
1SIVEO NIEUWS
2017/1

de activiteiten-
commissie

18
Voetbalvereniging SIVEO ‘60
Sportpark ‘De Beemd’ • Milandweg 31 
3474 KK Zegveld - Tel. (0348) 69 17 15 N I E U W S

SIVEO MO11-1 
DE EERSTE 
KAMPIOEN !!
EEN HALVE 
EEUW SIVEO 
NIEUWS !!

Nr.1
JAARGANG 53

2017

Kampioensfeest 
MO11-1

GRATIS | NEEM MEEIn dit nummer:



32 SIVEO NIEUWS
2017/1

SIVEO NIEUWS
2017/1

Binnenzijde omslag
Advertentie pagina

ZEGVELD & OMSTREKEN

Middenweg 7, 3474 KC  Zegveld

T: 0348 - 691777

E: info@ovmzegveld.nl
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3474 KK Zegveld 
Tel. (0348) 69 17 15
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O17-O15-O13-O11  € 23,10  € 2,65  € 6,30  € 32,05
O9  € 18,45  € 2,65  € 6,30  € 27,40
Alleen trainende leden  € 23,85  € 0,00  € 0,00  € 23,85
Rustende leden  € 15,90  € 0,00  € 0,00  € 15,90
3e jeugdlid in één gezin                                      GRATIS

Opzeggen kan alleen per einde seizoen (vóór 15 mei). Contributie overmaken op rek. nr. 0341905267 t.n.v. Siveo.
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van de redactie
In deze periode is het precies een 
halve eeuw geleden dat we Siveo 
Nieuws ter wereld hebben gebracht. 
Na een best wel moeizame start 
fungeert het binnen ons geel-
blauwe cluppie al jarenlang als een 
knap “bindmiddel“. Natuurlijk 
weten wij dat er tegenwoordig 
andere, en vooral ook snellere, 

communicatiemiddelen bestaan. En die benutten we uiteraard 
ook, bijvoorbeeld via onze website, Facebook en Twitter. Toch 
handhaven wij ook deze wijze van communiceren voorlopig nog 
wel en staan wij er in dit lustrumjaar van Siveo Nieuws zelfs ook 
nog eens nadrukkelijk bij stil.

Fijn is het immers dat we op deze wijze ook lagere teams eens 
wat extra aandacht kunnen geven en daar kan ook alle reden 
toe zijn. Wat immers te denken van het knappe kampioenschap 
van onze MO11 meiden. Zij trokken na de titel vol trots op hun 
fietsen door het dorp. Heel Zegveld mocht het weten, zij waren de 
kampioenen…  In dit Siveo Nieuws verder sowieso veel aandacht 
voor onze bloeiende meisjestak. In alle leeftijdsgeledingen hebben 
we ook voor de meisjes volop mogelijkheden en dat kunnen ze 
allemaal op hun eigen niveau. Dat laten wij bijvoorbeeld ook zien 
aan de hand van bijdragen vanuit de MO19 en MO15. 

Moeizamer gaat het met de prestaties van onze selectieteams. 
Natuurlijk waren er periodes dat de blessurelijst ongekend van 
omvang was en dat in slotfases van wedstrijden ongelukkig 
punten werden verspeeld. En dan blijkt ook het zelfvertrouwen 
een forse tik op te lopen. Een pittige taak om dat aan het eind van 
het seizoen een wending te geven. Dat geldt feitelijk voor zowel de 
vlaggendragers als de reserves. 

Op de Beemd lijkt de sfeer er niet onder te lijden. We hebben 
heel leuke evenementen achter de rug, zoals het Darttoernooi 
en het Winterfest. Het zijn voorbeelden waarmee de 
Activiteitencommissie echt scoort en laat zien dat het bij Siveo om 
meer gaat dan alleen voetbal. Bij het lezen van dit Siveo Nieuws 
zullen jullie dat ongetwijfeld beamen. 
We naderen sowieso een leuke periode op de Beemd, met onder 
meer de toernooidagen en als seizoenafsluiting het altijd sfeervolle 
stratenvoetbal. We hopen jullie weer in grote getalen te mogen 
begroeten. 

Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

 Deadline volgende inleverdatum:
 15 juni 2017

van de voorzitter
Het voetbalseizoen zit er inmiddels 
al weer bijna op. Na de euforie van 
vorig jaar rond ons vlaggenschip 
is het dit seizoen een moeizame 
voetbaljaargang. Het eerste elftal 
verkeert in zwaar weer, mede door 
een waslijst van afwezigen, en moet 
alle zeilen bijzetten om handhaving 
via de nacompetitie te realiseren. 

Door de vele afwezigen heeft ook ons tweede elftal inmiddels al 
de rode vlag moeten hijsen. Mogelijk kunnen beide teams nog 
stunten met handhaving.

Gelukkig zijn er bij SIVEO nog genoeg leuke momenten 
te beleven, zo is onze MO11-1 inmiddels al gehuldigd als 
kampioen. De activiteitencommissie heeft met daverend succes 
een darttoernooi georganiseerd. Maar ook is het op menig 
zaterdagmiddag goed toeven in de kantine op De Beemd.

Nu het einde van het seizoen nadert is het ook weer tijd om te 
evalueren en te inventariseren voor het komend seizoen. Hier 
wordt achter de schermen alweer druk aan gewerkt. Ook het 
vrijwilligers bestand wordt nog een keer goed gecheckt. Dit is 
broodnodig, omdat vooral de vrijwilligers achter de bar nog 
wel eens onderbezet zijn. Ook bij ons vlaggenschip zijn er voor 
komend seizoen enkele vacatures ontstaan. Zo zoeken wij voor 
SIVEO 1 een leider en een grensrechter voor komend seizoen. Zie 
jij hierin een mooie uitdaging, meldt je dan aan bij Peter de Jong.

Achter de schermen gebeurt er verder nog veel meer. Zo zal 
het seniorenbeleid de komende periode worden uitgebracht. 
Hiervan worden alle seniorenleden op de hoogte gebracht en 
het zal tevens in onze website worden opgenomen. Ook is bij de 
ledenvergadering afgesproken dat het verbouwingsbudget door 
enkele commissieleden zou worden beoordeeld. Dit is inmiddels 
gebeurd en ook hierover zullen de leden middels mail worden 
geïnformeerd.

Tot slot nog een bericht over ons kunstgrasveld. SIVEO volgt de 
lijn van de KNVB die stelt dat de RIVM en ECHA onderzoeken 
hebben aangetoond dat sporten op kunstgrasvelden, die 
ingestrooid zijn met rubbergranulaat, veilig is. De gemeenteraad 
van Woerden bespreekt 11 april de te volgen lijn inzake nieuw 
aan te leggen kunstgrasvelden en de reguliere vervanging van 
kunstgrasvelden.  

Kortom “never a dull moment” en ik kijk dan ook alweer uit naar 
de komende toernooiperiode en het stratenvoetbaltoernooi. Een 
heerlijke periode waarin onze vereniging weer optimaal bloeit.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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Ja ja, jullie lezen het goed. Siveo MO11-1 is nu al kampioen!! Wat een 
ontzettend goede prestatie zeg van onze meiden. Een heel nieuw team 
dat elkaar nog helemaal moest leren kennen en dan dit presteren. De 
meiden trainen mee met de jongens en dat maakt ze lekker sterk. Stuk 
voor stuk zijn het echte bikkels.

Wij als leiders zijn super trots op ze! Indy staat vaak een gedeelte van de 
wedstrijd op keep waar ze het dit seizoen niet zo heel erg druk heeft gehad. 
Ze kwam nieuw binnen bij Siveo en voor ons onmisbaar geworden. Sanne 
en Joëlle staan in de verdediging. De twee sterke meiden die allebei de bal 
lekker ver weg kunnen poeieren. Weinig spelers die deze dames konden 
passeren. 
Dan krijgen we in het midden Julia. Julia houdt alles in de gaten. Is één 
van de verdedigers naar voren, komt zij terug. Maar gaan we in de aanval 
is ze er ook als de kippen bij! Sophie staat naast Julia maar ook soms spits. 

Sophie kwam ook nieuw in ons team, veel gescoord en veel ballen afgepakt. 
Ook Sophie is onmisbaar gebleken en blijft lekker, ondanks de aankomende 
verhuizing, nog bij Siveo spelen.
Dan krijgen we de spitsen Roos, Lotte en Lieke. Roos kan super lastig zijn 
voor de tegenstander en pakt de ballen lekker af. Is altijd een heerlijke 
gezellige meid binnen ons team, en heeft ook meerdere keren 
gescoord. Lotte,de snelle bliksem, die kan lopen zeg! Super acties heb je 
geleverd Lotte, ook jij kan lekker scoren. En Lieke, met haar acht jaar al 
volop tussen de grote meiden! Top Lieke, hoe jij met ons mee deed. Als je 
Lieke naast een tegenspeelster zet dan krijgen ze geen meter ruimte meer 
van haar. Wat kan jij goed plakken zeg! Meerdere keren heb je voor ons 
gescoord!!
Meiden nogmaals we zijn trots op jullie!
      
