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I: www.ovmzegveld.nl

U wilt verzekerd zijn van een goed persoonlijk 
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van de redactie
De vakanties zitten er wel zo’n beetje 
op en dus zijn we ook bij Siveo weer 
helemaal gestart. Dit keer zelfs op 
een heel bijzondere manier. De 
activiteitencommissie deed haar 
naam eer aan en trapte dit keer wel 
heel spectaculair af. De Beemd werd 
omgetoverd tot een festivalterrein, 
de prijs was billijk, een fluitje van 

een cent in vergelijking met de echte festivals. En, ook niet 
onbelangrijk in een cluppie als de onze, er was vertier voor jong 
en oud. Kortom: een succesformule met waardering voor de ini-
tiatiefnemers. Misschien nog wel iets om verder uit te bouwen !!

Maar natuurlijk draait het vervolgens weer helemaal om het 
balletje. Zijn we er helemaal klaar voor om de zo fel bevochten 
promotie ook waar te maken?  De oefencampagne verliep stroef 
met wel heel veel afwezigen. Ongetwijfeld allemaal met respecta-
bele argumenten, maar in september moeten we toch echt volop 
aan de bak. En dus ook op het door ons zo geambieerde hogere 
niveau. Het zal aanpoten worden voor hoofdcoach Herman Ver-
rips en zijn begeleidingsstaf. En niet alleen voor hen, maar ook 
voor de reserves, die door de beperkte bemanning zelfs geen enkel 
oefenduel afwerkten. Hopelijk gaan we ons weer snel realiseren 
wat het betekent om onderdeel te zijn van een “team”(sport). 

Zoals gebruikelijk bij de seizoensopening hebben we in dit num-
mer de tegenstanders van onze vlaggendragers voor jullie wat 
nader in beeld gebracht. Hoe zit hun cluppie in elkaar, waar zijn 
ze gevestigd, wat is er nieuw en wie is bijvoorbeeld de trainer? In 
ieder geval is de conclusie gerechtvaardigd dat we een heel leuke 
maar ook pittige competitie ingaan. We hopen dat onze jongens 
ook in uitwedstrijden op jullie steun mogen rekenen. 

De zomerperiode betekende overigens bepaald niet voor al onze 
vrijwilligers vakantie. Zo was er op en rond het veld steeds wel het 
nodige te doen. Daarover treffen jullie in dit blad ook indrukken 
aan. En dan hebben we nog lang niet alle noeste werkers gehad, 
want er gebeurt ook veel onzichtbaar. Wat te denken bijvoorbeeld 
van diegenen die weken achtereen bezig zijn om de teams met bege-
leiding compleet te krijgen en diegenen die het vervolgens ook nog 
fraai in beeld brengen op de foto c.q. onze mooie site. Perfect werk.

In deze editie verder een babbeltje met iemand die al meer dan 
een halve eeuw in allerlei functies aan Siveo verbonden is, Martin 
van den Hoeven. Nog steeds hanteert hij iedere week de “vlag”. 
Verder treffen jullie ook leuke indrukken aan van de traditionele 
poldersporten van de jeugd. 

Wij wensen jullie weer een heel leuk en bovenal sportief seizoen toe.

Namens de redactie ,
Dick van den Hoeven 

 Deadline volgende inleverdatum:
 1 december 2016

van de voorzitter
Hopelijk heeft iedereen genoten van 
een fijne vakantie. Na de fantasti-
sche apotheose van ons vlaggen-
schip het afgelopen seizoen was het 
met een heerlijk gevoel vakantie 
vieren. Even het voetbal aan de kant 
zetten en tijd hebben voor andere 
dingen op de zaterdagen is altijd 
eerst onwennig, maar toch ook wel 

voor even lekker. In augustus begint dan altijd de honger naar 
het gras weer stevig op te borrelen en zijn we weer gereed voor 
een frisse nieuwe start.

Achter de schermen is er in de tussentijd van alles gebeurd om de 
teams in te delen en de begeleiding en training rond te krijgen. 
Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat het een, niet te benijden, 
enorme klus is. De TC moet daarbij keuzes maken die niet altijd 
eenvoudig zijn, de ene keuze zal soms ook iets minder uitpakken 
dan de andere. Een ieder mag van mij aannemen dat de keuzes die 
gemaakt zijn volledig belangeloos en vanuit de beste bedoelingen 
tot stand zijn gekomen. 

Inmiddels is het nieuwe seizoen alweer uit de startblokken ge-
schoten. De voorbereiding van SIVEO 1 startte met de RTVlokaal 
bokaal. Een zeer geslaagde toernooi-opzet, waarbij SIVEO de 
degens kon kruisen met leuke clubs uit de regio. De resultaten 
konden beter, maar de mannen van Herman Verrips waren dan 
ook nog verre van compleet. Dit zou helaas de gehele voorberei-
ding zo blijven, waardoor het afwachten is of de selectie al klaar is 
voor de derde klasse. 

Vanaf 27 augustus is de bal voor iedereen weer gaan rollen. Het 
is elke keer weer genieten als de jeugd de eerste wedstrijden aan 
het spelen is. Na maandenlange verplichte competitierust staan de 
meeste spelers te popelen om weer onbevangen van start te gaan. 
Gewoon omdat iedereen het voetbalspelletje zo leuk vindt en dat 
is nou net waar het in een voetbalvereniging om draait.

Naast het voetbal beleefde SIVEO op 27 augustus, voor de eerste 
keer in haar bestaan, officieel haar seizoensopening met een 
SIVESTIVAL. Van 15 tot 23 uur was er een heus festivalterrein 
opgetuigd met live artiesten en DJ’s voor jong en oud. Het weer 
was perfect en de sfeer relaxed, kortom een bijzonder geslaagde 
opzet gezien de grote opkomst en de positieve reacties.

SIVEO leeft dus weer volop …  met een oproep aan iedereen: kom 
weer lekker voetbal kijken naar jong en oud, waardoor het gezellig 
toeven is langs de lijn en in de kantine. Tot slot wens ik uiteraard 
iedereen een hartstikke leuk en sportief voetbalseizoen toe.

Eric van den Hoeven

advertenties
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Festivals zijn helemaal in en de activi-
teitencommissie van Siveo zag er ook 
wel wat in, dit moest ook op de Beemd 
kunnen. De naam was snel gevonden, 
het Sivestival, met een keur aan regi-
onaal bekende artiesten. Die moesten 
uiteraard ook betaald worden. Dus 
werden er door de activiteitencommis-
sie vooraf kaarten verkocht, voor 5 euro 
stuk; dat is uiteraard maar een fractie 
van de gebruikelijke festivalprijzen.

Zaterdag 27 augustus was het eindelijk zo ver. 
Na een intensieve voorbereidingsperiode moest 
de organisatie met hulp van wat extra krachten 
(en aangeboden bedrijfsmaterialen, dank!!) in 2 
dagen de Beemd ombouwen tot een festivalter-
rein en dat lukte wonderbaarlijk. 
Dus kon het feest op die zaterdag echt losbarsten. 
Aan het einde van de middag stroomde het veld 
al aardig vol, waar Feest DJ Ray inmiddels de 
sfeer er ook lekker in bracht. Hierna werd het 
stokje overgegeven aan Fernand, die met lekkere 
zomerse beats het publiek merkbaar vermaakte. 
Iedereen wist ook de patatkraam op het terrein te 
vinden en voor de kinderen was er de mogelijk-
heid ijs te kopen of verkoeling te zoeken in één 
van de zwembaden. En ook daar werd gretig 
gebruik van gemaakt.
Na Fernand, was het in de vroege zaterdagavond 
de beurt aan de bij ons cluppie zo bekende Hugo 
Beijeman. Hij zou twee keer een half uur zingen, 
wat werd afgewisseld met de muziek van DJ Rob-
be. Het publiek ging helemaal mee met de songs 
van Hugo en op de foute hits van DJ Robbe werd 
ook vrolijk meegezongen en gedanst. Kortom: 
gewoon een lekker festivalsfeertje.
Inmiddels was het donker geworden en dat 
maakte het met de feestelijke verlichting nog 
gezelliger. Daar kon een klein regenbuitje niets 
tegen doen, niemand liet zich daardoor afschrik-
ken. Fernand kwam nog één keer terug met een 
aantal house plaatjes en daarna werd het festival 
geheel in Siveostijl in stijl afgesloten door LvB. 
Het was een zeer geslaagde eerste editie van 
Sivestival, met ruim 200 bezoekers en ook finan-
cieel een gunstig resultaat. We willen het volgend 
jaar zeker laten terugkeren!

