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van de redactie
Wat hebben we mooie slotweken van 
het seizoen achter de rug. Een paar 
uiterst succesvolle teams zorgden 
in die laatste weken voor veel 
vreugde taferelen. De kroon werd 
natuurlijk gespannen door onze 
vlaggendragers. In een ongekend 
spannend en bewogen duel werd 
Hazerswoudse Boys in de slotfase 

alsnog verslagen. En zo bekroonden de jongens van hoofdcoach 
Herman Verrips een heel mooi seizoen met een fraaie promotie 
naar de derde klasse. En natuurlijk zijn we allemaal uitermate 
benieuwd wat dat gaat brengen. Nogmaals proficiat.

De gelukwensen gaan natuurlijk ook naar de drie kampioenen 
in ons midden. De veteranen die het huzarenstukje flikten met 
een tweede achtereenvolgend kampioenschap na een ook zeer 
spannende beslissingswedstrijd tegen Woubrugge. En gelukkig zit 
het ook in onze jeugd best wel goed. Wat te denken immers van de 
knappe kampioenschappen van de toch nog jeugdige A-junioren 
(met veel B-tjes) en de C2-junioren. De laatsten hebben het 
hele seizoen in een nek-aan-nek race gestreden met naaste buur 
Kamerik. Over al die leuke successen treffen jullie bijdragen aan 
in dit Siveo Nieuws. 

Maar er waren binnen ons cluppie niet alleen hoogtepunten op 
sportief gebied. Wat te denken immers van de fraaie Koninklijke 
Onderscheiding die Margriet Vermeij ten deel viel. Natuurlijk 
volstrekt terecht maar toch ook iets waar wij als club trots op 
mogen zijn, zo’n verenigingsvrouw in ons midden. Wij hebben de 
gelegenheid aangegrepen om Margriet in deze editie in de picture 
te zetten. En over vrijwilligers gesproken. Voorzitter Eric zette op 
de medewerkersavond ook nog eventjes een andere kanjer in de 
schijnwerpers, Paul Vonk werd volkomen verdiend benoemde tot 
Lid van Verdienste. 

Leuke weken waren het aan het slot van het seizoen, ook bij 
de toernooien en het stratenvoetbal.  Best een hele kluif voor 
de organisatie, maar heel dankbaar werk als we vervolgens het 
resultaat aanschouwen.  En dat geldt bijvoorbeeld ook voor het 
slaapfeest van de jeugd. Over al die activiteiten leest u meer in dit 
extra dikke nummer van Siveo Nieuws.

Hoewel er altijd activiteiten blijven op de Beemd (er zijn ook in 
de zomerperiode dagelijks wel vrijwilligers aan de slag) geldt er 
nu toch even voor velen een adempauze. Wij wensen jullie dan 
ook allemaal een fijne vakantieperiode en hopelijk weer “fris en 
fruitig” bij de aanvang van het nieuwe seizoen.

Namens de redactie ,

Dick van den Hoeven 

 Deadline volgende inleverdatum:
 1 september 2016

van de voorzitter
Het seizoen is alweer ten einde en de laatste 2 
maanden zijn fantastisch verlopen. In het vorige 
Siveo Nieuws sprak ik nog de hoop uit dat we 4 
teams mogelijk konden huldigen. Dat werd zelfs 
een ongekende 100% score. Eerst zorgde de A1 voor 
vuurwerk door op het eigen sportpark het felbegeerde 
kampioenschap binnen te halen. Vervolgens was het 
voor een volle tribune de beurt voor de C2. Het kon 
niet op, want nog geen week later bleek het 2e zich 

veilig gespeeld te hebben in de reserve 3e klasse; ook een prestatie van formaat. 
Het weekend van 28 mei zal vervolgens bij velen in het geheugen gegrift blijven. 
Op de vrijdagavond speelde eerst de veteranen hun beslissingswedstrijd tegen 
Woubrugge. Onder toeziend oog van veel (ook Woubrugse) supporters moest er 
in een zinderend duel zelfs verlenging aan te pas komen om de kampioen aan te 
wijzen. Hierin kon SIVEO definitief de wedstrijd naar zich toe trekken, waarna 
de kampioensschaal uitgereikt kon worden. Dit bleek een mooie opmaat voor de 
apotheose een dag later. 

Zou het 3x is scheepsrecht worden tegen Hazerswoudse Boys voor de mannen van 
Herman Verrips? De Beemd was gevuld met een groot aantal supporters van beide 
clubs, alsook vele neutrale kijkers. Het verloop is bij iedereen bekend, SIVEO 1 
heeft in een ongekende thriller promotie naar de derde klasse bewerkstelligd. Een 
wedstrijd waar wij tot in lengte van dagen over na zullen praten, wat een comeback 
van onze vlaggendragers in de tweede verlenging.

Naast de successen op sportief gebied viel er in mei en juni nog veel meer te beleven 
op De Beemd. De jeugdtoernooien zijn uitstekend verlopen, gezelligheid en prestatie 
gingen daarbij hand in hand. Met dank aan Ton Westerop en Bernie Beiboer van de 
toernooicommissie. Bernie gaat na jarenlang vrijwilligerswerk de toernooicommissie 
verlaten, Bernie bij deze nog hartelijk dank voor jouw jarenlange inzet. 
Ook het slaapfeest van onze E en F pupillen was weer een doorslaand succes 
onder uitstekend toezicht van de jeugdcommissie. Bij de jeugdcommissie komt 
er een wisseling van de wacht. Jan de Jong lost Cora Loenen af als voorzitter. 
Ik wens Jan hierbij heel veel succes en Cora uiteraard hartelijk dank voor je 
inspirerende inzet in de jeugdcommissie. Rest nog te noemen het perfect verlopen 
stratenvoetbaltoernooi, het weer kon misschien iets beter maar er was aan 
gezelligheid geen gebrek. 

Op voetbaltechnisch vlak wordt de laatste hand gelegd aan de indelingen voor 
komend seizoen. Altijd een spannend moment, waarbij niet iedereen 100% tevreden 
zal worden gesteld. Ga er ten alle tijde vanuit dat de indeling wordt gemaakt met de 
beste bedoelingen voor iedere betrokkene.

Het seizoen werd afgesloten met het benoemen van Paul Vonk tot Lid van 
Verdienste van SIVEO. Het was een voorrecht om deze onderscheiding uit te 
mogen reiken aan Paul, die zich op vele vlakken bevlogen heeft ingezet voor onze 
geel-blauwe club. Ik hoop dan ook dat wij nog heel lang van zijn expertise gebruik 
kunnen maken. Verder rest mij ieder SIVEO lid, vrijwilliger, supporter en ouder te 
bedanken voor een fantastisch verlopen seizoen. Zonder jullie inbreng, sportiviteit 
en positieve inzet zou dit niet mogelijk zijn geweest.

Ik wens iedereen een heerlijke vakantie toe en hoop iedereen weer gezond en wel in 
augustus op De Beemd te mogen begroeten om ook het seizoen 2016-2017 weer tot 
een succes te maken.

Eric van den Hoeven

advertenties
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De jongens van hoofdcoach Herman 
Verrips hebben een heel knap seizoen 
in een historisch duel afgesloten met 
een fraaie promotie naar de derde 
klasse. De wedstrijd op de Beemd zal 
voor zowel Siveo als Hazerswoudse 
Boys de geschiedenisboeken ingaan als 
een knotsgekke pot. Maar in het geel-
blauwe kamp overheerst natuurlijk de 
euforie.

Wie had gedacht dat de beide teams er na het 
vlakke duel in Hazerswoude zo’n bewogen partij 
van zouden maken? Waar in de heenwedstrijd 
een 1-0 voor de Boys op het scorebord bleef 
staan, waren de doelpunten in Zegveld niet op de 
vingers van één hand te tellen, al waren daar wel 
120 minuten voor nodig. En lange tijd zag het 
er naar uit dat Siveo het onderspit zou moeten 
delven. In de beslissende verlenging kwam het 
eerst op een ogenschijnlijk onoverbrugbare ach-
terstand maar in een korte laatste fase scoorden 
onze geel-blauwen drie keer. 

Onze jongens leken in eerste aanleg de schroom 
uit de eerste match (1-0 nederlaag) van zich afge-
gooid te hebben. Misschien hielp het spectacu-
laire vuurwerk hen over de eerste drempel heen.
Hoe dan ook, de geel-blauwen kregen in ieder 
geval ook de steun van een vroege openingsgoal. 
Al in het eerste kwartier was het Stef Kuijer die 
na een knappe actie de goalie in de problemen 
bracht. In de rebound rondde Gerwin Verlaan 
attent af (1-0). Siveo bleef meer druk geven en 
leek door te stoten. Maar halverwege de eerste 
helft kreeg Hazerswoudse Boys plots een 2-tal  
fraaie mogelijkheden. Terwijl de gelijkmaker 
uitbleef zorgde Gerwin Verlaan net voor de thee 
uit een heel fraaie Zegveldse aanval bijna voor de 
2-0. Nog geen minuut later trok Hazerswoudse 
Boys in de tegenstoot de ruststand echter alsnog 
gelijk (1-1).

