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van de redactie
De laatste weken van het seizoen zijn 
– mede door de weersomstandighe-
den - vaak de leukste. De afgelopen 
jaren waren we bovendien verwend 
met de nacompetitiewedstrijden van 
onze vlaggendragers. Dit seizoen was 
dat helaas anders. Sterker: er was een 
dip voor zowel Siveo-1 als Siveo-2. 
Maar binnen ons cluppie wordt 

bepaald niet de indruk gewekt dat er veel negatieve invloed is 
op de sfeer. Zo werd hoofdcoach Hermen Verrips op een wel 
heel fijne sympathieke wijze uitgezwaaid op de Beemd. En ook 
daarna volgden nog meer gezellige zaterdagen bij de sportieve 
evenementen. 

Zoals gebruikelijk gaat het dan om de jeugdtoernooien en het 
stratenvoetbal.  Uiteraard vinden jullie daarover bijdragen terug 
in deze editie van Siveo Nieuws. En daarbij treffen jullie ook veel 
fotomateriaal aan dat zo fraai wordt verzorgd door onze Ton van 
Westerop, soms geassisteerd door zijn dochter Sanne. Veel meer 
fotomateriaal vinden jullie op de site onder Foto’s. Daar worden 
vele foto’s gepubliceerd over een reeks van activiteiten binnen 
onze club. Spectaculair zijn bijvoorbeeld de beelden over de 
Poldersport, één van de vele jeugdevenementen. In Siveo Nieuws 
besteden we uiteraard aandacht aan die activiteiten maar moeten 
we ons natuurlijk beperken in omvang. 

In deze editie treffen jullie verder veel bijdragen aan vanuit de 
jeugdhoek. De ene serie activiteiten is pas amper afgerond of er 
staan alweer nieuwe op de rol. Zo volgt net voor de vakantie nog 
het grote slaapfeest op de Beemd. Eén van de activiteiten waar 
Simone van der Wind nauw bij betrokken is. En met haar had 
Margriet nu toevallig ook het gebruikelijke Babbeltje. 

Dan breekt vervolgens de vakantietijd aan. Even tijd voor heel 
andere dingen.  Geniet daarvan want het helpt de accu op te laden 
voor straks een nieuw geel-blauw seizoen. En eigenlijk staan we 
dan ook alweer te popelen wat dat gaat brengen. Met een nieuwe 
hooftrainer, Björn van Muylwijk, die zijn kennismaking met de se-
lectie er al op heeft zitten. Maar ook bij het begin van het seizoen 
weer met een Sivestival, Full Moon.  Het moet de 9e september 
weer een uiterst sfeervolle aftrap van het seizoen gaan opleveren. 

Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

 Deadline volgende inleverdatum:
 7 september 2017

van de voorzitter
Voetbaljaargang 2016-2017 zit er 
al weer op. Ongelofelijk hoe snel 
dat kan gaan, maar we kunnen toch 
weer terugblikken op een mooie 
jaargang. Sportief gezien ging het 
SIVEO niet bepaald voor de wind. 
SIVEO 1 en 2 eindigden beiden op 
de één na laatste plaats in de derde 
klasse en hebben een stapje terug 

moeten doen. Ondanks de degradatie was de seizoensafslui-
ting na de wedstrijd tegen BSC geslaagd te noemen. Er werd 
uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van Herman en de selectie 
had een bijzonder mooi cadeau voor Herman en de afscheid ne-
mende staf in petto. Ook Herman was zichtbaar geëmotioneerd 
en dat maakt SIVEO dan ook weer onderscheidend.

Na de laatste wedstrijd stond SIVEO nog bol van de activiteiten. 
Een speciaal dankwoord voor Ton van Westerop is hierbij op 
zijn plaats. Met een bezielende inzet heeft hij onze toernooien 
wederom tot een succes gemaakt. Gezien de nieuwe competitieop-
zet is SIVEO zich aan het beraden hoe de toernooien volgend jaar 
ingepland kunnen worden.
Na de toernooien volgde uiteraard de wedstrijd van de pupillen 
van de week tegen SIVEO 1. Een terugkerende traditie waarbij de 
selectie zich van z’n beste kant laat zien. 
Het absolute hoogtepunt was ook dit jaar weer het stratenvoet-
baltoernooi. Het weer verhoogde de feestvreugde. Van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat heb ik alleen maar vrolijke en gezel-
lige mensen gezien op De Beemd. Uiteraard een compliment 
aan organisator Dick, maar ook een compliment aan de gehele 
vereniging en alle niet voetballende dorpsgenoten die aanwezig 
waren. Vele vrijwilligers waren bereid de handen uit de mouwen 
te steken. Maar vooral de sportiviteit op en rond het veld was weer 
een bijzondere ervaring, hopelijk kunnen wij dit nog vele jaren zo 
doorzetten.

Onze vrijwilligers hebben we uiteraard bij de traditionele me-
dewerkersavond weer in het zonnetje mogen zetten. Een zeer 
geslaagde avond door en voor alle geel-blauwen die de vereniging 
hebben geholpen te floreren in het seizoen 2016-2017. 
Een voetbalclub staat echter nooit stil. De ene trainer is nog 
niet weg en de volgende staat alweer te trappelen om te mogen 
starten. Onze nieuwe trainer Björn heeft zich dan ook inmiddels 
al voorgesteld aan de selectiespelers. De selectietrainingen starten 
dan ook op dinsdag 8 augustus en het seizoen wordt op De Beemd 
afgetrapt op 12 augustus met een wedstrijd tegen streekgenoot 
Aarlanderveen.

Maar vooralsnog moet de batterij voor komend seizoen eerst weer 
opgeladen worden. Ik wens iedereen een fijne vakantie. Geniet 
ervan, dan kunnen wij komend seizoen weer fris van start. Met in 
september het Sivestival Full Moon. Ik kijk er alweer naar uit.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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Het team van de Elzenlaan heeft in een uiterst 
spannende finale van het stratenvoetbal met 
2-1 gewonnen van de Broeksloot. Beide teams 
wisten ook na vele voetbaluren nog veel strijd 
te leveren. En het zorgde ook daarna op de 
Beemd nog voor volop sfeer.