De activiteiten commissie

We keken er reikhalzend naar uit. Promotie naar 
de 3e klasse is mooi, maar waar zou de KNVB 
ons gaan indelen. Ook dat blijkt echter een 
meevaller, want we hebben weer een afdeling 
met veel oude bekenden en uiterst interessante 
streekderby’s.
Zoals gebruikelijk zetten we de informatie over 
de teams hieronder voor jullie op een rij. We ver-
melden bij de teams ook de positie op de ranglijst 
in de afgelopen seizoenen. Daaruit blijkt dat een 
zestal teams zich de afgelopen twee seizoenen 
wisten te plaatsen voor de nacompetitie voor 
een plek in de 2e klasse, te weten BSC, Reeuwijk, 
Floreant, Kouderkerk, Perkouw en Schoonhoven. 

Allemaal teams dus die ongetwijfeld de potentie 
zullen hebben om mee te draaien in de top van 
de ranglijst. Als we daarbij voegen teams als het 
uit de 2e klasse gedegradeerde Zevenhoven en 
ploegen als Lugdunum (met ex-prof Tim de Cler 
afgelopen seizoen lange tijd meedraaiend in de 
top), WDS en Zwammerdam, dan kunnen we 
toch spreken van een heel pittige afdeling.
Natuurlijk zijn we uitermate benieuwd of Siveo 
zich in dit gezelschap staande weet te houden. 
Een prachtige uitdaging voor hoofdcoach Her-
man Verrips en zijn mannen.

Dick van den Hoeven

SIVESTIVAL
een groot succes !!

Een leuke maar 
zware 3e klasse voor Siveo-1

TEAMS
3E KLASSE A

BSC ‘68 
CVC Reeuwijk 

Floreant 
Koudekerk 
Linschoten 
LSVV’70 

Lugdunum  
Nieuwkoop 

Perkouw 
Schoonhoven 

Siveo ‘60 
WDS 

Zevenhoven 
Zwammerdam 
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BSC ‘68  

Sportpark Ons Nieuwe Erf,  Omleidingsweg 4,  2731 BS BENTHUIZEN (Tel. 079-3436571).
Opgericht: 15-10-1968.
Shirt: wit-groen,  Broek: groen,  Kousen: wit .
Aanvangstijd: 14.30.
http://www.bsc68.nl  
@bsc68benthuizen 

BSC staat voor Benthuizer Sport Club. Hoewel een nog vrij jonge club (BSC dateert van ná de Siveo-oprichting) 
heeft het wel acht senioren- plus twee veteranenteams. De reserves voetballen 3e klasse (degradeerden afgelopen 
seizoen uit de 2e klasse). De Benthuizenaren hebben twee teams in de JO19, uitkomend in Groep 2 en Groep 
4. Hoofdtrainer Kenneth Soechit gaat met BSC zijn tweede seizoen in. Afgelopen seizoen heeft BSC nog de 
nacompetitie bereikt voor promotie naar de 2e klasse. Daarin werd het uitgeschakeld  door tweedeklasser Be Fair. 
Bij de wit-groenen zijn een aantal jeugdspelers in de A-selectie opgenomen. Maar belangrijker nog, BSC wist een 
zestal nieuwe spelers aan zich te binden, te weten Richard Bregman (DVC), Szczepan Klamczynski (REMO), 
Simon Guit (Oosterheem), Michael Verhoef (GHC), Boy van Wijk (Kickers’69), Rick Harteveld (RCL). In het laatste 
seizoen dat Siveo 3e klasse speelde (2009/2010) kwam het ook voor het laatst uit tegen BSC. Wij moesten toen 
twee keer het onderspit delven (met 3-1 en 2-1).

Resultaten
2015/2016 3A 8    (Nacompetitie)
2014/2015 3A 10 
2013/2014 3A 10 
2012/2013 3A 10 
2011/2012 3A 12 (Handhaven via Nacompetitie)

FLOREANT  

Sportpark Floreant,  Hoogeveenseweg 1,  2771 TA BOSKOOP (Tel.  0172-213686)
Opgericht: 01-09-1945.
Shirt: geel,  Broek: blauw,  Kousen: blauw.
Aanvangstijd: 14.30.
http://www.floreant.nl  

Ook Floreant is voor ons bepaald geen onbekende tegenstander. Sterker: we behouden nog altijd leuke 
herinneringen aan de Boskoopse club, met name ook omdat we op hun terrein eind zeventiger jaren de 
kampioenstitel pakten in een heroïsch beslissingsduel tegen Perkouw (ook nu weer een tegenstander).  Ook 
Floreant hebben wij voor het laatst ontmoet in ons 3e klasse seizoen 2009/2010: we speelden tegen de 
boomkwekers toen twee keer gelijk. De Boskopers hebben zes seniorenteams, waarvan de reserves op niveau 
spelen, namelijk in de 2e klasse. Ook op zondag zijn er nog vier seniorenteams. Zij hebben twee jeugdteams in 
de JO19; die komen uit in Groep 2 en Groep 4. Met ingang van dit seizoen is Ron Bentvelzen de nieuwe trainer 
van de zaterdagselectie van Floreant. Hij is een bekend gezicht bij Floreant, want hij was eerder drie seizoenen de 
hoofdtrainer van de zondagafdeling. De laatste jaren was hij trainer van de reserves van LYRA (uit De Lier).
Floreant heeft de afgelopen jaren regelmatig meegestreden om een plek in de 2e klasse (onder meer via de 
nacompetitie). Het afgelopen seizoen was echter van een minder gehalte; de andere geel-blauwen moesten het 
doen met een 10e plek.

Resultaten
2015/2016 3A 10 
2014/2015 3A 3   (Nacompetitie)
2013/2014 3B 8 
2012/2013 3A 2   (Nacompetitie)
2011/2012 3A 6

CVC REEUWIJK  

Sportpark Groene Zoom,  Buitenomweg 1,  2811 BM REEUWIJK (Tel.  0182-393943)
Opgericht: 26-06-1968.
Shirt: rood-blauw,  Broek: blauw,  Kousen: rood. 
Aanvangstijd: 14.30.
http://www.cvcreeuwijk.nl

CVC Reeuwijk is voor ons uiteraard geen onbeschreven blad. In het verleden zijn we de Reeuwijkers regelmatig 
tegengekomen, ook wel in een strijd om de kampioenstitel in de 4e klasse. Voor het laatst was er de confrontatie in 
Siveo’s laatste derde klasse seizoen 2009/2010, hetgeen toen resulteerde in 1-0 winst thuis en 4-1 verlies uit. 
De rood-blauwen hebben vijf seniorenteams plus een veteranenteam. De reserves speelden afgelopen seizoen een 
dominante rol in de 3e klasse bij onze reserves. Ook dit seizoen zullen zij weer een geduchte tegenstander vormen 
voor onze reserves. CVC Reeuwijk heeft twee teams in de JO19, uitkomend in Groep 2 en Groep 4. 
Hoofdtrainer Gerard van Ruitenburg nam afgelopen seizoen tussentijds (januari 2016) het roer over van de oudprof 
goalie Frank Kooiman. De Reeuwijkers bereikten vervolgens de nacompetitie voor promotie naar de 2e klasse, 
maar werden daarin uitgeschakeld door Die Haghe.

Resultaten
2015/2016 3A  2 (Nacompetitie)
2014/2015 3A  9 
2013/2014 3B  10 
2012/2013 3B  8 
2011/2012 3A  7 (Nacompetitie)

KOUDERKERK 

Sportpark Gruttolaan,  Gruttolaan 13,  2396 JB KOUDEKERK AAN DEN RIJN (Tel.  071-3413457) 
Opgericht: 28-03-1938.
Shirt: wit,  Broek: rood, Kousen: blauw 
Aanvangstijd: 14.30.
http://www.vvkoudekerk.nl   
@vvkoudekerk

Hoewel Kouderkerk niet zo ver uit de buurt ligt hebben onze vlaggendragers deze tegenstander niet eerder in 
competitieverband ontmoet. Dat komt enerzijds omdat Kouderkerk in Siveo’s sterke jaren (rond de eeuwwisseling 
met meestal 3e klasse) juist in de 4e klasse acteerde, terwijl zij anderzijds ook veelal in de Leidse/Haagse contreien 
werden ingedeeld. Kouderkerk heeft zes seniorenteams plus een veteranenteam. De reserves spelen in de 3e 
klasse, komend seizoen overigens niet in de afdeling bij de Siveoreserves. Er is één team van JO19 en dat komt 
uit in Groep 3. Hoofdcoach Alex Redel gaat bij Kouderkerk  zijn vierde seizoen in. Hij strijd met zijn team de laatste 
jaren steeds om de prijzen. Zo deden de Kouderkerkers tot de laatste wedstrijden mee om de kampioenstitel en ook 
via de nacompetitie lukte het de laatste twee seizoenen net niet om de stap naar de 2e klasse te maken. 
De selectie van Kouderkerk heeft een ware gedaanteverwisseling gekregen. Om een indruk te geven van de 
gaande en komende mannen hierbij een overzichtje.
Gekomen zijn: Ricardo van Rijswijk (ARC), Daan van der Zwet (ARC), Rick Vogels (TAVV),  Milad Mansour (ARC), 
Jordy Melchert (ARC), Grivo Biya (voorheen o.m. SC Woerden), Rik van Tol (Zevenhoven). Vertrokken zijn: Roy 
van den Berg (TAVV), Akke Pennin (Amsterdam), Mitchell Goudkuil (Bernardus), Bryan van Delft (Zwammerdam), 
Jeroen van Munsteren (Alphia), Mark van Leeuwen (Aarlanderveen), Mitchell Goudkuil (Bernardus).