Hans, Jan en Linda

Siveo MO11-1, de eerste kampioen !! Kampioensfeest MO11-1, … superleuke dag !!

Björn van Muylwijk is de nieuwe Siveo trainer

Mooi weer en een gezellige sfeer dat 
waren de ingrediënten voor de MO11-1 
kampioenswedstrijd . De speelsters waren al 
vroeg op de Beemd en terwijl zij zich in de 
kleedkamer omkleden waren de ouders al 
druk bezig met het versieren van de fietsen 
en het ophangen v/d spandoeken. Ook waren 
er spuitbussen meegenomen om het haar van 
de speelster te voorzien van de bekende Siveo 
kleuren en natuurlijk word ook de haarbos v/d 
leiders voorzien van een gele en blauwe Siveo 
tint. 

En na de warming-up snel naar het hoofdveld 
toe want de meiden stonden te popelen om aan 
deze wedstrijd te beginnen. Tsja wat moeten 
wij hier nog meer over vertellen: alle aanwezige 
ouders opa’s oma’s en iedereen die langs de kant 
stond zag dat Siveo met veel overtuiging deze 
wedstrijd won en op het einde stond er zelfs 10-0 
op het scorebord. Het fluitsignaal klinkt en het 
is hoog tijd om feest te gaan vieren: de speelsters 
ontvingen felicitaties en gaan gewillig op de foto. 
Van de jeugdcommissie krijgen we vervolgens 
allemaal een mooi bos bloemen uitgereikt . Snel 
worden even de broodnodige foto’s maken voor 
het spandoek en dan van het veld af want deze 
was al reeds ingenomen door andere spelers. 
Achter de kantine gaat het feest uiteraard 
gewoon door.

Siveo heeft een opvolger voor de aan het eind van het seizoen 
vertrekkende trainer Herman Verrips. Het is de 46-jarige Björn van 
Muylwijk uit Nieuwegein. Hij stond de afgelopen seizoenen aan het roer 
bij de reserves van JSV-Nieuwegein die hij van de derde klasse naar de 
eerste klasse loodste. Voor van Muylwijk is Siveo een start in de functie 
van hoofdtrainer. Siveo ziet in hem de juiste opvolger voor Verrips, 
met name omdat van Muylwijk met aanvallend verzorgd voetbal vooral 
jeugdig talent wil inpassen. 

Bestuur

Vervolgens krijgt iedereen een mooie beker met 
haar naam erop en ook nog een leuke medaille, 
dit alles moet natuurlijk wel op de foto en in het 
grote doel van het trainingsveld wordt het team 
opgesteld en iedereen kan een mooie teamfoto 
maken en dan snel naar de versierde fietsen toe 
voor een rondrit door het dorp.
Met veel kabaal gaan we door het dorp heen en 
als het wat stiller werd dan riep Hans, ik hoor 
niets! En vervolgens kan iedereen horen dat we 
kampioen zijn, ook de plaatselijke buurtsuper 
ontkomt niet aan het feestje. De fietsen werden 
netjes buiten geparkeerd en met veel kabaal 
werd er een rondje door de Coop gemaakt: de 
aanwezige klanten zijn verbaasd maar vinden 
deze spontane actie super leuk .
Vervolgens word de rondrit weer voortgezet en 
uiteindelijk belanden we in de tuin van Sophie 
en op de vlonder van de tuin worden er nog 
enkele leuke plaatjes geschoten. Bijna 11.30 
hoogtijd om terug te gaan naar Siveo, want als 
het goed is wacht de patat en frikadellen op ons. 
Aangekomen bij Siveo zoekt iedereen hongerig 
zijn plekje op aan de grote tafel in de kantine. 
Tsja waar blijft toch die patat, dus wordt er veel 
kabaal gemaakt en volmondig wordt er geroepen: 
wij willen patat, wij willen patat, wij willen 
patat. Gelukkig heeft de jeugdcommissie voor 
hetere vuren gestaan en in de keuken gaat er 
nog een tandje bij om deze veel eisende klanten 

snel te voorzien van patat en frikadellen. Even 
later al komt Corné aangelopen met de patat en 
als iedereen zijn bord goed is gevuld heerst er 
voor even een serene rust in de kantine. Nadat 
iedereen zijn buik heeft vol gegeten is het tijd 
om naar huis te gaan om na te genieten van deze 
super leuke dag.

Jan de Jong 

Het kampioensteam:
Vóór: Sanne Balvert, Fay de Jong, Hans van der Weerd en Jan de Jong
Achter: Linda Balvert, Lieke van Vliet, Julia Broer, Sophie Osborne, Lotte van der Weerd, Roos Muit, Indy Sangers, Joëlle Würsten.
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EEN HALVE EEUW …. SIVEO NIEUWS !!  
Voor Siveo Nieuws is deze jaargang een heel bijzondere, 
namelijk de 50e. Bij de meeste verenigingen is de papieren 
versie van het clubblad ter ziele gegaan en vervangen door 
de meer modernere communicatiemiddelen. Hoewel ook wij 
daarin volop meedoen (onder meer via onze site, Facebook 
en Twitter) wordt ook de papieren versie in Zegveld nog 
altijd gewaardeerd. Dat merken we aan de vaak fijne reacties 
en dus blijven we toch maar doorgaan, hoewel wat minder in 
aantal dan vroeger. 

Ons clubblad werd dus in het seizoen 1966-1967 ter wereld 
gebracht. Ik mocht daar zelf de grondlegger van zijn en ben er 
feitelijk al die jaren bij betrokken gebleven, vrijwel steeds als 
eindredacteur. 
Het was vooral in de eerste jaren bepaald geen sinecure. Zo 
herinner ik me de heel arbeidsintensieve werkzaamheden 
rond het verzamelen van de copy (aangeleverd in nauwelijks 
te ontcijferen geschreven velletjes), het uittikken van de 
teksten, het intekenen van de advertenties en de omslag (dat 
gebeurde overigens vooral door broer Martin), het stencilen 
(een ouderwetse methode voor het produceren van meerdere 
afdrukken van documenten vanaf een speciaal geprepareerd 
wassen origineel), het in elkaar voegen en het nieten. Allemaal 
handmatig en dat was bijzonder tijdrovend en vrijwel altijd 
uitlopend tot diep in de nacht. Daarbij vergeleken is het 
tegenwoordig echt een peulenschilletje. 

Een behoorlijke klus vormde in die beginjaren ook het 
strikken van de adverteerders. Samen met broer Jan gingen 
we persoonlijk de Zegveldse bedrijven langs om hun interesse 
te wekken. Als dat nog onvoldoende opleverde trokken we de 
binnenstad van Woerden in en stapten daar bij menige winkel 
binnen. Maar wat leuk is om te melden, na die halve eeuw zijn 
er nog altijd bedrijven van het eerste uur te zien in ons huidige 
advertentiebestand, namelijk:
- Beukers, verf en behang;
- Stoof, tweewielers;
- van der Dool, beton-, zand- en grindhandel;
- de Leeuw, bakkerij.  
Het zijn toch de bedrijven die het samen met de inmiddels vele 
andere adverteerders mogelijk maken dat wij nog altijd kunnen 
verschijnen met zo’n fraai clubblad, door menigeen binnen en 
buiten onze vereniging tegenwoordig zelfs als SiveoMagazine 
betiteld.

Met dank aan onze sponsors en in het bijzonder ook de 
fantastische bijdrage van Studiopiraat (in opmaak en dergelijke) 
moeten we er nog maar even echt van blijven genieten. 

Dick van den Hoeven 

1967
1973

1977

1999

2010

2013

2004

1992

Voor dit Siveo Nieuws ging ik in gesprek met enkele leden van de 
activiteitencommissie van ons geel-blauwe cluppie. Deze commissie 
organiseert allerlei activiteiten binnen Siveo. Bij mij aan tafel schoven: 
Jurn van den Hoeven, Nick van Ginkel en Stephanie Hoogendoorn, 
maar ook Aartjan Ton, Frank van de Vaart, Jeroen Groen in ‘t Wout, 
Lars van Beuzekom, Gertjan Brak en Sjoerd Blonk dragen hun steen(tje) 
bij. De twee laatstgenoemde namen vorig jaar het stokje over van Kim 
Verhage en Wendy van den Hoeven.