De weergoden waren ons de 10e juni uitermate 
goed gezind. Op de vrijdag nog stortbuien met 
forse windstoten, en zowaar in de vroege zater-
dagochtend al kwam het zonnetje tevoorschijn. 
En dat was zeer welkom toen de 15 jeugdteams 
om 9.00 uur van start gingen. Verdeeld over drie 
poules werden er leuke wedstrijdjes gespeeld, 
met gelukkig maar weinig grote onderlinge 
krachtsverschillen. 
In de poule met de jongste deelnemers (t/m 9 
jaar) eindigde het jeugdteam van de Hoofdweg 
van Arjan Ton op de eerste plaats. En het was de 
Korensloot van Damian Sangers dat de tweede 
plek opeiste. Nadat beide teams in de poule nog 
op een remise bleven steken sloeg de Korensloot 
in de finale toch toe door nipt met 1-0 te zegevie-
ren en daarmee de beker veilig te stellen.
Bij de twee poules van de oudere deelnemers 
(10-13 jaar) waren de verschillen tussen de beide 
poules wat groter. In de sterke poule II eindigden 
drie teams gelijk en werd de Korensloot van Pe-
tra de Vink uiteindelijk na penalty’s de poulewin-
naar. In de finale was het vervolgens echt te sterk 
voor de winnaar in de wat mindere Poule III. De 

een pittig en strijdbaar duel van maakten. Met als 
winnaar het team van de Elzenlaan dat met 2-1 
aan het langste eind trok.

En natuurlijk was er daarna de muzikale afron-
ding onder leiding van DJ Lars van Beusekom 
die voor iedereen wel een toepasselijk favoriet 
nummer ten gehore wist te brengen. 

Allemaal bedankt voor de medewerking en spor-
tieve bijdrage. Het was weer uiterst leuk.
 
Dick van den Hoeven 

Korensloot pakte de beker nadat het moedige 
team van de Dorpsstraat van Bernie Beiboer met 
6-0 moest buigen. 

De strijd om de penaltybokaal was weer een 
grootse happening. Onder leiding van Kjell 
en Jurn werden er in de ochtenduren penalty’s 
genomen op Robin Breedijk en Mike Voorend. 
Honderden strafschoppen moesten zij verwerken 
om de schifting voor de finale in de middaguren 
duidelijk te maken. In de finale tegen de goalie 
Eric Streng van Siveo-1 was het uiteindelijk bij 
de jongsten Mike Kuijer die als enige alle drie de 
penalty’s verzilverde. Bij de oudere jeugd lukte 
dat een viertal spelers, te weten Mark Bruijn, 
Brian Koot, Joëlle Würsten en Marnix Blonk. Het 
leidde vanaf de vijfde ronde tot een duel tussen 
Mark Bruijn en Marnix Blonk. Pas in de 7e beurt 
werd het verschil gemaakt door Mark Bruijn.

Ook de pakweg 200 deelnemers aan het straten-
voetbal in de middag maakten er weer een spor-
tieve en sfeervolle seizoensafsluiting van. Met 
uiteindelijk als finale twee volstrekt gelijkwaardi-
ge teams die er na zoveel speelminuten toch nog 

Elzenlaan wint Stratenvoetbal

RTV lokaal 
bokaal
Na een zeer geslaagde 2016 editie 
doet SIVEO ook in 2017 weer mee 
aan de RTV lokaal bokaal.
De wedstrijden worden in 2 poules 
gespeeld. SIVEO zit ingedeeld bij 
Aarlanderveen, Nicolaas Boys en 
Sportief. De finalewedstrijden wor-
den dit jaar gespeeld op het terrein 
van Aarlanderveen op 26 augustus. 
Een heerlijke opwarmer voor de 
competitie en een leuk weerzien 
met regioclubs die we hopelijk ook 
in de competitie tegen gaan komen.

POULE	A POULE	B
Nieuwkoop Nicolaas	Boys
TAVV Sportief
NSV	'46 Aarlanderveen
Altior Siveo	'60
Zevenhoven

Tijd Sch: Tijd Sch:
Nieuwkoop - TAVV 14.30	uur Sportief - Nicolaas	Boys 14.30	uur
NSV	'46 - Altior 14.30	uur Siveo	'60 - Aarlanderveen 14.30	uur

	 	

Tijd Sch: Tijd Sch:
Zevenhoven - Nieuwkoop 19.30	uur 	

	 	 	

Tijd Sch: Tijd Sch:
TAVV - NSV	'46 19.30	uur 	
Zevenhoven - Altior 19.30	uur 	

Tijd Sch: Tijd Sch:
Altior - Nieuwkoop 14.30	uur Nicolaas	Boys - Siveo	'60
NSV	'46 - Zevenhoven 14.30	uur Aarlanderveen - Sportief

	 	 	

Tijd Sch: Tijd Sch:
Nieuwkoop - NSV	'46 19.30	uur
TAVV - Zevenhoven 19.30	uur

	 	

Tijd Sch: Tijd Sch:
Altior - TAVV 17.00	uur Nicolaas	Boys - Aarlanderveen
Aanvang: 20:00	uur Sportief	 - Siveo	'60
Scheidsrechter:	 Bert	Westerbroek

Tijd Sch:
Nr	4	poule	A - Nr	4	poule	B 11.00	uur

Tijd Sch:
Nr	3	poule	A - 	Nr	3	poule	B 13.00	uur

Tijd Sch:
Nr	2	poule	A - Nr	2	poule	B 15.00	uur

Tijd Sch:
Nr	1	poule	A - Nr	1	poule	B 17.00	uur

Om	plaats	3	en	4

FINALE

Poule	A

Speelronde	3,	donderdag	17	augustus	2017
Poule	A Poule	B

Om	plaats	7	en	8

Om	plaats	5	en	6

Poule	indeling

Poule	A Poule	B
Speelronde	1,	zaterdag	12	augustus	2017

Finaledag,	zaterdag	26	augustus	2017,	bij	s.v.	Aarlanderveen	

Speelronde	4,	zaterdag	19	augustus	2017
Poule	A Poule	B

Poule	A Poule	B
Speelronde	5,	dinsdag	22	augustus	2017

Poule	A Poule	B
Speelronde	6,	donderdag	24	augustus	2017

Poule	B
Speelronde	2,	dinsdag	15	augustus	2017
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Na een bewogen seizoen 
ook een bewogen, maar 
tevens heel mooi af-
scheid van hoofdcoach 
Herman Verrips !