Net na de rust waren de eerste mogelijkheden 
voor Hazerswoudse Boys. Toen die onbenut ble-
ven kropen de geel-blauwen weer wat meer uit 
hun schulp. Daarvoor kreeg het ook de beloning 
toen Danny Groenendijk binnen het strafschop-
gebied werd gevloerd. De penalty werd door Stef 
Kuijer onberispelijk benut (2-1). Het betekende 
een verlenging van 2 x 15 minuten.

In die extra tijd werd het allemaal “gekkenwerk”. 
Hazerswoudse Boys zorgde meteen al voor de 
2-2 en toen het via een messcherpe counter ook 
nog voor de 2-3 kon zorgen leek de hoop in 
de geel-blauwe harten helemaal vervlogen. Er 
haakten al supporters teleurgesteld af. Die had-
den zich echt vergist in de ongekende veerkracht 
van onze vlaggendragers. Een tot het laatst 
uiterst strijdvaardig Siveo scoorde namelijk in de 
slotfase drie keer, via Stef Kuijer, invaller Perry 
Bunnik en Gerwin Verlaan. Een knotsgekke 
wedstrijd die niet snel vergeten zal worden. Met 
de 5-3 zege dwong Siveo alsnog de promotie af 
naar de derde klasse. De ontlading was groot en 
het daaropvolgende feest voorspelbaar …. Van 
het vuurwerk aan het begin van de pot was let-
terlijk en figuurlijk nog wat over !!

Dick van den Hoeven

Na twee achtereenvolgende periodetitels in 
de afgelopen seizoenen moest bij de seizoen-
start toch weer even de  kater van de gemiste 
promotie worden weggespoeld. Maar het is 
bekend, hoofdcoach Herman Verrips houdt 
van een pittige voorbereiding en dan wordt het 
vizier vanzelf ook wel weer snel op de toekomst 

Op vrijdagavond 10 juni was het zover de voetbalmatch van het seizoen, de 
pupillen van de week tegen de mannen van het 1e. Op een lege maag kan 
je niet voetballen dus vooraf aan de wedstrijd moet er eerst stevig worden 
gegeten. En dat betekent traditiegetrouw patat met frikandel of kroket.

De weergoden zijn ons deze avond goed gezind en daarom eten we gezellig 
buiten. Na het nuttigen van een stevige maaltijd gaan de mannen van het 1e 
eerst even uitbuiken. En de pupillen die zijn alweer druk op het veld bezig 
met een eigen potje voetbal. Iets na half 7 arriveren de eerste ouders dus hoog 
tijd voor het omkleden. Even later betreden alle spelers het hoofdveld en na 
het indelen van de teams kan snel aan de wedstrijd worden begonnen.
Beide partijen zijn echter goed aan elkaar gewaagd en hier en daar wordt wel 
een kleine overtreding gemaakt. Maar in de ogen van scheidsrechter Herman 
zijn deze overtredingen niet zwaar genoeg dus hij houdt dit keer zijn kaarten 
op zak. En na 40 minuten strijd staat er 2-2 op het scorebord een mooie uit-
slag waar een ieder zich wel in kan vinden. Direct na afloop van de wedstrijd 
neemt Ivo samen met de pupillen nog even het seizoen door. 
Hierbij test hij even of de pupillen nog de uitslag van de wedstrijd weten en 
wie bij hun wedstrijd de man of de match was. Bij sommigen was het even 
diep graven voor de uitslag, maar de man of de match wordt door een ieder 
feilloos opgenoemd.

En met nog een lekkere traktatie op zak keren de pupillen moe maar voldaan 
naar huis toe.

Namens de jeugdcommissie,   
Jan de Jong

gericht. Toch liepen de eerste wedstrijden niet 
echt zo gesmeerd, maar dat had ook alles te 
maken met de pittige tegenstand. De ouverture 
tegen Alphia leverde nog nipte winst op, maar de 
beide volgende wedstrijden tegen Woubrugge en 
Nieuwkoop gingen verloren. Het betekende na 
de remise In Woerdense Verlaat een tussenstand 
van 4 uit 4. Welke richting zou het uitgaan? 
Onze vlaggendragers lieten daarover eigenlijk 
geen twijfel bestaan. Een reeks van 10 achtereen-
volgende overwinningen zette ons onbetwist op 
de 2e plek achter het ogenschijnlijk onaantastba-
re Nieuwkoop. Een uiterst knappe prestatie want 
tussen die 10 zeges zaten hele knappe, zoals de 
4-0 op Linschoten en de 3-0 op Gouda, ploegen 
die beiden toch ook periodetitels pakten. Na een 
degelijk en nuttig trainingsweekend in de winter-
stop bleek Siveo op 20 februari volledig klaar om 
de gedoodverfde kampioen Nieuwkoop beentje 
te lichten. Terwijl de jongens in de slotfase van 
dat duel echt de genadeslag leken uit te gaan 
delen, zat het in dat duel effe duidelijk tegen.  
Het werd een bepaald niet verdiende nederlaag 

en dat was effe slikken. Ongewild werkte dat mo-
gelijk toch wat door in de volgende serie waarin 
we onder meer het onderspit moesten delven 
in eigen huis tegen Sportief en Moerkapelle. 
Even kwamen er twijfels binnen de geel-blauwe  
aanhang of we echt wel de derde periodetitel op 
rij zouden weten te veroveren. Het antwoord 
kwam in Gouda toen de sterk opkomende rood-
witten in een heel pittige pot er met 0-1 onder 
werden gehouden. De 2e plek bleek zeker gesteld, 
en dus was er een mooie uitgangspositie voor 
de nacompetitie. Siveo was slechts één dubbele 
finale verwijderd van de derde klasse. En daarin 
schudde het dus na 210 minuten op wilskracht, 
en vooral ook een groot geloof in eigen kunnen, 
Hazerswoudse Boys van zich af.

De promotie was binnen. Na zes jaar weer derde 
klasse. Een groot compliment aan de spelers en 
de voltallige begeleiding. Het feest kon beginnen 
en dat is ongetwijfeld te merken geweest.

Dick van den Hoeven

Siveo promoveert 
na historisch duel

De weg die naar promotie leidde

Man of de match wordt niet vergeten

Ook de begeleiding  (vlnr: André Voorend, 
Koos Jansen, Jan Groenendijk en hoofdcoach 
Herman Verrips) is uiteraard blij. Lianne van 
Mourik ontbrak door andere verplichtingen.
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Margriet was er groots ingeluisd om haar de zo terechte 
Koninklijke Onderscheiding als een verrassing opgespeld te 
laten krijgen. Zij had zelfs een mooie bos bloemen gekocht 
omdat ze er helemaal op rekende dat een ander (in dit geval 
Jan van Amerongen, ook een super vrijwilliger) het lintje zou 
krijgen. En dan is het immers altijd Margriet die bij Siveo 
zorgt voor de toepasselijke bloemen. Maar die waren dus 
uiteindelijk, net als het lintje, helemaal voor haarzelf.

De burgemeester kwalificeerde Margriet als een echte voetbalvrouw. En dat 
kunnen wij bij Siveo zeker beamen; sterker, daar zijn we juist zo trots op.  
Zo was zij de afgelopen 20 jaar onder meer jeugdleider, bestuurslid, voorzit-
ter van de jeugdcommissie, en coördinator en planner van de barbezetting. 
En feitelijk nog belangrijker is het dat zij ook nu nog volop actief is bij ons 
cluppie. Zo is zij naast bestuurslid vooral de “vrouw achter de barbezet-
ting”, kortom: zij zorgt ervoor dat de bar “bemand” is (overigens ook veel 
door “dames”).  Een rol die prima past bij een andere kwalificatie die de 
burgemeester gaf, namelijk dat zij de “gastvrouw voor de vrijwilligers” is. En 
dat kunnen we natuurlijk onderschrijven, Margriet is de altijd betrokken 
en bindende factor binnen de hele vrijwilligersgroep waarop Siveo draait. 
Kijk naar de vroege zaterdagmorgen als zij klaar staat om de dan al actieve 
geel-blauwen van een natje en een droogje en een positieve bijdrage te 
voorzien. En als het dan niet lukt om de bar voldoende bezet te krijgen, dan 
is het wel weer Margriet die zelf bijspringt. De betrokkenheid bij de kantine 
is overigens ook zichtbaar waar zij zich nadrukkelijk bezighoudt met de 
inkoop van de vele artikelen, als het effe kan tegen de meest billijke prijs. En 
natuurlijk is het ook bij iedereen bekend dat Margriet heel makkelijk de pen 
hanteert en met haar leuke babbeltjes in Siveo Nieuws andere Siveo-vrijwil-
ligers in de picture zet (in deze editie zijn de rollen echter omgedraaid).