Resultaten
2015/2016 3A 3  (Nacompetitie)
2014/2015 3A 4  (Nacompetitie)
2013/2014 3A 9 
2012/2013 3A 8 
2011/2012 3A 8

Kenneth Soechit

Ron Bentvelzen

Gerard van Ruitenburg

Alex Redel

Trainers
2016/2017 Kenneth Soechit
2015/2016 Kenneth Soechit 
2014/2015 John van Diggele 
2013/2014 John van Diggele 
2012/2013 John van Diggele

Trainers
2016/2017 Ron Bentvelzen
2015/2016 Leen van Steensel 
2014/2015 Leen van Steensel 
2013/2014 Koos van Zoest 
2012/2013 Paul Pikaar

Trainers
2016/2017 Gerard van Ruitenburg
2015/2016 Frank Kooiman/Gerard van Ruitenburg 
2014/2015 Frank Kooiman 
2013/2014 Omar Khan 
2012/2013 Willem Dekker

Trainers
2016/2017 Alex Redel 
2015/2016 Alex Redel 
2014/2015 Alex Redel 
2013/2014 Alex Redel 
2012/2013 Marcel Valk 
2011/2012 Marcel Valk

3e klasse A
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LINSCHOTEN  

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

Linschoten is met Nieuwkoop één van de tegenstanders die we het afgelopen seizoen nog hebben bestreden. En 
met succes (overwinningen van Siveo met 4-0 en 3-1), hoewel we in het verleden ook regelmatig door hen zijn 
afgetroefd, bijvoorbeeld in het seizoen 2013/2014 toen oud Siveotrainer Ed de Jong tijdelijk de scepter zwaaide.
De rood-witten hebben drie seniorenteams en een veteranenteam. De reserves zitten bij Siveo-3 in de 5e klasse. 
De JO19 speelt in Groep 3, met in de afdeling onder meer WDS en ook Siveo. 
Linschoten was de laatste jaren bepaald niet altijd in de hoogste regionen te vinden, en zo leek ook het afgelopen 
seizoen nog vrij kleurloos te verlopen. In de laatste periode kwamen de Linschotenaren echter enorm opzetten en 
pakten zij alsnog een nacompetitieplek. Daarin schakelden zij zowel Blauw Zwart als derdeklasser Oegstgeest uit. 
Een uiterst knappe prestatie van het team van hoofdcoach Cor Stoof, die zijn tweede seizoen ingaat. 
Bij Linschoten keert Niels de Jong weer terug van zijn uitstapje bij Benschop. Daarnaast zijn er enkele 
veelbelovende A-junioren overgekomen, die in de nacompetitiewedstrijden al met succes aan het niveau hebben 
kunnen proeven.

Resultaten
2015/2016 4C 4 (Promotie via Nacompetitie)
2014/2015 4D 9 
2013/2014 4B 10 
2012/2013 4B 12 
2011/2012 4B 5 (Nacompetitie) 

LUGDUNUM  

Sportpark Kikkerpolder II,  Oegstgeesterweg 2,  2334 BZ LEIDEN (Tel. 071-5154725).
Opgericht: 14-05-1919.
Shirt: groen, Broek: wit, Kousen: groen. 
Aanvangstijd: 15.00.
http://www.lugdunum.nl 
 @lvvlugdunum

Deze Leidse vereniging bestaat al bijna 100 jaar en heeft een zeer rijk verleden. We hebben Lugdunum eerder 
ontmoet in de nacompetitie 2013/2014 voor een plek in de 3e klasse. Lugdunum probeerde degradatie te ontlopen 
maar Siveo won de tweeluik waardoor de Leidenaren naar de 4e klasse afzakten. Siveo bleef uiteindelijk in die 
nacompetitie steken op Ter Werve. Lugdunum is een grote vereniging met drie seniorenteams op zaterdag en 
zes seniorenteams op zondag (alleen recreatief). De club heeft een rijke historie, met name in het zondagvoetbal, 
waarin het jarenlang in de hoogste regionen van het amateurvoetbal heeft geopereerd. Inmiddels is het - buiten het 
standaardteam op zaterdag – vrijwel alleen recreatief voetbal. Ook de zaterdagreserves reiken niet verder dan de 
5e klasse. Bij de jeugd hebben zij één JO19-team, dat uitkomt in Groep 3. Het afgelopen seizoen werd Lugdunum 
feitelijk een beetje aan de hand genomen door oud prof en oud international Tim de Cler. De 37-jarige Leidenaar 
met een verleden bij onder meer Ajax, AZ en Feyenoord, vervulde uiteraard een dominante rol  bij de Leidse club. 
Mede daardoor kon Lugdunum zelfs lange tijd meedraaien in de (sub)top van de 3e klasse.
De training en coaching vindt bij Lugdunum plaats door het technische duo Henk de Cler (broer van Tim de Cler) en 
Henk Kersten. Zij hebben voor het komende seizoen vele mutaties te verwerken, met name vele wisselingen met 
Roodenburg. Inmiddels is het hoofdveld van Lugdunum overigens voorzien van kunstgras.

Resultaat
2015/2016 3A 5 
2014/2015 4A 2   (Promotie via nacompetitie)
2013/2014 3A 12 (Degradatie via nacompetitie)
2012/2013 3A 6 
2011/2012 3B 10 (Nacompetitie)

LSVV ‘70  

Sportpark Kikkerpolder II,  Oegstgeesterweg 2,  2334 BZ LEIDEN (Tel. 071-5154725).
Opgericht: 28-04-1970.
Shirt: rood,  Broek: wit,  Kousen: rood/wit
Aanvangstijd: 14.30.
http://www.lsvv70.nl 
@LSVV1970

LSVV’70 is een studentenvoetbalclub uit Leiden (het staat ook voor Leidse Studenten Voetbal Vereniging). maar er 
lopen inmiddels meer oud-studenten dan huidige studenten in het eerste elftal.  Voor Siveo is LSVV’70 een volstrekt 
nieuwe tegenstander. 
Al jaren switcht de club tussen de 3e en 4e klasse. Na kansloze degradatie in het seizoen 2014/2015 (er werden 
slechts vijf punten behaald) volgde het afgelopen seizoen weer een knappe kampioenstitel. En de club pleegt 
veelvuldig voor het voetlicht te komen met studentengrappen, over bijvoorbeeld fraaie spelersaankopen en 
dergelijke; zie bijvoorbeeld hun internetsite.
LSVV heeft vier seniorenteams en een damesteam; de club heeft uiteraard geen juniorenteams. De reserves 
komen uit in de 4e klasse. De training en coaching van LSVV’70 is in handen van een trainer/speler, te weten 
Freek Jansen. Hij is ook wel een bekende, namelijk als medewerker van Voetbal International en als columnist bij 
Leidenamateurvoetbal.nl.
Een clubicoon bij LSVV is Wim Mugge die jarenlang als trainer/coach is opgetreden en ook nu nog wel bij 
gelegenheid het stokje van Freek Jansen overneemt. Goodold Wim Mugge is ook erelid.

Prestatie
2015/2016 4A 1   (Kampioen)
2014/2015 3A 14 (Degradatie)
2013/2014 3A 11 
2012/2013 4A 3   (Promomotie via nacompetitie)    
2011/2012 3B 12 (Degradatie via nacompetitie)

NIEUWKOOP 

Sportpark De Dulen,  Ladderhaak 2,  2421 NK NIEUWKOOP (Tel.  0172-571450).
Opgericht: 01-06-1944.
Shirt: oranje,  Broek: wit,  Kousen: blauw. 
Aanvangstijd: 14.30.
http://www.svnieuwkoop.nl  
@SVNieuwkoop 

Het verhaal van Nieuwkoop is ons uiteraard bekend. Overgestapt uit de hogere regionen van het zondagvoetbal 
was het de afgelopen seizoenen in de 4e klasse de grote favoriet. In het seizoen 2014/2015 was het Siveo die de 
Nieuwkopers uit de nacompetitie hield. Maar afgelopen seizoen werden de hoge verwachtingen waargemaakt. De 
oranjehemden pakten met overmacht de titel hoewel ook nu Siveo vooral in Nieuwkoop sterk tegenstribbelde. 
Natuurlijk is de potentie bij Nieuwkoop aanwezig. Van de drie seniorenteams op zaterdag (op zondag zijn ook 
twee recreatieteams actief) hielden de reserves in hun eerste jaar in de 2e klasse knap stand. Van de drie JO19-
teams acteert de JO19-1 in Groep 1. Hoofdcoach Koos van Zoest gaat zijn 3e seizoen in en gaat dat nu samen 
doen met Huib Prijs. Zij krijgen naast wat veelbelovende jeugdspelers ook nog de beschikking over een drietal 
nieuwkomers, te weten Jeffrey van Lith en Sjoerd Tuithof (van NSV) en Justin Poelwijk (Aarlanderveen), stuk voor 
stuk versterkingen. Nieuwkoop lijkt er dus alleen maar beter op geworden.

