jonge sporters.”

Feitelijk wordt SIVEO MB1 met de shirtsponso-
ring een ambassadeur voor Only Friends. Met 
als voornaamste doel om op een positieve en 
sportieve wijze naamsbekendheid te verwerven 
binnen onze regio. De sportclub heeft te maken 
met afnemende subsidies en is hiermee steeds 

meer afhankelijk geworden van donaties en 
sponsoring. Bij iedere uitwedstrijd wordt Only 
Friends onder de aandacht gebracht bij zowel het 
team als het bestuur van de tegenstander middels 
een persoonlijke boodschap en een gadget.

Bij alle aanwezigen kwam Only Friends over als 
een bevlogen sportclub voorzien van medewer-
kers met een gouden hart, waardoor we echt 
werden geraakt. Onder het motto “Je bent zo 
goed als je bent”. 

Het zou bijzonder zijn als wij met SIVEO een 
bijdrage aan kunnen leveren aan deze bijzondere 
organisatie. Er zijn al diverse kleine plannen 
gemaakt, waardoor jullie zeker nog meer zullen 
horen van Only Friends.

Directe ondersteuning kan ook middels SMS 
3669, waarmee €3 direct naar de sportclub Only 
Friends gaat. Uiteraard ben ik jullie daar al in 
voor gegaan en hopelijk volgen er nog meer 
mensen. Het is echt een fantastische organisatie 
die iedere hulp hard nodig heeft.

Zie ook www.onlyfriends.nl.

Eric van den Hoeven

 
Zaterdag 5 maart 2016 was er weer een mooi feest bij SIVEO..   
Goud van oud!  Na de wedstrijd van SIVEO 1 tegen Sportief 1 liep de 
kantine vol met sporters en supporters. De winst helaas niet behaald 
deze dag maar dat mocht de pret niet drukken. 

De DJ/zangers brachten de sfeer er goed in en ook aan het eten werd weer 
gedacht. De Milandhof had weer  voor een heerlijke maaltijd gezorgd.   
De kantine was weer ouderwets afgeladen met zowel jong  als oud.  
En dat is waar we het voor doen als Activiteitencommissie. 
 
Wij vonden het een geslaagd feest dat zeker weer voor herhaling vatbaar 
is. Iedereen weer bedankt voor deze TOP avond ! Wij kijken uit naar het 
volgende feest!

De activiteitencommissie, Kim Streng

Het ons kent ons en de gezelligheid,
dè ‘hoogte’punten bij ons geel-blauwe cluppie!

Sportclub “Only Friends”, 
nieuwe shirtsponsor Siveo MB1

Goud van oud, een 
zeer geslaagd feest!    
 

Bakkerij de Leeuw schenkt weekprijs voor toto!
Sinds enkele jaren hebben we binnen Siveo een toto. Een leuk spelletje waarmee vooral wordt 
beoogd dat we niet alleen kennis nemen van ons eigen team maar ook op de hoogte blijven van het 
wel en wee van de overige Siveoteams. Dat gebeurt door eenvoudig een 1, 2 of 3 te plaatsen achter de 
betreffende wedstrijd. In het verleden was er aan deelname een inleg verbonden. Die is echter niet 
meer nodig omdat Bakkerij de Leeuw bereid is gevonden om  dit seizoen bij iedere thuiswedstrijd 
van Siveo-1 een lekkernij beschikbaar te stellen als weekprijs. Een “heerlijk” gebaar.!  
Bij de wedstrijd van Siveo-1 tegen WVC was na afloop  de hoofdprijs voor hoofdcoach 
Herman Verrips. Hij ontving van Mijntje de Leeuw de grote taart.

Deelname aan de gratis toto loopt via de mail. 
Wil je ook een mail ontvangen stuur dan een berichtje naar toto@siveo.nl. 

Dick van den Hoeven
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Jan in één van de teams waarin hij met 
de vlaggendragers etaleerde:

Achter: Henri Bonewald (grensrechter), Eef van Zoest, 
Henk Ton, Jan van Amerongen, Fred Verhage, Jan de Jong, 
Folkert van der Bij (trainer), Martin Muller en Hans Verhage.
Voor vlnr: Gert de Kruijf, Wiebe Cnossen, Peter de Jong, 
Ruud Vermeij, Hans van den Hoeven, Jan de Kruijf en 
René Hoogerbrugge. 

Ook dit jaar is bij Siveo de vraag binnen gekomen of Siveo het 
schooltoernooi weer wilde begeleiden. Na wat heen en weer 
mailen deden er uiteindelijk 4 scholen mee bij de jongens en 3 
scholen bij de meisjes. Allen uit groep 7 en 8.

