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7 x 7 leden                                                € 28,50   € 28,50
Alleen trainende leden  € 23,25  € 0,00  € 0,00  € 23,25
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3e jeugdlid in één gezin                                      GRATIS
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van de redactie
We zijn alweer aan de winterstop 
beland en in het zicht van Kerst en 
Nieuwjaar passen dan altijd ook wel 
de nodige relativeringen. We denken 
dan niet in de eerste plaats aan de 
resultaten van het ongetwijfeld 
boeiende spelletje op de grasmat 
maar bijvoorbeeld vooral aan de 
mensen die ons zijn ontvallen en daar 

behoort dit keer helaas ook onze altijd vriendelijke sportmaat 
Rien Woerde bij. In dit Siveo Nieuws staan we daar uiteraard 
nog eens bij stil. 

Op sportief gebied lukt het voor onze vlaggendragers nog niet 
zo echt. Na een moeizame start met vele blessures behaalden de 
jongens toch een paar knappe resultaten. Maar daarna kregen zij 
vervolgens vaak in de slotfase ook een paar onterechte nederlagen 
aan de broek. En dan krijgt het zelfvertrouwen onvermijdelijk een 
tikkie, waardoor er forse nederlagen volgden. Het is te hopen dat 
de lijst van geblesseerden eens wat gaat uitdunnen. Dan hebben 
wij er alle vertrouwen in dat de afscheid nemende hoofdcoach 
Herman Verrips het team weer zodanig aan de praat krijgt dat we 
voor behoud van het derdeklasserschap kunnen blijven strijden. 
Zoals gebruikelijk in de winterstop zetten wij in dit Siveo Nieuws 
ook altijd onze pupillenteams in de picture, zij vormen immers de 
zo belangrijke toekomst van ons geel-blauwe cluppie. En voor hen 
was er uiteraard op de Beemd ook het bezoek van de Sint. 
Voor deze editie had Margriet een leuk babbeltje met twee dames 
die  er al zo’n 20 tot 25 jaar voor zorgen dat de Siveokantine er 
steeds zo “clean” bij staat. Dat is zeker na een van de pittige feestjes 
best een heftige taak. Het duo Annie en Hanneke blijkt overigens 
veel meer gemeen hebben dan het zo voortreffelijke schoonmaak-
werk. 

Verder in dit Siveo Nieuws natuurlijk aandacht voor het spelen op 
kunstgras, een item dat immers ook landelijke aandacht heeft. En 
verder veel over zowel activiteiten die al hebben plaatsgevonden 
als evenementen die de komende periode nog op de rol staan. 
Daarbij is vooral zaterdag de 7e januari een trekker, met in de 
ochtend het gebruikelijke Knakworstentoernooi voor de jeugd en 
in de middag het Snerttoernooi voor de A-jeugd en de senioren 
dames en heren. Vanaf pakweg 15.00 uur heeft de activiteitencom-
missie bovendien nog een groots darttoernooi opgezet. 
Kortom: Siveo blijft ook tijdens de winterstop volop actief. 

Wij wensen jullie sfeervolle feestdagen en een gelukkig en 
sportief 2017 toe.

Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

van de voorzitter
De eerste seizoenshelft is inmiddels 
alweer voorbij gevlogen en de win-
terstop nadert met rasse schreden. 
Toch is de eerste seizoenshelft niet 
ongemerkt voorbij gegaan. Na de 
flitsende seizoensopening werden 
wij helaas al snel opgeschrikt door 
zeer droevig nieuws. Op 23 sep-
tember hebben wij helaas afscheid 

moeten nemen van onze voetbalvriend Rien Woerde. Rien was 
naast clubscheidsrechter een alom gerespecteerd en uiterst 
vriendelijk man die wij op diverse vlakken enorm missen. 

Op voetballend vlak begon ons vlaggenschip niet onverdienstelijk 
aan de competitie. Echter werd in diverse wedstrijden de punten 
uiterst ongelukkig vergeven. Waardoor we, mede door een grote 
lijst aan afwezigen, nu in zwaar weer verkeren. Aan de instelling 
in het veld ligt het niet, dus kunnen we nog steeds positief blijven 
en het geloof erin houden dat het goed kan komen. Dit geldt ook 
voor ons tweede. Als het eerste elftal veel spelers mist, dan wordt 
het er voor het tweede ook niet makkelijker op. Maar ook voor het 
tweede geldt dat het zelden kansloos is en de punten vaak onge-
lukkig uit handen worden gegeven. Blijf erin geloven mannen!

Plezier in het spelletje blijft te allen tijde het sleutelwoord. Dat 
geldt voor alle teams en bij SIVEO doen wij altijd ons uiterste 
best om daar voor iedereen de basis voor mee te geven. Bij de 
jeugdafdeling zien wij het plezier er over het algemeen vanaf 
stralen, dat blijft altijd een genot om naar te kijken. Zo hebben 
wij inmiddels ook weer een fors aantal nieuwe jeugdige scheids-
rechters die met veel plezier de pupillenwedstrijden fluiten. Van 
de eerdere lichtingen zijn er weer een paar doorgestroomd die de 
hogere teams fluiten. Blijf deze jongens positief ondersteunen, zij 
zijn onze toekomst.

Op voetballend vlak heeft de KNVB bij de pupillen grote 
veranderingen in petto. De uitrol hiervan is inmiddels in volle 
gang en in januari 2017 zal duidelijk worden wanneer de nieuwe 
wedstrijdvormen in zullen gaan. Als de contouren hiervan en de 
gevolgen voor ons duidelijk worden zullen wij dit zo snel mogelijk 
communiceren via onze website.

Het zal niemand ontgaan zijn dat er een landelijke discussie is 
ontstaan omtrent het gebruik van SBR granulaat in kunstgras. 
Verder in dit Siveo Nieuws kom ik hier uitgebreid op terug. 
Bij nieuwe ontwikkelingen communiceren wij hierover zo snel 
mogelijk via onze website.

Ik wens een ieder fijne feestdagen en een sportief en gezond 
2017 toe.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties



76 SIVEO NIEUWS
2016/3

SIVEO NIEUWS
2016/3

Voor dit Siveo Nieuws zocht ik twee “ouwe getrouwen” op, namelijk 
Annie Biemond en Hanneke Kastelein. Zowel Annie als Hanneke zorgen 
er al bijna 20 à 25 jaar voor dat elke week de kantine er ‘spic en span’ 
uitziet. Hanneke begon er net een paar jaartjes eerder mee dan Annie, 
zij nam het stokje over van Son van Tienhoven, hiervoor waren het Wil 
van Velsen, Ina Kleinveld en Gini Fritz die er elke maandagmorgen flink 
poetsten om de zaak weer toonbaar te maken. Annie kwam in de plaats 
van Gini en zij bracht Elly, haar schoondochter pas geleden mee die op 
haar beurt Margré van Amerongen opvolgt.

Beide dames begonnen hun werkzaamheden op de Milandweg. 

Hanneke geboren op 24 april 1958 in Zegveld, en iedereen wel bekend 
natuurlijk: de vrouw van onze Siveo-icoon Wim, heeft twee dochters Sanne 
en Winnie en woont nog steeds in Zegveld op de Middenweg. 