Ieder lid heeft zo zijn of haar eigen “taak’ in het geheel,
Jeroen: de leader, hij zit ook namens de commissie in het bestuur,
Aartjan: çhef verloting en samen met Frank regelt hij de klaverjasavonden
Stephanie: stagemanager, zij zorgt ervoor dat de kantine er gezellig uitziet 
met bv. Kerst en verzorgt de “aankleding” tijdens de feesten.
Lars: chef muziek
Jurn: all-round medewerker
Nick; het manusje van alles
Gertjan en Sjoerd: team faciliteiten,
maar als het er echt op aan komt is iedereen altijd en overal inzetbaar.

Op “start”zaterdag (7 januari 2017) was de eerste activiteit: ‘s’Morgens was 
er knakworsten-toernooi (georganiseerd door de JC) met aansluitend het 
snert-toernooi voor de A-jeugd en de senioren. Er was voor iedereen snert 
en een broodje worst.
Met aansluitend een dart-toernooi, (een verslag hiervan vindt u elders in 
dit blad) waar velen zich voor in geschreven hadden. Het was een succes, 
volgend seizoen komt het weer op de agenda en naar wat ik vernomen heb 
wordt het nog grootser opgezet. Nu waren er 5 banen maar het streven 
wordt 8 stuks!
In februari volgde het “Winterfest”, het broertje van het Oktoberfest. Een 
avond met gezellige muziek en lange biertafels.
Verder is men begonnen met een “kort” feestje na een voetbalwedstrijd, 
de aftrap hiervan is zo rond 17.00 uur met als sluitingstijd zo rond 22.00 
uur. Deze feestjes zijn een waar succes, zelfs na de mindere (zachtjes 
uitgedrukt) wedstrijd tegen WDS waarin onze vlaggendragers verloren 
met 1-9 kon men toch nog terug kijken op een super gezellige avond! Deze 
“overdagfeesten”zullen een steeds terugkomende activiteit worden.

In juni is ons jaarlijks terugkerende versie van het Stratentoernooi, dit 
wordt niet georganiseerd door de AC maar door Dick van den Hoeven 
en Jannie Verhage. Wel is de verloting een onderdeel van de AC, de 
opbrengst hiervan is bestemd voor jeugdactiviteiten. Ook dit jaar zijn er 
weer prachtige prijzen te winnen, dikwijls geschonken door plaatselijke 
ondernemers of ondernemers uit Woerden. De verkoop start binnenkort, 
steun ons geel-blauwe cluppie: dus koop loten!

Elke 3e vrijdag vanaf de maand september tot maart is er bovendien 
klaverjassen in de kantine, aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom ons eens 
een kaartje te komen leggen. Het zijn echt gezellige avondjes…

In september, begin van het nieuwe seizoen staat er weer de spelavond 
gepland: Jongens tegen de meisjes gepland. Diana van de Broek, Nancy 
Plijter en Annemieke van Tricht zijn de motors achter deze activiteit. 

Ambities zijn er zeker bij onze AC, een wens zou zijn om een “Winter”editie 
te organiseren van het Sivestival in de hal van ons complex....

Maar met trots kunnen ze wel bekendmaken dat op 9 september a.s. de 
tweede edititie van het Sivestival, oftewel het Sivestival 2.0 georganiseerd 
wordt!!
Vol enthousiastme vertellen Jurn, Nick en Stephanie over deze 
“start’activiteit die gehouden zal worden aan het begin van het volgende 
voetbalseizoen. Het festival zal weer beginnen om  15.00 uur en duren tot 
23.00 uur.
De prijs van de kaartjes is net als vorig jaar 5,- p.p.
De organisatie is al druk met het vastleggen van de artiesten/DJ’s, welke dit 
worden is nog even “geheim’, net zoals het gekozen thema nog even niet 
verklapt wordt.
Wel staat vast dat het muziek wordt voor alle leeftijden, jong en oud. 
Gertjan en Sjoerd zijn al druk bezig om er weer een fantastisch podium 
neer te zetten.

Houd de Siveosite en Facebook in de gaten, binnenkort verschijnen de 
eerste mededelingen over het feest.
Tijdens het Stratenvoetbal start de voorverkoop van de toegangskaartjes.

Schrijf wel alvast in je agenda: 
9 september: Sivestival 2.0

Margriet Vermeij

Effe aan u voorstellen:  ….. de activiteitencommissie 
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Geslaagde 
pupillen- 
scheidsrechters 
Siveo !

Zaterdag 25 maart zijn 4 jeugdspelers van 
SIVEO geslaagd voor de KNVB pupillen-
scheidsrechterscursus. Dit jaar was de cursus 
georganiseerd in samenwerking met en bij de 
vv Kamerik. 
Namens SIVEO namen de scheidsrechters Jelle 
Lagerweij (JO-17-1), Michal Zydek (JO17-1), 
Damian Sangers (JO15-1) en Stan van den 
Hoeven (JO13-1) deel aan de cursus.
Onder begeleiding van de zeer ervaren en 
deskundige KNVB-scheidsrechtersdocent André 

Aarden hebben de cursisten op vrijdagavond 
24 maart de theorieles gevolgd. Daarna hebben 
ze op zaterdag 25 maart het geleerde toegepast 
in een oefensituatie op het voetbalveld. Tijdens 
competitiewedstrijden van Kamerik JO9 en JO11 
konden de nieuwe scheidsrechters om de beurt 
met behulp van aanwijzingen van André het spel 
op een voortreffelijke manier begeleiden. 
Uitstekend gedaan mannen, van harte 
gefeliciteerd met het behalen van jullie certificaat 
“Pupillenscheidsrechter”. 

Nog veel plezier als scheidsrechter gewenst op de 
voetbalvelden. 

Wil je je ook inzetten als scheidsrechter binnen 
SIVEO? Dit kan als pupillenscheidsrechter 
vanaf 12 jaar. Meer weten? Stuur een berichtje 
naar secretaris@siveo.nl.

Bestuur SIVEO 

Damesteam 
2x verrast !!
De resultaten van het damesteam van Siveo zijn nog wat 
wisselend maar toch is het team de afgelopen periode twee keer 
aangenaam verrast. 
Op woensdagavond 15 februari kregen de dames van Siveo 
bezoek van sponsor Hans van der Knaap. Het bezoek was 
aangekondigd, maar toch was er enige spanning te voelen. 
“Wat zou hij komen melden?” Maar ná de training hield Hans 
een toespraak écht op z’n Hans’s. Maar de melding die hij 
kwam doen was superleuk. Hij had namelijk voor alle dames 
een héérlijk zachte, grote handdoek met het logo van Hak en 
Sloopwerken Hans van der Knaap!!! Dit was zéker een welkome 
verrassing. Die door alle dames van het team én de begeleiding 
enorm wordt gewaardeerd.

Een paar weken later was er echter weer een ander bedrijf 
gezwicht voor de charmes van het damesteam. Zij kregen 
prachtige nieuwe jassen aangeboden door de sponsor 
Handelsonderneming Bunnik. Ook de geste van dat bedrijf werd 
uiteraard door de dames zeer gewaardeerd. 

Cora en Carlo

Wisselende scores  bij klaverjassen!!
De uitkomst van het klaverjassen is bepaald niet altijd voorspelbaar. 
Het kan zomaar gebeuren dat  degenen die de ene avond strijden om de 
hoofdprijs vervolgens bij een volgende gelegenheid de poedelprijs krijgen 
toegespeeld. Spanning was er vooral in maart toen liefst drie koppels 
aan de kop van de ranglijst elkaar met slechts 28 punten ontliepen. De 
hoofdprijs werd gepakt door Carla Kuijf en Adri van den Hoeven. De 
resultaten waren als volgt:  

Uitslag 23 december 2016 (44 deelnemers) 
1. Aart Jan Ton en Frank van der Vaart 5581 punten 
2. Arie van Leeuwen en Cees Methorst 5165 punten 
3. Gert en Marco de Jong 5129 punten 
4. Bram Angenent en Bep van Amerongen  5114 punten 
5. Alie de Jong en Cor Muller 5003 punten 
P. Ineke Voorend en Leo Pouw 3687 punten

Uitslag 20 januari 2017 (36 deelnemers) 
1. Gert en Ali de Jong 5312 punten 
2. Maarten van der Vaart en Rina van Leeuwen 5235 punten 
3. Henk van Amerongen en Hans Overkamp 5154 punten 
4. Aart Jan Ton en Marco de Jong 5091 punten 
5. Adri Bonewald en Ria de Kuijper 4699 punten 
P. Petra Woerde en Gerda Machgeels 3590 punten

Uitslag 17 februari 2017 (28 deelnemers) 
1. Chris Wallenburg en Dolf Muller 5500 punten 
2. Henk van Amerongen en Hans Overkamp 5246 punten 
3. Jan van Amerongen en Eric van den Hoeven 5158 punten 
4. Jim Hovorka en Bert Ton 4649 punten 
5. Adri Bonewald en Ria de Kuijper 4646 punten 
Hans Guldener en Bep van Amerongen  4646 punten 
P. Cees Methorst en Maarten van der Vaart 3760 punten 
 
Uitslag 17 maart 2017 (28 deelnemers) 
1. Carla Kuijf en Adri van den Hoeven 5463 punten 
2. Bep van Amerongen en Bram Angenent 5437 punten 
3. Chris Wallenburg en Dolf Muller 5435 punten 
4. Petra Woerde en Gerda Machgeels 5027 punten 
5. Henk van Amerongen en Hans Overkamp 4961 punten 
P. Jan Muller en Leen de Wit 3456 punten

Op 14 april 2017 is de klaverjasafsluiting van het seizoen  
met het Paasklaverjassen. 