De afsluitende wedstrijd tegen BSC’68 was voor Siveo geheel in lijn met 
de rest van het seizoen. Terwijl het in de slotfase knokte voor de 2-1 
scoorden de geel-blauwen in de laatste seconden in eigen doel, ofwel een 
nederlaag met 1-2. Een bewogen seizoen dat leidde tot degradatie. Maar 
dat was niet hetgeen de gevoelens na afloop vertolkte. Bij het passende 
afscheid van hoofdcoach Herman Verrips overheerste toch het gevoel 
van de succesvolle eerste drie jaargangen waarin steeds knap periodeti-
tels werden binnengehaald.

De oud voetbalprof heeft bij ons geel-blauwe cluppie de afgelopen jaren 
best wat losgemaakt. Zijn start was uiterst gedreven, maar al snel bleek dat 
ook bepaald geen incident te zijn. Na de uiterst scherpe eerste trainings-
weken bleef hij ook tijdens de seizoenen veeleisend. En dat vooral om de 
door hem zo gewenste aanvallende speelwijze aan de tegenstander te kun-
nen opdringen. Dat lukte in de 4e klasse ook bewonderenswaardig goed. 
Steeds werd met veel elan heel knap de nacompetitie bereikt en waren er 

leuke sfeervolle laatste weken op de Beemd. Met als hoogtepunt de bereikte 
promotie na de finale tegen Hazerswoudse Boys. Daar gingen ook de 
gedachten naar terug na afloop van de afsluitende wedstrijd tegen BSC’68. 
Voorzitter Eric van den Hoeven bracht dat in de voor even heel stille Si-
veokantine netjes voor het voetlicht. En aanvoerder Sjoerd Blonk sloot zich 
daarbij aan en overhandigde Herman een groots bord met een gevarieerde 
fotocollage. Het zorgde bij zowel onze geel-blauwen als de sympathieke 
hoofdcoach zelfs voor wat emotionele gevoelens. Maar dat allemaal omdat 
de wederzijdse waardering zo groot was. 

Wij danken Herman Verrips voor de mooie jaren en wensen hem veel 
goeds voor de toekomst, niet alleen in “voetballand” maar uiteraard ook 
privé. 

Dick van den Hoeven 

Siveo levert bijdrage aan Only Friends

Björn van Muylwijk maakt kennis met spelersgroep

Klaverjassen

Sinds 2016 prijkt de naam van het Friendship Sports Center op de shirts 
van SIVEO MO19-1. De sportclub voor kinderen en jongeren met een 
beperking “Only Friends” maakt gebruik van dit prachtige sportcomplex 
in Amsterdam. In 2016 heeft SIVEO diverse activiteiten gehouden t.b.v. 
de sportclub Only Friends. Namens SIVEO heeft Eric van den Hoeven de 
opbrengst van de activiteiten mogen overhandigen aan Only Friends verte-
genwoordigster Noushka Pluijlaar. Daarbij zijn wij er ook trots op dat ons 
SIVEO shirt in hun kantine zal komen te hangen.
Wilt u in 2017 ook Only Friends steunen, lever dan uw lege inktcartridges 
in bij SIVEO, de opbrengst komt ten goede aan Only Friends. Voor meer 
informatie over deze mooie vereniging kunt u ook de website www.only-
friends.nl  bezoeken, dat is beslist de moeite waard.

Bestuur

Donderdagavond 8 juni heeft de spelersgroep van Siveo kennis gemaakt 
met de nieuwe trainer Björn van Muylwijk. De 46-jarige Nieuwegeiner de-
buteert als hoofdtrainer maar heeft wel een schat aan ervaring in de hoogste 
regionen van de reserves in het amateurvoetbal. Zo streed hij afgelopen 
seizoen met JSV Nieuwegein 2 nadrukkelijk om een plek in de hoofdklasse. 
In de competitie eindigde het team als 2e, net boven IJsselmeervogels 2. 
De eerste ontmoeting met een kleine 40 Zegveldse spelers verliep in 
ontspannen sfeer op het terras op de Beemd. Het nam niet weg dat van 
Muylwijk duidelijk zijn toon zette, hij wil “recht door zee zijn”, opdat de 
spelers echt weten wat ze aan hem hebben. Hij liet ook blijken wat hij wil 
en wat hij verlangt van de spelers. Daarnaast werden de spelers aan de slag 
gezet om met een kritische blik hun verwachtingen te uiten. Zij moesten 
“in de spiegel kijken” en zowel hun sterke als minder sterke punten aan het 
papier toevertrouwen.
Wij wensen Björn een fijne en succesvolle periode toe met onze Siveoselec-
tie.

Dick van den Hoeven

Chris Wallenburg en Dolf Muller staken er op de laatste klaverjasavond met kop en 
schouders boven uit. Met bijna 1000 punten verschil overtroefden zij alle tegenstan-
ders volledig. De uitslag op vrijdag de 14e april was als volgt.
1.  Chris Wallenburg en Dolf Muller   5914 punten
2.  Ineke Voorend en Leo Pouw  4915 punten
3.  Cees Methorst en Hans Guldener  4748 punten
     Ria de Kuijper en Adri Bonewald  4748 punten
5.  Jan van Amerongen en Eric van den Hoeven  4631 punten
P. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven  3907 punten
De eerste klaverjasavond in het seizoen 2017-2018 is op vrijdagavond 15 september.

Van harte gefeliciteerd
 
Onze gelukwensen gaan naar:
Ariën en Nicolien Beukers, die op 19 april 2017 trotse ouders 
werden van een zoon. Het broertje van Saar noemen zij Jesse.
Mark van Leeuwen en Titia de Vries met de geboorte van een 
zoon op 12 mei 2017. Het broertje van Daniël en Sophie is 
Maxime.
Edwin en Corien de Kruijf bij wie op 20 juni 2017 een dochter is 
geboren. Het zusje van Levi heet Jiska.
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Belangrijke wijzigingen 
in de wedstrijdzaken 
2017-2018
Seizoen 2017-2018 staat bol van  
de aanpassingen vanuit de KNVB. 
Nieuwe wedstrijdvormen voor de JO9 
Voor de jongsten (JO9) zijn er nieuwe wedstrijdvormen 6 tegen 6. Zoals het 
er nu naar uitziet zet SIVEO op haar trainingsveld een veld speciaal voor de 
JO9 uit. Hierdoor hoeven wij niet te werken met afzetlinten of pylonnetjes. 
Vanaf de seizoenstart (eerste trainingen) worden de leiders geïnstrueerd. 
Nieuw hierbij is de rol van de spelbegeleider. De spelbegeleider staat niet 
in, maar langs het veld en grijpt alleen in wanneer de spelregels door de 
kinderen worden overtreden. De spelbegeleider loopt langs het veld (op de 
lijn) mee met het spel en kan zo nodig het veld inlopen, bijvoorbeeld als 
het zicht op de situatie onvoldoende is. De spelbegeleider geeft de kinderen 
de ruimte om zo veel mogelijk te voetballen.