Joost van der Horst wierp zich op het schema, Margriet Vermeij nam de bar 
voor haar rekening en Ton van Westerop was de spreekstalmeester. 
Dick van den Hoeven, Joost van der Horst, Pim Streler, Jelle Lagerweij 
en Michal Zydek namen de scheidsrechterstaken op zich. Het weer was 
wat dreigend maar het was overwegend droog, tikje fris. Voor het voetbal 
maakte het niet uit. Omdat de meisjes maar met drie teams aanwezig waren 
hebben zij 2x tegen elkaar gespeeld. Net als op onze andere toernooien flo-
ten we centraal. Tot op het laatste is het spannend geweest. Ieder team ging 
gelijk op. Er waren geen grote verschillen en dat maakt het toernooi alleen 
maar spannender. Het is altijd maar afwachten hoe de verhoudingen zijn 
in het veld. Je wilt niet al te grote verschillen hebben. Die waren er dus niet. 

Ook dit jaar mocht Siveo niet ontbreken op het jaarlijkse avondje verenigin-
gen-spel. Dit jaar mocht Siveo met 7 teams aantreden om voor de prijzen te 
gaan. Zeer gemotiveerd en vol passie werd er van start gegaan om de zeer 
moeilijke en soms iets minder moeilijke vragen zo goed mogelijk te beant-
woorden. Niet alleen werden teams van andere verenigingen goed in de 
gaten gehouden, ook onderling tussen de Siveo teams heerst er toch altijd 
enige strijd. Het gaat er natuurlijk ook een beetje om wie er met de eer mag 
gaan strijken als beste Siveo-team. Discussies liepen bij de diverse vragen 
hoog op. Bijvoorbeeld is het nu een ransuil of een gevaarlijke oehoe of is 
het nu macaroni, een elleboogje of toch spaghetti. Ook het rode draadspel 
was er weer tussen de vragen door om voor enig doorlopend vermaak te 
zorgen(ook dit jaar weer het opzoeken van antwoorden in de krant).  
Na afloop bleek dat Siveo het niet slecht gedaan heeft, we zijn namelijk 2 x 
in de prijzen gevallen (30e en 40e plek). Met de 30e plek bleek Team AJ het 
beste presterende Siveo-team, nipt daarna gevolgd door Team VDH. 

Het was weer een mooie geslaagde gezellige avond en onze dank gaat uit 
naar de organisatie van dit mooie spel. Tot volgend jaar! 

Hieronder de teams en hun eindklassering: 
Siveo 1 (Team JC)   : 38 
Siveo 2 (Team VDH)   : 33 
Siveo 3 (Team AJ)   : 30
Siveo 4 (Team AC)   : 40 
Siveo 5 (Team Dames 1)  : 68
Siveo 6 (Team Dames 2)   : 57
Siveo 7 (Team Veteranen)  : 58

Vanwege waarborging anonimiteit, noemen we de deelnemers niet bij naam.

AJ

Halverwege het toernooi kreeg iedere speler een bekertje limonade. 
Nadat de laatste wedstrijd gespeeld was verzamelden we ons allemaal in de 
kantine voor de uitslag. Bij de meisjes was het al duidelijk. De laatste wed-
strijd werd gewonnen door St. Nicolaas en zij waren daarmee kampioen. 
Bij de jongens moesten we gaan rekenen. Alle teams hadden 4 punten. Met 
het reglement van de KNVB naast ons en na drie keer checken of we het 
reglement wel goed hadden toegepast konden we mededelen dat de Jorai 
eerste was geworden op basis van het doelsaldo.

Nadat we iedereen en alle vrijwilligers hadden bedankt voor hun inzet 
sloten we een succesvolle dag af en konden we de boel opruimen. 

Ton van Westerop

Deelnemende scholen: St. Nicolaas uit Nieuwveen, Diamant uit Zevenhoven, 
St. Antonius uit Noorden en de Jorai uit Zegveld.

Weer Schoolvoetbal bij Siveo

Siveo ook dit jaar weer 
succesvol met het verenigingenspel

Uitslagen	  jongens	   	   Uitslagen	  meisjes	  

Jorai	   St.	  Antonius	   0	  –	  1	   	   Diamant	   Jorai	   1	  –	  1	  

St.	  Nicolaas	   Diamant	   0	  –	  1	   	   Diamant	   St.	  Nicolaas	   0	  –	  1	  

Jorai	   Diamant	   2	  –	  0	   	   Jorai	   St.	  Nicolaas	   0	  –	  0	  

St.	  Antonius	   St.	  Nicolaas	   0	  –	  1	   	   Jorai	   Diamant	   1	  –	  1	  

Jorai	   St.	  Nicolaas	   0	  –	  0	   	   St.	  Nicolaas	   Diamant	   1	  –	  2	  