Dick van den Hoeven

Ook dit jaar deed Siveo weer mee met het verenigingenspel. Deze keer met 
6 teams. De meeste zijn onderhand oude rotten in het vak en kennen het 
klappen van de zweep. De organisatie had weer goed haar best gedaan om 
leuke maar ook moeilijke vragen te verzinnen. Ze moesten wij 10 snoepjes 
proeven, 10 bekende stellen benoemen en wetenschappelijke vragen 
beantwoorden. Naast al deze boeiende onderwerpen moest er ook nog 
gepuzzeld worden. Hier zaten onder andere een rebus en een cryptogram 
bij. Ook dat moet je maar net liggen. Met een hapje en een drankje vliegt 
zo’n avond voorbij. Daarna hebben wij uiteraard nog gezellig bijgepraat en 
de verschillende antwoorden doorgenomen. 

Al met al zat de sporthal van de Milandhof weer goed vol en hebben wij 
een prima avond gehad. De klassering van de Siveoteams was dit keer heel 
knap. Alle teams bereikten het linkerrijtje van de in totaal 77 deelnemers.
De jeugdcommissie:   12
Team Aart-Jan:   24 
De dames:   26 
De Activiteitencommissie:  27
Team Rikkert:   29
Team van den Hoeven:   34

Jeroen Groen in ’t Wout

Alle Siveoteams bij het verenigingenspel in het linkerrijte !!!!
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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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Siveo’s darttoernooi een groot succes !Volop sneeuw op Siveo’s Winterfest

Ledenshop voor leden en sponsoren geopend

Zaterdag 7 januari 2017!! De eerste zaterdag van het nieuwe jaar. 
Traditioneel een gezellig dag bij Siveo. Voor velen is de kerstvakantie 
afgelopen en veel leden komen dan naar de Beemd om elkaar nieuwjaar 
te wensen en gezellig bij te praten. Zo ook deze 7e januari.

Deze keer was het programma wel heel divers. Zo was er ‘s ochtend het 
knakworstentoernooi voor de jeugd (met een super opkomst), ‘s middag 
het snerttoernooi en het darttoernooi. De vrijdagavond daarvoor werd de 
kantine om gedoopt tot een ware dart-arena. De banen werden uitgezet en 
er kwam een extra bar met vaten en pitchers! Alles om een goede dart-sfeer 
te creëren. 

Het begin van de middag werd er gestart met het snerttoernooi. Door het 
aantal voetballers kon het toernooi mooi in de hal plaatsvinden en was het 
toernooi afgerond voordat het darttoernooi startte. Er waren namelijk ook 
deelnemers die zowel wilde voetballen als darten. Na het uitreiken van de 
beker voor de winnaars van het snerttoernooi (de Weke Winterwortels) kon 
het darttoernooi beginnen. 

Zaterdag 11 februari was de dag voor het Winterfest bij 
Siveo. Een feest met biertafels, lederhosen en Dirndl 
jurkjes, pitchers en pullen bier. Voor het feest konden 
teams een tafel reserveren zodat ze bij elkaar konden zitten 
en sterke verhalen konden vertellen. Deze tafels waren 
binnen een aantal dagen gereserveerd. Ook de weergoden 
hadden gehoord dat wij een Winterfest organiseerden. 
Vrijdagavond begon het namelijk met sneeuwen en het 
hield niet meer op. Dit betekende wel dat alle wedstrijden 
er uit lagen. 

Geen probleem; dan beginnen we gewoon een uurtje eerder! 
Naast de nodige versnaperingen was er ook eten geregeld. Een 
lekkere snelle hap voor een mooi prijsje. Na een tijdje werden 
de tafels aan de kant geschoven zodat er gedanst kon worden. 
Dit is bij Siveo altijd een kwestie van tijd, maar je weet dat het 
gaat komen!!

Al met al was het weer een mooie, gezellige Siveomiddag/ 
-avond. Tot het volgende feest!!

Activiteitencommissie

Na meerdere verzoeken van diverse leden is vorige week de online 
ledenshop geopend door Go Sport. Via de ledenshop kan iedereen 
bijpassende clubkleding en materialen zelf bestellen met eventueel 
een eigen bedrukking. Bijkomend voordeel is dat de ledenshop direct 
zorgt voor een stukje sponsoring aan de club. Aan het begin van het 
nieuwe seizoen mogen we voor een behoorlijk bedrag gratis kleding en 
materiaal uitzoeken bij Hummel.

En dat is nog niet alles. Van alles wat via de ledenshop wordt aangeschaft, 
wordt een deel van het bedrag teruggestort naar de club. Met dit geld 
kunnen we de contributie voor leden laag houden. En alle artikelen hebben 
een normale verkoopprijs dus er is geen verschil met in de winkel kopen. 
Naast het gewone kopen van spullen, is hiermee ook de mogelijkheid open 
om voor een team iets gezamenlijk aan te schaffen. Als bv. een sponsor iets 
wilt doen voor een team kan dit via de ledenshop worden besteld, inclusief 
de bedrukking. Dit kan hierdoor allemaal snel en zelf worden geregeld.

Op het moment van schrijven zijn de eerste bestellingen al gedaan. Wij zijn 
zeer benieuwd naar de eerste ervaringen. Tenslotte nog een oproep aan 
leden en bedrijven: wilt u uw naam verbinden aan een artikel in de shop? 
We willen een leuke sweater aantrekkelijk prijzen zodat alle leden dit gaan 
kopen. Het idee is om namen en logo’s tegen een vergoeding op die sweater 
te zetten. De  vergoeding zorgt er dan voor dat de sweater bv. voor de 
helft van de normale prijs in de shop komt. Als iedereen er 1 koopt, loopt 
half Zegveld met uw naam of logo rond. Dat geeft een leuke en strakke 
uitstraling, zeker op de zaterdag.

Wilt u dit promoten? Stuur dan een berichtje met uw naam en tekst of logo 
voor de bedrukking naar pr@siveo.nl. Dan doen we u voorstel voor een 
plek op de sweater en de bijbehorende vergoeding.

Ronald Koster

Er hadden zich 36 duo’s opgegeven. In een ongedwongen sfeer (maar zeker 
fanatiek) werden de pijltjes gegooid in de eerste ronde. Daarna kwamen 
de volgende rondes en vielen er steeds meer mensen af. In de tussentijd 
werden de pitchers gretig afgenomen. Dit bleek een prima combinatie te 
zijn tijdens het darten. Zeker als dit samen gaat met een broodje worst en 
een bakje snert. In de loop van de avond waren er nog 2 duo’s over. Tijd 
voor de finale!

Deze werd gespeeld door Hendrik van Tuijl/ Coen Weerheim en Barrie 
Meijers/ Mathieu van de Geer. De hoofdprijs werd na een 4-1 score 
gewonnen door Barrie en Mathieu.

Het was voor het eerst dat we zo’n darttoernooi georganiseerd hebben, 
maar het is zeker niet de laatste keer. Het darttoernooi zorgde er ook voor 
dat er veel mensen naar de Beemd kwamen die je normaal gesproken niet 
bij Siveo ziet. Hopelijk zien we jullie volgend jaar ook weer op de eerste 
zaterdag van 2018!



1716 SIVEO NIEUWS
2017/1

SIVEO NIEUWS
2017/1

Al een paar jaar speelt dit clubje meiden met 
elkaar en dat is goed te merken. Een paar 
seizoenen terug zijn er wat jongere meiden 
bij gekomen, maar die werden moeiteloos 
opgenomen en ingepast. Ze kunnen zich als 
team in een tegenstander vastbijten en ze een 
slechte voetbaldag bezorgen. Dat maakt het 
leuk en verrassend om naar te kijken want 
altijd gebeurt er iets wat je niet verwacht.

Het resultaat dit seizoen is voorlopig een plek 
in de middenmoot van de 1e klas. De eerste 
(beker)wedstrijden werden gestart in de 2e klas 
en hierin werden we afgetekend koploper. 