Maar Margriet kreeg de Koninklijke Onderscheiding niet alleen voor haar 
vele werkzaamheden bij Siveo. De burgemeester deed een kleine opsom-
ming. Sinds 1982 speelt zij bij de toneelclub, De Milanders, en daar is zij 
niet alleen begenadigd toneelspeler (wie kent haar niet van de typetjes die 
zij in al die jaren heeft gespeeld?). Voor die club blijkt zij ook alle randza-

ken te regelen (decor, aankleding, 
enz) en dat verbaast ons niet. Dat 
is kenmerkend voor Margriet, ze 
pakt alles aan. 
Ook is Margriet al meer dan 25 
jaar actief binnen het bestuur van 
de plaatselijke Oranje Vereniging 
Zegveld. Zij is niet alleen een 
punctueel penningmeester maar 
bovendien regelaar van heel veel 

praktische zaken en bedenker van de vele activiteiten en spelen die de 
viering van Koningsdag  en 4/5 mei tot een waar dorpsfeest maken; denk 
ook aan al de dorpsontbijten en dorpsdiners die de afgelopen decennia zijn 
gehouden in Zegveld. Vaak kan je gewoon ook niet “om  Margriet heen”, 
want zij is ook al een groot aantal jaren verkeersregelaar bij activiteiten als 
de Lampionnenoptocht, Koningsdag, zomerconcert van de muziekvereni-
ging KNA en de intocht van Sinterklaas. 

En er is nog meer, Margriet is jaren actief geweest als vrijwilliger bij biblio-
theek de Zegge, bij de Vakantie 
Bijbel Week en in de Ouder-
raad van de Joraï. Gelet op haar 
grote sociale en maatschappelijke 
betrokkenheid was het ook niet 
vreemd dat zij zich verdienstelijk 
ging maken bij het verpleeghuis 
Nassau Odijckhof in Driebergen, 
waar haar ouders hun levens-
avond kregen. Zo helpt zij op 
bepaalde dagen mee met het verzorgen en begeleiden van de lunch en helpt 
zij met het organiseren van leuke activiteiten en themaweken.  Feitelijk 
werkzaamheden die zij ook al jarenlang doet bij de vakantiereizen van Ich-
thus, een organisatie die vakantiereizen naar het buitenland verzorgt voor 
mensen met een lichamelijke beperking. 

De burgemeester sloot af met de volgende woorden: “Mevrouw Vermeij, 
de vele inspanningen die u heeft verricht en die nog steeds door u 
worden verricht, worden door velen opgemerkt, waarbij met name uw 
enthousiasme en toewijding opvallen. Ik ben blij u te kunnen vertellen dat 
het Zijne Majesteit, onze Koning, heeft behaagd u te onderscheiden als Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau”

Het mag duidelijk zijn dat die vele activiteiten en kwaliteiten niet alleen 
bij Siveo maar in de hele Zegveldse gemeenschap zijn opgemerkt. Ofwel, 
Margriet, van harte gefeliciteerd met je dikverdiende onderscheiding.

Dick van den Hoeven

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR

Margriet Vermeij
Natuurlijk hebben we het lintje van Margriet aangegrepen om 
toch ook wat meer over haar te weten te komen. Nooit wilde 
zij eraan om ook zelf eens onderwerp van een babbeltje te 
zijn, maar nu kon zij er uiteraard niet onderuit.

Margriet is als een “van Amerongen” geboren op 17 januari 1961 in Zegveld 
op de Hoofdweg 129 en getrouwd met marktkoopman Peter Vermeij. 
Ook Peter is niet te beroerd om de Siveohanden uit te steken, zoals in de 
Nieuwjaarsnacht en bij andere festiviteiten.  En ook de kinderen hebben 
Siveobetrokkenheid, bij dochter Corien (als advocate) bijvoorbeeld nog de 
advisering bij juridische zaken rond de vereniging. 

Margriet heeft zelf vrijwel niet gevoetbald, alleen een beetje “meegetraind”. 
Het was in de jaren dat Siveo overstapte naar de huidige accommodatie op 
de Beemd. Zij herinnert zich nog de schoonmaak van de opgeleverde kan-
tine met Ria Voorend en andere voetbaldames. Het natje en droogje werd 
toen als een “echte moeder” verzorgd door Annemarie van den Hoeven. 
Een grotere betrokkenheid bij het voetballen werd haar bijgebracht 
door haar toenmalige jeugdvriend Jos de Jong, die ons helaas zo vroeg is 
ontvallen. Jos maakte haar enthousiast voor de jeugdactiviteiten, zoals het 
jaarlijkse uitje naar Slagharen. Margriet: “Ja, dat was altijd iets waar de 
jeugd lang naar uitkeek, een dagje helemaal los in het attractiepark, een heel 
massaal gebeuren. We gingen met een mooie grote bus, met aan het stuur 
Leen Angenent. Alle kinderen hadden zelf het lunchpakket van thuis bij zich 
en wij verzorgden voor wat extra’s aan eten en drinken. Maar de begeleiders 
moesten in het park dan wel bij toerbeurt op alle tassen passen en de kin-
deren moesten zich ook regelmatig bij hun begeleiding melden. Dat waren 
nogal eens heftige taferelen als er iemand niet tijdig was opgemerkt. “

Een stop met de grote bus naar Slagharen 

Heftig ging het er ook aan toe toen zij als begeleidster van de meisjes naar 
het Duitse Grün Weiss meeging. “De meiden bleken zo’n beetje de hele 
nacht over ons heen gesprongen te hebben, zonder dat we ook maar iets 
hebben gemerkt. Wij waren de oppas, maar dus niet echt paraat. Afijn, het 
is goed afgelopen.” 
Heel fijne herinneringen bewaart Margriet aan de Sinterklaasavonden 
waarop de vroegere kern van het 1e elftal  actief was (bijv. Arjan, Gijs, Sean, 
Jeroen ea).  Dat was altijd een heel ritueel en ieder had zijn taak, zoals de 
schmink door Adri de Jong en de macaroni van Margré van Amerongen.

Achter vlnr: Margriet Vermeij, Peter Vermeij, Jarieno van Dam,  
Dennis Huntelerslag, Nicky de Jong, Annelies Pouw
Vóór vlnr: Lisanne Kok. Davey Hanegraaf, Ellet Versluis,  
Dirk Jan van Amerongen

Het duurde enkele jaren maar toen de jonge Peter ging voetballen sloot 
Margriet ook aan bij de voetbalbegeleiding. Haar kennende was dat overi-
gens niet te fanatiek. Daar had ze vaak een “medeleider”  voor. Zo heeft zij 
voor het team van de jonge Peter samen opgetreden met Annelies Pouw 
(destijds getrouwd met Anton Kok), en dat was een heel enthousiaste voet-
balvrouw, bij het fanatieke af. Margriet herinnert zich nog dat de tegenstan-
der haar eens toeriep: “Zo, van Gaal is er zeker ook bij”.  
Ze raakte inmiddels wel zodanig bij de jeugd betrokken dat zij in die tijd 
toch ook al inging op het verzoek van Wim Kastelein om het jeugdbestuur 
te komen versterken. Daarin is zij veel samen opgetrokken met Cor van 
Amerongen en later werd zij als voorzitter toch echt een beetje de bindende 
kracht. Dat was ook wel nodig want vooral de teamsamenstellingen – toen 
nog zonder Technische Commissie- leverden vaak heel pittige discussies op; 
daarbij was de relativerende inbreng van Margriet zeker welkom. 

Maar over het huidige reilen en zeilen binnen Siveo is Margriet ook wel 
positief. De activiteitencommissie organiseert leuke evenementen zoals 
“Ik hou van Holland” en “De jongens tegen de meisjes”. En wat Margriet 
bovenal waardeert is de samenwerking met andere verenigingen binnen 
Zegveld. Uit eigen ervaringen (bijv met de Oranje Vereniging) weet zij dat 
het echt heel handig is om gewoon elkaars spullen te kunnen gebruiken en 
elkaar te steunen met activiteiten. 
Dat is dan een toepasselijke uitsmijter van degene die juist ook vanwege 
haar vele activiteiten voor verschillende verenigingen en organisaties de 
Koninklijke Onderscheiding kreeg opgespeld. 

We hopen Margriet nog vele jaren actief in ons midden te hebben. 

Dick van den Hoeven

Een “nababbeltje met Margriet”
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De toernooien zitten er weer op. Een drukte was 
het wel. Allereerst is het de afgelopen 7 jaar niet 
zo lastig geweest om teams te vinden. Ondanks 
het bezoek aan uitwisselingsbeurzen kregen we 
het maar niet voor elkaar. En, waren we rond, 
zegden ze weer af. Kon je weer beginnen. Alle 
verenigingen in de regio en daarbuiten werden 
benaderd. Veelal geen reactie. Dan maar bellen. 
Vele avonden zijn we er mee bezig geweest. En 
dan vlak voor het eerste F toernooi, ja hoor, een 
afzegging. Die kregen we niet meer bezet.