St.	  Antonius	   Diamant	   1	  –	  1	   	   St.	  Nicolaas	   Jorai	   2	  –	  0	  

	  

Eindstand	  jongens	   	   Eindstand	  meisjes	  

School	   G	   P	   DPV	   DPT	   	   	   School	   G	   P	   DPV	   DPT	  

1	   Jorai	   3	   4	   2	   1	   	   1	   St.	  Nicolaas	   4	   7	   4	   2	  

2	   St.	  Antonius	   3	   4	   2	   2	   	   2	   Diamant	   4	   5	   4	   4	  

3	   St.	  Nicolaas	   3	   4	   1	   1	   	   3	   Jorai	   4	   3	   2	   4	  

4	   Diamant	   3	   4	   2	   3	   	   	  

	  

Arbiter Jan de Kruijf heeft de gouden KNVB speld ontvangen. De bij ons geel-
blauwe cluppie opgegroeide Jan ontving die onderscheiding ter gelegenheid van 
zijn 25-jarig jubileum als KNVB scheidsrechter. Hij fluit al jaren in de hogere 
regionen van het jeugdvoetbal, veelal jeugdteams van betaald voetbalclubs.  
Jan de Kruijf is al 47 jaar lid van Siveo en was vóór zijn scheidsrechtersloop-
baan een zeer verdienstelijke kracht binnen onze hoofdmacht. Hij kwam 238 
keer uit voor Siveo-1 en werd in zijn voetbaljaren de “tank” genoemd vanwege 
zijn tomeloze inzet. 
Jan werd namens Siveo terecht extra in het zonnetje gezet door scheidsrech-
tersbaas Bram Angenent. Van harte gefeliciteerd!!! 

Dick van den Hoeven

Jan de Kruijf ontvangt 
gouden KNVB speld
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Einde seizoensjaar 2013/2014. Het lijkt alweer eeuwen geleden. Het 
merendeel van de 35-plussers van het toenmalige Siveo 5 besloot een 
nieuwe weg in de voetbalwereld in te slaan. Zij gingen meedoen met 
het inmiddels alom bekende Veteranenteam op de Beemd. Een enke-
ling van het toenmalige Siveo 5 bleef achter. Met minder dan een half 
elftal zag de toekomst van Siveo 5 er niet bepaald rooskleurig (of geel-
blauwig) uit en feitelijk was het team op sterven na dood. Nog voor 
de zomerstop werden de overige koppen - natuurlijk onder genot 
van een biertje en een snack - bij elkaar gestoken en werd er op het 
scherpst van de snede gebrainstormd over ieders te nemen stappen 
qua voetbaltoekomst bij ons geel-blauwe cluppie. Vrij snel kwam men 
erachter dat een doorstart van het team een niet onmogelijk te nemen  
horde was. Een aantal zouden tijdens de zomerstop wel wat mensen 
van werk benaderen, een aantal kenden nog wel wat jeugd waarmee 
ze vroeger ooit op straat voetbalden en een paar zouden (onlangs) 
gestopte spelers bij Siveo vragen of zij dit besluit toch niet wilde 
heroverwegen voor een ‘comeback’. Er zou zelfs die zomer gelobbyd 
worden bij andere clubs en teams uit de regio. Allemaal met één doel: 
überhaupt een team hebben voor de start van het nieuwe seizoen. 

Het moge inmiddels bekend zijn dat Siveo 5 ‘gewoon’ in het seizoen 
2014/2015 aan de start stond van het nieuwe voetbalseizoen. Echt van 
overal vandaan werden de nieuwe spelers van Siveo 5 ‘gecontracteerd’ en 
‘gratis getransfereerd’. De eerste bekerwedstrijd werd meteen overtuigend 
gewonnen met 8-2...waarna in het resterende seizoen het doel van kampi-
oen worden, toch maar vrij snel werd aangepast naar  ‘proberen onder de 
dubbele cijfers qua tegendoelpunten per wedstrijd te blijven’, wat overigens 
in de meeste gevallen niet echt haalbaar bleek te zijn. En eerlijk is eerlijk: 