Aanpassing competitieopzet alle amateurteams
De gehele competitieplanning is aangepast. Vanaf 2 september starten de 
bekerrondes (3 wedstrijden) en vanaf 23 september begint voor iedereen 
de competitie. Er komt een flexibele winterstop. Dit houdt in dat er 4 
wedstrijden staan gepland in een periode van 6 weken. De KNVB geeft 
aan dat wedstrijden onderling mogen worden verplaatst in deze weken. 
Dit geldt ook voor de categorie A. Het klinkt chaotisch, maar laten we 
eerst maar afwachten hoe het daadwerkelijk zal gaan verlopen. Baaldagen 
worden afgeschaft. Voor iedereen wel van belang is de doorlooptijd van de 
competitie. De laatste competitiespeeldag is gepland op 27 mei 2018!!! Zie 
ook het schema elders in het Siveo Nieuws.

Mobiel digitaal wedstrijdformulier
Volgend seizoen stapt het amateurvoetbal over naar het mobiel digitaal 
wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal vanaf dan 
uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een smartphone of tablet. Het 
mobiel digitaal wedstrijdformulier is onderdeel van de Wedstrijdzaken-
app. Deze app is beschikbaar voor iOS en Android en voor iedereen te 
downloaden. In augustus zullen de leiders geïnstrueerd worden. Wil je 
alvast wat informatie hebben, volg dan onze website of kijk op de KNVB 
website “KNVB assist”.

Simone is geboren op 23 juni 1994 op de 
Hoofdweg in ons mooie dorpje Zegveld. Ze is 
daar nog steeds woonachtig maar eind van dit 
jaar hoopt ze met haar vriend Rick Smeijers 
in hun eigen huisje in de Beatrixstraat te gaan 
wonen. Ze is werkzaam in het Zuwe Hofpoort 
ziekenhuis in Woerden als verpleegkundige en 
zal met ingang van januari helaas elders moe-
ten gaan werken omdat dit ziekenhuis jammer 
genoeg gaat sluiten.

Simones “voetbalcarrière” begon niet zoals bij 
de meeste geel-blauwen op de Beemd maar bij 
het jaarlijkse schoolvoetbal. Ze voetbalde mee 
voor de “Jorai” en vond dit wel zo leuk dat ze het 
spelletje verder ging spelen bij Siveo. Misschien 
mede aangestoken door broer Guido die ook 
elke zaterdag een balletje trapte bij ons cluppie. 
Moeder Ria had nog wel even haar bedenkingen 
maar Simone zette toch door en zo kwam zij te 
spelen bij Dick en Karin Fierens die de begelei-
ders waren van het meidenteam. Simone speelde 
eerst in de MJ met Karin en Dick als begeleiders, 
daarna in de MP en MB waar Rien Woerde 
aan het roer stond om tot slot bij de dames te 
gaan voetballen met Ton Steenbergen en Alex 
Hemmer als coaches. In de MB werd het team 
kampioen, tegen wie precies dat weet Simone 
niet meer maar wel dat het op woensdagavond 
was en er een gezellig feestje volgde. 

In 2012 besloot ze toch te stoppen omdat haar 
schoonzusje Michelle wel een helpende hand 
op de markt kon gebruiken en dit toch ook een 
extra centje in het zakje bracht. Wel bleef ze trai-
nen en na 2 jaartjes ertussenuit geweest te zijn, 
werden toch de “kicks” weer aangetrokken.
Nu staat Simone haar ”vrouwtje” bij de dames, 
Cora Jansen is sinds dit seizoen de leider “van de 

bende” nadat Madelon er mee gestopt was.
In de wandelgangen wordt gefluisterd dat Carlo 
van Dam dit jaar het leiderschap samen met 
Cora op zich zal nemen... we zullen zien of dit 
bericht van de tam-tam klopt...
Weinig meiden waarmee ze haar voetbalcarrière 
begon voetballen nu nog: Sigrid Klein, Marileen 
de Leeuw en Ramone Vianen. 
Het weekend van 17 juni staat een weekendje uit 
gepland, naar de Koog op Texel waar het team al 
eens eerder geweest is, maar wel zo gezellig dat 
het voor herhaling vatbaar is (wellicht volgt er 
nog een verslagje hierover in dit Siveo Nieuws).
Sinds vorig jaar is Simone lid van de jeugdcom-
missie, Cora Loenen ging er mee stoppen en wist 
me voor dit cluppie te strikken vertelt ze. 
Haar eerste activiteit was het slaapfeestje van de 
E en F, de kleine mannen/vrouwen eten dan pan-
nenkoeken op de Beemd, doen er verschillende 
spelletjes, met als hoogtepunt het “eierroofspel” 
en slapen..  Nou ja slapen dan in de kantine om 
vervolgens zaterdagmorgen vroeg te “dauwtrap-

pen” op het hoofdveld, te ontbijten en hondsmoe 
door hun ouders weer opgehaald te kunnen 
worden. Maar een gezellige ervaring dat het is!
Verder hielp ze bij bezoek van Sint en Piet op 
de Beemd, de bingo, het poldersporten van de 
oudere jeugd en het puppy toernooi. Afgelopen 
week was ze van de partij bij de wedstrijd van de 
pupillen tegen het 1e (hierover leest u elders in 
dit Siveo Nieuws). Een niet onbelangrijke taak is 
dat ze contactpersoon is voor een bepaald team 
in de jeugd. Dit wisselt per seizoen, dus wat haar 
leeftijdsgroep volgend seizoen is, is nu nog niet 
bekend. Verder zijn het maken van de notulen/
verslagen van de JC vergaderingen ook haar 
‘pakkie an’. Met ingang van volgend seizoen zal 
Wilco Berghoeff Cornè Kuijer vervangen in de 
JC, we kunnen nog wel wat meer mensen gebrui-
ken vertelt ze. Dus  bij deze ...wie biedt zich aan??
Het is erg leuk om iets voor de club te doen ver-
telt Simone, je hebt er zoveel gezellige uurtjes dat 
het goed voelt om eens wat “terug” te doen..
Want gezellig is het, je komt er altijd wel iemand 
tegen om een babbeltje te maken.
Op de vraag of ze nog iets veranderd zou willen 
zien bij ons cluppie, zegt ze lachend: “Ja, warme 
douches in kleedkamer 8”.. Waarop ik met een 
gerust hart kan zeggen, daar wordt in de zomer-
stop uitgebreid naar gekeken dusse ...daar is al 
aandacht voor!