Vrijdag 20 mei is alles klaar gezet, mede door 
enkele vrijwilligers van Siveo. Jaap de lijnentrek-
ker zorgde er voor dat de velden van de puppies 
er kwamen  en dat veld 2 ook te zien was. Doelen 
op zijn plek, vlaggen ophangen ( ook bedankt, de 
onverwoestbare en altijd vrolijke, Leo) etc. Dan 
konden we op zaterdag rustig aanvangen. Jam-
mer, de microfoon laat het afweten (later blijkt 
deze last te hebben van het G4 virus). Op zoek 
naar de vaste microfoon. 
Maar terug naar de deelnemers. Waar blijft toch 
de F14 van…… Niet dus. Geen F14. Die voetbal-
de thuis lekker tegen de F13. Communicatie blijft 
een vak apart. We hebben menig mail verstuurd 
en alles bevestigd. Dan maar het schema aanpas-
sen. Gelukkig hielp het weer een beetje. Lekker 
droog en een goede temperatuur. 
Omdat we veel drukte verwachtten hadden we 
een extra parkeerterrein gecreëerd. Een stuk 
van het oefenveld afgezet. Maar nog stonden de 
auto’s langs de weg. Omdat we dit jaar een druk 
bezette Puppietoernooi hadden waren er  extra 
veel auto’s. Voordeel is dan wel dat het gezellig 
druk is. Het blijft altijd weer een leuk gezicht de 
puppies te zien rennen in hun vaak ruim zittend 
tenue.  

Het toernooi liep verder lekker door. Limonade 
tussendoor. De leiders van de puppies zorgden 
voor hun eigen toernooi. Na afloop kregen pup-
pies allemaal een bordje patat en limonade. Van 
de leiders kregen ze verder een voetbaldiploma 
wat dit jaar ook een zoekplaatje was. Achterop 
konden ze met de ouders de oplossing schrijven. 
Daarnaast ontvingen ze nog een medaille en een 
Rabobank pen met bal (spelletje). 
De F’jes kregen na afloop een beker voor het 
team en ook een Rabobank pen voor alle spelers. 

Natuurlijk werden de scheidsrechters wederom 
bedankt voor hun inzet. Zij ontvingen een ste-
vige loopband om tijdens het sporten je telefoon 
in te doen ( en muziek te luisteren) en in het 
vakje ernaast ( voor een kleine bidon) zat nog 
een lekker verse en frisse vruchtensap van dhr. 
Bruin. Bij deze bedankt.

We schrokken alleen toen bleek dat een speler 
van Sportlust F4 tijdens het voetballen een bal 
hard op de zijkant van zijn hoofd had gekregen. 
Hierdoor was hij even de weg kwijt. Hij is uit 
de wedstrijd gehaald om bij te komen. Na een 
bezoekje aan de HAP bleek hij een zware hersen-
schudding opgelopen te hebben. We hebben hem 
in de daaropvolgende week thuis bezocht en een 
aardigheidje afgegeven namens Siveo. Hij moest 
het nog rustig aandoen. Dan kwam het wel goed.
De tweede speeldag was een toernooi voor de E-
tjs ’s ochtends en de D ’s middags. De weersver-
wachting was warm met flinke regen in de mid-
dag. Echter de gehele dag was het stralend mooi 
weer. De opgezette tent tegen de regen werd een 
tent tegen de zon. Ieder team was komen opda-
gen. Het enige wat we in de gaten moesten hou-
den was het speelschema om niet uit te lopen op 
veld 1. Na het D toernooi kwam het eerste spelen 
om te promoveren. We weten dat dit glorieus is 
gebeurd met veel wedstrijdspanning. De beide 
toernooien liepen vloeiend en zonder proble-
men. Ook hier is na afloop een aardigheidje aan 
de scheidsrechters gegeven en de spelers kregen 
nu een oranje bidon van de Rabobank.
Speeldag 3 was een dag voor de C toernooien. 

Ook nu hebben we genoten van de dag. De dag 
begon in lichte mist. De eerste wedstrijd moesten 
we halverwege veld 2 gaan staan om elkaar te 
seinen. Daarna trok deze mist op en werd het 
stralend weer. Alle teams waren op tijd en de 
wedstrijden liepen prima in elkaar over. Na de 
wedstrijden is de directeur van de Rabobank dhr. 
Ruud Kwakkenbos  zo vriendelijk geweest om 
namens de Rabobank de prijzen uit te reiken en 
de bidons weg te geven.

Dit nadat we uiteraard eerst de scheidsrechters 
hebben bedankt voor hun inzet. Zonder de inzet 
van de scheidsrechters komen we niet ver. Nadat 
dag 3 was afgelopen hebben we de boel ingepakt 
en opgeruimd. We mogen terug kijken op een 
prima toernooi, en op naar 2017.

De toernooicommissie, Ton en Bernie.

NB De uitslagen van de toernooien zijn te vinden 
op www.siveo.nl, onder Programma/Toernooien. 
Daar kan je ook klikken naar veel meer foto’s. 

Siveo-toernooien, 
moeizaam maar heel leuk !!

Ledenmutaties 1e halfjaar 2016

Nieuw:
Samuel Gerulis, Owen van Dam, Niels Beukers, Nesri Sarrou, 
Dylan Huntelerslag (trainend lid), Toby van Ginkel, Seb van 
Eijk, Remco van Vliet, Jurre Spaanderman, Erik Lenssinck, 
Storm Koot en Jurgen Würsten.

Overschrijving van andere club:
Justin Verkerk (van Sportief), Bjorn Grijpsma (van Vep) en 
Timen Klein (van Sportlust).

Opgezegd:
Dawid Borowiec, Leonie Vergeer, Arianne Langerak, Marion 
Vergeer, Ben Muller, Carel Kastelein (omgezet naar donateur), 
Sander Groenendijk, Sergio Groot, Ryan van den Hoeven, Bas 
Balvert, Marco Verhage, Iris van der Knaap, Noah Verweij, 
Dolf Muller, Ingmar van der Arend, Marijn van de Hoef, Otto 
Immerzeel, Tim Beukers, Gert de Kruijf, Jan de Jong, Sharon 
Wisseloo, Sabine Wagenaar, Nick Beuckens, Sven Beuckens, 
Fynn van Niekerk, Friduwih Lommerts en Dirk Jan van 
Amerongen.

Overschrijving naar andere club:
Brain Breedijk en Juup Ton (naar Sportlust) en Matthijs Bak-
ker (naar SDV Rotterdam)

Overige mutaties:
Van spelend naar trainend lid:
Elbert Stoof, Hans van Tricht, Mike Verhage, Pascal Vonk en 
Leen Blok

Van spelend/trainend lid naar rustend lid:
Perry Voorend (tijdelijk), Ellet Versluis, Jeffrey Voorend, Max 
Baas (tijdelijk), Stephan Voorend (tijdelijk)  en Annemieke 
van Dam.

Het totaal aantal leden komt hiermee op 375 (vorig jaar 383).

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

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

Willen de volgende spelers per omgaande een pasfoto inleveren:
Björn Koot, Ids Bakker, Demian Haring, Joris van der Horst, 
Jelle Onderwater, Brian Smit, Lieke Timmerman, Mike van 
der Born en Kevin van der Meer.

Carola Hageman

Gefeliciteerd …
Onze gelukwensen gaan naar:
- Jeroen van Dijk en Ellet Versluis, bij wie op 27 mei 2016 een dochter werd geboren  
die zij Elin Helena noemen.
- Remco de Kruijf en Merel van der Wijngaard met de geboorte van hun dochter  
Anouk Eva op 16 juni 2016; 
- Theo van Kippersluis en Madelon Wolmerstett bij wie op 9 juni 2016 zoon Teun is geboren. 

Veel voorspoed namens het hele geel-blauwe cluppie.

Bericht van de Jeugdcommissie
De meeste activiteiten zijn weer geweest. Het slaapfeest en de wedstrijd van de 
pupillen tegen het 1e elftal waren een groot succes. Elders in dit blad kunt u hier een 
verslag van lezen. Poldersporten staat op moment van schrijven nog op de planning. 
Daar hebben we ook veel zin in! Voor de Jeugdcommissie was het een zeer geslaagd 
seizoen. Veel tevreden kinderen en ouders. Daar doen we het voor!
Zelf stop ik na dit seizoen als voorzitter van de Jeugdcommissie. Na 4 jaar is het tijd 
om het stokje over te dragen. Jan de Jong zal mijn taken overnemen. En gelukkig 
blijven alle andere JC-leden nog een jaar doorgaan.

Fijne vakantie en veel plezier gewenst voor komend seizoen!

Namens de Jeugdcommissie, Cora Loenen-Kastelein

Grote verschillen bij Klaverjassen
De laatste klaverjasavond van het seizoen waren de verschillen groot. De winnaars, 
Carla Kuijf en Adri van den Hoeven scoorden bijna 1000 punten meer dan het 
eerstvolgende koppel.

1. Carla Kuijf en Adri van den Hoeven 5925 punten
2. Jan de Kruijf en Hans Guldener 4967 punten
3. Lucy de Bruin en Ria Mulder  4805 punten
4. Bep van Amerongen  en Bram Angenent 4624 punten
5. Ineke Voorend en Leo Pouw 4560 punten
P. Eric van den Hoeven en Jan van Amerongen 3993 punten

De eerste klaverjasavond van het nieuwe seizoen is op vrijdag 16 september 2016. 
De volgende zijn op 21 oktober 2016, 18 november 2016, 23 december 2016 
(KERST), 20 januari 2017, 17 februari 2017, 17 maart 2017, 14 april 2017 (GOEDE 
VRIJDAG en laatste avond).