Dus was het logisch dat we tegen betere teams 
moesten gaan spelen. Qua stand op de ranglijst 
lijkt dit een passende plek. Tegen de bovenste 
ploegen wordt goed gespeeld, maar komen we 
voetballend net tekort om ze echt pijn te doen. 
De ploegen onder ons kunnen we allemaal 
hebben als iedereen bij de les is.
Zo was de wedstrijd tegen ARC thuis met een 3-0 
overwinning een feest om naar te kijken, en ook 
in vervolg van de beker tegen Soccer Boys werd 
goed gespeeld met als resultaat een ronde verder 
tegen topklasser VEP. Die werd uiteindelijk wel 
met 0-4 verloren, maar na de eerste helft moet 
het die zwart-witten niet lekker hebben gezeten 
dat ze met 0-0 de rust in gingen. In tegenstelling 
tot de kleedkamer van de geel-blauwen waar je 
de adrenaline op de kledinghaakjes kon hangen.
Een leuke wedstrijd was er ook tegen Gouda 
waar een achterstand van 3-1 werd weggewerkt 
naar 3-3 door twee ‘beauties’ van doelpunten 
in de laatste 5 minuten. Een jongensteam aan 
de zijlijn stond gewoon te applaudisseren. Gaaf 
toch?
Was alles dan leuk en vermakelijk? Nee dat niet. 
Er zaten echt mindere wedstrijden tussen vooral 
als we zelf het spel moesten maken. Daar hebben 
we nog moeite mee en dat is net het verschil om 
bovenin mee te kunnen doen. Daar komt bij dat 
veel meiden in hun eindexamen jaar zitten of 
gewoon druk zijn met school en werk waardoor 

uit bij Blanca Franssen. Als tegenstander heb je 
geen fijne wedstrijd want deze o zo rustige meid 
kom je 10 keer tegen in een duel. Opgeven doet 
ze nooit en de timing van instappen voor de 
bal is perfect. Daarbij heeft ze een goed schot 
dat ze vaker in stelling mag brengen. Menig 
tegenstander heeft gefrustreerd de strijd gestaakt 
of zelfs scheldend het veld uitgelopen.
Nena Hageman is één van de jongelingen op 
het middenveld. Heeft het zwaar tegen die grote 
meiden, maar toont altijd inzet. Heeft wel eens 
meer oog voor de tegenstander dan voor de bal 
en is die weleens kwijt. Is zeer taakgericht en legt 
de nodige meters af met die lange benen. Moet 
vanwege school vaak een training overslaan 
waardoor een wisselbeurt er vaak bij hoort.
Rosalie van der Knaap is onze rechtsvoor en één 
van ons spitsenduo. En dat is niet voor niets. 
Qua balvaardigheid is alles dik in orde en legt 
ze de nodige passeeracties op de mat. In het 
begin moest ze nog wennen, maar ze heeft nu 
door dat meiden van 18/19 maatregelen nemen 
als ze worden omspeeld. Heeft een geweldige 
traptechniek uit alle hoeken en standen en scoort 
de nodige goals.
De andere spits is Ilse van Dam, onze raket in het 
veld. Niemand kan haar op snelheid bijhouden 
en ze kan uit onmogelijke hoeken prachtige 
doelpunten scoren. Een snoeihard schot of een 
puntgave strakke voorzet komt meestal van haar 

schoen. Een ‘lelijk’ doelpunt is op één hand te 
tellen en dat zegt wat als je topscoorder van het 
team bent. Vaak zijn de makkelijke kansen nog 
het moeilijkst voor haar. Super balvast en lekker 
fanatiek net als vader Carlo.
Tenslotte de benjamin van het team Tiffany Blok. 
Moet elke wedstrijd knokken tegen meiden die 
4 jaar ouder zijn en fysiek valt dat niet altijd 
mee. Zelf speelt ze het liefst voorin, maar is 
zo’n typische speelster die overal kan spelen 
en daardoor zichzelf verbetert. Heeft al veel 
opgepikt en heeft een prima pass en schot in 
huis. Pikt regelmatig een wedstrijd mee met JO15 
en ontwikkelt ook zichzelf op die manier.

Een mooi cluppie meiden bij elkaar die wekelijks 
in hun tenue van Only Friends spelen. Rob van 
Hoogdalem heeft dit vorig seizoen geregeld en zo 
proberen we bij te dragen aan het vergroten van 
de naamsbekendheid van Only Friends (https://
onlyfriends.nl/). Ook dat past mooi bij MO19 als 
stelletje geregeld bij elkaar.
Kortom alles bij elkaar een mooi seizoen en een 
voorbeeld waar een kleine club groot in kan zijn.

Ronald Koster

trainen niet altijd lukt. Maar al met al is het een 
mooie groep bij elkaar en is coachen een plezier 
om te doen (al moet je wel oppassen dat je niet 
zelf wordt gecoacht;-).
Even een blik op de speelsters die het publiek 
en de coaches wekelijks vermaken langs de lijn. 
Ik begin bij de twee toch beetje ‘pechvogels’ van 
het team. Dit zijn Rosanne en Leonie Vergeer. 
Beiden hebben een zwaar letsel dat lekker 
voetballen in de weg staan. Rosanne de oudste 
van het team en de voetbaltechnicus op het 
middenveld, pikt zo haar training en wedstrijdjes 
mee. Volop meedoen in de strijd zit er niet in, 
maar als ze mee doet nog altijd van grote waarde 
en scorend. 
Leonie heeft helaas dit seizoen nog niet mee 
kunnen spelen door haar operatie. Eerst 
herstellen is het motto. Het is bijzonder knap hoe 
zij hier mee omgaat. Het zal niet altijd makkelijk 
voor dit ‘spring-in-het-veld’ zijn want ze wil zo 
graag.
Judith Verkerk is onze stuitendere sluitpost. Ze 
is, zeg maar, altijd lekker aanwezig en heeft haar 
eigen onnavolgbare acties. Ik heb nog nooit een 
keeper gezien waar zoveel penalties er niet in zijn 
gegaan. Of ze stopt ze of ze kijkt ze uit het doel. 
Alleen bij hoge ballen doen de coaches hun hand 
voor de ogen.
Rechtsachter is Esmé van Dam te vinden. Zij is 
een buffel. Eenmaal op gang is ze niet te stoppen 
en haar schoen zit altijd wel ergens tussen de 
bal en haar tegenstander. Maakt zich geen 
zorgen hoe de wedstrijd gaat of druk over wie de 
tegenstander is. Onbevangen gaat ze elk duel aan 
met groot of klein.
Emma van Katwijk tapt uit een ander vaatje. 
Klein, fijn en berekenend. Komt volledig tot haar 
recht op het middenveld. Heeft goed speelinzicht 
waarmee ze lengte en lopen compenseert. Pikt 
elk seizoen haar goaltje mee door op de juiste 
plek te staan. Weet goed wat ze wel en niet kan.
Maaike Koster is nog een ouderwetse ‘ausputzer’ 
of met andere woorden laatste vrouw. Ze heeft 
dat inzicht wanneer ze in moet grijpen. Schuwt 
geen enkele tegenstander en jaagt ballen tot ver 

over de middellijn waarmee ze ook de spitsen 
in stelling brengt. Begint de laatste tijd heel 
voorzichtig op te komen tot de middellijn, maar 
blijft oog houden voor de verdediging.
Gaan we naar Britt Haug die pas veel later op 
voetbal is gekomen en daardoor alle benen 
moet bijzetten in de wedstrijd. Heeft veel andere 
bezigheden en is druk op school en slaat nog wel 
eens een training over. Als ze in het veld staat is 
ze onberekenbaar voor haar tegenstander want 
je weet nooit wat ze gaat doen. Net een beetje als 
het aansteken van vuurwerk zonder lont.
Vaste kracht op het middenveld is Christel Frasa. 
Groot en sterk en een kei in het afschermen van 
de bal om vervolgens de pass te geven. Heel af en 
toe ook verdediger, maar zelf zoekt ze het liefst 
de middencirkel op. Daar ligt haar kracht en als 
coach weet je dan precies wat je krijgt. Zelf weet 
ze ook heel goed wat ze wel en niet kan.
Komen we uit bij Wendy Vergeer, een 
brommertje die vanuit het middenveld over het 
hele veld crosst. Heeft de techniek in huis om 
te voetballen en kan een tegenstander passeren. 
Probeert veel te compenseren wat niet goed gaat 
omdat ze zo lekker fanatiek is. Gaat regelmatig 
met de bal aan de wandel en is belangrijk in het 
voorbereiden van goals die ze vroeger zelf aan de 
lopende band maakte.
Meike Lehman kom je meestal tegen op het 
middenveld, maar is eigenlijk een alleskunner. 
Prettig om zo’n speelster te hebben die je overal 
kunt inzetten. Heeft een goed schot en kan echt 
strijd leveren voor de bal. Als de wedstrijd het 
nodig heeft, tovert zij links en rechts een sliding 
tevoorschijn.
Gaan we weer even naar de verdediging naar 
Jennifer Muller. Ieder elftal heeft een ‘Jenny’ 
nodig. Iemand die de spits in bedwang houdt en 
het vieze werk opknapt. Dit levert soms wel een 
kaartje of penalty op en menig scheidsrechter die 
haar naam kent. Sliding hier en daar, afgewisseld 
met in de kraag kruipen bij de tegenstander en 
wegroeien van de bal als het gevaarlijk wordt. En 
elke week liggen de knietjes weer open.
We blijven nog even in de verdediging en komen 