Margriet Vermeij

Effe aan u voorstellen…..  
Simone van der Wind,  
lid van onze jeugdcommissie !!

Speeldagenkalender	   Schema	  14	  	   Schema	  12	  	  
Veldvoetbal	   Vakantieregio	  	   Vakantieregio	  
Seizoen	  2017/’18	  	   Midden-‐Noord	  	   Midden-‐Noord	  	  
2-‐9-‐2017	   B1	   B1	  
9-‐9-‐2017	   B2	   B2	  
16-‐9-‐2017	   B3	   B3	  
23-‐9-‐2017	   WD1	   WD1	  
30-‐9-‐2017	   WD2	   WD2	  
7-‐10-‐2017	   WD3	   WD3	  
14-‐10-‐2017	   WD4	   WD4	  
21-‐10-‐2017	   WD5	   Inhaal/beker	  
28-‐10-‐2017	   WD6	   WD5	  
4-‐11-‐2017	   WD7	   WD6	  
11-‐11-‐2017	   Inhaal/beker	   WD7	  
18-‐11-‐2017	   WD8	   WD8	  
25-‐11-‐2017	   WD9	   WD9	  
2-‐12-‐2017	   WD10	   WD10	  
9-‐12-‐2017	   WD11	   WD11	  
16-‐12-‐2017	   WD12	   Inhaal/beker	  
23-‐12-‐2017	   VRIJ	   VRIJ	  
30-‐12-‐2017	   VRIJ	   VRIJ	  
6-‐1-‐2018	   VRIJ	   VRIJ	  
13-‐1-‐2018	   VRIJ	   VRIJ	  
20-‐1-‐2018	   VRIJ	   VRIJ	  
27-‐1-‐2018	   WD13	   VRIJ	  
3-‐2-‐2018	   WD14	   Inhaal/beker	  
10-‐2-‐2018	   WD15	   WD12	  
17-‐2-‐2018	   WD16	   WD13	  
24-‐2-‐2018	   Inhaal/beker	   Inhaal/beker	  
3-‐3-‐2018	   Inhaal/beker	   Inhaal/beker	  
10-‐3-‐2018	   WD17	   WD14	  
17-‐3-‐2018	   WD18	   WD15	  
24-‐3-‐2018	   WD19	   WD16	  
31-‐3-‐2018	  (evt.	  2-‐4-‐2018	  i.o.o.)	  	   WD20	   VRIJ	  
7-‐4-‐2018	   WD21	   WD17	  
14-‐4-‐2018	   WD22	   WD18	  
21-‐4-‐2018	   WD23	   WD19	  
28-‐4-‐2018	   Inhaal/beker	   Inhaal/beker	  
5-‐5-‐2018	   Inhaal/beker	   Inhaal/beker	  
9/10-‐5-‐2018	   Inhaal/beker	   Inhaal/beker	  
12-‐5-‐2018	   WD24	   WD20	  
19-‐5-‐2018	   WD25	   WD21	  
26-‐5-‐2018	   WD26	   WD22	  
29/30/31-‐5-‐2018	   	  	   	  	  
2-‐6-‐2018	   Nacompetitie	   Nacompetitie	  
5/6/7-‐6-‐2018	   	  	   	  	  
9-‐6-‐2018	   Nacompetitie	   Nacompetitie	  
16-‐6-‐2018	   Nacompetitie	   Nacompetitie	  
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Groots Sivestival 
FULL MOON op 
9 september !!

Gezellige medewerkersavond

Alle medewerkers
bedankt!

De activiteitencommissie (AC) is al volop in touw met de organisatie van 
het 2e Sivestival. Zij nemen de ervaringen uit de eerste editie van vorig 
jaar mee. De positieve punten blijven uiteraard intact. Maar waar nodig 
zijn er verbeterpunten en moet het allemaal nog gezelliger worden. 

Hoewel de voorverkoop nu al een indruk wekt dat het evenement nog 
(veel) meer publiek gaat trekken wordt de ruimte toch wat intiemer en 
daarmee sfeervoller gemaakt. En het staat dit keer in het teken van “Full 
Moon”, dus felle kleuren in black-light. 

De AC werkt aan een interessant en spectaculair podium. De eerste 
namen zijn al bekend. Allereerst zal DJ Robbe uit Montfoort met zijn 
sprekende hitjes voor een goed sfeertje gaan zorgen. Ook de in de regio 
bekende zanger Marco Mark komt dit jaar naar het Sivestival. Deze zanger 
heeft onder meer naam gemaakt met zijn optredens op de Woerdense 
Vakantieweek. Hij maakte ook al furore in het voorprogramma van 
“Holland zingt Hazes”. Kortom: deze zanger staat ongetwijfeld garant voor 
Nederlandstalige meezingknallers. Daarnaast zal het opkomende DJ-talent 
Seves op het Sivestival een heerlijk setje neerzetten.

Hoewel het echt nog niet is afgerond staan er in vergelijking met de vorige 
editie dus nu al nog meer en nog grotere namen op de rol. Het belooft de 9e 
september op de Beemd weer een ongekend spektakel te worden. En daar 
lijkt ook iedereen vertrouwen in te hebben. De eerste honderd kaarten waren 
bij het stratenvoetbal namelijk in een mum van tijd de deur uit. Maar er is 
uiteraard nog volop beschikbaar bij de leden van de AC, of stuur een email 
naar activiteiten@siveo.nl. Voorverkoop € 5 en deurverkoop € 7,50.  

Het is fijn om dat tijdig te doen. Hoe meer deelname, des te aantrekkelijker 
wij het programma ook nog kunnen gaan aanvullen. 

Namens de activiteitencommissie, 
Jurn van den Hoeven

Vrijdagavond de 16e juni stonden op de Beemd de vrijwilligers binnen ons cluppie weer 
centraal. Op de jaarlijkse medewerkersavond probeert ons geel-blauwe cluppie wat terug te 
doen voor al die mensen die zich belangeloos voor onze vereniging inzetten. Er is dan een 
hapje en een drankje en uiteraard ook de Bingo. Aan de BBQ stond een bestuursduo en bij 

de Bingo uiteraard weer Joost Hoogerbrugge en Jeroen Groen in ’t Wout. 