Best bijzonder is dat zij absoluut niet van voetbal houdt, is trouwens hele-
maal niet sportief aangelegd zoals ze zelf verteld. Ze sport wel maar houdt 
er echt niet zo van... een soort van verplicht nummer de gym op woensdag..

Hanneke is ook altijd van de partij bij ‘t stratenvoetbal, dan doet ze graag 
een bardienstje net zoals in de Nieuwjaarsnacht in de Milandhof, dat vindt 
ze ook heel gezellig. Is zij niet actief qua sport, actief is ze wel bij de 50+ 
club, oftewel Stichting Welzijn Zegveld. Zij regelt daar o.a “de open tafel”, 
eens in de 2 weken, de 2e en de 4e week van de maand, organiseert de 
stichting een maaltijd in de Milandhof. Daar is ze altijd bij aanwezig om de 
helpende hand te bieden. 

Uitgebreid vertelt ze over de vele activiteiten die er plaats vinden: elke 
maandag is er Engelse les, om de 2 weken hand werken, verder wordt er ge-
klaverjast, is er de breiclub, speelt men er course-bal, jeu de boules, is er een 
leesclub, wereld dansen en niet te vergeten gymnastiek. Eens in het jaar gaan 
ze een dag uit, iedereen die de leeftijd van 50+ gepasseerd is, kan in de bus 
stappen... dit jaar bezochten ze de zandsculptures in Garderen en nog niet 
zolang geleden een opfriscursus verkeersregels. Eind van de maand is er 
weer de traditionele kerstbroodmaaltijd en aansluitend de Kerstzangdienst, 
met als afsluiter van het jaar op 28 december een spelletjesmiddag.
Verder wandelt Hanneke graag met een “vast” clubje dames en schenkt 
koffie bij het mannenkoor Con Forza.  Is Hanneke met bovengenoemde 
activiteiten niet in de weer, dan past ze op, ze heeft al ruim 24 jaar oppas-
kinderen. Kortom een super bezige bij! 

Annie haar wiegje stond niet in Zegveld maar in Schiedam. Op 30 maart 
1952 werd ze daar geboren en verhuisde na enige jaren naar Bleiswijk. 
Omdat haar man Jaap zijn werk in Waverveen had besloot het duo na hun 
trouwen in Zegveld te gaan wonen, Annie en Jaap hebben 2 zoons, Martin 
en Jaco en 1 dochter: Corina en zijn de trotse opa en oma van 5 kleinkinde-
ren waarvan er ook al 2 een balletje trappen, Guus bij ons geel-blauwe clup-
pie en Dax bij Nieuwkoop. Annie is ook oppasoma wat ze erg gezellig vindt. 
Is Hanneke een bezige bij, Annie doet niet veel onder... al meer dan 35 jaar 
is ze actief bij de EHBO waarvan wel 32 jaar als bestuurslid.. is al meer dan 
30 jaar lid van de Gym waarvan ze ook al zeker 30 jaar penningmeester 
is. Vele jaren droeg zij haar steentje bij aan het regelen van de onderlinge 
wedstrijden en begeleidde en organiseerde zij de gym voor de kleuters.

Annie is ook diverse jaren leidster geweest bij Siveo. Samen met Edwin 
Hoogerbrugge was ze elke week te vinden bij het team van haar zoon Jaco. 
Toen Martin pupil was had ze nog geen rijbewijs dus was leidster zijn niet 
aan de orde. Graag had ze vroeger ook best een balletje willen trappen maar 
het dorp waar zij haar jeugd doorbracht had geen vrouwen/meiden voetbal 
helaas! Ook is ze nog steeds regelmatig te vinden langs het veld als  een van 
haar kinderen moet voetballen. 
Kortom: stilzitten komt in Annie’s woordenboek niet voor.

Zoals gezegd, elke maandagochtend zijn beide dames in de kantine te vin-
den om de boel weer op orde en schoon te krijgen.

Met een normale zaterdag valt het best wel mee hoor, vertellen ze, maar als 
er een feestje geweest is moet er flink tegenaan gegaan worden... gelukkig 
krijgen ze dan ook wel hulp van die of gene.

Maandagmorgen om 9 uur is er koffiedrinken, vaak met een vast ploegje: 
jaren terug was dat bv Reinier van Vliet, Thomas Verhoog en Meneer 
Breedijk, vreemd mijmeren ze, ‘t was altijd Thomas maar meneer Breedijk! 
Later schoof ook Arie van Amerongen aan en nu zijn het Bram Angenent, 
Jan van Amerongen, Cees Methorst, Leo Pouw, Jaap en Cor Muller, Ruud 
Hageman, voorheen agent Rinus en de mannen van de gemeente die aan-
schuiven (soms mag ik ook een bakkie meedoen).

Vrijdagavond 25 november was het weer zo ver. 
Er was wederom een cursus georganiseerd om 
bij nood te reanimeren en indien noodzakelijk 
de AED te gebruiken.

Voor diegene die op herhaling wilde of het nog 
niet hadden meegemaakt, was er nu de mogelijk-
heid om zijn of haar kennis bij te spijkeren. Het 
doel is om bij Siveo zo veel mogelijk mensen te 
hebben rondlopen die kunnen reanimeren en 
indien nodig de beschikbare AED kunnen ge-
bruiken. (Wat we natuurlijk hopen nooit nodig te 
hebben). Deze avond was Wout Verweij namens 
de omwonende ook uitgenodigd en aanwezig.

Net voor het ter perse gaan van dit Siveo Nieuws 
werd duidelijk dat aan het einde van het seizoen 
de wegen van Herman Verrips en Siveo gaan 
scheiden. Beide partijen hebben een erg fijne 
samenwerkingsperiode ervaren. De oud-voet-
balprof uit Utrecht heeft Siveo de afgelopen jaren 
op een aantrekkelijke aanvallende manier laten 
voetballen en was daar bovendien ook succesvol 
mee. Alle seizoenen werd een periodetitel bin-
nengehaald en afgelopen seizoen bereikten onze 
geel-blauwen zelfs op onnavolgbare wijze promo-
tie naar de 3e klasse. Siveo is ervan overtuigd dat 
de sympathieke Utrechtse oud-prof er alles aan 
wil doen om met zijn selectie behoud in de 3e 
klasse te bewerkstelligen.

Het Bestuur

Uiteindelijk waren deze keer aanwezig: Ineke 
Voorend, Joost van der Horst, Peter de Jong, 
Hans van de Weerd, Arie Groenendijk, Leo 
Pouw, Wout Verweij en ondergetekende Ton van 
Westerop.

Voor de ene was het de eerste keer, voor de 
andere een herhaling. Omdat we nooit weten hoe 
we reageren als het echt gebeurt, is herhalen de 
beste leerschool. Ook vanavond gaf de instruc-
teur weer de nodige uitleg en vertelde dat de 
nieuwe regel is dat als je 112 belt, je de telefoon 
op speakerstand zet en naast het slachtoffer legt 
tijdens de reanimatie. Dan kunnen ze meeluis-

teren wat je doet en zegt en eventueel ingrijpen 
indien nodig. Ook kan je dan zelf praten zonder 
de behandeling te moeten stoppen om je telefoon 
op te nemen. Op zich logisch maar als het in het 
echt gebeurt denk je anders (vermoed ik). Na 
enkele malen te hebben geoefend op de oefenpop 
konden we vragen stellen om onduidelijkheden 
helder te krijgen. Eén ding is zeker, alles wat je 
doet is beter dan niets doen. Na afloop kregen we 
een pasje waarop staat dat je hebt deelgenomen 
aan de cursus.