MO19: een stelletje 
geregeld bij elkaar
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Van de jeugdcommissie
Alweer bijna aan het einde van het seizoen gekomen kunnen we terug kijken op een 
aantal geslaagde activiteiten en kijken we vast vooruit naar wat er nog komen gaat.
Het knakworstentoernooi was weer een groot succes en ook de bingo was weer 
geslaagd. Elders in het blad is hier een verslag van terug te vinden. 
Ten tijde van dit schrijven is de competitie nog niet afgelopen en zijn dus ook 
nog niet alle races om het kampioenschap gelopen. Wel is bekend dat de MO11 
kampioen is geworden!! Wat een super seizoen hebben zij doorlopen!

Voor in de agenda’s: 
Vrijdag 19 mei poldersporten voor JO13, JO15, MO15 en JO17
Vrijdag 23 juni slaapfeest voor JO9, JO11 en MO11
Meer informatie zal via de leiders verstrekt worden aan de ouders/spelers  
van deze teams.

In de jeugdcommissie hebben wij nog plek voor nieuwe leden. Mensen die het leuk 
vinden om met ons de activiteiten te organiseren, die voor en achter de schermen 
kunnen helpen hierbij. Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken? Heb je 
vragen wat het inhoudt? Neem contact op met één van ons! 

De jeugdcommissie:
Jan de Jong (voorzitter):  06-83185248
aanspreekpunt voor JO9 en JO11
Corné Kuijer: 06-36549472 of 0348-692339
aanspreekpunt voor JO19 en JO17
Bert van der Schee: 06-28418962
aanspreekpunt voor JO15 en JO13
Simone van de Wind: 06-34643573
aanspreekpunt voor JO15 en JO13
Els van Dam: 06-48738653
aanspreekpunt voor MO19, MO15, MO11 en puppies

Project in Gambia 
(ingekomen verzoek) 

Aan alle JO19(A) – JO17(B) – JO15(C) spelers 
Afgelopen december zijn wij in Gambia op vakantie en 
projectbezoek geweest. Een van onze ontmoetingen daar 
was met een voetbalteam. Allemaal jongens in de leeftijd 
van 14 t/m 18 jaar die, wanneer zij niet naar school gingen 
of werkten, te vinden waren op een zanderig terrein met 2 
goals.
Zij hebben net als alle jongens van die leeftijd grote 
dromen. Het ontbreekt alleen aan goede spullen, en vooral 
voetbalschoenen.
Hierbij onze oproep om wanneer je schoenen te klein zijn 
of je gooit ze weg omdat je nieuwe hebt gekregen om jouw 
oude schoenen bij ons in te leveren.
Wij zorgen dan dat jouw oude schoenen een nieuwe eigenaar 
krijgen in Gambia. Daar zullen zij heel blij mee zijn! Je kunt 
ze afgeven als je van of naar Siveo gaat, wij wonen langs de 
Milandweg op nummer 62. Als we niet thuis zijn, mag je ze 
aan de brievenbus hangen.
Alvast bedankt, ik weet zeker dat we die jongens in Gambia 
er heel gelukkig mee maken.

Adrie de Jong & Hans Uittenbogaard
Millandweg 62

Gefeliciteerd …
Onze gelukwensen gaan naar:
• Hans en Annemieke van Tricht met de geboorte van 

hun dochter op 25 december 2016. Het zusje van Jolie 
noemen zij Sofie.  

• Mark Wiegeraad en Paulien Ton, bij wie op 16 januari 
2017 ook een dochter werd geboren. Het zusje van Joris 
heet eveneens Sofie.

Allemaal veel geluk vanuit ons geel-blauwe cluppie.

Stratenvoetbal, weer voor iedereen !
Zaterdag 10 juni 2017 is het weer zover, het jaarlijkse stratenvoetbal, de 44e 
editie. Wij willen er weer een sportieve maar bovenal gezellige happening van 
maken. Met voor de jeugd ook weer de altijd spannende penaltyseries en ook een 
bijzonder muzikaal tintje vanaf de namiddag.

Inmiddels zijn voor de komende editie weer alle stratenvertegenwoordigers 
benaderd en de lijst is compleet. Dat is belangrijk want deze mensen zijn toch een 
belangrijke schakel in de totale organisatie. Het aantal deelnemers hangt vaak af van 
hun enthousiaste inbreng en die is meestal groot.  
Houd dus in ieder geval 10 juni vrij. Allereerst om met jouw straat mee te doen met 
het stratenvoetbal (dat is echt belangrijker dan winnen). Neem eventueel ook een 
vriend, vriendin of collega mee om het zestal vol te maken. Maar zoek het niet in 
allemaal voetballers van buiten, want dat is zeker niet de bedoeling. En denk er nog 
eens aan dat er alleen op sportschoenen (dus geen voetbalschoenen) wordt gespeeld. 
Zie voor de straatvertegenwoordigers het affiche in dit blad. 
 
We rekenen weer op een massale toestroom.  
 
Dick van den Hoeven 

STRATENVOETBAL
ZATERDAG 
10 JUNI 2017De 44e editie!

VOOR ALLE ZEGVELDERS EN MEIJENAREN
‘S-MORGENS: JONGENS EN MEISJES VAN 6 T/M 13
‘S-MIDDAGS: DAMES EN HEREN VANAF 14 JAAR
Over enkele weken is het weer zover, het straatvoetbalfestijn
van SIVEO en hoofdsponsor BOLTON Bouw bv. (www.boltonbouw.nl)
Help mee om uw straat te laten meedoen. Dat is 10 juni veel belangrijker
dan winnen. Ook met uw vriend, vriendin of collega van elders kunt u
wellicht uw straatteam (zestal) volmaken.
Voor de nieuwkomers ideaal om kennis te maken..... 
met uw buurtgenoten en..... de grootste sportvereniging.

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

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

Alexanderstraat: Jan Angenent (691190)
Beatrixstraat: Mike Verhage (06-23288319)
Berkenlaan: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Boschsloot: Wim Frasa (692060)
Broeksloot: Wim Frasa (692060)
Clausstraat: Wilbert Kastelein (06-10646319)
De Haak:  Dick van den Hoeven (0348-691885)  
Dorpsstraat:  Casper van Westerop (691774)  
Dwarsweg:  Lennie Bunnik (06-47544338)
Eikenlaan: Remco van Amerongen (06-27625681)
Elzenlaan: Ruud Vermeij (691498)
Esdoornlaan: Remco van Amerongen (06-27625681)
Het Erf: Fergus van den Hoeven (692137)
Hoofdweg (jeugd) Marinka Onderwater (691105) 
Hoofdweg (overig): Mathijs Brak (06-25307070)
Julianalaan: Adri Vermeij (0348-691495)

Kastanjelaan: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Korensloot: Corné Kuijer (06-36549472)
Lijsterbeslaan: Jannie Verhage (691985)
Meije (jeugd): Mariëlle Stolwijk (06-13904476) 
Meije (overig): Erik Streng (06-46648544)
Middenweg: Joost Ton (06-23993407)
Milandweg e.o.: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Molenweg: Marc/Ruud Hageman (560305)
Nieuwstraat: Hans van Eijk (06-20048749)
Nijverheidsbuurt (jeugd): Marinka Onderwater (691105)
Nijverheidsbuurt (overig): Mathijs Brak (06-25307070)
Oude Meije: Leo Pouw (691819)
Populierenlaan: Lennard van Dam (691201)

               (691916)
Rondweg: Lennie Bunnik (06-47544338)
 

Meld je aan bij:

MELD
JE AAN!

Prunuslaan: Wilma Hoogerbrugge 
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Van de week fietste ik in het lekkere voorjaarszonnetje naar de “Beemd”. 
Toch best wel beetje trots reed ik langs ons sportpark en niet alleen 
omdat het toch best bijzonder is dat zo’n dorpscluppie zo’n prachtig 
complex heeft met een mooi kunstgrasveld, een heuse tribune en een 
overdekt kunstgrasveld. Nee, mijn oog viel op wat anders: het hele 
complex ligt er op de meeste plekjes bij om door een ringetje te halen! 
Netjes verzorgd en  weinig of geen rommel of dingen die kapot zijn.