een beetje op straat foebele is natuurlijk heel wat anders dan 90 minuten 
keihard werken op een héél voetbalveld. 
Terug naar het heden. Ten opzichte van de doorstart in het seizoen 
2014/2015 is Siveo 5 iedere wedstrijd exponentieel gegroeid. Voor de critici 
onder ons: Ja, dat is nog niet zozeer te zien aan de ranglijst. Maar qua 
voetbaltechnisch inzicht, doelpunten vóór en zelfs conditie(!) beginnen we 
ons langzamerhand aardig te meten met veel teams binnen onze competitie. 
Met een spaarzame uitzondering daargelaten, zijn de dubbele verliescijfers 
enkel verleden tijd. Dat blijft immers “iets van vorig seizoen”.  De linies 
beginnen vastigheid te krijgen en men raakt daarnaast steeds meer en meer 
op elkaar ingespeeld. De voetbalpotten van Siveo 5 zijn tegenwoordig ge-
woonweg steeds spannender en leuker om naar te kijken! Het zou voor het 
‘kampioensmoreel’ alleen wel een keer lekker zijn als het spreekwoordelijke 
kwartje in de zoveelste gelijkwaardige wedstrijd (en bepalende momenten 
in een wedstrijd) ditmaal wel eens keer onze kant op zou vallen. Iets waar 
we de tweede seizoenshelft en begin volgend seizoen zeker mee aan de slag 
zullen gaan.

En mochten we dan toch even moeilijkheden ondervinden in het tijdig bij-
eenbrengen van een elftal voor de zaterdagmiddag, dan kunnen we gelukkig 
vaak op één of meerdere Siveo-versterkingen rekenen. Hiervoor namens 
heel Siveo 5: DANK! Wat ons betreft zullen wij altijd onze stinkende best 
blijven doen om de nieuwe Messi of Ronaldo te contracteren en te transfe-
reren, wat natuurlijk altijd gepaard zal gaan met een biertje in de ene hand 
en een snack in de andere hand. Want tsja, het blijft natuurlijk wel Siveo 5 
hè!

Kevin Smit

WISSELENDE 
SCORES BIJ HET 
KLAVERJASSEN 
Het klaverjassen blijft een vrijwel onvoorspelbaar spel.  
Dat bewijzen de uitslagen van de laatste avonden. Soms halen de 
winnaars amper 5000 punten. Maar andere keren naderen zij de 
6000 punten. Maar wel verschijnen regelmatig dezelfde duo’s in 
de top van het klassement. Wij vermelden de uitslagen.

Uitslag 20 november 2015
1. Frank van der Vaart en Aart-Jan Ton  5717 punten
2. Chris Wallenburg en Dolf Muller  4982 punten
3. Ria van Vliet en Ab van Dommelen 4891 punten
4. Adri Bonewald en Ria de Kuiper 4826 punten
5. Carla Kuijf en Adri van den Hoeven 4703 punten
P. Bep van Amerongen en Bram Angenent 3806 punten

Uitslag 18 december 2015
1. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven 4997 punten
2. Ineke Voorend en Leo Pouw 4971 punten
3. Jaap Muller en Sander van ’t Hof 4915 punten
4. Carla Kuijf en Adri van den Hoeven 4849 punten
5. Cees Methorst en Arie van Leeuwen 4834 punten
P. William Ton en Stefan de Vink 3807 punten

Uitslag 15 januari 2016 
1. Carla Kuijf en Adri van den Hoeven 5297 punten
2. Kees Methorst en Arie van Leeuwen 5200 punten
3. Hans Overkamp en Henk van Amerongen 5183 punten
4. Ineke Voorend en Leo Pouw 5059 punten
5. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven 5054 punten
P. Robbert Beukers en Benno van Dam   3580 punten

Uitslag 19 februari 2016 
1. Arie van Leeuwen en Cees Methorst 5818 punten
2. Frank van der Vaart en Aart-Jan Ton 5610 punten
3. Clemens Baars en Henk Baars 5264 punten
4. Marijke Wagemakers en Dirk de Jong 5227 punten
5. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven 4983 punten
P. Gerda Machgeels en Petra Woerde  3695 punten

Uitslag 25 maart 2016 
1. Dirk de Jong en William Ton 5361 punten
2. Frank van der Vaart en Aart-Jan Ton 5255 punten
3. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven  4882 punten
4. Henk van Amerongen en Hans Overkamp 4840 punten
5. Jan de Kruijf en Hans Guldener 4653 punten
P. Eric van den Hoeven en Adri van den Hoeven 3559 punten

Ook de slotavond op vrijdagavond 15 april is inmiddels gepas-
seerd. Er wordt weer gestart in september.

Dick van den Hoeven

Siveo 5
With each step we take, we arrive Stratenvoetbal, 

weer voor iedereen !
Zaterdag 11 juni 2016 is het weer zover, het jaarlijkse stratenvoet-
bal, de 43e editie. Wij willen er weer een sportieve maar bovenal gezellige 
happening van maken. Met voor de jeugd ook weer de altijd spannende 
penaltyseries en ook een bijzonder muzikaal tintje vanaf de namiddag.