Ton  van Westerop

Hanneke en Annie, net een tweeling, zij doen toch veel dingen hetzelfde 
zoals: oppassen, naar de EHBO en gym, kerkbodes rondbrengen, wandelen, 
de 24-uursloop van Woerden gelopen in de groep van Cora Jansen en niet 
te vergeten: schoonmaken bij Siveo!

En tot slot, last but not least: Alle twee, Lid in de orde van Oranje-Nassau!
(en dat lintje krijg je echt niet zomaar, jullie verdienen het!)

Margriet Vermeij

EFFE EEN BABBELTJE MET: 

Annie Biemond en Hanneke Kastelein

AED-cursus bij Siveo !!

Herman Verrips en Siveo einde seizoen uit elkaar
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Sinterklaas bij Siveo  
met DJ-auto 

De 25e november was de avond die Sint uitgeko-
zen had om de Beemd te komen bezoeken. De 
puppies en de F-pupillen werden in de uitnodi-
ging verzocht om hun trainingskleding aan te 
trekken, zodat er weer een potje gevoetbald kon 
worden. De kinderen waren op tijd aanwezig 
en hadden genoeg supporters meegenomen, 
zodat het gezellig druk was in de hal. Aan het 
eind van de uitgebreide warming up hoorden we 
daar toch wat gebeuren, de schuifdeuren gingen 
open. Was dat nou muziek?? 

Ja, dat was het. Daar was de Sint, staand in zijn 
eigen dj auto, vol met spiegeltjes, als een discobol. 
Uit de boxen klonken moderne sinterklaasliedjes! 
Hierdoor werd het nóg gezelliger, vele rondjes zijn 
er gereden, met een sliert pieten en kinderen er 
dansend achteraan!
Na de werkmijter verwisseld te hebben voor de 
gewone mijter konden de wedstrijdjes begin-
nen. Vorig jaar had Sint beloofd om dit jaar te 
zoeken naar voetbalpieten ipv volleybalpieten. 
Hij vertelde dat hij het serieus aangepakt had, ze 
waren zelfs in training geweest bij Real Madrid 
(maar waren daar wel voortijdig weggestuurd liet 
hij later weten)! En hij ging er dan nu toch vanuit 
dat er wel wat punten te pakken waren bij Siveo. 
Na 4 wedstrijdjes, trok Siveo toch aan het langste 
eind en gingen we met 12 punten op zak naar de 
warme kantine.
Waar limonade klaarstond en de pieten strooigoed 
en kadootjes hadden voor alle spelers. 
Het kado zit als het goed is op moment van schrij-
ven bij alle kinderen op hun fiets, de fietspiet zou 
het komen controleren, heeft Sint beloofd. Dus 
mocht je luid bellende kinderen tegenkomen tus-
sen Siveo en het dorp, dan weet je hoe het komt. 

Via deze weg willen we iedereen die ons geholpen 
heeft met het organiseren van dit feest bedanken. 
Zonder jullie hulp, zichtbaar maar zeker ook de 
minder zichtbare hulpkrachten, hadden we het 
echt niet gered!!!

Namens de jeugdcommissie,
Els van Dam

De Beemd Vorig jaar spraken de leden van Trouw Aan Geel-Blauw zich uit 
om het gespaarde geld te besteden aan een nieuwe muziekinstallatie.

Daarmee startte de zoektocht naar vervangende apparatuur die de trouwe 
oude glorie van de afgelopen jaren moest gaan opvolgen. Nu lijkt dat sim-
pel, maar had toch meer iets meer voeten in ‘t veld dan vooraf gedacht. 

Het moest:
• Passen op de inrichting van de kantine
• De muziek moet door veel verschillende mensen bediend kun-

nen worden en tijdens evenementen professioneel gebruikt kunnen 
worden. 

Missie geslaagd! Na zoeken op internet en gesprekjes tussen leverancier, 
mensen van de kantine en activiteitencommissie en Cor en André namens 
TAGB is de knop door gehakt en afgelopen maand de installatie gedaan.

“We hebben wel even de tijd genomen, want we praten niet over een pak 
suiker” geeft Ronald Koster aan. “Ook het afstemmen van de wensen en 
eisen van iedereen nam de nodige tijd in beslag, maar nu kunnen we weer 
een paar jaar vooruit en trots zijn dat we dit met elkaar konden doen”.

Cor Breedijk en André Voorend zijn blij dat dit is gerealiseerd en gaan 
nu weer vooruit kijken naar de volgende besteding vanuit TAGB. “Dit is 
precies wat we voor ogen hadden toen we de kar gingen trekken. De TAGB 
leden geven zelf aan waar we het geld voor gebruiken, en dan zorgen wij dat 
het gebeurt. Het had van ons iets sneller gemogen maar het resultaat telt.”

Vragend naar het volgende doel zegt Cor:”We hebben bij de stemming vo-
rig jaar de leden gevraagd om nieuwe ideeën in te brengen en ik hoor links 
en rechts iets over de douches. Nu nog niets concreet om op te stemmen, 
maar misschien levert de aankomende ledenvergadering ook nog iets op. 
Daarna zullen we weer een stemming onder de leden houden.”
Aan alle leden hierbij de oproep om ideeën bij Cor en André aan te dragen. 
Ideeën moeten het algemene club en dus ledenbelang dienen.

Mooi stukje muziek 
op de Beemd

Trouw aan Geel-Blauw
s.v. Siveo’60     UW FAVORIETE VOETBALCLUB

SIVEO JO9-2,
met een leuke combinatie …
naar een derde plek in 
de bekercompetitie !!
De J09-2 (F2) is een leuke combinatie van 2 
teams van vorig jaar. Ze hebben een derde plek 
verovert in de bekercompetitie. Na hier en 
daar wat wennen met elkaar gaan ze voor een 
succesvol jaar.

Gijs van Kippersluis: Onze verdediger die met 
hard werken de bal af pakt en met de bal aan de 
voet de middenvelders weet te bereiken.
Mike de Roo: Onze laatste man die alle ballen 
met een hard linker schot zover mogelijk bij 
het doel vandaan probeert te houden. Daniël 
Groenendijk: Onze middenvelder die de bal goed 
weet af te pakken en daarna een goede voorzet 
geeft aan onze spitsen. Storm Koot: Onze nieuw-
komer die al aardig de bal weet te raken. Ook 
de ballen uit ons doel houden gaat hem goed af. 
Joël Kastelein: Onze wervelstorm. Overal op het 
veld is hij te vinden en helpt daar waar nodig is. 
Ook het net van de tegenstander weet hij goed 
te vinden.

Bram Pak: Onze kikker in het veld. Hij staat 
onverwachts op de juiste plek waardoor hij 
steeds verrassende acties maakt. Hij heeft zelfs 
zijn eerste doelpunt gemaakt. Matthias Vennik: 
Onze kleine, dappere en vooral snelle spits die 
regelmatig het doel van de tegenstander weet te 
vinden, maar weet ook goed de ballen als keeper 
uit ons eigen doel te houden.