En dit is niet zomaar, het geheim hiervan is de bijna elke dag klussende 
groep geel-blauwen die hun uiterste best doen om het complex er spic en 
span uit te laten zien. In januari begon de “houtklus’, er werden bomen 
omgezaagd en takken gesnoeid. Tussen de bossages het afval opgeruimd 
en alles werd op de daarvoor bestemde plek gebracht. Het gras gemaaid, 
kantjes geknipt/gestoken en “gesloot”, planten en andere rommel uit de 
sloten gehaald. De “opberg”containers werden uitgemest, de afgeschreven 
kleding werd weggebracht naar een “goed” doel, en oud ijzer, papier en 
overbodige/afgeschreven meubels  gingen naar de vaalt. Ook de lijnen 
werden weer opnieuw op de velden gezet, mollen gevangen, netten 
vervangen, doelen gerepareerd, enzovoorts. Het spelhuisje werd opgeknapt 
en de kapotte onderdelen vervangen, kleedkamers zonodig opgeknapt/

Siveo 4 viert de lente

KNAKWORST TOERNOOI 2017

Winter- en voorjaarsactiviteiten …
…… van onze klus/onderhoudsploeg.

Zaterdag 11 maart mocht het 4e aantreden tegen het nietige DSO. 
Althans, dat kon je concluderen uit de thuiswedstrijd (8-0) waar de geel-
blauwen gehakt maakten van DSO 9. Toch blijkt dat geen garantie voor 
een gemakkelijke zege. Hoewel de elite van het 4e is uitgeleend aan het 
2e, kijken we hoopvol uit naar de ontmoeting. 

Aangekomen bij het nieuwbouwcomplex aan de buitenrand van Benthuizen 
zien we een overdaad van zanderige voetbalvelden en een complex waarbij 
je de verf nog kan ruiken zodra je het ziet. In kleedkamer 22 is de sfeer goed 
en wordt er lacherig naar de wedstrijd toegeleefd. Naar goed gebruik begint 
het keurkorps van Siveo niet wakker aan de wedstrijd en komt het zoals 
gebruikelijk de laatste weken met 1-0 achter door een onverwerkte corner. 
Ruw wakker geschud moet het liefelijke Siveo zich van zijn meest wrede 
kant laten zien. Met het spreekwoordelijke mes tussen de tanden knokt het 
zich terug tot 1-1 in de rust. Na de limonade is de strijdlust terug en mag 
Kees K ook de tweede treffer aantekenen waarbij hij zich terug aan kop 
nestelt in het topscoorderklassement. Na een puntgave assist van de niet zo 
technisch begaafde maar wel energieke rechtshalf tekent het middenveld 
ook nog voor een doelpunt door Koen M. Met 1-3 op het scorebord smaken 
de biertjes weer net wat beter. 

Precies een week later schrijft het vierde geschiedenis door twee wedstrijden 
achter elkaar te winnen en wel van ARC 10. Op de Beemd is het onstuitbare 
squadron van coach Frank de K weliswaar geen heer en meester op het 
veld maar wordt er geknokt voor elke centimeter. In een slopende strijd 
geeft de haast onzichtbare lentezon hoop en kracht en wervelt het geel-
blauwe peloton eindelijk de 16 in waar Martien M uiteindelijk de 1-0 

Het is alweer even geleden, de start van 
2017 met het knakworsttoernooi. Een 
succes, met weer meer spelers dan in 2016. 
De spelers van het eerste elftal hadden 
zich wederom massaal aangemeld om 
teamcaptains te zijn. Perfect. Wendy Vergeer 
was de presentatrice en spelleidster van de 
ochtend. Rillend van de kou, stug doorgaan 
en altijd lachend. Opgewarmd tussendoor 
met een kopje thee hield ze het schema in de 
gaten en controleerde ze de gang van zaken. 
Met de microfoon in de hand riep ze op tijd 
de teams bij elkaar en floot ze de wedstrijd 
centraal aan.  
Wendy deed samen met Jan de Jong ook de 
prijsuitreiking met voor iedereen een leuke 
attentie. Bij de JO9/JO11 en MO11 won 
uiteindelijk het team van de Vuurpijlen. Dat 
team bestond uit de spelers: Fay de Jong; 
Lieke van Vliet; Menno Vergeer; Owen van 
Dam; Corné Kemp en Mike Kuijer.
Teamcaptain: Luuk Blonk

Bij de JO13/JO15 en de MO15 was dat 
team Luchthuilers. Dit team bestond uit de 
spelers: Vincent Blok; Manou Ton; Tibbe 
Versteeg; Ricardo Würsten; Lynn van den 
Hoeven; Damian Plomp; Job Pak en Mick 
Visser. Teamcaptain: Danny Groenendijk

Ton van Westerop

aantekent in de 2e helft. Dit blijft ook de einduitslag waarbij opgelucht 
adem wordt gehaald na een terecht afgekeurd doelpunt door ARC diep in 
de 2e helft. Met deze uitslag nestelt het hongerige vierde zich stevig in het 
middensegment en wordt er reikhalzend naar boven gekeken. Tegen beter 
weten in, want de slag om het kampioenschap is dit seizoen al gemist. Maar 
het mag de pret niet drukken want precies een week later wordt ook directe 
concurrent Hazerswoudse Boys met 2-3 te kakken gezet in een zonnige 
uitwedstrijd. Deze historische overwinning maakt wonderen bijna mogelijk, 
maar voor de platte kar moet er toch nog een jaar gewacht worden. 

De razende reporter. 

gerepareerd, kantine opgepoetst en 
berging opgeruimd. Kortom, vele 
uurtjes zijn er door deze groep mannen 
ingestopt om weer met een schoon en 
opgeruimd complex het resterende 
deel van de competitie goed voor de 
dag te komen. Laten we nu allemaal 
ons steentje bijdragen om het netjes 
en verzorgd te houden, afval in de 
afvalbakken, ballen opbergen daar 
waar ze horen. Dus ook niet na de 
training/wedstrijd een niet complete ballenzak terug hangen maar even 
de weggeschoten/weggerolde bal opzoeken. Nee, die ander hoeft dus niet 
jouw team/wedstrijdbal terug te halen! Vele handen maken ligt werk! 
Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers.... en dan denk ik niet alleen 
aan deze groep maar ook aan alle jeugdrainers/leiders, scheidsrechters, 
barmedewerkers, schoonmaaksters , bestuursleden en  dus aan iedereen die 
op wat voor manier dan ook z’n tijd in onze club steekt.

Margriet Vermeij
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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

advertentie advertenties
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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
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Bingoooooooooo !!!!!

Bovenstaande werd vrijdag 3 februari weer diverse malen 
gehoord op de Beemd. Ook dit jaar stond de inmiddels 
traditionele bingo weer gepland voor de jongens en meisjes van 
de JO15, MO15, JO13, JO11 en de MO11.

De ingrediënten voor deze avond waren als vanouds: een bingomachine 
van zo’n veertig jaar oud, twee nagenoeg even oude presentatoren, een 
enthousiast deelnemersveld en een overvloed aan mooie prijzen.
Zo tegen half acht was het nog een kabaal van jewelste, maar toen het eerste 
bingoballetje was gevallen en het eerste nummer klonk, kon je een speld 
horen vallen. Daarna volgde de ene bingo de andere snel op, waarbij de 
“verliezers” vaak scandeerden dat de geroepen bingo vals zou zijn. 
In de meeste gevallen was dit echter niet het geval. De jury liet zich niet van 
zijn stuk brengen en bleef angstig kalm onder de licht intimiderende sfeer.
In een enkel geval moest een valse bingo worden bestraft met een rondje 
om de grote tafel, en voor een wat oudere deelnemer een rondje om het 
hoofdveld. Laatstgenoemde deelnemer hoefde dit gelukkig niet alleen te 
doen, want de rest van zijn team liep ook gewoon mee.  Na tussendoor wat 
gegeten en gedronken te hebben, werd het tijd voor de laatste prijzen. De 
hoofdprijzen bestonden uit een mooie voetbal en enkele shirts van clubs uit 
de Premier League.Nadat ook deze prijzen waren verdeeld, was het tijd om 

weer naar huis te gaan. We kunnen wederom terugkijken op een geslaagde 
avond. Als laatste willen wij Go Sport bedanken voor het sponsoren 
van enkele prijzen en uiteraard Joost en Bernie voor hun belangeloze 
medewerking! Ook Trea bedankt voor het opstellen van de uitnodiging!