Van de  
jeugdcommissie
Wat een mooi seizoen hebben we gehad met onze jeugdteams !! Erg 
leuke activiteiten, voor de allerkleinste in december het sinterklaas-
feest en op de 1e zaterdag in januari was er voor alle jeugdteams het 
knakworsttoernooi.
In februari organiseerden we een bingoavond voor de jongens- en 
meisjesteams van de JO15, JO13, JO11 en de MO15,MO11. Voor de 
teams JO17-1, MO15-1,JO13-1 en JO13-2 was er op vrijdagavond 19 
mei in de Kwakel poldersporten. En niet te vergeten op 9 juni moch-
ten de pupillen van de week aantreden voor hun wedstrijd tegen de 
mannen van het 1e team.
Van deze laatste 2 genoemde activiteiten vinden jullie elders in dit 
Siveo Nieuws een leuk verslag terug. 
Eind juni organiseren we nog het slaapfeest voor de JO9, JO11 en 
MO11 teams. Hierover uiteraard meer in het volgende Siveo Nieuws. 
We willen iedereen bedanken die zijn best heeft gedaan om al deze 
activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen. Spelers, leiders, trai-
ners, begeleiders, ouders en iedereen die we eventueel vergeten zijn, 
allemaal erg bedankt voor jullie inzet! 
We hopen volgend jaar ook weer op jullie te kunnen rekenen.
Een nieuw voetbal seizoen betekent ook een nieuwe indeling van de 
jeugdteams. Zo rond de zomervakantie wordt via de Siveo site de 
voorlopige teamindeling bekend gemaakt 
Zoals u gewend bent heeft elk jeugdteam een aanspreekpunt bij de 
jeugdcommissie, voor aankomend seizoen 2017/2018 is de indeling 
als volgt 
Wilco Berghoef, tel 06-26282010,  wilcoberghoef@ziggo.nl, JO 9 
teams 
Jan de Jong, tel 06-83185248, jan.trudy@gmail.com, JO11 teams en de 
JO19 & JO17 teams
Els van Dam , tel 06-48738653, miguelenels@gmail.com,  JO13/ JO15 
teams en de puppy’s
Simone van der Wind, tel 06-34643573, simonevdwind@hotmail.com, 
MO15 & MO13 teams

Corné Kuijer en Bert van der Schee hebben aangegeven om aan het 
einde van dit seizoen te stoppen bij de jeugdcommissie. Wij vinden 
het jammer maar uiteraard respecteren wij jullie besluit .
Corné & Bert bedankt voor jullie inzet, we gaan jullie zeker missen.

Door het stoppen van deze 2 kanjers zijn we voor aankomend seizoen 
als jeugdcommissie nog op zoek naar nieuwe leden! Lijkt het je leuk 
om ons te komen ondersteunen bij het organiseren van de jeugdacti-
viteiten, laat dit aan één van ons weten!!  Als je meer informatie wilt 
over wat de inhoud is, dan staan wij klaar om het een en ander uit te 
leggen.

De jeugdcommissie, 
Jan de Jong
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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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De jeugdtoernooien zitten er weer op voor 2017. Dat ging dit jaar 
niet vanzelf. Het is het jaar van de vele afzeggingen en vooral  “het 
niet reageren op mails”. Ook de nacompetitie speelde ons parten. 
Vanaf september zijn we wekelijks bezig geweest om teams te vinden. 
Uiteindelijk is het JO19-1 toernooi totaal afgelast wegens te weinig 
deelnemers en deed de JO9-1 mee met het JO11-2 toernooi.

Zaterdag 13 mei. Het weer was dreigend dus ook maar de tent opzetten 
uit voorzorg. Uiteindelijk mochten we die dag niet mopperen over het 
weer. Wat kleine druppels en donkere wolken konden ons natuurlijk niet 
echt deren.  Bij het JO13-2 toernooi wisten we dat een team zich laat had 
afgemeld. Er was geen tijd meer om deze op te vullen. Het was dan ook 
zeer vervelend dat ook een ander team niet is komen opdagen. Van de vijf 
geboekte teams hielden we er dus maar drie over. Toen is besloten om een 
eigen toernooi te spelen van 30 minuten. Dit verliep prima. In de pauze 
kon ieder team een spelletje doen aan de zijkant van de kantine. Er was een 
doek met de keeper van FC Utrecht opgehangen. In dit doek zaten 4 gaten. 

als in de middag werd een soccerball verloot. De dames kregen in dit geval 
een roze bal. Na afloop even opruimen en genieten van een lekker biertje.

Zaterdag 27 mei. Dag van de JO11 toernooien. Een rustige dag. Alleen 
spelen op veld 1. Het is stralend weer. Misschien iets te warm. Helaas 
komt één team niet omdat deze zich in de laatste week had afgemeld. Ook 
is er bij de pups onverwachts een afmelding maar doet Kamerik, trouw 
bondgenoot, mee. Dus toch nog 32 spelertjes. Na eerst het speelrooster van 
de JO11-2 te hebben aangepast zijn we gestart met de laatste toernooidag. 
Ook deze dag konden de teams oefenen op het doelschieten of kijken of 
je overweg kon met de mini soccerball. Het was belangrijk om genoeg te 
drinken in de speelpauzes. Na de toernooien werden de scheidsrechters 
weer bedankt voor hun  inzet, de mini soccerball verloot en de prijzen 
uitgereikt. De pups ontvingen een diploma en medaille. Hun dag werd 
afgesloten met een lunch van patat. 

Toen iedereen afscheid nam van elkaar zijn we begonnen alles op te ruimen 
en de boel netjes achter te laten. Ondanks alle afmeldprikkelingen kunnen 
we zeggen dat dit jaar de toernooien goed zijn verlopen en de foto’s van de 
toernooien zijn te zien op onze website. Namens de toernooicommissie 
bedank ik alle vrijwilligers die hebben geholpen bij het opzetten van de 
toernooien en niet vergeten:  ook de bezetting achter de bar, schoonmakers, 
lijntrekkers en vlaggen plaatsers. 