Inmiddels zijn voor de komende editie weer alle stratenvertegenwoordigers 
benaderd en de lijst is compleet. Dat is belangrijk want deze mensen zijn 
toch een belangrijke schakel in de totale organisatie. Het aantal deelnemers 
hangt vaak af van hun enthousiaste inbreng en die is meestal groot. 

Houd dus in ieder geval 11 juni vrij. Allereerst om met jouw straat mee te 
doen met het stratenvoetbal (dat is echt belangrijker dan winnen). Neem 
eventueel ook een vriend, vriendin of collega mee om het zestal vol te ma-
ken. Maar zoek het niet in allemaal voetballers van buiten, want dat is zeker 
niet de bedoeling. En denk er nog eens aan dat er alleen op sportschoenen 
(dus geen voetbalschoenen) wordt gespeeld. Zie voor de straatvertegenwoor-
digers het affiche in dit blad.
 
We rekenen weer op een massale toestroom. 

Dick van den Hoeven 

Het winnende team stratenvoetbal 2015, de Hoofdweg.
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STRATENVOETBAL
ZATERDAG 
11 JUNI 2016De 43e editie!

VOOR ALLE ZEGVELDERS EN MEIJENAREN
‘S-MORGENS: JONGENS EN MEISJES VAN 6 T/M 13
‘S-MIDDAGS: DAMES EN HEREN VANAF 14 JAAR
Over enkele weken is het weer zover, het straatvoetbalfestijn
van SIVEO en hoofdsponsor BOLTON Bouw bv. (www.boltonbouw.nl)
Help mee om uw straat te laten meedoen. Dat is 11 juni veel belangrijker
dan winnen. Ook met uw vriend, vriendin of collega van elders kunt u
wellicht uw straatteam (zestal) volmaken.
Voor de nieuwkomers ideaal om kennis te maken..... 
met uw buurtgenoten en..... de grootste sportvereniging.

Binnenkort komt men u vragen of u meedoet .....
Wees enthousiast en geef u op bij de vertegenwoordiger van uw straat;
Zie hieronder (met telefoonnummer). Was u niet thuis? Meld u dan zelf aan.....!!

HET WORDT WEER LEUK MET:
• VOOR ALLE JEUGD EEN LEUKE HERINNERING VAN BOLTON BOUW BV.
• APRÉS STRATENVOETBAL

Alexanderstraat: Jan Angenent (691190)
Beatrixstraat: Mike Verhage (06-23288319)
Berkenlaan: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Boschsloot: Wim Frasa (692060)
Broeksloot: Wim Frasa (692060)
Clausstraat: Wilbert Kastelein (06-10646319)
De Haak:  Michel Bunnik (06-28350665)  
Dorpsstraat:  Casper van Westerop (691774)  
Dwarsweg:  Ineke Bunnik (691480)
Eikenlaan: Remco van Amerongen (06-27625681)
Elzenlaan: Ruud Vermeij (691498)
Esdoornlaan: Remco van Amerongen (06-27625681)
Het Erf: Fergus van den Hoeven (692137)
Hoofdweg (jeugd) Marinka Onderwater (691105) 
Hoofdweg (overig): Mathijs Brak (06-25307070)
Julianalaan: Rien Woerde (691489)

Kastanjelaan: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Korensloot: Corné Kuijer (692339)
Lijsterbeslaan: Jannie Verhage (691985)
Meije (jeugd): Mariëlle Stolwijk (06-13904476) 
Meije (overig): Erik Streng (06-46648544)
Middenweg: Joost Ton (06-23993407)
Milandweg e.o.: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Molenweg: Marc/Ruud Hageman (560305)
Nieuwstraat: Hans van Eijk (06-20048749)
Nijverheidsbuurt (jeugd): Marinka Onderwater (691105)
Nijverheidsbuurt (overig): Mathijs Brak (06-25307070)
Oude Meije: Leo Pouw (691819)
Populierenlaan: Lennart van Dam (691201)

               (691916)
Rondweg: Ineke Bunnik (691480)
 

Meld je aan bij:

MELD
JE AAN!

Prunuslaan: Wilma Hoogerbrugge 

William Ton wint toto
De najaarstoto 2015 werd dit keer gewonnen. Hij werd  
op korte afstand gevolgd door Martin van den Hoeven  
(2e plaats). Rien Woerde, Joos Hoogerbrugge en  
Dick van den Hoeven deelden de derde plaats. 

Even was er na de winterstop een dipje maar onze vlaggendragers 
wisten tijdig het tij te keren en zijn weer vrijwel verzekerd van een 
nacompetitieplek. Dat zou dan al voor het derde achtereenvolgende 
seizoen zijn. Met dan ook weer de garantie op leuke duels om een 
promotieplek voor de 3e klasse.