Damian Verburg: Onze verdediger en spits. Hij 
weet de ballen goed bij de keeper weg te houden, 
maar weet ze ook bij de tegenstander te scoren.

De leidsters,
Claudia Groenendijk en Raquel Verburg
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Aan het begin van het nieuwe Puppyseizoen 
stonden onze toekomstige Siveospelers zoals 
altijd weer te trappelen om te beginnen.  Voor 
de meeste ouders een flinke opgaaf omdat ze 
plots van hun vrije zaterdagochtend af waren 
en de kids om 9 uur moesten afleveren bij Siveo 
voor de training. 

De trainingen, waarin vooral balspelletjes wor-
den gedaan, zijn altijd erg in trek bij de puppy’s.  
Waar ze vooral naar uitkijken is de wedstrijd met 
grote doelen. Hier gaat het er altijd erg fanatiek 
aan toe want ze willen hoe dan ook winnen. De 
puppy’s houden nu hun winterstop, maar we ho-
pen ze allemaal, maar ook nieuwe enthousiaste 
kinderen, weer terug te zien in het voorjaar voor 
weer 10 trainingen.
Hieronder onze puppy’s die zich dit jaar weer 
flink hebben ingezet.

Luuk Weststrate: Luuk heeft een gouden rechter-
voet waarmee hij verwoestend uit kan halen en 
ook regelmatig zijn doelpuntje mee pakt.

Sem Donselaar: Is een goede en gezellige 
voetballer die wel van een praatje houdt tijdens 
de trainingen.

Voor de spelers en leiders van de JO9-3 is dit 
ons eerste jaar in de echte competitie. Best 
spannend. Wat moet ik aan? Hoe zullen de 
tegenstanders zijn, en wat hebben die dan aan? 
Maar ook, waar moet ik staan in het veld, en 
red ik het wel de hele wedstrijd? De plekken 
in het veld zijn inmiddels wel wat verdeeld, 
iedereen heeft zijn draai best goed kunnen 
vinden. Er wordt hard gewerkt op de training 
en tijdens de wedstrijd. Wij als leiders zijn 
trots op ons team!

In de bekercompetie is het ons gelukt om 2 (!) 
wedstrijden te winnen!!! Wat een blijdschap!
Nadeeltje is dat we nu in de competitie in de 10e 
klasse ingedeeld zijn en we het daar flink zwaar 
hebben… Maar of we nu winnen of verliezen, de 
jongens blijven er zin in hebben. Want, zoals ze 
zelf (meestal) zeggen: we spelen voor ons plezier! 
De jongens blijven gretig, voetballen is wat ze 
willen. 

Mathijs Muller: Is altijd druk bezig zijn jongere 
broertje te voorzien van de nodige tactieken in 
het veld.

Semm Lyndersay: Gezellige krullenbol die erg 
snel is en die het de tegenstander goed lastig kan 
maken.

Siep Ton: De nieuwe Messi van Siveo die zelfs de 
trainers versteld doet staan met zijn geweldige 
bewegingen.

Marloes Schalkwijk: De toekomstige keepster 
van het Nederlands Dames elftal die we hopelijk 
nog lang bij Siveo kunnen houden.

Noud de Heer: Is altijd in voor een gezellig bab-
beltje met de trainers en heeft er altijd heel veel 
plezier in.

Dilan Brak: Moest even op gang geholpen wor-
den maar heeft inmiddels zijn draai gevonden en 
zo ook zijn verwoestend schot ontdekt.

Jayden Andeweg: Het vrolijke kereltje die elke za-
terdag van 9 tot 10 met een glimlach van oor tot 
oor over het veld loopt en zorgt voor een vrolijke 
sfeer in het team.
Stefan van Vliet: Kijkt er de hele week al naar uit 

Ons team in het kort:
Niels staat meestal middenvelder en doet daar 
een hele hoop nuttig werk. Zoals een echte 
middenvelder dat hoort te doen, pakt hij de bal-
len af en past dan naar de spitsen. En dat doet hij 
super goed! 

Owen is het kanon achterin in de verdediging. 
Met zijn knoertharde schot lanceert hij onze 
spitsen richting de goal. Ook ballen afpakken 
kan hij als de beste! 

Seb is het loopwonder van het team, niet moe te 
krijgen! Met zijn voortreffelijke dribbelkunsten is 
hij een plaag voor elke tegenstander. 

Samuël  (Samuël Gerulis ontbreekt op de foto) 
is ook zo’n nuttige middenvelder. Vooral ballen 
afpakken op het middenveld kan hij super goed 
en ook keepen vind hij erg leuk. Vooral de 2e 
helft, want dan mag hij de penalty’s keepen! 

om zaterdags te komen puppyvoetballen en dat 
plezier straalt hij uit op het veld.

Jesse Kastelein: Had in het begin weinig met het 
spelletje maar is inmiddels uitgegroeid tot een 
vaste waarde bij de puppy’s.

Joël Overeem: Is de kalmte zelf en straalt veel 
rust uit in het veld. Maar af en toe is hij ook wel 
in voor een klein grapje tijdens de training.

Dean Beiboer: Is de stofzuiger van het team en 
ondanks zijn lengte is hij niet bang de tegenstan-
der een flink blok te zetten.

Guus Biemond: De kleinste man van het stel, 
maar daarom zeker niet bang om het duel aan te 
gaan met de grotere jongens.

Lars Muller: De Benjamin van de groep die het 
heel erg gezellig vind om mee te huppelen met de 
rest van de groep.

De leiders,
Wiljo Fierens, Davy Lekx en Ariën Beukers

Toby is een echte kuitenbijter. Als verdediger 
houdt hij heel veel tegen en hij is typisch een 
speler die je wel 3 keer tegen komt op het veld. 

Erik is onze snelle spits. Met zijn loopvermogen 
is hij overal te vinden en ook over spelen kan hij 
al heel goed!

Jurre schuift van het middenveld steeds vaker 
door de aanval in. Een doelpunt laat vast niet 
lang meer op zich wachten.

Jurgen is met zijn sterke lichaam niet van de bal 
te krijgen, een plaag voor elke verdediging! Ook 
keepen kan hij ontzettend goed. Misschien wel 
de nieuwe Erik Streng??

De leid(st)ers,
Els van Dam en Nick van Ginkel 

De Siveopuppy’s …
altijd trappelend aan de start !!!

SIVEO JO9-3 vindt zijn draai …
al in eerste competitieseizoen !!! 
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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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We zijn alweer halverwege het seizoen! 
De beker is ook deze keer aan onze neus 
voorbijgegaan.
Een derde plaats was het maximaal haalbare. 
We kunnen terugkijken op een reeks mooie 
wedstrijden. In de competitie moeten we er 
inmiddels flink aan trekken waarbij we ook 
met enkele fysieke tegenslagen te maken 
hebben. Mike (acute blindedarmontsteking), 
Joeri, Liam en Noud hebben allemaal in de 
ziekenboeg gezeten. De start van deze compe-
titie verloopt mede daardoor wat moeizaam. 
Vooral de eerste helft hebben de mannen nogal 
wat moeite om scherp te beginnen. Maar de 
jongens doen hun stinkende best. Muziek in de 
rust, wie weet pakken we dan nog wat puntjes. 
We geven niet op!