Dick van den Hoeven

Koos Wijman overleden
Wij ontvingen het droeve bericht dat Koos Wijman op 68-jarige leeftijd is overle-
den. Koos heeft maar een betrekkelijke korte tijd bij Siveo gevoetbald maar voelde 
zich net als de andere “Wijmannen” wel nauw aan ons cluppie betrokken. Jarenlang 
bezocht hij met zijn drie broers, Gert, Rinus en de inmiddels ook al overleden Cees 
nauwgezet de wedstrijden van onze hoofdmacht. Ook was hij nog steeds lid van 
onze supportersclub “Trouw aan  Geel-Blauw”. Wij wensen de familie sterkte bij het 
verlies van hun naaste.
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Bij de jaarlijkse medewerkers avond van SIVEO is Paul Vonk 
afgelopen vrijdag benoemd tot lid van verdienste. Paul is in-
middels 33 jaar lid van SIVEO en heeft hierbij diverse vrijwil-
ligerstaken op zich genomen, waarvan 8 jaar als bestuurslid 
verdeeld over de perioden 1986-1988 en 1999-2006. 
Nadat Paul eind jaren ‘70 en begin jaren ’80 al vaak bij SI-
VEO was te zien, werd hij in 1983 door Jan van den Hoeven 
overgehaald om SIVEO-lid te worden. Dit was waarschijnlijk 
nog maar een kleine stap omdat hij inmiddels al bij de SIVEO 
familie Verhage over de vloer kwam om Annemarie te scha-
ken. Voor beide partijen was het een uitstekende stap. Paul 
is inmiddels een graag geziene en niet meer weg te denken 
geel-blauwe supporter, die ook buiten het voetbal zeer actief 
is voor SIVEO.

In zijn actieve SIVEO carrière heeft hij 17 keer deel uitgemaakt van ons 
keurcorps in de periode tussen 1983 en 1989. In aanvang voetbalde Paul 
veelal in het tweede als een meedogenloze back en hij werd al snel “Gentile” 
genoemd naar de vermaarde Italiaanse defender Claudio Gentile en dat 
was zeker niet alleen om zijn door de zonnebank getinte huidskleur. Paul 
heeft zijn voetbalschoenen pas in 2003 definitief aan de wilgen gehangen.  
Ondertussen is hij nog jarenlang jeugdleider geweest van zijn beide zoons 
Jeroen en Pascal.

Al binnen 3 jaar na zijn overschrijving was Paul al betrokken bij het 
financiële reilen en zeilen van de vereniging en dat is hij nog steeds. Elke 
ledenvergadering komen alle financiële stukken van zijn hand. Vanuit die 

positie is hij al 30 jaar de drijvende kracht achter alle (ver-)bouwprojec-
ten. De maatschappelijke betrokkenheid voor Zegveld en SIVEO in het 
bijzonder is karakteristiek voor Paul. Daarbij heeft hij vele jaren opgetreden 
als spreekbuis van SIVEO richting gemeentelijke instanties. Wij zijn Paul 
zeer erkentelijk hiervoor en hebben dit tot uiting laten komen door Paul te 
benoemen tot lid van verdienste. 
Daarbij hopen wij allemaal natuurlijk nog vele jaren gebruik te maken van 
zijn inzet en expertise.

Namens het Bestuur,
Eric van den Hoeven

Paul Vonk 
BENOEMD TOT LID VAN VERDIENSTE

Trekkingslijst grote verloting:
Direct na het stratenvoetbal werd de trekkingslijst van de grote verloting 
bekend gemaakt. De uitslag was als volgt: 
1e prijs  lotnr. 2084  Reischeque t.w.v. € 450 Patrick Plijter
2e prijs  lotnr. 1501  Fiets Jacco van der Knaap
3e prijs  lotnr. 0216  Tablet Lars van Beuzekom
4e prijs  lotnr. 0692  Actifry Bryan Burggraaf 
5e prijs  lotnr. 0138  Dinerbon Sonja Hoogendoorn 
6e prijs  lotnr. 0329  Bon schoonheidssalon Nienke fam de Boggende 
7e prijs  lotnr. 2366  Waardebon Go Soort Manou Ton 
8e prijs  lotnr. 0983  Bloemenbon Anne’s Bloem Jan Groenendijk 
9e prijs  lotnr. 0906  Kappersbon Kapsalon Zegveld Sjaak van der Geer 
10e prijs  lotnr. 0882  Kappersbon Kapsalon Zegveld Wiljo Fierens

Tototrofee voor 
Arie Groenendijk !!

De toto kende de afgelopen maanden een wat andere opzet dan 
voorheen. Bij de thuiswedstrijden van Siveo-1 waren er weekprijzen 
van Bakkerij de Leeuw. Een heel mooi gebaar, waardoor deelname 
gratis was. Niettemin werd na afloop van het Stratenvoetbal door 
de organisatie de Totowisseltrofee uitgereikt aan de meest constante 
deelnemer over het hele voorjaar. Dat was Arie Groenendijk, nipt voor 
hoofdcoach Herman Verrips. 
Arie’s naam werd aan de Trofee toegevoegd. De organisatie denkt nog 
over de wijze waarop een toto voor het komend seizoen kan worden 
vormgegeven.

Dick van den Hoeven

“Onze ‘ras’paarden 
wederom kampioen in 2016”
Vrijdagmorgen 27 mei zit onze terreinmeester toch wat zenuwachtig 
op z’n barkruk heen en weer te schuiven.... wat is er toch ‘loos’ met 
dit altijd zo nuchtere kereltje?

Na kort aandringen legt hij zijn 
zorg op tafel: vanavond spelen onze 
‘paarden’ hun mogelijke kampioens-
wedstrijd... als de mannen van het 
veteranenteam de beslissingswedstrijd 
winnen  zijn ze kampioen!
(Even voor de duidelijkheid: waarom 
paarden? Dit omdat onze trouwe 
terreinknecht en lijnentrekker altijd 
extra onderhoud moet plegen als de 
“paarden” zoals hij ons veteranenteam 
noemt op het tweede veld gespeeld 
hebben). Volgens hem stikt het dan 
van de gaten en kuilen veroorzaakt 
door lompe slidingen en lompe trap-
pen tegen de bal. Over  t hele veld zie 
je opgeschoven stukjes grasmat en 
beschadigingen. Dat komt omdat ze 
traag en lomp zijn legt onze Japie  
ons uit.
Maar wat is dan je probleem was onze 
vraag.... ‘nou zegt Jaap, vanavond 
spelen ze niet op echt gras maar op ‘t 
kunstgras veld... ,dat kost veel meer 
energie.., enne effe bij eten kan nu dus 
niet, plastic gras en rubber … nee dat 
wordt het niet.
Wel wil hij het feestje.....
Dan beginnen zijn kraaloogjes te 
glimmen...  dat hij daar niet eerder 
aan gedacht had; een bak biks en een 
net kuil of hooi voor de wedstrijd 
neerzetten in de kleedkamer dat zal de 
mannen genoeg energie geven om de 
cup met de oren binnen te slepen!.

Zo gezegd zo gedaan.... en het resultaat is er:
De wedstrijd werd na verlenging gewonnen....

Margriet Vermeij

NB Wij vernamen later dat de veteranen het voer vreselijk vonden stinken 
en het feitelijk niet te harden was. Maar ze wilden zich niet laten kennen en 
konden de grap ook wel waarderen.

Achter vlnr: Jaap van der Berg 
(leider), Geurt van der Haar,  
Adrie van der Burg, Ruud  
Hageman, Erwin Kleinveld,  
André Engelse en Ron van den 
Hoeven.
Vóór vlnr: Jan de Jong, Paul Vonk, 
Jan van Amerongen, Jan Groenen-
dijk, Henk Ton en Alex de Kruijf. 
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De Siveo veteranen mochten het na het kampioenschap van vorig 
seizoen in de 2e klasse proberen. Na 3 wedstrijden hadden de vete-
ranen slechts 4 punten, maar vanaf dat moment is er geen punt meer 
verspeeld, waardoor Siveo eindigde met 61 punten uit 22 wedstrijden! 
Normaal gesproken zou dit betekenen dat je kampioen bent, ware het 
niet dat de veteranen van Woubrugge hetzelfde puntentotaal hadden 
behaald. Doordat het doelsaldo niet meer bepalend is, moest er een 
beslissingswedstrijd aan te pas komen om de uiteindelijke kampioen 
te bepalen. Op vrijdag 27 mei was het dan zover.