Siveo was rond de winterstop aan een fantastische reeks bezig. Met tien 
overwinningen op rij leek het zelfs het schier ongenaakbare Nieuwkoop te 
bedreigen. Bij de koploper werd een heroïsch duel afgewerkt met beslist 
mogelijkheden op de winst. Toen het in de slotfase wilde forceren kreeg het 
echter de deksel op de neus en moest het – ook voor de neutrale toeschou-
wer – onverdiend buigen. En toen vervolgens naaste buur Sportief op de 
Beemd keihard toesloeg waren er plots wat twijfels binnen de geel-blauwe 

gelederen. Zouden we wel weer tijdig de ruggen kunnen rechten?
Onder de bezielende leiding van hoofdcoach Herman Verrips werd de 
ommekeer bewerkstelligd. In Linschoten schudde Siveo een gevaarlijke out-
sider van zich af. En na een verrassende nederlaag tegen het counterende 
Moerkapelle werd de andere concurrent Gouda aan de kant gezet. Een zege 
die met veel strijd tot stand kon komen. De geel-blauwe verdediging kreeg 
het zwaar te verduren maar bleef heel knap overeind. Met zo’n instelling 
kan Siveo met vertrouwen de slotfase van de competitie ingaan.

Wie weet wat er dan mogelijk is?

Dick van den Hoeven 

Siveo-1 strijdt weer mee voor promotie 

Bruisende Borrels 
winnen snerttoernooi
Het openingstoernooi van het jaar werd dit keer gewonnen 
door het team van de Bruisende Borrels. Zij wonnen alle 
duels, op een overigens degelijke wijze. 
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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

advertentie advertenties
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Gefeliciteerd …
Onze gelukwensen gaan naar:
- Patrick en Marjolein Uittenbogaard, met de 
geboorte van hun dochter op 31 december 2015. Het 
zusje van Lieke en Floortje heet Puck. 
- Mike en Lieke Verhage, bij wie op 13 januari 2016 
een zoon werd geboren die zij Sepp noemen.
- Robin en Ashley van Luinen, met de geboorte van 
hun zoon Liam op 18 maart 2016;
- Jochem en Hannah Pak, bij wie op 6 april 2016 een 
zoon is geboren die zij Levi noemen;
- Bart van der Geer en Michelle Zimmerman, die op 
8 april 2016 pappa en mamma werden van zoon Jim. 

Allemaal ongetwijfeld trotse ouders die we 
namens het heel geel-blauwe cluppie van harte 
feliciteren!

Vrijwilligerscluppie spekt ook clubkas !!
Voor ons geel-blauwe cluppie was de start van 2016 zeker niet slecht. Zoals ieder jaar 
opent de Milandhof haar deuren om iedereen de gelegenheid te geven elkaar het aller-
beste te wensen voor het nieuwe jaar! Onder het genot van een hapje en/of een drankje 
even gezellig bij te kletsen over de feestdagen die dan net achter de rug zijn en de plan-
nen voor het nieuwe jaar. Met een leuk muziekje op de achtergrond is het best ‘vertoeven’ 
in onze gasterij  “de Milandhof ”

Dit wordt mede mogelijk doordat vrijwilligers van ons geel-blauwe cluppie hun Nieuw-
jaarsnacht “opofferen” voor ons cluppie! Daarom willen we onze vrijwilligers die soms 
al jaren meedraaien om dit te laten slagen heel hartelijk bedanken; want ze zorgen niet 
alleen voor een leuk samenzijn, ook de clubkas wordt er niet slechter van!

Eric Streng, Leo Pouw, Lianne van Mourik, Frank van de Vaart, Koos Jansen en Peter 
Vermeij super bedankt voor jullie inzet!

Margriet Vermeij

Het was weer een plezier om dit met de 
jeugdcommissie te organiseren. De opkomst 
was overweldigend en erg gezellig. Er deden 
beduidend meer spelers mee dan vorig jaar, 
74 in totaal.  Het weer was juist deze dag wat 
nat. De temperatuur was redelijk maar door 
de zachte regen werd je wel koud, hoewel het 
vooral de toeschouwers geweest zijn die het 
koud hadden.  

Vooraf kon je je opgeven bij je leider en de teams 
werden ingedeeld middels het lootje-trekken 
systeem. Bij Jan thuis hebben Jan en Bert om 
de beurt een lootje getrokken en werden de 
teams op geluk ingedeeld. Waar we wel op letten 
was dat er niet te veel van 1 team bij elkaar 
zaten. Dan ging de naam automatisch naar het 
volgende team. Op deze manier zorgden we 
voor verrassende teams en dat vonden we wel zo 
leuk. Het gaat immers om de sportiviteit na een 
periode van eten en drinken rond de Feestdagen. 
De energie moest er even uit. De spelers van 
Siveo-1 was gevraagd om teamleider te zijn, zoals 
ook vorig jaar. Met grote enthousiasme is deze 
toezegging gedaan.