Resultaat
2015/2016 4C 1 
2014/2015 4C 4

Cor Stoof

Tim de Cler

Henk de Cler

Freek Jansen

Koos van Zoest

Trainer
2016/2017 Cor Stoof 
2014/2015 Cor Stoof 
2013/2014 Jan Hoekstra/ Ed de Jong 
2012/2013 Frans de Heij

Trainer
2016/2017 Henk de Cler/Henk Kersten 
2015/2016 Henk de Cler/Henk Kersten

LSVV’70 heeft enkele nieuwe krachten aan de 
selectie kunnen toevoegen:  Jos van Beuningen 
(Quick Boys), Tim van Luxemburg (RCL), Richard 
Guffens (Voorschoten’97), Guido Leugering 
(Oegstgeest), Thomas Loos (DOSR), Leo Casteel 
(Odin’59)

Trainer
2016/2017 Koos van Zoest en Huib Prijs
2015/2016 Koos van Zoest
2014/2015 Koos van Zoest
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PERKOUW  

Sportpark Over De Wetering,  Dreef 73,  2825 AN BERKENWOUDE (Tel. 0182-362867)
Opgericht: 23-08-1972.
Shirt: geel,  Broek: zwart,  Kousen: zwart-geel 
Aanvangstijd: 14.30.
http://www.perkouw.nl 
@fcperkouw

Perkouw is voor ons natuurlijk een heel bekende tegenstander waartegen menig heroïsch duel op het scherpst 
van de snede is gestreden. En waar we in het verre verleden vaak juist de bovenliggende partij waren is dat in de 
laatste duels met de ploeg uit Berkenwoude gekeerd. Perkouw kaapte in het seizoen 2010/2011 net voor ons de 
kampioenstitel weg. En de laatste seizoenen draaien de geel-zwarten heel knap mee in de bovenste regionen van 
de 3e klasse. 
Perkouw heeft vier seniorenteams, waarvan het reserveteam uitkomt in de 5e klasse. Ook beschikken zij over een 
JO19-team dat acteert in Groep 3. 
Bij Perkouw gaat de succesvolle hoofdcoach Harm Spijker zijn vierde seizoen in. Dat doet hij voor het eerst zonder 
routinier Denny Trouwborst die lager is gaan voetballen en de gestopte Amarildo Laiwansuka. Wel kwamen twee 
nieuwelingen over, Matthew Edward (van Lekkerkerk) en Rick Kamhoot (van Stolwijk). 

Resultaat
2015/2016 3C 4 
2014/2015 3C 3   (Nacompetitie)
2013/2014 4B 3   (Promotie via nacompetitie)
2012/2013 3B 13 (Degradatie)
2011/2012 3A 4 

WDS  

Sportpark Wierickeweide,  Pauw Boerefijnpad 2’ 3465 KW DRIEBRUGGEN (tel.  0348-501523) 
Opgericht: 02-04-1948.
Shirt: wit, Broek: zwart,  Kousen: wit-zwart 
Aanvangstijd: 14.30.
http://www.vvwds.nl 
@vvWDS

De wedstrijden tegen WDS liggen nog vers in het geheugen, vooral die van het seizoen 2013/2014. Terwijl we tegen 
de Driebruggenaren ook vaak het onderspit hebben moeten delven, lieten we hen dat seizoen  pakweg 10 punten 
achter ons en zegevierden we in beide duels. In de nacompetitie werden we echter twee keer afgetroefd, en dat 
was toen uiterst zuur. 
WDS heeft vijf seniorenteams. Daarvan komen de reserves uit in de 4e klasse (enkele jaren geleden notabene nog 
2e klasse). Het JO19-team speelt in dezelfde afdeling (Groep 3) als Linschoten en Siveo. 
Komend seizoen heeft WDS een nieuwe hoofdtrainer in de persoon van Patrick Kamperveen, oud speler bij onder 
meer Alphense Boys en voormalig hoofdtrainer bij Valken ’68 en ASW. De opvolger van Andy Biekman moet het 
doen zonder Bjorn Stalvord en Mark van Bentum, die beiden naar het nieuwe FC Oudewater vertrokken. Daar staat 
slechts de komst van Mark Koorevaar (van Haastrecht) tegenover.

Resultaat
2015/2016  3A    7         
2014/2015  3A    6         
2013/2014  4B    4  (Promotie via nacompetitie)       
2012/2013  4B    5           
2011/2012  3A  13 (Degradatie)

SCHOONHOVEN 

Sportpark Het Hofland,  Nieuwe Singel 41, 2871 AX SCHOONHOVEN (Tel.  0182-382778)
Opgericht: 09-10-1902.
Shirt: blauw-wit vert. gestreept,  Broek: wit,  Kousen: blauw 
Aanvangstijd: 15.00.
http://www.vvschoonhoven.nl   
@vvschoonhoven

Alhoewel Schoonhoven een bekende tegenstander is, dateren de laatste onderlinge competitieduels alweer van 
zo’n 10 jaren geleden. In het seizoen 2006/2007 speelden we beide duels tegen de blauw-witten gelijk. Normaal 
gesproken bivakkeert Schoonhoven tegenwoordig in de bovenste regionen van de 3e klasse, in de laatste jaren 
werd zelfs twee keer een periodetitel behaald.
Schoonhoven heeft zes seniorenteams. De reserves ontmoeten in de 3e klasse ook de Siveoreserves. Het enige 
JO19-team komt uit in Groep 1, bij onder meer het jeugdteam van Nieuwkoop. 
Bekende voetballer uit het Schoonhovense is Feijenoorder Jan-Arie van der Heijden. Zijn jongere broer Willem-Paul 
voetbalde ook afgelopen seizoen nog bij Schoonhoven maar is inmiddels overgestapt naar Geinoord. 
Hoofdcoach Wim Eilander heeft in het verleden ook de scepter gezwaaid bij Lugdunum. Hij gaat bij Schoonhoven 
zijn derde seizoen in en moet nu ook Peter Meijer en Kelvin Potuyt missen; zij vertrokken naar naaste buur 
Bergambacht. Schoonhoven moet dat in eigen kring opvangen omdat er geen nieuwkomers te noteren vielen.

Resultaten
2015/2016 3C 8 
2014/2015 3C 2 (Nacompetitie)    
2013/2014 3B 7 
2012/2013 3B 3 (Nacompetitie)    
2011/2012 3A 3

ZEVENHOVEN
Sportpark Zevenhoven,  Stationsweg 23,  2435 AN ZEVENHOVEN (Tel.  0172-538906) 
Opgericht: 14-09-1965.
Shirt: geel,  Broek: rood,  Kousen: rood 
Aanvangstijd: 14.30.
http://www.svzevenhoven.nl  
@svzevenhoven

Het is heel lang geleden dat we Zevenhoven in competitieverband hebben ontmoet. Begrijpelijk, want de geel-
roden voetballen sedert het seizoen 1992/1993 2e klasse of hoger. Rond de eeuwwisseling acteerden zij zelfs een 
paar seizoenen in de 1e klasse, een uitermate mooi niveau. Maar aan dat glorieuze tijdperk lijkt een einde te zijn 
gekomen na de degradatie van het afgelopen seizoen. 
Zevenhoven heeft vijf seniorenteams. De reserves spelen nog wel op niveau, namelijk in de 2e klasse. Het JO19-
team komt uit in Groep 3, onder meer bij Zwammerdam. 
Bij Zevenhoven is ook in de technische staf een nieuwe wind gaan waaien. De nieuwe hoofdtrainer is oudprof 
Marcel Valk, die bijna 300 wedstrijden in het betaald voetbal heeft gespeeld, onder meer voor ADO den Haag. De 
48-jarige Kouderkerker is onder meer hoofdtrainer geweest bij Kouderkerk en de ADO Den Haag Vrouwen. Hij zag 
ruim de helft van de A-selectie vertrekken (naar elders alsmede naar lagere elftallen). En dat verlies moet hij intern 
opvangen, vanuit lagere teams (het 2e en 3e team speelden afgelopen seizoen overigens 2e klasse) en jeugd.