Over de jongens zelf kunnen we wel een boek-
werk schrijven, maar ons is gevraagd het kort te 
houden:
Dave is onze keeper en spits. De laatste tijd heeft 
hij wat last van blessures, maar Dave geeft niet op 
en gaat voor elke bal.

Noud is middenvelder en gaat ook graag mee 
naar voren. Noud kan hard schieten en pikt 
hierdoor regelmatig een doelpuntje mee! 

Joeri begint zijn draai steeds beter te vinden op 
het middenveld. Het allereerste doelpunt van dit 
seizoen was van hem!

Mike staat geregeld een helft op keep en de 
andere helft is hij overal inzetbaar. Breekt door 

iedereen heen! En kan dan een voorzet geven of 
hard schieten op doel. 

Ian is een verdediger eerste klas! Je komt niet zo 
snel langs Ian. Alleen als hij toevallig door zijn 
vader naar voren wordt gestuurd. Ja, dan staat er 
maar één achterin. Gelukkig is Ian meestal snel 
terug om weer mee te verdedigen. 

Liam is onze topscoorder weet het doel meestal 
wel te vinden! Komt zelfs de bal halen als het te 
lang duurt. Overspelen gaat nu ook heel goed en 
de doelpunten komen dan vanzelf.

Ward is een zeer actieve middenvelder die de 
hele wedstrijd blijft lopen. Je komt niet zo snel 
van hem af!

Stef is een verdediger die je niet zomaar voorbij 
komt. Als doel heeft Stef om toch 1x te scoren 
dit seizoen. Als je zo je best blijft doen, dan valt 
hij zeker!

Een fijn seizoen verder nog.
Miguel, Adam en Petra

SIVEO JO9-1, fysieke pech …
pakt met muziek weer punten ?!

Knakworsttoernooi en Snerttoernooi ….
… nu ook met darten !! 
Zaterdag 7 januari wordt het jaar 2017 ingeluid met de traditionele 
voetbaltoernooien. In de ochtend is er het knakworstentoernooi voor de 
jeugd en in de middag het snerttoernooi voor de A, senioren en de dames. 
Maar er is ook een nieuwe activiteit. Na het voetballen is er namelijk 
een darttoernooi. In duo’s wordt er gestreden om de eer van het eerste 
dartstoernooi bij Siveo. Dit gebeurt allemaal in een  
echte Dart-sfeer!!

 
Opgeven kan op de lijst in de kantine.

Zaterdag 11 februari 2017 is er een volgend Siveofeest.  
Een feest voor Jong en oud. We beginnen al in de middag  
dus zet het alvast in de agenda!!

Activiteitencommissie
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Van de jeugdcommissie
Voorzitter: Jan de Jong  (06-83185248) 
aanspreekpunt JO11 t/m JO9

Bert van der Schee (06-28418962) & Simone van der Wind (06-34643573) 
aanspreekpunt JO15 t/m JO13

Corné Kuijer: (06-36549472 of 0348-692339) 
aanspreekpunt JO19 t/m JO17

Els van Dam: (06-48738653 of 0348-409509) 
aanspreekpunt MO19 & MO15 & MO11-1

Het seizoen is weer in volle gang. En de jeugdcommissie heeft haar eerste feest 
alweer mogen organiseren. Op 25 november kwam de Sint met zijn Pieten op de 
Beemd. Elders in dit blad kun je hiervan het verslag lezen.

Op 7 januari a.s. wordt weer het jaarlijkse knakworstentoernooi georganiseerd. Dit 
evenement is bedoeld voor de volgende elftallen: JO9 t/m JO11 en JO13 t/m JO15 
en uiteraard  de MO11 t/m MO 15, dit gebeurt voorafgaand aan het snerttoernooi 
voor de volwassenen. Via de leiders is er reeds een uitnodiging verstuurd!! Laten 
we hopen dat wederom de opkomst voldoende is om een leuke ochtend te kunnen 
organiseren, met als afsluiting uiteraard een broodje knakworst!!!

Op 3 februari van 19.30 t/m 21.00 uur wordt de jaarlijkse bingoavond georganiseerd 
voor de JO11 t/m JO15 en MO11 t/m MO15, elftallen hiervoor hoef je je niet aan te 
melden. Wel krijg je t.z.t. via je leider nog een reminder. Heb je zin in een gezellig 
avondje kom dan met je team bingo spelen!

Veel plezier bij één van onze activiteiten

Namens de jeugdcommissie
Jan de Jong

Begin oktober heeft televisieprogramma 
Zembla aangegeven dat er mogelijk gezond-
heidsrisico’s kunnen zijn bij het spelen op 
kunstgras met SBR granulaatkorrels. Hierin 
willen wij uiteraard zeer transparant zijn naar 
onze leden toe.

Ook het bestuur van SIVEO heeft kennisge-
nomen van deze problematiek, omdat wij een 
kunstgrasveld bespelen met de betreffende SBR 
granulaatkorrels. De gemeente Woerden is ei-
genaar van ons veld, SIVEO is de gebruiker. Het 
programma Zembla haalde een scala aan punten 
aan. De belangrijkste punten voor ons (gemeente 
Woerden en SIVEO) waren daarbij de herkomst 
van het granulaat en het onderzoek van het 
RIVM uit 2007 welke ter discussie werd gesteld.

Op de KNVB website kan er in detail bekeken 
worden wat het standpunt van de KNVB in 
deze kwestie is.  “De KNVB richt zich op de 
feitelijke advies en informatie van het RIVM. 
De onderzoeken die er door RIVM zijn gedaan, 
wijzen uit dat er geen gezondheidsrisico’s zijn 
voor sporters.”
De gemeente Woerden en SIVEO hebben het 
standpunt van de KNVB overgenomen zoals in 

eerdere nieuwsitems op onze website is aange-
geven. Daarnaast heeft de gemeente Woerden 
al haar kunstgrasvelden laten onderzoeken 
om er zeker van te zijn dat de SBR granulaa-
tkorrels ook daadwerkelijk bestaan uit alleen 
maar SBR granulaat en niet vermengd is met 
andere type rubberproducten. In Zembla werd 
namelijk aangegeven dat hier in enkele gevallen 
sprake van kon zijn. Begin november zijn deze 
onderzoeksresultaten bekend gemaakt aan de 
gemeente Woerden. De gemeente Woerden heeft 
deze onderzoeksresultaten voorgelegd aan een 
begeleidingscommissie waarin ook de GGD-
regio Utrecht participeert.
De belangrijkste bevindingen luiden als volgt:
- Het onderzoeksinstituut SGS Nederland con-
cludeert dat “op alle velden rubbergranulaat ligt 
dat afkomstig is van autobanden en dat wordt 
voldaan aan de eisen die hiervoor gelden.” 
- De GGD- regio Utrecht “ziet op basis van eer-
dere onderzoeken in combinatie met de huidige 
resultaten van SGS Nederland geen aanleiding 
om het sporten op deze velden af te raden.