Nadat iedereen zich had gemeld op het toernooi 
zijn we om 09.15 uur gestart. Eén team werd 
voorzien van hesjes, omdat ze anders niet herk-
enbaar waren door de eigen kleding. De team-
leiders hadden de taak om ze als team te laten 
opereren. Altijd een uitdaging als je normaal 
niet met elkaar samenspeelt. Wie in de spits en 
wie op het doel? Het was lastig voor ons om naar 
buiten te kijken dus hebben we wat zeepsop op 
de ramen gesmeerd om de ramen wat helder te 
houden. Er werd centraal gefloten en verder liep 
het volgens plan. De bedoeling was om tijdens 
de ochtend de foto’s van 2015 te laten zien op het 
scherm maar helaas hield de stroomadapter van 
de laptop ermee op. Volgend jaar beter.
Tijdens de wedstrijden was het gezellig in de 
kantine en gelukkig was af en toe droog. Naar 
gelang het toernooi vorderde zagen we de twee 
winnende teams zich aftekenen. Dat scheelde 
ons weer rekenen op het eind. Nadat de laatste 
teamwedstrijd was gespeeld kreeg ieder team 
een broodje kwakworst en wat te drinken.   Aan 
het eind verzamelden we ons in de kantine voor 
de uitslag en de groepsfoto. De groepsfoto en 
alle andere foto’s zijn te vinden via de site en 

rechtstreeks op Fickr. 
De aanvoerder van het eerste elftal Perry 
Voorend deelde een zak snoep uit aan de win-
naars van het toernooi.  Bij de E + F toernooi is 
dit geworden de Knetterballen met de spelers: 
Roel Groot Bruinderink, Lotte van der Weerd, Tim 
Kalshoven, Brian Breedijk, Nick Onderwater en 
Niels Balvert; met als teamcaptain: Wiljo Fierens.

Bij de C + D + MD waren de Defcons winnaar 
met de spelers: Vincent Blok, Vincent Broer, 
Jasper Koster, Bart Lagerweij, Tibbe Versteeg, 
Wouter Bruijn, Natascha de Kruijf, Kevin de Jong 
en Sem Visser met als teamcaptain: Sjoerd Blonk.
De jeugdcommissie bedankt de scheidsrechters ( 
David Vermeij, Leo Pouw, Casper van Westerop 
en Corné Kuyer) voor hun bijdrage in het veld. 
De medewerkers achter de bar ook bedankt voor 
jullie assistentie. We hebben het erg naar ons zin 
gehad en zullen volgend jaar “2017” weer met 
plezier het toernooi organiseren.  

De Activiteitencommissie. 

Knakworsttoernooi 2016

BERICHT VAN 
DE JEUGDCOMMISSIE

Wat is afgelopen seizoen toch weer voorbij gevlogen. Er zijn nog teams in de running 
voor het kampioenschap. Dus dat blijft spannend. Graag willen we bij deze nog even be-
nadrukken dat – bij een eventueel kampioenschap – het niet toegestaan is om dit rijdend 
op een platte kar door het dorp te vieren. Bij eventuele vragen hierover kun je bij een van 
ons terecht.

Daarnaast hebben we voor de jeugd nog leuke activiteiten in het vooruitzicht!
Op 3 juni het roemruchte slaapfeest voor de E en F. 24 juni gaan we poldersporten met 
de B, MB, C, D en MD. Ook zal er nog een wedstrijd ingepland worden voor alle pupillen 
van de week tegen het 1e elftal. Uiteraard vooraf gegaan door een stevig diner!

Genoeg leuke jeugdactiviteiten dus. Wij hebben er weer zin in!

Namens de jeugdcommissie, Cora Loenen-Kastelein

JEUGDBINGO SIVEO  
BLIJFT SUCCES ..!!
Op vrijdag 29 januari hadden we weer een gezellige 
bingo met de jeugd. De opkomst was geweldig en er 
komen elk jaar meer kinderen. Een teken dat jullie 
het een geslaagd avondje Siveo vinden. Als orga-
nisatie vinden wij dat ook super! We hadden weer 
leuken prijzen, die beschikbaar werden gesteld door 
sponsors. Daarvoor onze dank.
Een speciaal bedankje voor John Muijt, die de orga-
nisatie uit de brand kwam helpen. John, je mag vaker 
de balletjes komen draaien!

De jeugdcommissie kijkt alweer uit naar de bingo 
van volgend jaar, want het is zeker voor herhaling 
vatbaar.