Resultaat
2015/2016 2B 13 (Degradatie)
2014/2015 2B 10 
2013/2014 2C 11 (Handhaving via nacompetitie)    
2012/2013 2B 8 
2011/2012 2C 5   (Nacompetitie zonder promotie)

Harm Spijker Patrick Kamperveen

Wim Eilander

Koos van Zoest

Trainer
2016/2017 Harm Spijker 
2015/2016 Harm Spijker 
2014/2015 Harm Spijker 
2013/2014 Harm Spijker 
2012/2013 Frans Schaap 
2011/2012 Frans Schaap

Trainer
2016/2017 Patrick Kamperveen 
2015/2016 Andy Biekman 
2014/2015 Andy Biekman
2013/2014 Andy Biekman 
2012/2013 Milko Kruijsse

Trainer
2016/2017 Wim Eilander 
2015/2016 Wim Eilander 
2014/2015 Wim Eilander 
2013/2014 Bert Potuyt 
2012/2013 Bert Potuyt

Trainer
2016/2017 Marcel Valk
2015/2016 Dennis van der Ing 
2014/2015 Dennis van der Ing 
2013/2014 Dennis van der Ing 
2012/2013 Pieter van Zoest 
2011/2012 Pieter van Zoest
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Tel: 0348-416622
Fax: 0348-420369
Mob: 0620757425
Email: inkoop@gosport.nl
www.gosport.nl
 
Teamkleding nodig? 
Vraag vandaag nog een offerte aan!

advertenties

Een aandeel in elkaar

www.rv.rabobank.nl

Sport verbindt en inspireert. Daarom steunen we niet alleen sporten en sporters op

het allerhoogste niveau, maar juist ook de amateurs en talenten in de regio. Want

door samen te gaan voor de sport, win je meer dan alleen de wedstrijd. 

Rabobank. Sponsor van SV Siveo '60

met steun 
van de 
Rabobank.

Meer winnen 
dan de 

wedstrijd

advertentie
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ZWAMMERDAM 

Sportpark Zwammerdam,  Spoorlaan 12,  2471 PA ZWAMMERDAM (Tel.  0172-613075 
Opgericht: 22-10-1948.
Shirt: groen,  Broek: wit,  Kousen: groen-wit 
Aanvangstijd: 14.30.
http://www.vvzwammerdam.nl  
@VVZwammerdam

Zwammerdam is voor ons natuurlijk een bekende tegenstander, hoewel de laatste competitiewedstrijden dateren 
van het seizoen 2010/2011 (met evenwicht in het onderlinge resultaat). Dat was dan ook het laatste seizoen dat 
Zwammerdam nog in de 4e klasse uitkwam. Inmiddels is Zwammerdam een team dat zich al jarenlang in de 
middenmoot van de 3e klasse heeft genesteld. 
Zwammerdam heeft vier seniorenteams. De reserves spelen in de 3e klasse bij onder meer de reserves van 
Schoonhoven en Siveo. Het JO19-team komt uit in Groep 3, de afdeling waarin ook Zevenhoven speelt.
Trainer Rob de Lange, met zijn roots in het Alphense (en daarom ook nogal wat Alphens bloed in het team), gaat 
alweer zijn 4e seizoen in bij de Dammenaren. Hij moet het doen zonder de gestopte Maarten van Riessen en Milan 
Spruijt. Wel is er versterking gekomen met Bryan van Delft (Kouderkerk), Robert Paling (Alphen) en Alex Janssen.

Resultaat
2015/2016 3A 9 
2014/2015 3A 5 
2013/2014 3A 7 
2012/2013 3A 9 
2011/2012 3A 10 

Wedstrijden Siveo-1 seizoen 
2015-2016 (met speelminuten)

Erik Streng 26
Jasper de Kruijf 25
Gerwin Verlaan 25
Patrick de Jong 23
Stef Kuyer 23
Wesley Voorend 23
Martijn Verlaan 22
Bastiaan Brak 20
Danny Groenendijk 19
Ivo de Boggende 18
Gert-Jan Brak 18
Jasper Stolwijk 15
Perry Voorend 14
Erik Verlaan 13
Wiljo Fierens 12
Stephan Voorend 12
Maico van Moorselaar 11
Marc Hageman 9
Remco van Amerongen 5
Mathijs Brak 5
Perry Bunnik 3
Sjoerd Blonk 2
Carlos Posdijk 2
Jurn van den Hoeven 1
Wilbert Kastelein 1
Rocco Pecht 1
Rick Voorend 1

Doelpunten Siveo-1 
seizoen 2015-2016

Stef Kuyer 19
Wesley Voorend 9
Gerwin Verlaan 8
Jong, Patrick de 4
Kruijf, Jasper de 4
Danny Groenendijk 3
Jasper Stolwijk 3
Ivo de Boggende 2
Sjoerd Blonk 1
Bastiaan Brak 1
Perry Bunnik 1
Martijn Verlaan 1
Perry Voorend 1
Stephan Voorend 1

Wedstrijden Siveo-1
allertijden

1. Hans Verhage 394
2. Gijs Breedijk 368
3. Martin van den Hoeven 333
4. Bennie Muller 303
5. Martin Muller 297
6. Arjan Ton 274
7. Stef Kuyer 268
8. Jeroen Didden 247
9. Martin Verhage 243
10. Jan de Kruijf 238
11. Cees Methorst 236
12. Ivo de Boggende 234
13. Mark Wiegeraad 225
14. Dick van den Hoeven 219
15. Peter de Jong 215
16. Rijk Verkerk 208
17. Ronald de Jong 200
18. Erik Streng 192
19. Arnold Beiboer 190
20. Frank van de Vaart 184

Topscorers Siveo-1 
allertijden

1. Stef Kuyer 176
2. Gijs Breedijk 155
3. Cees Methorst 118
4. Martin Verhage 82
5. Ronald de Jong 63
6. Jeroen Didden 58
7. Cok Berkelaar 51
8. Fred Verhage 51
9. Cees Kuyer 45
10. Martin Muller 44
11. Gijs Wijman 42
12. Gert Groenendijk 41
13. Wim de Kruijf 37
14. Corné Kuyer 37
15. Marc van Amerongen 35
16. Sean Beukers 32
17. Dick van den Hoeven 31
18. Rijk Verkerk 30
19. Frank van der Vaart 29
20. Mark Wiegeraad 29

Rob de Lange

Trainer
2016/2017 Rob de Lange
2015/2016 Rob de Lange 
2014/2015 Rob de Lange 
2013/2014 Rob de Lange

Ledenmutaties 
t/m 31 augustus 2016

Nieuw:
Joost Schaper (trainend lid), Daniël Osborne, Koen Meijer, 
Hans van der Knaap (trainend lid), Indy Sangers, Mathijs 
Muller en Anouk Verweij.

Overschrijving van andere club:
Carlos Posdijk (naar DVO ’60)

Opgezegd:
Alexander Brouwer, Jaco Kastelein, Heleen Blok, Nico Kuijer 
en Noëlle Haring.

Het totaal aantal leden komt hiermee op 376.

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.

Carola Hageman

Weer AED-cursus 
op de Beemd

Ook dit seizoen willen wij weer een AED cursus organiseren 
bij Siveo. Dit om Siveo een veilige omgeving te maken voor 
zowel de sporters als de supporters. In één avond leer je hoe je 
moet reanimeren en hoe om te gaan met de AED. 
Heb je interesse? Meld je dan aan bij Jeroen Groen in ‘t Wout 
(jeroenenmirjam@hotmail.nl).

Gefeliciteerd …
Onze gelukwensen gaan naar een aantal ongetwijfeld blije 
Zegveldse ouders:
- Erik Kleinveld en Jessica van Houtert, die op 11 juli 2016 
ouders werden van een dochter, die zij Benthe noemen.
- Laurens Slof en Gerdia van Dam, bij wie op 22 juli 2016 een 
dochter werd geboren. Het zusje van Cato en Las heet Julia.
- Hans en Jolanda van de Weerd met de geboorte van een 
dochter op 23 juli 2016. Het zusje van Lotte en Sofie noemen 
zij Fiene. 
- Martin en Evelien Hoogerbrugge, die op 5 augustus 2016 
ouders werden van een zoon, die zij Hidde noemen.
- Erik en Kim Streng met de geboorte van een zoon op 8 
augustus 2016. Zij noemen hem Dayne. 

Allemaal veel geluk vanuit ons geel-blauwe cluppie.

   KNVB wijzigingen
Spelregelwijziging 2016/2017
De KNVB heeft weer enkele spelregelwijzigingen doorgevoerd. In feite zijn alleen 
volgende twee regels belangrijk.

1. De aftrap hoeft niet meer met 2 personen gedaan te worden en hoeft ook niet 
meer in voorwaartse richting gespeeld te worden. Bij de aftrap mag er direct in elke 
willekeurige richting gespeeld worden. Daarbij moet de tegenstander voor de aftrap 
wel buiten de middencirkel staan tot na het fluitsignaal van de scheidsrechter en de 
bal in het spel is. Dat is zo, zodra deze is getrapt en duidelijk beweegt.

2. Bij een overtreding binnen het 16 meter gebied waar een penalty voor gegeven 
moet worden is het  niet meer verplicht om direct rood te geven maar kan ook 
worden bestraft met een gele kaart (buiten de A-categorie is dat dus:  Een tijdstraf 
van 10 minuten).
 