Op 16 november heeft Wethouder Stolk de 
sportverenigingen geïnformeerd. Ook hierover 
heeft SIVEO een nieuwsbericht uitgebracht via 

haar website, waaraan ook de brief van de Wet-
houder was toegevoegd.

Op dit moment doen het Europese Chemische 
Agentschap (ECHA) en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aanvullend 
onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van het 
rubbergranulaat. De resultaten van de ECHA 
onderzoeken worden medio februari 2017 ver-
wacht, het RIVM zal haar onderzoeksresultaten 
waarschijnlijk nog in 2016 kenbaar maken..
Het bestuur volgt samen met de Gemeente 
Woerden nauwlettend het onderzoek. Er worden 
maatregelen genomen als hieruit blijkt dat er 
sprake is van onacceptabele gezondheidsrisico’s.
Wij zijn zeer content dat de gemeente Woer-
den zeer adequaat handelt in deze zaak. Wij 
hebben er ook heel veel vertrouwen in dat de 
gemeente Woerden zorgvuldig zal handelen in 
de toekomst, waarbij de belangen van de sporters 
bovenaan zullen staan.

Wij houden jullie op de hoogte als er nieuwe 
ontwikkelingen zijn, wij gebruiken voor de com-
municatie de nieuwsitems op onze website.

Eric van den Hoeven

Kunstgras bij Siveo

Tijdens de winterdagen is er van kunstgras niets te zien, laat staan van de rubberen korrels.

Ledenmutaties 
t/m 30 november 2016

Nieuw:
Nick Schenkeveld (trainend lid), Christa de Groot, Sophie 
Osborne, Charissa Jansen, Adriaan Blonk, Suze Timmerman 
(trainend lid), Luuk Weststrate, en Marco van Amerongen.

Opgezegd:
Remco van der Belt

Het totaal aantal leden komt hiermee op 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.

Carola Hageman

Gefeliciteerd …
Onze gelukwensen gaan naar:
• Hidde en Kerstin de Vries met de geboorte van een 

dochter op 22 september 2016. Het zusje van Elin en 
Fenna noemen zij Nilou. 

• Bob en Marion Rijnders-de Bruin, bij wie op 3 novem-
ber 2016 een zoon werd geboren, die zij Tijs noemen. 
Het is na Bas de tweede kleinzoon van de ons helaas te 
vroeg ontvallen sympathieke Maarten de Bruin.

• Stef Kuijer en Lindsay de Bruin, die op 11 november 
2016 ouders werden van een zoon, die zij Savi noemen.

Allemaal veel geluk vanuit ons geel-blauwe cluppie.

Schouw bij Siveo …
voorbeeld voor andere verenigingen !!

Onlangs heeft bij Siveo de schouw plaatsgevonden en het re-
sultaat mocht er duidelijk zijn. Bij de schouw wordt er namens 
de Gemeente onder andere een kritische blik geworpen op 
de staat van de beplanting, gazons, sportvelden, verharding, 
hekwerken, verlichting, sportmeubilair, afval en dergelijke. 
Van de 21 getoetste onderdelen kregen 18 onderdelen de 
hoogste waardering en de resterende 3 onderdelen ook nog 
altijd de kwalificatie van voldoende. De eindconclusie luidde: 
“Complex ziet er keurig verzorgd uit; voorbeeld voor andere 
verenigingen”.  Een fijne constatering en vooral een groot 
compliment voor degenen die vrijwel dagelijks op de Beemd 
de handen uit de mouwen steken om het zover te krijgen.

Siveo zet scheidsrechters 
in het zonnetje !!

In de week van de scheidsrechters stond ook bij Siveo de waardering voor het 
werk van de scheidsrechter centraal. Zowel de KNVB-scheidsrechter als de 
clubscheidsrechters werden in het zonnetje gezet en getrakteerd op koffie met gebak. 
Na afloop van Siveo-1 was er nog een bijzondere waardering. Pupil van de week Levi 
van der Arend mocht volgens gebruik de man of the match aanwijzen en dat werd 
dit keer scheidsrechter Apperloo.
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Het is alweer enige tijd geleden maar het 
trieste nieuws blijft bij ons best nog lang 
“hangen”, het overlijden van onze altijd 
vriendelijke sportvriend Rien Woerde op 
zondag 18 september 2016. Natuurlijk 
gingen ook bij ons al eerder de alarm-
bellen af toen Rien ons op de hoogte 
stelde van zijn ongeneeslijke ziekte. Hij 
praatte daar duidelijk over en natuurlijk 
kwam dat heel drastisch binnen in onze 
geel-blauwe gelederen. Toch bleef hij het 
afgelopen seizoen actief, bij Siveo met 
name als scheidsrechter binnen onze 
meisjes- en damesafdeling. 

Het duurde ook niet lang voordat Rien zijn eigen 
kicksen uit het vet had gehaald Hij ging een bal-
letje trappen in het 4e. Nadat de dames tijdelijk 
gestopt waren werd Rien een succesvol leider van 
het 4e, met een kampioenschap als hoogtepunt.

Maar Rien’s betrokkenheid bij Siveo lag toch 
vooral bij de dames die in 2003 bij een herstart 
maar al te graag weer van zijn ervaring en dien-
sten gebruik maakten. En volgens Rien heeft hij 
daar nooit spijt van gehad, zo liet hij onomwon-
den blijken in een Babbeltje dat hij met Margriet 
had voor Siveo Nieuws. 

Daar lagen ook de Siveowortels van Rien. De liefde 
voor ons geel-blauwe cluppie was verder bij hem 
namelijk bepaald niet zo vanzelfsprekend. Hoewel 
hij al vele jaren op Zegveld woonde vond Rien 
het bij Siveo aan de Hoofdweg altijd maar zo’n 
geschoffel dat hij daar echt niet wilde voetballen. 

Hoe anders is de realiteit van de laatste 20 jaar. 
Rien moet enorm zijn geïnspireerd door dochter 
Petra. Petra voetbalde bij de dames en vroeg haar 
vader of hij niet eens bij een training wilde komen 
kijken, want dat liep nog niet zo lekker. Rien moet 
gelijk enthousiast zijn gemaakt, want de maandag 
erop stond hij al als trainer voor de groep. 

De laatste jaren was Rien vooral actief als referee 
binnen onze dames- en meisjesafdeling. En hij 
was dan duidelijk meer dan alleen maar scheids-
rechter. Feitelijk begeleidde hij de speelsters, zeker 
als er blessures in beeld waren. Het paste bij Rien, 
hulpvaardig en altijd bereid mee te werken. 
Rien was overigens ook langs de lijn en in de 
kantine een graag geziene, supervriendelijke man. 
Niet alleen voor mensen binnen Siveo, maar even-
zeer voor de tegenstanders en dat tekende hem 
ten voeten uit. In die geest plaatste Siveo boven 
de overlijdensadvertentie: “Jij wist hoe het hoort, 
voor iedereen een vriendelijk woord.” 

Rien, vaarwel fijne sportvriend, wij missen je nu 
al. Ongetwijfeld zal echter het gemis voor Marijke 
en de kinderen en kleinkinderen veel groter 
zijn. Daarom wensen wij hen namens ons hele 
geel-blauwe cluppie heel veel sterkte toe met dit 
enorme verlies. 