Namens de jeugdcommissie, Bert van der Schee
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Wedstrijd

Datum

Eindstand

Balsponsor

Jouw team/leid(st)er

Jouw positie

Leukste positie

Favoriete club

Favoriete speler

Favoriete speler 
Siveo

Man of the match

Leukste op 
pupillendag

Leukste moment 
wedstrijd

Gescoord als pupil

Hobby’s

Favoriete eten

Wil je verder nog iets 
vertellen?

Siveo - Woubrugge

19-09-2015

0-1

Bolton Ontwik-
keling

Lucas Kreuger & 
John Muijt

Linksvoor

Spits

Ajax

Cristiano Ronaldo

David Vermeij 

Bastiaan Brak

Zelf scoren

De coach van Siveo 
maakte een op-
merking waardoor 
iedereen moest 
lachen 

Ja, ik schoot onder 
de keeper door 

Voetballen / lego 
spelen 

Ravioli  pizza met 
salami  

Erg leuk dag gehad 
en op het einde 
krijg je ook nog een 
grote zak snoep

Siveo - Kamerik

28/11-2015

5-1

Patrick van den 
Hoeven Transport

Lucas Kreuger & 
John Muijt

Linkshalf/back

mid/mid 

Ajax

Robin van Persie

Wesley Voorend 

Jasper de Kruijf

Warming up

De goal van Jasper, 
hij scoorde op de á 
la van Persie manier

Jazeker,  via een 
panna bij de keeper 

Voetbal/spelen op 
saxofoon of piano 

Patat met mayo/
pannenkoeken met 
spek 

Ik heb een super 
leuke dag gehad

Siveo - Rijnstreek

12-12-2015

1-0

Patrick van den 
Hoeven Transport 

Richard v/d Born & 
Hans van Eijk 

Verdediging

Ik zou het liefst 
spits willen zijn

Nederlands elftal

geen voorkeur

Ik vind eigenlijk 
iedereen goed 
spelen 

Erik Streng

Zelf scoren

Dat siveo scoorde 

Ja, via een panna bij 
de keeper 

Op de tablet spelen 
/ donald duck lezen 
en lekker buiten 
voetballen 

Patat met mayo en 
lekkere kip nuggets 
erbij 

Erg leuk dat ik op 
het einde een mooie 
bal kreeg met hand-
tekeningen van de 
spelers erop

Siveo - Sportief

05-03-2016

0-2

Ouwejan de Bruijn 
bestratingen 

Richard v/d Born & 
Hans van Eijk 

Rechtshalf/back 

Middenvelder di-
rect achter de spits 

Ajax

Lionel Messi

Matthijs Brak

Wiljo Fierens

De aftrap

De coach kreeg van 
de scheidsrechter 
te horen dat hij stil 
moest zijn  omdat 
hij zo schreeuwde

Ja, ik gleed uit en 
toen scoorde ik 

Voetbal/compute-
ren minecraft vindt 
ik erg leuk om te 
spelen 

Patat zelf gemaakt 
met daarbij een 
kroket of kaassoufle

Topdag gehad, alle 
spelers zijn bijzon-
der aardig voor je 
en op het einde heb 
ik nog een mooie 
bal met handteke-
ningen gehad

Siveo  Moerkapelle 

19 03 2016 

1 4 

Verhage klusbedrijf 
Lucas Kreuger & 

John Muijt 

l.h midden

Rechts voor 

Ajax 

Viktor Fischer 

Gertjan Brak 

Gertjan Brak 

Dat ik zelf scoorde 
bij de tegenstander  

Dat siveo zelf 
scoorde  

Jazeker, hard door 
het midden keeper 
natuurlijk kansloos  

Voetbal/Gamen 
vooral fifa spelen  

Kippenpootjes met 
patat 

Erg veel aandacht 
van o.a de spelers 
en speciaal van 
Miguel van Dam, 
die heeft veel leuke 
dingen met me 
gedaan 

Sem van  
de Hooren

Marijn van  
de Hoef

Hugo van  
Dam

Kees 
Spierenburg

Fabién 
Kreuger 

Tel: 0348-416622
Fax: 0348-420369
Mob: 0620757425
Email: inkoop@gosport.nl
www.gosport.nl
 
Teamkleding nodig? 
Vraag vandaag nog een offerte aan!

Pupillen van de week
advertenties
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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. 

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)

advertenties
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• Haal & Breng Service 
• uitproberen
• snelle reparaties
• Uitgebreid aanbod 
  nieuwe fietsen

• Goede kwaliteit 
  gebruikte fietsen
• Onderhoud
T. 0348 69 1318 

Robert Beukers

T. 06 232 470 51
info@beukersschilderwerken.nl

www.beukersschilderwerken.nl
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