Direct rood blijft wel van toepassing als:
- door opzettelijk hands een doelpunt of duidelijke scoringskans wordt ontnomen;
- de overtredende speler geen poging doet de bal  te spelen;
- de overtreding ook buiten het strafschopgebied bestraft zou worden met een rode 
kaart (bijv. ernstig gemeen spel, gewelddadige handeling etc.).

Bovenstaande wijziging heeft dus alleen te maken met een handsbal (zonder 
scoringskans) of het uit balans brengen van een speler door een lichte duw of andere 
lichte vorm van aanraking.

Blessurebehandeling in de A-categorie
Vanaf de eerste klasse senioren in het amateurvoetbal was het altijd toegestaan om 
een blessure op het veld te laten behandelen. Vanaf het komend seizoen geldt in de 
gehele A-categorie (voor Siveo dus 1e en 2e elftal) de onderstaande spelregel:

“De scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ern-
stig geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. 
Een geblesseerde speler mag niet op het veld worden behandeld. Een geblesseerde 
speler mag pas in het speelveld terugkeren nadat het spel is hervat; als de bal in het 
spel is mag dit alleen vanaf de zijlijn, maar als de bal uit het spel is mag dit vanaf de 
doellijn of zijlijn.

Uitzonderingen op het voorafgaande kunnen alleen worden gemaakt wanneer:
- een doelverdediger geblesseerd is 
- een doelverdediger en een veldspeler met elkaar in botsing zijn gekomen en on-
middellijke verzorging nodig hebben 
- spelers van hetzelfde team met elkaar in botsing zijn gekomen en onmiddellijke 
verzorging nodig hebben en sprake is van een ernstige blessure 
- een speler geblesseerd is geraakt als gevolg van een fysieke overtreding waarvoor 
de tegenstander een waarschuwing heeft ontvangen of is weggezonden (bijv. onbesu-
isd of ernstig gemeen aanvallen), mits de behandeling snel wordt afgerond.” 

Voor de B-categorie blijft de uitzondering van kracht dat een blessurebehandeling 
altijd op het veld plaats mag vinden.
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”hangen” en deed samen met Jos de  Jong de A 
wel ruim 10 jaar . Dit noemt hij wel de leukste 
tijd die hij gehad heeft bij Siveo. Met Jos was 
het prettig samenwerken... om met Jos woorden 
te krijgen moest er wel heel wat gebeuren! De 
teamuitjes in deze periode waren een ding apart, 
heftig soms maar wel gezellig. Koos ging bijna al-
tijd mee om de zo befaamde nasi te maken voor 
de jongens. Koos stond hier bekend om net zoals 
de patajes van Koos bij een kampioenswedstrijd. 
Had een jeugdteam een ‘leiders’ probleem dan 
nam Martin ook deze taak wel op zich.
Heel bewust koos hij er voor om geen leider 
van z’n eigen zoons te zijn, altijd lastig vertelt 
hij.. of je trekt ze toch wat voor, of juist vraag je 
veel meer van hun of je wisselt ze vaker of zet 
ze vaker op de bank. Nee, daar is hij nooit aan 
begonnen.
Zijn streven was wel altijd om te proberen de 
mindere spelers, die je wel in elk team vindt, 
erbij te houden, al was dat voor de betere spelers 
niet altijd top, maar soms heb je toch de mindere 
nodig om een team wel compleet te maken.
Na gestopt te zijn als leider bij de A voetbalde 
Martin nog een jaartje of 4 in het 4e en 5e en 
werd bij Be Fair nog een keertje kampioen.
Maar nog was het geen tijd om z’n schoenen aan 
de wilgen te hangen, hij werd vlagger bij het 2e 
waar zoon Eric de leider van was. En tot op de 
dag van vandaag is hij elke week als grensrechter 
te vinden meest bij het 2e maar in noodgevallen 
ook bij ons vlaggenschip. Vlagt hij bij onze reser-
ves, hij zal bijna altijd proberen zo snel mogelijk 
na de wedstrijd als toeschouwer richting het 1e 
te gaan.
    
Naast veldvoetbal speelde Martin ook regelmatig 
in het zaalvoetbalteam van Toon Kippersluis 
samen met bv Corné Groenendijk, dan kwam hij 
dikwijls jongens van Aarlanderveen tegen zoals: 
Peter Veld, Jan Vink en de oud profvoetballer 
Arjan van der Laan. Dezen kwamen tot de con-
clusie dat hij daar beter voetbal liet zien dan op 
‘t veld. Op ‘t veld was ik een “schopper” en hier 
kon ik een mooi balletje raken!
Waar hij ook leuke herinneringen aan heeft zijn 
de weekendjes bij Haus-Dulmen in Duitsland. 
We kwamen door middel van een ballonwed-
strijd met hen in contact. Vele jaren ging of 
kwam men om de beurt in Duitsland of Holland. 
De eerste jaren sliepen we in een tent, ook eens 
in een hotel maar de laatste keren op de zolder 
boven de kantine. Je kwam er echt niks tekort, 
vaak regelde men wel een BBQ en anders hadden 
we Koos nog met z’n specialiteiten.

Hoe hij terug kijkt op hemzelf als voetballer? 
Nou, niet altijd zo positief: ik was altijd aan het 
uitlokken in het veld, net zolang uitdagen tot 

Dit seizoen “trap” ik af met een Siveolid van het 
‘eerste’ uur: Martin van den Hoeven. Vanaf de 
oprichting tot nu is hij lid van ons geel-blauwe 
cluppie. Martin is geboren en getogen Zegvel-
der. Hij zag het levenslicht op 12 juni 1944 op 
de Hoofdweg 111, in het huis waar nu de Fam. 
Walraven woont. De Hoofdweg stelde toen nog 
niks voor, het was een onverharde grindweg.
Later verhuisde hij naar Hoofdweg 41, het huis 
waar nu de fam. Van Beek woont. Z’n vader had 
er toen een schoenen- en klompenhandel, wat 
later weer voortgezet werd door Martin’s broer 
Jan. Het gezin bestond uit 6 jongens die ook al-
lemaal langere of kortere tijd gevoetbald hebben 
bij Siveo. Zelf is Martin getrouwd en is hij vader 
van 3 jongens en 1 meisje en woont al weer jaren 
in de Dorpsstraat. Hij heeft vanaf zijn 16e bij 
van Beijnum gewerkt als monteur en later chef 
werkplaats. Toen hij daar begon was het bedrijf 
bekend als automobielbedrijf: “Hirschman”.  
Twee jaren werkte hij bij de afdeling in Gouda 
en wel 40 jaar samen met z’n broer Adri in 
Woerden. De garage stond toen nog midden in 
de landerijen en de ‘brug’ stond buiten; er werd 
dus “buiten” gesleuteld. Je maakte het soms mee 
dat de koeien in je nek stonden te hijgen vertelt 
Martin lachend! Samen met Adri werd er thuis 
ook druk gesleuteld, eerst op de Hoofdweg en 
later op de Berkenlaan waar Adri nu woont.

Siveolid vanaf 1960, dus nu al ruim 55 jaar...
In het begin had Siveo 2 teams, Martin startte 
in het 2e, o.a. met mijn (Margriet) oom Arie 
van Amerongen, vertelt hij. Voor de wedstrijden 
moest je naar Woerdense Verlaat, die werden 
gespeeld op het veld van Sportief. De trainin-
gen werd afgewerkt op Zegveld en wel op het 
grasveldje waar nu het ‘pannaveld’ (aan de Mo-
lenweg) ligt. Omkleden werd gedaan onder het 
afdak bij de Fam. Verburg en opfrissen moest je 
thuis maar doen. De allereerste trainer van Siveo 
was Henk (alias Coba) Vrolijk uit Woerden.
Soms ging men met de bus naar een uitwedstrijd, 
zo ook een keertje richting Utrecht, het 1e moest 
voetballen in Bunnik en het 2e in Utrecht bij 
Posta. Het 2e werd onderweg afgezet om na de 
wedstrijd weer opgepikt te worden... heel ef-
ficiënt dus en kosten besparend...
Wat wil nu, het 1e zat krap in de spelers en had 
geen reserve. Geen probleem, als de nood aan 
de man was zou de buschauffeur (die voetbalde 

de tegenstander toehapte en een overtreding 
maakte... een ”zuiger” zal maar zeggen... Daar 
was ik echt heel goed in!
Nu zie ik soms hetzelfde gebeuren met spelers 
van het 2e, die zich in de luren laten leggen door 
bv spelers van Quick Boys 5, jongens die jaren 
voetbal ervaring hebben en de jonkies van Siveo 
uitdagen..... en als ik dan terug denk aan toen 
geeft dat nu niet zo’n prettig gevoel.
Wat ook best heel bijzonder is: Martin heeft 
alles gearchiveerd vanaf de begintijd van Siveo: 
krantenknipsels, verslagen en foto’s . Ook nu nog 
staat hij elke wedstrijd van ‘t  1e met een pot-
loodje langs de lijn om aantekeningen te maken.  
Inmiddels is alles digitaal en houdt hij ‘n archief 
bij met de PC.
Of hij een favoriet heeft bij Siveo? Jazeker: Gijs 
Breedijk, echt een topper en nu vindt hij Bastiaan 
een belangrijke factor. Bas zet het elftal neer, 
heel jammer dat hij nogal eens last heeft van een 
blessure! 

bij VEP) wel een balletje trappen voor de geel-
blauwen ... en zo gebeurde het ook: de beste man 
viel in maar liep een serieuze enkelblessure op en 
kon met pijn en moeite het gezelschap weer op 
Zegveld krijgen.
Ook bij AWEP ging niet alles van een leien dakje, 
speler Willem Brauns (goed gebekt!) kreeg woor-
den met de scheidsrechter en dat liep flink hoog 
op.. als je zo doorgaat riep de arbiter dan zorg ik 
ervoor dat je het hele jaar niet meer voetbalt. 
Zegt de speler in kwestie heel droog: nou dan ga 
ik toch lekker dammen  ...!!