Eric en Dick van den Hoeven

Rien Woerde overleden

De resultaten zijn nog wat wisselend, maar dat 
deert de JO11-1 niet. Het is een heel leuk team 
met allemaal enthousiaste jongens. En ze gaan 
ervoor om de punten te pakken. 

Dit zijn ze dan:

Levi: Onze verdediger die voor niemand bang is. 
Gaat een aanval niet uit de weg en wil daarbij af 
en toe  nog wel eens een hakje doen!

Christian: Onze verdediger die spits werd. Met 
de bal aan z’n voeten, is deze er niet weg te 
krijgen. Lekker schot in de benen wat menig 
doelpunt oplevert!

Frank: De BAAS van de verdediging! Zet 
iedereen op zijn plek en houdt ze scherp. Maar 
het moet niet regenen, daar heeft Frank een 
hekel aan!

Bram: Onze keeper heeft al heel wat balletjes uit 
het doel gehouden. Is ook een dromer en moet 
soms weer even op scherp worden gezet. Maar 
dan gaat hij er weer voor!

Robbe: Onze snelle speler in de voorhoede. 
Houdt goed het overzicht en pakt zo heel wat 
doelpuntjes mee. Top!

Menno: Onze alleskunner. Is altijd overal op tijd 
in verdedigend of aanvallend opzicht en daarom 
erg belangrijk voor het team!

Remco: Daar zit geen rem op. Een onverzettelijke 
verdediger met de drang naar voren, want scoren 
doet hij het liefst! 

Julian: Maakt niet uit waar je hem neerzet. Hij 
kan het allemaal, en met een geweldig schot in 
de benen!

De leiders,
Hans en Richard 

Siveo JO11-1, een leuk enthousiast team …
nu nog punten, daar gaan ze voor !!
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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

advertentie advertenties
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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
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Hoofdsponsor Bolton beloont A-selectie 
met presentatiekleding 

Na de promotie afgelopen seizoen 
van de 4e naar de 3e klasse heeft 
hoofdsponsor Bolton aangegeven 
dat ze de spelers van Siveo 1 graag 
wilde belonen.

Er is na overleg besloten om de volledige 
A-selectie te voorzien van presentatie-
kleding die door de spelers van Siveo 1 op 
wedstrijddagen wordt gedragen. De kleding 
bestaat uit een korte broek, een lange 
broek, een polo, een vest en een dikke jas. 
Door de presentatiekleding ziet iedereen 
er op wedstrijddagen netjes en hetzelfde 
uit én straalt Siveo 1 een hecht team uit. Bij 
deze wil de A-selectie hoofdsponsor Bolton 
bedanken voor deze mooie beloning!

Hoge scores bij klaverjassen!!
De afgelopen klaverjasavonden wisten de winnaars hoge scores te bereiken. 
Op beide avonden werden in de drie rondes de grens van 6000 punten 
benaderd. De resultaten waren als volgt: 

Uitslag 21 oktober 2016 
1. Cees Methorst en Arie van Leeuwen  5939 punten 
2. Chris Wallenberg en Dolf Muller 5446 punten 
3. Aart Jan Ton en Frank van der Vaart  5372 punten 
4. Bram Angenent en Bep van Amerongen   5167 punten 
5. Hans Overkamp en Henk van Amerongen  4916 punten 
P. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven  3250 punten

Uitslag 18 november 2016 
1. Chris Wallenberg en Dolf Muller 5758 punten 
2. Carla Kuijf en Adri van den Hoeven  4977 punten 
3. Bram Angenent en Bep van Amerongen   4794 punten 
4. Eric van den Hoeven en Ab van Dommelen 4728 punten 
5. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven  4659 punten 
P. Hans van Guldener en Jan de Kruijf    3745 punten

In december is het boutklaverjassen, en wel op vrijdagavond 23 december 
2016. In het nieuwe jaar zijn dan de volgende klaverjasavonden op 
20 januari 2017, 17 februari 2017, 17 maart 2017 en 14 april 2017 
(Paasklaverjassen).

Tijdens de klaverjasavonden wordt er ook driftig meegespeeld bij de verloting.

Afgelopen zomer heeft het team een aantal 
veranderingen ondergaan. Het vaste team 
heeft afscheid moeten nemen van een drietal 
geweldige voetballers: Robbe, Menno en Brain. 
Uiteraard kwamen daar weer drie nieuwe top-
pers voor terug: Corné, Ruben en Sam.  
Naast deze verschuivingen in de spelersgroep 
was er ook het afscheid van onze toptrainer 
Gijs. Gelukkig zijn ook daar goede vervangers 
voor gevonden in de personen van Maikel en 
Coen. Elke week, in weer en wind, staan ze 
weer klaar om de E2 (tegenwoordig voor het 
gemak aangeduid als JO11-2) de vaardigheden 
van het voetbalspelletje aan te leren! 
 
Maar dan het veld op met onze nieuwe 
formatie....
Rick is onze man op de goal. Na veel oefenen op 
het bed van vader en moeder is het hem gelukt 
beide kanten mooi laag over de grond te kunnen 
duiken. Zijn geweldige uittrap blijft een sterk 
wapen.

Jack weet als laatste man de meeste ballen bij 
Rick weg te houden en doet dit steeds beheer-
ster. Zijn teamgenoten worden keurig aange-

speeld om het spel verder te vervolgen. Dat wil 
uiteraard niet zeggen dat hij niet af en toe nog 
een vlammend schot los laat op het doel van de 
tegenstander.

Ruben is een van de nieuwe aanwinsten in ons 
team. Ruben is een echte verdediger. Hij blijft 
taakbewust achterin en laat zich niet snel verlei-
den om uit positie te lopen. Een plaag voor de 
aanvallers en “opruimen” is echt zijn ding.

Fay wilde dit jaar graag nog een jaartje haar plek 
tussen de mannen opeisen. Ondanks dat ze af 
en toe opmerkingen krijgt over het meisje zijn, 
weet zij nog altijd haar mannetje te staan. Ze is 
moeilijk van de bal te krijgen en met haar gewel-
dige inzet en snelheid kan ze wedstrijden doen 
kantelen. Verder is het balletje onder de voet 
doorhalen een extra kwaliteit van haar.

Sam startte dit seizoen moeizaam omdat hij 
tijdens de training zijn arm brak. Nu hij sinds 
een paar weken weer aan de slag is voelt hij zich 
thuis in de spits. Het is hem dan ook gelukt zijn 
eerste goal netjes binnen te leggen. Daarnaast 
heeft Sam ook de kwaliteit het om balletje goed 

kort bij hem te houden tijdens het dribbelen, wat 
hem moeilijk te verdedigen maakt.

Corné is een aanvaller waar tegenstanders bang 
voor moeten zijn. Hij is behendig en gebruikt 
zijn snelheid om zijn tegenstanders uit te spelen. 
Hoekschoppen worden door Corne vaak schit-
terend strak voor gebracht, waardoor je er alleen 
maar tegen aan hoeft te lopen.  

Roel is de allrounder van het team. Hij ziet de 
ruimte en kan goed schieten met beide benen, 
wat ook resulteert in een hoop doelpunten. Een 
extra kwaliteit is het zigzaggen tussen verdedi-
gers door, ook wel de slalom genoemd.