Woubrugge kwam met een spelersbus en een supportersbus naar sportpark 
De Beemd in Zegveld om hun ploeg te steunen bij deze kampioenswed-
strijd. Ook van Siveo zijde waren er veel supporters aanwezig, waardoor 
er sprake was van een heuse kampioenssfeer. Siveo startte de wedstrijd 
voortvarend, wat resulteerde in een schot op de lat van Eric Smit in de 
4e minuut van de wedstrijd. Echter Woubrugge kwam steeds beter in de 
wedstrijd, won de meeste duels, zodat zij een licht veldoverwicht wisten te 
creëren zonder dat dit grote kansen tot gevolg had. In de 25e minuut was er 
een vrije trap voor nodig om de Siveo doelman Joost Ton te verschalken. De 
bal werd in eerste instantie nog weggekopt, maar de daaruit volgende inzet 
belandde via de lat voor de voeten van een Woubrugge speler die wel raad 
wist met deze buitenkans, 0-1. Voor de rust kreeg Siveo nog 2 levensgrote 
kansen via het zeer gevaarlijke spitsenduo Gijs Breedijk en Ronald de Jong, 
maar de paal en de keeper van Woubrugge waren een te grote sta-in-de-weg.

De 2e helft moest Siveo de druk opvoeren en liet direct merken op jacht te 
gaan naar de gelijkmaker. De degelijke verdediging van Woubrugge moest 
af en toe aan de noodrem trekken, maar hield lang stand. In 75e minuut 
werd topscoorder Gijs Breedijk door een verdediger van Woubrugge naar 
de grond getrokken binnen de beruchte lijnen, zodat de goedleidende 
scheidsrechter van den Berg uit Rotterdam resoluut naar de strafschopstip 
wees. Gijs Breedijk schoot deze penalty onberispelijk binnen (1-1).
De laatste fase van de reguliere speeltijd ontaardde in een ware slijtageslag, 
want spelers van beide elftallen liepen op hun laatste benen of moesten met 
kramp van het veld af. Door de gelijke eindstand volgde een verlenging van 
2 x 15 minuten. Al snel in de eerste verlenging was het Ronald de Jong, die 
op weergaloze wijze een vrije trap van net buiten de zestien in de boven-
hoek krulde: 2-1. De slijtageslag duurde nog even voort, maar de overwin-
ning kwam niet meer in gevaar, zodat de veteranen van Siveo opnieuw 
kampioen zijn geworden en nu naar de 1e klasse zijn gepromoveerd!!

Het feest op de Beemd duurde tot in de kleine uurtjes ...

Hans Bregman

SIVEO veteranen
voor 2e keer op rij kampioen!!!

De Kampioenen op herhaling.
Achter vlnr: Edwin Hoogerbrugge (grensrechter), René Hoogerbrugge, Gijs Breedijk, Mark Hoppe, Hans Bregman, Joost Ton, Ronald de 
Jong, Robert Beukers, Arjan Ton en Cor Breedijk. 
Vóór vlnr:  David Loenen, Eric Smit, Aad Bunnik, Louis Uittenbogaard, Hans van Eijk, Arend Jacob van der Knaap, Roland van Dalsen, 
Gerard Verdouw, Jeroen Groen in ’t Wout en Edwin de Kruijf. 

De Alexanderstraat heeft dit jaar het straten-
voetbal gewonnen. In een uiterst spannende 
finale tegen de Florijn bleef de stand steken op 
1-1 maar de penalty’s waren overtuigend in het 
voordeel van de Alexanderstraat.

Honderden Zegvelders hebben zich weer gestort 
op deze altijd sfeervolle seizoensafsluiting. In de 
ochtenduren was het nog wat miezerig maar de 
jeugd trekt zich daar niet van aan. Het blijft een 
waar genot om de jongens en meisjes bezig te 
zien op die “kwartveldjes”.  De kinderen komen 
op die kleine veldjes optimaal tot hun recht. De 
kleinere veldjes met minder spelers betekent dat 
de kinderen vaker aan de bal komen en sneller 
tegenstand ondervinden. Het is niet verwonder-
lijk dat de KNVB daar zelf ook verdergaand mee 
wil gaan experimenteren. 
Opvallend bij het jeugdstratenvoetbal was wel 
dat de winnaars van vorig jaar ook nu weer de 
wisseltrofee pakten. In de finale bij de allerjong-
sten versloeg de Hoofdweg met 2-0 de Broek-
sloot. Een gelijke uitslag was er bij de oudere 
jeugd in het voordeel van de Korensloot tegen 
de Meije.

Ook het penaltyschieten op de keeper van Si-
veo-1 Erik Streng was weer een echte happening. 
Bij de jongsten benutte Corné Kemp als enige 
alle penalty’s. Bij de oudere jeugd lukte dat ook 
twee meisjes, namelijk Karlijn van der Horst en 
Tiffany Blok. Zij troefden dus ook alle jongens af. 
In de extra ronde won uiteindelijk Tiffany Blok.

Dick van den Hoeven

Alexanderstraat wint 
stratenvoetbal 2016

Alexanderstraat

Hoofdweg

Korensloot
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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

advertentie advertenties
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Met aan het eind van de competitie nog een paar spannende wed-
strijden zijn we toch nog met 6 punten voorsprong op Bodegraven 
A1 kampioen in de 3e klasse geworden. Dat is met 2 tweede jaars  
A, 4 eerste jaars  A, 5 tweedejaars B en 3 eerstejaars B spelers  een 
uitstekende prestatie van deze jongens. Door met elkaar te spelen 
is duidelijk te zien dat iedere speler dit seizoen weer een of meer 
stappen vooruit gegaan is. De oudsten in het team hebben ook op de 
trainingen het voortouw genomen door aanwezigheid en inzet. David 
heeft de meeste trainingen bezocht en was ook met duurlopen steeds 
voorin te vinden. Doel was dit jaar om van achteruit op te bouwen en 
via samenspel kansen te creëren. Met  63 goals voor is dit zeker ge-
lukt. Luuk scoorde 22 keer, gevolgd door Lucas met 17. Met 23 goals 
tegen hebben ook de verdedigers het prima gedaan. 
Dit keer hebben we de spelers elkaar laten beschrijven met als resul-
taat het volgende.

David: Een voorbeeld voor het team door zijn inzet, strijdlust en positivi-
teit. Een goede drijf naar voren, maar altijd op tijd terug om zijn man uit 
te schakelen. Goede verdedigende acties. Komt goed mee naar voren. Man 
met de meeste progressie waar nu veel vleugelaanvallers bang voor zijn. 
Onze kaasveredelaar is ook een veredeling voor de Siveo A1. Conditie van 
een paard en fysiek sterke speler. Veel conditioneel ingebracht. En veel 
aanwezig op de training. Geweldige backspeler die om de zoveel tijd zijn 
trukendoos open gooit.

Luuk: Gruwelijk snel en slim in de aanval. De gretigheid naar de bal levert 
je veel kansen op, die je (soms)  met alle rust afmaakt, echt een topspits 
(snel en goed). Gebruikt zijn lichaam slim in duels. De blanke Arouna 
Kone. Gaat altijd voor de winst en speelt vaak z’n mannetje voorbij. Sterk 
aan de bal en is goed in een 1 tegen 1 situatie. Gaat elke wedstrijd voor de 3 
punten. Verdiend topscoorder met lichte startproblemen aan het begin dit 
seizoen.

Bart: Nooit problemen, altijd zijn directe tegenstander onder controle. Het 
verschil maken vanaf rechtsback, erg knap! Kan je bijna op elke positie 
neerzetten, overal doet hij het goed. De rechtsback die elke bal onderschept. 
Weet altijd wat te doen met de bal. Een kuitenbijter, is voor elke spits een 
nachtmerrie.  Onzichtbare speler in het veld, maar heel belangrijk. Een 

speler waar je als indirecte tegenstander hem blijft tegenkomen in de wed-
strijd. Een blok achterin en ook sterk aan de bal, alleen moet hij misschien 
iets meer z’n benen bij elkaar houden. Als je hem eindelijk hebt uitgespeeld, 
haalt hij je na 5 meter weer in en moet je weer van voor af aan beginnen.

Pim: Een fantastische pass en een geweldig inzicht in het spel, de ultieme 
defensieve controle op het middenveld en ook erg sterk in de duels. Goed 
doorzettingsvermogen, maar trekt ook snel z’n mond open. Controlerende 
kracht op het middenveld met een goede pass in de benen. Irritante speler 
om tegen te spelen. Trekt snel zijn mond open. Centraal sterke speler. Zorgt 
altijd voor de hardnodige rust en overzicht in het spel. Sterke middenvelder 
met goede verdedigende acties en een goede vrije trap. Mooie rode kaart bij 
de laatste wedstrijd.  

Paul: Het slot op de deur van het middenveld die niet meer open te krijgen 
was, omdat helaas de sleutel gebroken was. Jammer dat je er zo lang uit was, 
we hadden graag meer met je gespeeld. Fysiek sterke speler en, als het moet, 
een goed aanspeelpunt in de spits. Iedereen die bij hem heeft gestaan heeft 
een afdruk van zijn nop in zijn teen. Gaat geen duel uit de weg. Tank loopt 
dwars door iedereen heen.  Als een bulldozer de bal weten te veroveren. 
Soms te laat in komen maar is een sterke middenvelder en heeft goede 
verdedigende acties. Goeie voorstopper en fysiek heel sterk in duels. Helaas 
een blessure opgelopen. Perfecte executie van het raken van spelers en de 
bal in één grandioze trap.