Na 2 jaar kreeg Siveo een eigen veld en wel op 
de Milandweg, bekend als het veld bij Driek, 
een weiland waar soms de dieren nog afgejaagd 
moesten worden. In het 2e seizoen van zijn voet-
balcarriere speelde hij met 3 broers in èèn team: 
Jan, Theo en Dick.
Na zo’n vijf jaren kreeg Siveo een veld “voor in 
de buurt” met een heuse kantine, gehaald uit het 
Zuid-Hollandse Spijkernisse. Martin voetbalde 
ondertussen al enige tijd in het 1e samen met 
o.a. Rijk Verkerk, Cees Methorst, Cor Kleinveld, 
Wim van Ommeren, Gert Groenendijk, Klaas 
Biezepol en zijn drie broers dus.

Het werd allemaal wat serieuzer toen Piet Kroon 
trainer werd, Martin vindt Piet wel z’n beste trai-
ner ooit! In deze tijd werd er bijna nooit verloren 
van bv Sportlust, terwijl deze club zich echt veel Wat hij denkt van Siveo in de 3e klasse? Het zal 

niet makkelijk zijn maar ik ga ervan uit dat ze 
zich handhaven. Hopen dat ze niet teveel ver-
liezen in t begin..  dat kan frustrerend werken..  
starten met wat winst geeft vaak energie om er 
voor te gaan.
Wat hij wel best jammer vindt dat begin seizoen 
de teams niet voltallig zijn. Hij snapt wel hoe dat 
komt: vakanties en festivals wat ook zeer aantrek-
kelijk is, maar jammer is het wel.
Verder vindt hij dat het best goed loopt bij ons 
cluppie, dingen veranderen en daar moet je soms 
in meegaan. Verbeterpuntjes zijn er altijd maar 
met een goede communicatie is veel op te lossen.

Hoelang hij nog aktief denk te zijn bij ons clup-
pie: Zolang ik loop, blijf ik gaan! En daar sluiten 
we ons babbeltje mee af!

Margriet Vermeij

beter voelde als Siveo en dat eigenlijk ook wel 
zou moeten zijn, volgens Martin.
Een kampioenschap kon niet uitblijven en dit 
werd goed gevierd nadat het team op de kar met 
Theo van Rossum als tractorchauffeur het dorp 
was rondgegaan. Met Ben Möllers als trainer 
werd er nogmaals een kampioenschap gevierd.
    
In 1960 viel Siveo onder de afd. Utrecht, daarna 
onder Gouda en de laatste jaren onder West 2. In 
de beginperiode was het ook zo dat er zelfs voor 
de lagere teams KNVB scheidsrechters waren... 
soms maar beter ook. Hoewel de meeste referees 
niet partijdig waren had ons cluppie toch wel een 
heuse thuisfluiter in die tijd... floot hij dan was 
winst verzekerd, wie dat was: Wil van Deur-
sen, iemand met wel een heel groot geel-blauw 
Siveohart. Lastiger was het als Bram floot, had je 
soms iets een tegenwoord, dan kreeg je al geel!
Weet je ook dat er vanaf het bestaan van ons 
cluppie een zogenaamde “harde” kern was:
Rinus Makkink en Jos Berkelaar, bijna bij al de 
wedstrijden waren ze te vinden langs de lijn en 
natuurlijk ook op de feestavonden.
Tot z’n 38e voetbalde Martin in ‘’ t 1e daarna nog 
2 jaar in het 2e. Z’n allerlaatste wedstrijd in ‘t 1e 
was tegen WDS, omdat toen de nood aan de man 
was en er geen elf 1e spelers beschikbaar waren.
Naast voetballen in het 2e, werd hij ook leider/
trainer in de jeugd. Hij startte in de E en ging 
mee tot de A. Hier bleef hij een hele poos 

Effe een babbeltje met:
Martin van den Hoeven
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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

advertentie advertenties



2322 SIVEO NIEUWS
2016/3

SIVEO NIEUWS
2016/3

advertenties advertenties

BEUKERS
A A N N E M E R S B E D R I J F

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

Hoofdweg 77 - 3474 JB Zegveld - Tel.: 0348-691291

Email: beukers.aannemer@planet.nl 
www.aannemersbedrijf-beukers.nl



2524 SIVEO NIEUWS
2016/3

SIVEO NIEUWS
2016/3

INDELINGEN JEUGDTEAMS SIVEO
De indelingen van de jeugdteams zijn inmiddels bekend. In het nieuwe seizoen heeft de KNVB de benaming van 

de jeugdteams aangepast. Wij vermelden de nieuwe benaming met de vergelijkbare oude aanduidingen:
- A-junioren wordt JO19 (Jeugd Onder 19) - B-junioren wordt JO17 (Jeugd Onder 17) - C-junioren wordt JO15 (Jeugd Onder 15)

- D-pupillen wordt JO13 (Jeugd Onder 13) - E-pupillen wordt JO11 (Jeugd Onder 11) - F-pupillen wordt JO9 (Jeugd Onder 9) 
We hebben van een aantal teams de nieuwe teamfoto’s opgenomen. Zoals gebruikelijk komen de jongste teams voor het voetlicht 

in het decembernummer als zij hun eerste ervaringen hebben opgedaan.

Siveo JO19-1
Dicky Bruijn
Rob Hoogeveen
Gerben van der Horst
Wilbert Kastelein
Max Langerak
Mathijs Lehman
Stan Markman
Bart Stolwijk
Paul Vergeer
Dave Verhoef
Justin Verkerk
Lucas Vermeij
Casper van Westerop
  
Trainer: Peter de Jong
Leider: Peter de Jong

Siveo JO17-1
Jesse Baas
Ids Bakker
Matthijs Broer
Patrick Hoppe
Joris van der Horst
Timen Klein
Björn Koot
Jasper Koster
Jelle Lagerweij
Mathijs Muit
Jelle Onderwater
Harry Spierenburg
Lukas Timmerman
Duncan Uittenbogaard
Michal Zydek

Trainer: Joost van der Horst
Trainer: Johan Muit
Leider: Joost van der Horst
Leider: Tim Hoppe
  
Siveo JO15-1
Vincent Blok
Wouter Bruijn
Jeroen Frasa
Bjorn Grijpsma
Roald Hoogerbrugge
Kevin de Jong
Gijs Karsemeijer
Mick Ruijs
Damian Sangers
Floris Verburg
Robert Verheul
Mick Visser
Ricardo Würsten
  
Leider: Jan Angenent
Leider: Wim Frasa
Leider: Jan de Jong
Trainer: Peter de Jong
Trainer: Joost van der Horst

Siveo JO13-1
Marnix Blonk
Vincent Broer
Mark Bruijn
Thomas van Dam
Dawid Gasior
Stan van den Hoeven
Lex Hoogeveen
Brian Koot
Bart Lagerweij
Niels Muit
Daniel Osborne
Job Pak
Damian Plomp
Stijn Stolwijk
  
Trainer: Eric van den Hoeven
Trainer: Jasper de Kruijf
Leider: Eric van den Hoeven
Leider: Arjen Hoogeveen

Siveo JO13-2
Niels Balvert
Stanley Blok
Mike van der Born
Hugo van Dam
Maico de Heer
Sem van den Hooren
Tim Kalshoven
Fabièn Kreuger
Bastiaan Maat
Luuk Muijt
Nick Onderwater
Kees Spierenburg
Onno Verdouw
Tibbe Versteeg
  
Trainer: Marc Hageman
Trainer: David Vermeij
Leider: Lucas Kreuger

Siveo JO11-1
Levi van der Arend
Christian Bakker
Frank Balvert
Bram van Eijk
Robbe van den Hooren
Julian Splinter
Menno Vergeer
Remco van Vliet
  