Ton van Westerop

Iedereen kon op het doek schieten en punten halen. Daarnaast een scherm 
met het logo van www.levenindepolder.nl waarvoor je kon oefenen met een 
mini soccerball. Ik was bang dat dit veel te veel tijd zou gaan kosten maar 
de meesten hadden er toch veel moeite mee. Deze bal wordt veel gebruikt 
bij verenigingen als oefening van balbeheersingstechniek. Na afloop werd 
er één bal verloot tussen de teams. Het doelschieten werd gesponsord 
door Aad van Vliet (uw Zegveldse tuinman) en de mini soccerball door 
Rob van Hoogdalem (van www.levenindepolder.nl), waarvoor dank. Om 
de spelletjes in goede banen te leiden vonden we enkele leden bereid om 
deze als stage te begeleiden. Ideaal. Om ook de wedstrijden vlotjes te laten 
verlopen werden weer diverse vrijwilligers gevonden om te fluiten. Ook 
hier zijn we ieder jaar weer zeer dankbaar voor. 

’s Middags vond het toernooi voor de JO15 plaats. Iedereen was aanwezig. 
Omdat de veteranen en het eerste elftal op het eerste veld speelden, werd 
het toernooi gehouden op veld 2. Na afloop van de toernooien werden de 
prijzen uitgereikt en kreeg iedere speler een attentie mee van de Rabobank, 
onze hoofdsponsor. Een uitrekbare bidon.

Zaterdag 20 mei. Het weer bleef redelijk. Alleen in de middag een echt 
buitje. Dit was de dag van de JO9/MO11 en MO15 toernooien. Iedereen 
was aanwezig en dank zij de vrijwilligers stond alles weer paraat. Het 
is een stuk relaxter als alles lekker loopt. Het was wederom druk bij de 
spelletjes die nu werden begeleid door Karlijn van der Horst en Simone 
Balvert. Omdat de MO11 maar met drie teams speelde hebben we 
het wedstrijdschema aangepast. Ieder team speelde nu een uit- en een 
thuiswedstrijd. Hiermee was het toch een vol programma. Na afloop 
was Ruud Kwakkenbos, kantoordirecteur van de Rabobank Rijn en 
Veenstromen, hoofdsponsor van onze toernooien,  weer aanwezig om 
de prijzen uit te reiken. ‘s Middags was het toernooi voor de MO15. Dit 
toernooi werd gespeeld met 4 teams. Wedstrijden van 20 minuten. Dit 
verliep prima en iedereen was lekker bezig. Ook de teams in dit toernooi 
kreeg na afloop hun prijzen en een Rabobank Bidon. Zowel in de ochtend 

Jeugdtoernooien Siveo, 
ondanks tegenslagen,
zeker wel geslaagd !!
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Vrijdag 9 juni werd de inmiddels traditionele wedstrijd tussen de 
pupillen van de week tegen ons eerste elftal afgewerkt. Na een behoorlijk 
regenachtige dag klaarde het aan het einde van de middag gelukkig 
op. Ideaal weer om eerste buiten met elkaar te eten. Op een lege maag 
kan je tenslotte niet goed voetballen. Op het menu stonden dit jaar: 
aardappels, een stukje vlees en een sinaasappeldrankje (lees: patat, 
frikandel/kroket en sinas/cola). 

Nadat iedereen zijn of haar buik(je) had volgegeten werd het tijd om een 
balletje te gaan trappen. Waarschijnlijk vanwege de zenuwen duurde het 
een tijd voordat alle volwassen spelers een shirt hadden gevonden en 
speelklaar waren. Iets later dan gepland kon scheidsrechter Herman Verrips 
de wedstrijd laten beginnen. Na een vroege voorsprong van ons eerste elftal 
kwamen de pupillen sterk terug. Het spel golfde op en neer en de kansen 
volgden elkaar in rap tempo op. Uiteindelijk bleef de teller steken op 5-4 
voor de pupillen. Een terechte winst, zo was de algemene opinie van het 
talrijk aanwezige publiek.

Vrijdagavond 19 mei om 18:15u was het zover. 44 jongens en meisjes van 
de teams JO17-1, MO15-1, JO13-1 en JO13-2 stonden klaar om vanaf 
de Beemd naar De Kwakel te vertrekken. Van 19:00u tot 21:00u stond er 
een avondje vol poldersporten op het programma. Iedereen was in een 
uitgelaten stemming en had er zin in. Het weer was zonnig met her en 
der een wolk.

Na een autorit van 25 minuten kwamen we aan bij Poldersport De Kwakel. 
Alle toestellen stonden al te wachten op het Zegveldse geweld wat ging 
komen. Na een korte uitleg en het doorgeven van de huisregels werden 
de teams ingedeeld. Elk team werd begeleid door een medewerker van 
poldersport De Kwakel. De bedoeling is om bij elk toestel zo snel als 
mogelijk naar de overkant te  komen en droog te blijven. Dit is makkelijker 
gezegd dan gedaan omdat sommigen al kopje onder waren geweest voordat 
ze het eerste toestel hadden afgerond. Het was nog maar half mei dus het 
water was nog niet lekker opgewarmd door de zon. En het moet gezegd 
worden sommige toestellen zijn zo gemaakt dat je wel (bijna) in het water 
moet vallen. Voordat het laatste toestel was afgerond waren de meeste 
kinderen wel een keer in het water gevallen. Voor degene die nog de zin en 
de kracht hadden, was er nog tijd voor de vaste afsluiter: de buikschuifbaan. 
Hier had niet iedereen meer zin in omdat de meesten toch wel verlangden 
naar de warme douche. Zoals altijd waren er wel een paar die het wilde 
proberen. En een enkeling haalde het einde van baan en viel voor de 
zoveelste keer in het water, na het luiden van de bel. Na de warme douche 
en de droge kleding was het tijd voor wat drinken en een zakje chips. 
Hierna was het helaas weer tijd om naar huis te gaan maar niet voordat 
de groepsfoto was gemaakt. Bij deze willen wij alle ouders bedanken voor 
het rijden en begeleiden, zonder jullie zou deze activiteit niet mogelijk zijn 
geweest. Ton, heel erg bedankt voor de vele leuke, mooie, grappige foto’s.  
Alle foto’s zijn te bekijken op www.siveo.nl, onder Foto’s .