De jeugdcommissie

Het is gewoon een tof team, het groepje 
meiden van Siveo MO15-1. Het zit niet altijd 
mee maar er is echt vooruitgang. Zo haalden 
ze begin april knap een puntje weg bij Jodan 
Boys in Gouda. We zetten ze voor Siveo Nieuws 
maar eens voor het voetlicht.  

Natascha, zie je elke week beter worden. Gaat op 
haar manier ook al duiken.
Kimberley, een harde werkster en op haar manier 
ook sterk aan de bal
Simone, doet het goed als voorstopster. Maar ze 
kan ook in de spits en heeft een goed schot.
Karlijn, heeft een groot loop vermogen. En ze 
adviseert haar medespelers heel goed.
Dewi, je kan zien dat ze puur rechts benig is. Een 
harde werkster.
Mellany, de samenwerking met Jane op links gaat 
echt goed.
Lynn, kan gewoon op elke positie voetballen en 
dat is fijn. 
Jane, vormt dus een mooi koppel met Mellany op 
links (prima samenwerking).

Anouk, voor iemand die voor het eerst voetbalt 
doet ze het heel goed. Ze heeft ook al een paar 
keer gescoord.
Marieke, een leuke en altijd gezellige meid. Je 
kan zien dat ze het naar haar zin heeft op voetbal. 
En, een harde werkster.
Manou, is een kei als aanvallende 
middenveldster.
Sanne, sterk aan de bal en is ook snel.
Donna, kan op elke positie uit de voeten. 
Al met al een heel leuk en gezellig team. 
Resultaten kunnen beter maar iedereen werkt 
hard en het zit ook niet altijd mee.

Mario en Willeke

Siveo MO15-1, het zit niet altijd mee….
….. maar er is zeker progressie !!
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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

Tel. 06 218 467 90
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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?

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 ‘60 1 - Perkouw 1

03-12-2016

1-1

Patrick van den Hoeven 
Transport en Opslag 

Richard Bakker & Hans 
van Eijk

Mid - Mid 

Spits 

Ajax 

Wesley Sneijder

Erik Streng

Erik Streng

Aftrap 

Doelpunt in de laatste 
minuut 

Uiteraard links in de hoek 

Voetbal / Game o.a  
minicraft & lego star wars 

Patatje mayo incl een 
lekkere kroket 

Super middag gehad, 
allemaal aardige jongens 

Siveo ‘60 1 - Koudekerk 1

11-03-2017

0-3

Loonbedrijf Balvert  

Linda Balvert & Hans v/d 
Weerd & Jan de Jong 

Verdediging 

Mid Mid 

Ajax 

Kasper Dolberg  

Wesley Voorend  

Mark Hageman 

Zelf scoren 

Gele kaart v/d 
tegenstander 

Ja, wat dacht je, hard schot 
door het midden 

Voetbal / Tablet spelen 

Lasagne moeders recept / 
Patatje mayo / Hamburger 
speciaal 

Veel snoep gehad,  wat een 
aardige Jongens die spelers 
van het 1e 

Siveo ‘60 1 - Lugdunum 1

28-01-2017

0-3

Loonbedrijf Balvert 

Lucas Kreuger & John 
Muijt 

L.V.  

Spits 

Manchester United

Cristiano Ronaldo

Erik Streng

Wesley Voorend 

Aftrap 

Coach Herman kreeg een 
rode kaart  

Ja natuurlijk, links onder 
in de hoek 

Voetbal / Tractor rijden / 
Jagen op wild  

Lasagne / Broodje 
frikandel / Knapperige 
patat gebakken door mijn 
vader 

Leuke bal met 
handtekeningen gehad, 
allemaal aardige jongens 

Siveo ‘60 1 - WDS 1

25-03-2017

1-9

Ouwejan & F. de Bruijn 
Infra B.V

Richard Bakker & Hans 
van Eijk 

Allround inzetbaar 

Mid Mid 

Feyenoord 

Wesley Voorend 

Wesley Voorend  

Mark Hageman 

Aftrap nemen 

Gele kaart v/d 
tegenstander na zware 
overtreding 

Ja,  eerst 2 x panna 
gedaan en vervolgens 
links hard in de hoek 
gescoord 

Voetbal / Op tablet fifa 
spelen / Buiten spelen    

Pizza zelf gemaakt  / Patat 

Erg leuke middag gehad, 
mocht o.a  Mike Voorend 
inschieten 

Siveo ‘60 1 - Zevenhoven 1

04-03-2017

2-1

De Splintertjes  

Richard Bakker & Hans 
van Eijk 

Verdediging 

Mid R.H. 

Ajax 

Klaas - jan Huntelaar 

Gerwin Verlaan 

Gerwin Verlaan 

Warming up met de 
jongens van het 1ste 

2e doelpunt Luuk Blonk 

Ja, dacht het wel, mooi 
links onder in de hoek 

Voetbal / Computeren 
game Minecraft   

Pizza Hawai 

Jongens van het 1ste zijn 
allemaal super aardig  

Siveo ‘60 1 - Schoonhoven 1

01-04-2017

0-2

Patrick van den Hoeven 
Transport en Opslag

Hans v/d Weerd  & Linda 
Balvert & Jan de Jong

Links voor 

Spits 

Ajax 

André Onana

Daniel Osborne   

Wesley Voorend 

Warming Up 

De grensrechter was boos op 
de scheidsrechter en gooide 
zijn vlag op de grond

Zeker weten strak links in de 
hoek 

Voetbal 

Lasagne

Super leuke middag gehad, 
jongens v/h 1e zijn allemaal 
aardig 

 
Frank Balvert

 
Sanne Balvert 

 
Niels Balvert

 
Remco van Vliet 

 
Julian Splinter 

 
Sophie Osborne

 

Pupillen van de weekPupillen van de week
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Siveo JO13-2 pakt 
kampioenstitel na 
spannende ontknoping

Het was uitermate spannend maar de kampioenstitel kwam 
er toch voor Siveo JO13-2. De laatste weken was het alle hens 
aan dek. Maar in de titanenstrijd tegen ARC werd een 2-0 zege 
gepakt en daarmee was het feest op de Beemd. Leider John 
Muijt vatte het na afloop als volgt samen. 

Wat een seizoen zeg, met 14 jongens, 2 trainers en 2 leiders de competitie 
afsluiten met een kampioenschap. Het begin van de competitie verloren 
we één wedstrijd en speelden een paar keer gelijk, maar daarna werden 
alle partijen gewoon gewonnen, (op vorige week na dan) sommige 
ruim, anderen precies genoeg. Wat een talenten, wat een vechtlust en 
wat een teamspirit hebben jullie als Siveo JO13-2 laten zien. Vandaag de 
kampioenswedstrijd tegen ARC. Een heel spannende, want die wedstrijd 
hadden we dus verloren met 2-0 in het begin van het seizoen. De 
wedstrijd begon en zoals we hadden afgesproken, zaten jullie kort op de 
bal. We waren net iets sterker, maar er was nog geen doelpunt die ons op 
voorsprong zette. Met de eerste goal na ruim 25 minuten explodeerde de 
tribune. Yes, knikkeriejanus het staat gewoon 1-0. Na de rust controleerde 
jullie de wedstrijd en lieten jullie ARC er niet meer door. De duels werden 
gewonnen, er werd overgetikt en passes kwamen keurig voor de juiste 

voeten. Met een verdiende tweede goal verdween de hartslag van 180 bij 
de coaches en zagen we in onze ooghoeken al een spandoek opgehangen 
worden. Het scorebord gaf 2-0 aan en het laatste fluitsignaal klonk. Luid 
gejuich vanaf de tribune, feestende spelers, blije coaches en huilende ouders 
(dit gaat zeker te ver?). Het is gelukt.... we zijn kampioen. Na de bossen 
met bloemen, medailles, de foto’s, de rondrit door het dorp en de patat en 
snacks bedanken wij iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Wij genieten 
voorlopig nog even na.

De kampioenen op de foto: 
Achterste rij vlnr de leiders van links naar rechts  Lucas Kreuger en  John Muijt.
Midden vlnr: Maico de Heer, Fabièn Kreuger, Onno Verdouw, Sem van den Hooren , Stanley Blok,  Nick Onderwater, Bastiaan Maat en Kees Spierenburg
Vóór vlnr: Hugo van Dam, Luuk Muijt, Tibbe Versteeg, Mike v.d. Born, Tim Kalshoven en Niels Balvert

Siveo ‘60 JO13-2 
2 - 0
ARC JO13-8 

Nick Onderwater (solo)
Stan van den Hoeven (schot)

Competitie
Onder 13 zaterdag, 
JO13-2, 8e klasse 08

Datum
15 april 2017 9:45

Scheidsrechter
Yourit de Jong

Accommodatie
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advertenties advertenties

• 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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