Trainer: Peter de Jong
Leider: Hans van Eijk

Siveo JO11-2
Sam Berghoef
Ruben Bergman
Rick van Dommelen
Roel Groot Bruinderink
Jack Hendriks
Fay de Jong
Corné Kemp
Job van der Knaap

Trainer: Gijs Breedijk
Trainer: Maikel Hendriks
Leider: Jeroen Groot Bruinderink
Leider: Ronald de Jong
 
Siveo JO11-3
Sanne Balvert
Julia Broer
Noelle Haring
Roos Muit
Lieke van Vliet
Lotte van de Weerd
Joëlle Würsten

Trainer: Peter de Jong
Trainer: Marileen de Leeuw
Leider: Hans van de Weerd
  
Siveo JO9-1
Dave van der Born
Ian van Dam
Stef Franssen
Ward Franssen
Mike Kuijer
Liam Lyndersay
Joeri Splinter
Noud Verweij

Trainer: Miguel van Dam
Trainer: Petra Woerde
Leider: Miguel van Dam
Leider: Petra Woerde
  
Siveo JO9-2
Daniël Groenendijk
Joël Kastelein
Gijs van Kippersluis
Storm Koot
Bram Pak
Mike de Roo
Matthias Vennik
Damian Verburg

Trainer: Raquel Verburg
Leider: Raquel Verburg

Siveo JO9-3
Niels Beukers
Owen van Dam
Seb van Eijk
Samuël Gerulis
Toby van Ginkel
Erik Lenssinck
Nesri Sarrou
Jurre Spaanderman
Jurgen Würsten

Trainer: Nick van Ginkel
Leider: Nick van Ginkel
Leider: Els van Dam  

Siveo MO19-1
Heleen Blok
Tiffany Blok
Esmé van Dam
Ilse van Dam
Blanca Franssen
Christel Frasa
Nena Hageman
Britt Haug
Emma van Katwijk
Rosalie van der Knaap
Maaike Koster
Meike Lehman
Jennifer Muller
Lieke Timmerman
Rosanne Vergeer
Wendy Vergeer
Judith Verkerk

Trainer: Carlo van Dam
Trainer: Jan Willem Timmerman
Leider: Carlo van Dam
Leider: Ronald Koster

Siveo MO15-1
Simone Balvert
Marieke Blok
Donna Franssen
Lynn van den Hoeven
Karlijn van der Horst
Dewi de Jong
Jane Kanprasert
Kimberley de Kruijf
Natascha de Kruijf
Sanne Onderwater
Mellany Smulders
Manou Ton

Trainer: Arend Jacob van der Knaap
Trainer: Bea van Amerongen
Leider: Willeke de Kruijf
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Advisering, aanleg en onderhoud van:

  Licht- en krachtinstallaties

  Data- en telecomnetwerken

  Duurzame technieken en energiebesparing

  Wind- en zonne-energie

  Camerabewaking / alarminstallaties

  Brandmelding / ontruimingsinstallaties

  24-uurs service

Oostzee 18

3446 CH Woerden

Tel  (0348)  48 12 80

info@kromwijkelektro.nl

www.kromwijkelektro.nl

Kromwijk, 
   waarmakers   waarmakers

Kromwijk Elektrotechniek is lid van de Unie van 
Elektrotechnische Ondernemersorganisaties (UNETO VNI)

advertenties advertenties
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In de zomermaanden lijken de activiteiten op 
de Beemd stil te liggen, maar dat geldt niet 
voor iedereen. Juist in die periode wordt er op 
allerlei gebied onderhoud gepleegd en dan gaan 
de handjes van de vaste kern klussers extra uit 
de mouwen. Onder leiding van Bram zijn dan 
onder meer Jaap, Cees en Cor vrijwel elke dag 
bezig geweest.
In de hal is er het één en ander gebeurd. Zo zijn 
een aantal rubber hoeken opnieuw vast gezet 
en ook is de grote schuifdeur weer gangbaar 
gemaakt. Daarnaast zijn alle lichtbakken 
vervangen en dat was ook een hele klus. Aan het 
afvoeren van het hemelwater is bovendien wat 
herstel uitgevoerd.

De hekken waar nog geen maaitegels lagen 
zijn door Siveo aangebracht; zij waren door de 
Gemeente geleverd, waarvoor dank. Het waren 
ruim 200 tegels (40 x 60 cm) en dat was beslist 
zwaar werk, hekken er uit en er weer in met de 
tegels. Petje af voor de jongens met gelukkig daar 
de assistentie van onder meer Gijs B. 

Ook heeft Siveo een nieuwe hogedrukreiniger 
gekocht en dat was voor één van de jongens een 
mooi speelgoed ding. Hij heeft bijna alles schoon 
gespoten wat vuil was. Na twee dagen spuiten 
kreeg hij last van zijn hand en pols en dat was zo 
erg, het werd dik en veel pijn, dat hij zelfs bij de 
HAP is geweest. Maar het is gelukkig weer goed 
gekomen en hij heeft het toch nog af kunnen 
maken. Ook heeft Siveo een aanhangertje gekre-
gen, maar de bak moest vervangen worden, een 
aanhangertje is altijd makkelijk.

De kleedkamers hebben ook weer een goede 
schoonmaakbeurt gehad, en zijn zonodig voor-
zien van een nieuwe saus laag. En de planken 
van de tribune/banken en dug-ouds zijn weer 
gelakt.  Arie G. heeft daarvoor weer het nodige 
schilderwerk verricht. 
Verder moesten de nodige kanten om de velden 
gekort worden. Zo liggen de kanten langs de be-
tonpaden er weer heel strak bij. En op het 2e veld 
is ook het jaarlijkse lijnen trekken weer verzorgd. 

Al met al een lust voor het oog, zoals het er bij 
Siveo nu weer uitziet en dat wordt toch maar 
mooi door de genoemde mannen gedaan. 
Een tip: als jullie deze mannen op de Beemd 
tegenkomen, geef ze dan gerust het welverdiende 
schouderklopje. En dat geldt natuurlijk voor alle 
vrijwilligers die voor onze club bezig zijn.
Wij willen ze er in ieder geval hartelijk voor 
bedanken. 

Rinus Hoogerbrugge/Bram Angenent 

NB Ook het vrouwenteam heeft aangegeven nog 
een welkome bijdrage te willen leveren door alle 
ramen binnen en buiten te gaan wassen (mogelijk 
is dat inmiddels ook al gebeurd). 
Verder nog een paar punten waar deze vrijwilli-
gers zich vaak aan ergeren en dat is aan de leiders/
trainers die ballen, doeltjes e.d. meenemen en die 
niet op de juiste plaats terugbrengen. Ook 
als er een bal weg raakt tijdens de wedstrijden, 
laat dan een van de wissels de bal halen.

Zomerstop, maar niet op de Beemd !!Poldersport 2016, 
ook nu weer spektakel !!

Vrijdagavond 24 juni, het is al weer een tijdje 
geleden, maar wat was het een mooie avond!! 
Een zwoele avond, uitermate geschikt voor de 
diverse survival en waterspellen die gepland 
stonden bij poldersport de Kwakel.
Om 18.15 verzamelden zich 54 jeugdleden en 
14 begeleiders/rijders/ouders. De D, C  jongens 
en meiden hadden zich massaal opgegeven, 
aangevuld met een select groepje  B meiden. 
Een leuke, gemêleerde club bij elkaar!

Poldersport is inmiddels een vast terugkerend 
onderdeel als afsluiting van het seizoen. Maar 
toch weet het team van poldersport de Kwakel 
ons elk jaar weer met nieuwe onderdelen te ver-
rassen. 

Zo snel mogelijk naar de overkant komen blijkt 
lastig zat. Zwieren door de lucht, via netten of 
springend van onderdeel naar onderdeel. Voor 
ieder wat wils en uitdaging genoeg. 
Voor enkele blijft het een sport om als laatste 
droog over te blijven, voor anderen om zo snel 
mogelijk een nat pak te halen, of om een ander 
zo snel mogelijk in het water te zien vallen…

Uiteindelijk had niemand meer droge kleren en 
was het tijd voor de traditionele afsluiting: het 
buikschuiven. Altijd goed voor wat hilarische ac-
ties en onderlinge strijd, wie zal het einde halen 
en daar in de sloot belanden. Door het mooie 
weer werden de warme douches door velen uit-
gesteld om ook een poging te wagen op de baan. 

Maar na de douches, droge kleding, wat te drin-
ken, te eten, en de groepsfoto was het toch echt 
tijd om naar huis te gaan. 
Bij deze willen we graag alle ouders bedanken 
voor het rijden en begeleiden, top dat jullie dit 
weer mogelijk hebben gemaakt!!!

Ook Ton heel erg bedankt voor de vele leuke 
foto’s. (Benieuwd naar alle foto’s?  Via de Siveo-
site zijn ze allemaal te bekijken!!)

Els van Dam
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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



32SIVEO NIEUWS
2016/3

advertentie

HOOFDSPONSOR SIVEO 1