Stan: Een kanonschot en een ijzeren wil die nergens bang voor is maken je 
tot een zeer gevaarlijke laatste man. Denk om je positionering en liever iets 
vaker de voetballende oplossing. Normaal was het voor Stan lange halen, 
snel thuis. Dit seizoen was het meer de opbouw van achteruit. Het rode 
kanon. Gaat goed de duels in en ruimt alles op in de verdediging. En heeft 
een kanon hard schot. Stanly, onze vuurbom!! Blijft gevaarlijk met zijn 
vrijetrappen. De opruimer in de verdediging. 
Beter bekent als Stanley ¨kanon¨ Markman. Een jongen met een sterk schot 
in de benen en altijd gevaarlijk met vrije trappen.

Mathijs: Een onuitputtelijke energietank met een dreiging naar voren die 
door geen enkele tegenstander te stoppen is. Blijf op je defensieve taak  
letten, denk na over het rendement van je acties en waar je teamgenoten 

Siveo A1: kampioen word je niet zomaar!

staan. Trukendoos. Hij komt er altijd door met de goede trucs van hem en 
heeft een goed schot. Technisch heel sterk en veel gescoord. Koning Kluts, 
komt vaak als winnaar met de bal uit de kluts. Goede dribbel maar vraagt 
soms iets te veel van zichzelf. Baltovenaar. Grote stappen gemaakt en een 
succesvol seizoen gevoetbald.

Dave:  Even gedreven in het doel als op de weg. Af en toe een blunder die 
dan weer wordt goed gemaakt door een wereldredding. Goeie trap en echt 
een keeper waar je op kan rekenen! Maakt ook in het veld wel eens een 
doelpuntje. Katachtige keeper die menig bal uit de kruising heeft gehaald. 
Zijn taak als keeper goed volbracht. Een keeper met zelfvertrouwen en 
een goede reflex. Soms laat tie nog een steekje vallen. Dan heb je de hoop 
opgegeven als de bal geschoten wordt maar dan kan Dave blijkbaar vliegen. 
Heeft goede reddingen en doet zijn taak goed. Weinig doorgelaten dit 
seizoen en een goede reflex.

Gerben: Vaste waarde achterin. De aanname kan nog verbeterd worden. 
Loopt met zijn grote passen iedereen voorbij. Weet vaak juist te handelen 
met de bal. Heeft veel voetbalinzicht en staat vaak op de goede plek. Voet-
baltechnisch wat minder. Minder bezig zijn met wat niet lukt en meer bezig 
zijn met wat wel lukt, overal geweldige speler. Komt soms goed mee naar 
voren en verdedigt goed. Goed inzicht en zet vaak de verdediging neer, wel 
regelmatig balverlies. 
 
Wilbert: Een effectieve actie, goede paas en schot, sterk in duels en een 
creatieve hersenpan die goed een aanval op kan zetten. Inzetbaar over heel 
het veld. Kom wat vaker met ons trainen. De man die goed in de aanval 
kan staan maar ook net zo goed verdedigt. Overal inzetbaar en altijd goed. 
Voor of achter maakt niet uit doet altijd zijn taak. Kan ook op elke positie 
spelen zoals verdedigend heeft hij mooie acties en neemt soms ook nog een 
doelpunt mee. Aanvallend sterke speler, maar in de verdediging staat hij 
ook z’n mannetje.

Casper: Veel gegroeid in het spel, zeker potentie om nog veel beter te 
worden. Goede inzet en een verrassend gevaarlijk schot in de benen. Goed 
in de bal af te pakken. Doet elke wedstrijd z’n best en geniet van elke wed-
strijd. Komt soms onverwachts met een verwoestend schot. Goed geworden 

in het meehelpen van de afronding. Stille kracht die vaak fantastisch op het 
houtwerk schiet. Houdt ervan om te voetballen en geniet van elk moment. 
Een goede inzet dit seizoen. Altijd eerste op de training, altijd attent maar 
moet meer durven spelen.

Max: Messi, Maradonna, Max. Koningen van de dribbel, in de kleine 
ruimte onverslaanbaar. Bewaar je rust bij het afmaken en na drie tegenstan-
ders mag je de bal ook afgeven, dat is geen schande. Een speler met veel 
techniek, maar mag soms wel iets meer z’n best doen. Kleinste van het veld 
maar wist zijn man soms met fraaie acties te passeren. Dribbelaar pur sang. 
Snelle speler. Goed aan de bal en heeft een goede techniek. Heel voetbal-
technische speler en begrijpt het spelletje. Motivatie is wat minder. Max de 
bal geven en beginnen met tellen hoeveel mensen hij eruit speelt.

Lucas: Een enorme versnelling met een feilloze dribbel, een echte kwaal om 
te verdedigen. Blijf het overzicht bewaren en de juiste keuzes maken, dan 
ben je niet te stoppen en zou je wel eens kunnen doorgroeien tot een van 
de beste spelers van Siveo. Goede aanvaller. Snelle jongen met een neusje 
voor de goal. Moet alleen net iets vaker aan buitenspel denken. Het witte 
vermeij’tje draait bij elke verdediger weg. Heel goed aangesloten bij de 
selectie als een van de jongste spelers. Snel, lenig en pak zijn goaltjes mee. 
1ejaars B-speler en nu al nummer 2 met doelpunten, dat moet wat worden 
als 2ejaars A-speler. Goede loopacties en speelt z’n mannetje regelmatig uit 
en pikt ook z’n goaltjes mee.

Dicky: Een fantastische trap en een geweldige pass in de benen, die je 
weinig laat zien. Echt een strijder op het middenveld die het zijn tegenstan-
der lastig maakt. Goed in de bal bij zich te houden. Jonge voetballer met 
een goede trap in zijn benen. Mooie traptechniek en een leuke teamspeler. 
Laat alleen te weinig van zichzelf zien dit seizoen. Doet zeker niet te kort 
ondanks het jongste van het team te zijn. Heeft een goed schot.

Samengevat, een stel prima voetballers, waarvan we bij Siveo hopelijk nog 
veel van te zien krijgen. 

Dick van den Hoeven 

De kampioenen. Vlnr:  Max Langerak, Casper van Westerop, Mathijs Lehman, Lucas Vermeij, Stan Markman, Dicky Bruin, Bart Stolwijk, 
Dave Verhoef, David Vermeij, Paul Vergeer, Piet van Oostrum, Pim van Oostrum, Peter de Jong, Luuk Blonk en Gerben van der Horst. 
Ontbrekend Wilbert Kastelein.



2322 SIVEO NIEUWS
2016/1

SIVEO NIEUWS
2016/1

Wist u dat….
• 45 kinderen aanwezig waren?
• 26 kinderen bleven slapen?
• dit jaar ook 2 jongens van de F4 zijn 

blijven slapen?
• ook 8 volwassenen zijn blijven slapen
• 20 pakken pannenkoekenmix nodig 

waren?
• die gebakken zijn dankzij de hulp van 

9 moeders?
• gelukkig nog pannenkoeken over 

waren voor het ontbijt!!?
• we het alweer erg getroffen hebben met 

het weer, waardoor we buiten konden 
eten?

• de leiding het om 03:00 uur wel genoeg 
vond en iedereen is gaan slapen?

• sommige kinderen/leiders vreselijk 
kunnen snurken?!

• we pas om 07.00 uur wakker werden!!!!

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

Op 3 juni was het er weer: het jaarlijkse slaap-
feest!! De aanmeldingen druppelden binnen en 
de organisatie kon aan de slag! Dit verliep soe-
pel en zonder problemen. Vergaderen, teams in-
delen, boodschappenlijsten maken en inkopen 
doen, begeleiding vragen, ‘pannenkoekmoeders’ 
regelen, etc. Alles ging van een leien dakje.

Ook de avond zelf is super verlopen. 
Toen om 18:15 uur iedereen aanwezig was en 
zijn spullen weggezet had konden we gaan eten. 
Wat was het fijn dat het zulk lekker weer was, en 
we buiten op de picknickbanken in het zonnetje 
konden eten! Gelukkig was er een hoop hulp, 
want de pannenkoeken waren in trek, het ging 
soms niet snel genoeg…

Maar al snel waren er toch een heel aantal 
kids die deden waar ze voor gekomen waren: 
VOETBALLEN!!!  Het veld was al aardig vol. 
Tijd dus om de indeling bekend te maken en 
het voetbaltoernooi te laten beginnen. Onder de 
leiding van scheidsrechters Mike en Jan speelden 
de teams Barcelona, Liverpool, Bayern München, 
Chelsea en Real Madrid een fantastisch toernooi. 
De begeleiders van de teams  (Bea, Simone, 
Jasper, Stephan en Petra) waren enthousiast over 
de prestaties van alle spelers. 
Ieder team heeft één (of meerdere) wedstrijd(en) 
gewonnen en de einduitslag was tot het eind toe 
spannend, maar de winnaar was uiteindelijk toch 
Barcelona.
Dezelfde teams hebben hierna ook nog meege-
daan aan de touwtrek-competitie, waar Bayern 
München als onovertreffelijke winnaar uit naar 
voren kwam.