Job is niet bang om een duel aan te gaan. 
Schouder aan schouder gaat hij het gevecht 
om de bal aan. Maar naast zijn verdedigende 
kwaliteiten weet hij ook veelvuldig mee op te 
stomen en goed mee te voetballen. Dit heeft ook 
al tot meerdere doelpunten geleid. Sommige van 
ongekende schoonheid.

De leiders,
Ronald & Jeroen

SIVEO JO11-2, veel veranderingen…
maar weer nieuwe toppers!! 
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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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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 1 Linschoten 1

10-09-2016

2-2

Bolton bouw

Lucas Kreuger & 
John Muijt 

Rechter centrale 
verdediger 
Rechter centrale 
verdediger 

Feyenoord

Antoine Griezmann

Jurgen Würsten 

Gerwin Verlaan 

Inschieten met 
Stephan Voorend 

Na het onterecht 
afkeuren van een 
doelpunt liep coach 
Herman het veld in 
en dat mag niet. Hij 
kreeg een gele kaart 

Jazeker links in de 
korte hoek gescoord 

Voetbal Vissen en 
lekker  buiten spelen 

Hotwings met sla 

Super leuke middag 
gehad 

Siveo - Nieuwkoop

24-09-2016

1-2

Bolton 
ontwikkeling 

Mario & Willeke 
de Kruijf

Rechts achter

Rechts voor 

Ajax 

Lionel Messi

Manou Ton

Marc Hageman 

Warming up

Het begin van de 
wedstrijd, samen 
met de jongens het 
veld betreden 

Natuurlijk mooi 
rechts in de hoek 
geschoten

Voetbal & Dansen 
(streetdance / hip 
hop) 

Broodje hamburger.  
Fruit salade 

Erg leuke middag 
gehad, spelers zijn 
aardige jongens 

Siveo ‘60 - LSVV’70 

08-10-2016

4-2

Go Sport

Richard Bakker & 
Hans van Eijk

Verdediging 

Keeper 

Feyenoord

Dirk Kuijt

Gerwin Verlaan 

Scheidsrechter,  
Dhr Apperloo 
Aftrap

Scoren v/h 2e 
doelpunt, mooi 
afstandsschot van 
Martijn Verlaan 

Ja wel via een om-
weg, ik ben name-
lijk door de spelers 
gezigzagd. 
Gamen Growtopia 

Pizza Hawaï of een 
lekker bord patat 

Erg leuke dag en 
als kers op de taart  
van de scheidsrech-
ter een fair play 
vlaggetje gehad 

Siveo Zwammerdam

15-10-2016

2-3

Hanswijk 
marktkramen 

Willeke & Mario de 
Kruijf  en Corinne 
van der Horst 
Rechtshalf 

Mid mid 

Psv 

Andrés Guardado

Bea van Amerongen 

Wesley Voorend

Aftrap en 1e 

doelpunt van Wesley 

Jazeker strak links 
langs de paal 

Voetballen / Buiten 
Spelen / Gymles ge-
ven aan de kleuters

Pizza mozzarella  

Spelers zijn aardige 
jongens, erg veel 
snoep gehad en de 
soep van Koos was 
erg lekker 

Siveo ‘60 - Floreant

12-11-2016

0-6

Familie Broer 

Hans van de 
Weerd/Linda Bal-
vert/Jan de Jong 
Middenveld

Spits 

Feyenoord 

Dirk Kuijt

Matthijs Broer

Erik Streng

Veel gratis snoep & 
drinken gehad 

Aftrap

Nee sorry schoot 
helaas net naast 

Voetballen/ Com-
puteren/Enzo knol 
youtube filmpjes 
kijken 

Patat met mayo en 
ketchup incl 
lekkere frikandel of 
mexicano 

Spelers zijn aardige 
jongens het was wel 
erg koud maar al 
met al heb ik een 
superleuke middag 
gehad  

Stanley Blok Mellany 
Smulders

Levi van der 
Arend

Marieke Blok Julia Broer

Pupillen van de week

Dit jaar voor het eerst een meiden E team, de 
MO11-1. Acht meiden die helemaal gek zijn 
van voetbal en zich tot nog toe door niemand 
uit het veld laten slaan!  Ze mogen twee keer 
per week met de jongens, JO11-1, trainen en 
dat vinden ze geweldig. Vanaf het begin van de 
competitie is Jan de Jong onze nieuwe leider. 
Jan is ons komen helpen omdat ze bijna niet te 
temmen waren voor Linda en Hans, vandaar 
deze ervaren man erbij geroepen. 

Op doel hebben we Indy. Indy is dit jaar voor 
het eerst gaan voetballen en was direct razend 
enthousiast. We hebben aan Indy echt een 
topkeeper! 
In de spits hebben we Lotte. Wat een talent zeg. 
Ja laat dat kleine meisje maar gaan daar voorin. 
Lotte heeft al heel wat doelpunten op haar 
naam staan. 
Naast Lotte staat Sophie, wat een geluk dat ze bij 
ons terecht kwam zeg! Sophie is echt niet klein te 
krijgen, ze raast maar door daar voorin en maakt 
zeer geregeld een doelpunt. 
In het midden krijgen we Roos. Ook Roos is 
bijna niet te passeren en kan met haar handige 
trucs de bal zo in haar bezit krijgen, het scoren 
gaat ook Roos goed af! 
Naast Roos hebben we Lieke, wow dat was even 
wennen zeg met die grote meiden. Maar we kun-
nen jullie vertellen dat ze er ook al flink op los 
balt hoor. Ook Lieke heeft de eerste doelpunten 
op haar naam staan. 
Naast Lieke hebben we Julia. Als Julia gaat lopen 

dan komt de rook onder haar schoenen vandaan. 
Heerlijk zo`n kanjer in ons team. Ook Julia heeft 
meerdere malen gescoord. 
In de verdediging hebben we Joëlle. Nou zie die 
maar eens voorbij te komen! Binnen het team 
krijgen we taart bij een doelpunt van Joëlle, nou 
we hebben al heerlijk gegeten hoor! We zijn wel 
benieuwd hoe lang de moeder van Joëlle dit nog 
vol gaat houden!  

Naast Joëlle staat Sanne. Wat een top verdediger 
zeg, ze drijft iedere tegenspeler zo de hoek in en 
ze weten niet bij ons doel te komen. Ook Sanne 
heeft een doelpunt op haar naam staan! 

Kortom we zijn super trots op ons team!
Linda en Hans

SIVEO MO11-1, een meidenteam…
helemaal gek van voetbal!! 

Fijn Siveogebaar van Fa. Van den Dool !!  
De bekende werkploeg van Siveo heeft de afgelopen 
tijd nogal wat ophogingen verricht, bijvoorbeeld van 
de zomer bij het aanbrengen van de maaitegels en 
vorige maand bij het toegankelijker maken van de 
Beemd voor de minder valide medemensen. Voor het 
ophogen waren nogal wat kubieke meters zand nodig. 
De Fa. van den Dool uit ons dorp maakte daartoe 
echter een royaal gebaar en stelde Siveo het zand 
volledig gratis ter beschikking. Fijn om te weten dat 
Zegveldse ondernemers zo loyaal zijn naar ons geel-
blauwe cluppie.    
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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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