Na een ijsje was het voor ongeveer de helft van 
de kinderen tijd om naar huis te gaan. De rest is 
gebleven en hebben hun spullen in de kantine 
neergelegd zodat dat klaar gemaakt kon worden 
voor de nacht. 
Maar niet voordat de traditionele onderdelen aan 
bod waren gekomen natuurlijk!! 
Allereerst het zoeken van takken om een ‘nest’ te 
maken voor het eierroofspel. Een spel dat al jaar 
en dag een favoriet onderdeel is van de deelne-
mers van het slaapfeest. Er werd weer fanatiek 
gestreden voor de ‘eieren’ van de teams. 
De nesten zijn daarna weer traditioneel verbrand 
op het kampvuur, onder begeleiding van brand-
weerman Ron, die het allemaal weer in goede 
orde heeft laten verlopen.
Daarna was het toch echt tijd om de bedden op 
te zoeken. Dit was voor iedereen geen vervelend 
gegeven, moe en voldaan, maar vooral omdat er 
een film gekeken zou worden.
De kantine was al zeer snel helemaal rustig, het 
waren vooral kaken die op en neer gingen van 
de meegenomen etenswaren. Alle ogen en oren 
waren gericht op het scherm.
Het heeft lang geduurd voor iedereen sliep, maar 
rustig waren ze in ieder geval. 
Voorgaande jaren was de eerste toch wel al rond 
6 uur wakker, maar nu was er bijna een wekker 
nodig om 7.15 uur klaar te staan voor de och-
tendgymnastiek en het ontbijt.

Graag willen we Bea van Amerongen, Marileen 
de Leeuw, Simone van de Wind, Petra Woerde, 
Jan Bruinink, Jasper de Kruijf, Mike Voorend, 
Stephan Voorend, Ron Kuijer en de pannenkoe-
kenmoeders enorm bedanken voor de hulp. Zon-
der jullie was het niet zo’n succes geweest!!!!

Els van Dam

Slaapfeest 2016
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Siveo C2 heeft na een uiterst span-
nende competitie de kampioenstitel 
gepakt in het beladen slotduel tegen 
Kamerik. De basis voor de 4-1 zege 
werd gelegd in het eerste kwartier. 

De C2 begon het seizoen op 29 augustus 2015 met een bekerwedstrijd uit bij 
Kamerik. Ondanks een zeer goed begin (binnen 15 minuten stond het 0-3) 
verloren we met 8-4. Uiteindelijk zijn we in de beker op de 4e plaats geëin-
digd. Van de 7 wedstrijden wisten we er 4 te winnen en gingen er 3 verloren. 

Op 31 oktober 2015 begonnen we voortvarend aan de competitie met een 
overwinning bij Nieuwkoop.  Na 6 wedstrijden (18 punten) gingen we als 
ꞌherfstkampioenꞌ de winterstop in. Kamerik stond tweede op 12 punten 
(maar had 2 wedstrijden minder gespeeld). Toen we ook de eerste wedstrijd 
na de winterstop wisten te winnen ontstond het besef dat we serieus gingen 
meedoen om het kampioenschap. Prompt leden we die week erop onze 
eerste nederlaag. Notabene thuis tegen Jodan Boys van wie we de week er-
voor nog vrij eenvoudig hadden gewonnen. Maar ook Kamerik ging punten 
verspelen (1x gelijk en 1x verlies) dus we bleven aan kop. 

Vooral het merkwaardige wedstrijdschema, tegen sommige tegenstanders 
hadden we al 2x gespeeld en tegen andere, waaronder de nummers 3 (VEP) 
en 2 (Kamerik), nog helemaal niet, zorgde voor extra spanning. 
We moesten de laatste vijf wedstrijden van de competitie in deze volgorde 
spelen 1 x Kamerik gevolgd door 1x WDS daarna 2x tegen VEP en 1x als 
Grande Finale de thuiswedstrijd op de Beemd tegen Kamerik! 

Op 19 maart 2016 speelde we uit bij Kamerik. We speelden een goede eerste 
helft waarin we voetballend de betere waren maar te weinig kansen wisten 
te creëren (ruststand 1-1). De tweede helft begonnen we goed en kwamen 
we opnieuw op voorsprong maar Kamerik ging steeds fysieker spelen en we 
verloren uiteindelijk met 3-2. Een enorme teleurstelling.

Twee weken later moesten we uit spelen tegen WDS op papier een gemak-
kelijke tegenstander. 
We hadden immers thuis 11-1 van WDS gewonnen uiteindelijk wordt deze 
wedstrijd bij WDS moeizaam door ons met 3-2 gewonnen. 
Op de terugweg naar huis blijkt dat dit voor de c2 een hele belangrijke 
cruciale overwinning is. In de auto was een ieder uiteraard nieuwsgierig wat 
onze directe concurrent Kamerik had gedaan, dus even snel op de voetbal 

app gekeken. We konden het bijna niet geloven maar het stond er toch echt 
Kamerik heeft 4-1 verloren van Nieuwkoop. 
Door dit verlies van Kamerik stonden wij weer 2 punten voor. En de 
jongens zelf die wisten het nu zeker: dit moeten we niet meer uit handen 
geven. Iedere aankomende wedstrijd moest worden gewonnen; gelijk spelen 
of verliezen is nu absoluut geen optie.

En dit gebeurde, we wonnen 2x van VEP zodat we op de laatste competi-
tiedag in de thuiswedstrijd tegen Kamerik alles in eigen hand hadden. De 
winnaar van deze wedstrijd zou kampioen worden. Van onderschatting aan 
onze kant was vanwege de 2 eerdere nederlagen geen sprake. We kenden de 
kracht van Kamerik. Ze hadden snelle gevaarlijke spitsen en waren fysiek 
sterker. Maar we speelden nu thuis (op ons favoriete kunstgras) en waren 
conditioneel en voetballend beter. Het werd een wedstrijd die de jongens 
niet snel zullen vergeten. Hier hadden ze maanden naar uitgekeken!

Al vroeg in de wedstrijd kwamen we op voorsprong. Kamerik werd 
compleet overlopen en binnen een kwartier stond het 3-0. De wedstrijd 
eindigde in 4-1 en het kampioenschap kon gevierd gaan worden! 
Een prachtige afsluiting van een mooi seizoen waarin de jongens hebben 
laten zien dat ze goed kunnen voetballen en willen werken voor een  
goed resultaat.

Graag willen wij hierbij de jongens, hun ouders en iedereen bij Siveo die 
heeft bijgedragen aan de viering van het kampioenschap hartelijk bedanken. 
Het was geweldig!

Jan de Jong / Joost van der Horst

Siveo C2: kampioen 
in de laatste wedstrijd van het seizoen. . .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

Achter vlnr: Joost van der Horst (leider), Jasper Koster, Rob Hoogeveen, 
Duncan Uittenbogaard, Vincent Blok, Wouter Bruijn, Joris van der Horst, 
Kevin de Jong, Mick Visser, Gijs Karsemeijer en Jan de jong (leider).
Vóór vlnr: Robert Verheul, Lukas Timmerman, Ingmar van der Arend,  
Mick Ruijs, Alexander Brouwer en Roald Hoogerbrugge.
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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 - WVC

09-04-2016

6-0

Coop

Richard v/d Born & 
Hans van Eijk

Spits

Spits

Ajax

Jasper Cillessen

Gerwin Verlaan

Gerwin Verlaan

De wedstrijd

Scheidsrechter ging 
niet snel genoeg 
opzij waardoor de 
bal keihard tegen 
hem aan kwam

Ja keihard rechts in 
de hoek 

Voetbal & Piano 
spelen 

Pizza margarita met 
groene olijven 

Erg leuke middag 
gehad spelers; zijn 
allemaal aardig

Siveo - Oudewater

07-05-2016

2-0

Patrick van den 
Hoeven Transport 

Richard v/d Born & 
Hans van Eijk

L.v. spits

Spits

Ajax

Neymar 

Juup Ton

Wesley Voorend

Inschieten met Rick 
Voorend 

Late goal van We-
sley Voorend (82e 
minuut) 

Ja erg strak rechts 
in de hoek 

Polsstok springen/ 
Voetballen/Gamen  

Patat mayo met een 
lekkere frikandel 
speciaal  

Erg leuke middag 
gehad en de spelers 
op beloofde bier ge-
trakteerd ( bij winst 
zouden mijn ouders 
de spelers op bier 
trakteren )

Siveo - Hazerwoud-
se Boys

28-05-2016

5-3

Paul Vonk

Richard v/d Born  
& Hans van Eijk

Verdediging

Spits

Ajax

Wesley Sneyder

Bastiaan Brak 

Wesley Voorend

Zelf scoren bij de 
keeper 

Penalty stef kuijer ( 
72e minuut ) 

Ja eerst mooie 
schijnbeweging 
gemaakt en daarna 
rechts in de hoek  
gescoord 

Voetbal / Snoeken/
Lego spelen

de 3 P’s  Patat/ Pan-
nenkoeken /Pizza

Super middag 
gehad met de jon-
gens feest gevierd 
en ook nog op het 
een mooie bal met 
handtekeningen 
gehad

Bastiaan 
Maat

Nick 
Onderwater

Bram 
van Eijk

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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• 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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