Namens de jeugdcommissie, Wilco Berghoef

Na de wedstrijd was het de beurt aan Ivo de Boggende om elke speler/
speelster naar voren te roepen en hem of haar nogmaals even in het 
zonnetje te zetten. De stand van elke wedstrijd, waarbij de betreffende 
pupil aanwezig was geweest, werd genoemd en ook werd gevraagd naar de 
favoriete speler van de desbetreffende pupil. Het viel de verslaggever op 
dat er maar weinig aansprekende resultaten waren geboekt. Nadat iedereen 
aan de beurt was geweest en met een zak snoep was verrast, werd het de 
hoogste tijd om huiswaarts te gaan. De volgende dag stond tenslotte het 
stratenvoetbal op de agenda. Wij denken dat iedereen van een prachtige 
avond heeft genoten. Als laatste willen wij alle mannen van het eerste elftal 
(zowel spelers als staf) bedanken voor hun massale opkomst.

De jeugdcommissie, Corné Kuijer

 

 

De pupillen tegen onze vlaggendragers…..
……. maar eerst eten !! 

Poldersport 2017,
natuurlijk valt er weer veel in het water !!
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Bij aanvang hadden wij een grote wisseling van de wacht. Dragende 
spelers gingen naar de JO15 en er kwamen nieuwelingen vanuit de JO13-
2 erbij. Twee jaar geleden werd de JO13-1 2e in de 5e klasse en vorig jaar 
2e in de 4e klasse. Daarom leek ons vooraf een indeling in de 5e klasse 
logisch op basis van de ingeschatte sterkte. 

De JO13-1 kwam echter verrassend sterk uit de startblokken en eindigde 
afgetekend 2e in de bekercompetitie. Alleen de eerste wedstrijd verloren 
van Alphense Boys JO13-6.

Dit had gelijk een promotie naar de 3e klasse tot gevolg, een niveau waar 
SIVEO JO13 (D) jeugd de afgelopen 10 jaar niet op heeft geacteerd. De 
mannen van de JO13-1 bleven echter verbazen, want ze draaiden bovenin 
de competitie mee en zijn uiteindelijk op een keurige 6e plek geëindigd op 
4 punten van de nummer 2.

Het was iedere week een genot om met jullie op pad te gaan. Uiteraard zijn 
de heren in de kleedkamer nogal druk, maar ze laten tijdens de wedstrijd 
meestal wel hun voeten spreken. In het veld zijn ze een echt team dat elkaar 
aanvult en voor elkaar wil werken, waarbij een ieder zijn eigen specifieke 
kwaliteiten heeft. 

Kampioen worden is niet gelukt, daarvoor zijn er teveel wedstrijden 
gelijkgespeeld. Maar dat neemt niet weg dat er uitstekend is gepresteerd.

Ook buiten het veld zijn jullie een superteam om mee op pad te gaan. 

Het winteruitje (Bowlen en eten bij de Mc) was beregezellig. Met de 
seizoensafsluiting hebben wij dit nog dunnetjes overgedaan met een potje 
voetgolf bij Kameryck en een BBQ bij SIVEO. 

Niels Muit (keeper):  
Niels heeft zich dit seizoen neergezet als een betrouwbare sluitpost. Zijn 
handelsmerk is z’n reflex op de doellijn en daar heeft hij al menig punt mee 
veilig gesteld. Niels is echt gegroeid in het seizoen en weet daardoor zijn 
verdedigers op belangrijke momenten te ondersteunen. 

Brian Koot (verdediger):  
Brian is al jaren een stille kracht tussen de jongens. Brian is een speler 
die niet graag mee naar voren gaat, maar het vooral van zijn spijkerharde 
verdedigende acties moet hebben. Brian is fysiek sterk en stelt al zijn kracht 
in werking om zijn tegenstander met succes de baas te zijn. Daarbij groeit 
zijn inspeelpass met binnenkant voet met de week.

Damian Plomp (verdediger):  
Ook Damian is een ouderwets sterke verdediger. Snelheid compenseert 
hij met zijn fysieke kracht. Damian is in z’n element als hij het duel kan 
aangaan en daarbij komt hij meestal als winnaar uit de strijd. Voor de man 
komen is zijn sterkste punt. 

Daniel Osborne (laatste man/middenvelder): 
Daniel speelt dit jaar voor het eerst bij SIVEO. Hij doet dit echter met 
zo’n flair dat het lijkt of hij z’n hele leven al bij ons voetbalt. Daniel heeft 
een voortreffelijk voetbalinzicht en staat daardoor altijd goed opgesteld. 
Gecombineerd met een enorme drang naar voren is hij één van de 
dragende spelers van het team. Vormt een uitstekende combinatie in de as 
van het veld met Stan en Bart.

Thomas van Dam (verdediger): 
Voor Thomas was het z’n tweede voetbalseizoen. Waar het vorig seizoen 
nog een beetje zoeken was naar zijn positie in het elftal, daar is hij 
inmiddels niet meer weg te denken op de backpositie. Thomas komt zeer 
veel trainen en boekt daardoor enorm veel progressie, zeker ook met 
schieten. Is met zijn uitschuifbare benen een sta in de weg voor menig 
aanvaller.

Stijn Stolwijk (verdediger/middenvelder): 
Stijn kan op meerdere posities uit de voeten, door zijn tomeloze inzet lukt 
hem dat ook met verve. Stijn is een goedlachse kerel met veel bravoure en 
een zeer betrouwbare balveroveraar. De zijkant van het veld bevalt hem wel, 
want daar drijft hij elke tegenstander snel in het nauw. Kan de tegenstander 
zijn wil op leggen als opkomende back of middenvelder.

Vincent Broer (rechter middenvelder/aanvaller): 
Vincent voert al twee jaar de lijst van de trainingsopkomst (samen met 
Stan) aan, Vincent is er in principe dan ook altijd. Als echte rechtspoot 
voelt hij zich op rechts het prettigst. Geef hem niet de ruimte, want daar 
maakt hij feilloos gebruik van. Met een bekeken steekbal of voorzet zet hij 
z’n medespelers met grote regelmaat vrij voor de keeper. 

Mark Bruijn (rechter middenvelder/aanvaller): 
Mark is geen stylist, maar compenseert dat met een uitstekende 
wedstrijdmentaliteit. Ballen die ogenschijnlijk onhaalbaar zijn kan 
Mark promoveren tot een gevaarlijk moment, hij heeft daarbij ook een 
rechtervoet waar hij verwoestend mee kan uithalen. Mark en Vincent 
vullen elkaar daarom op rechts uitstekend aan. Daarnaast is Mark dé 
cornerspecialist die elke hoekschop levensgevaarlijk maakt.

Stan van den Hoeven (centrale middenvelder): 
Stan was voorheen de flegmatieke buitenspeler, maar heeft zich dit seizoen 
ontwikkeld tot onze spelbepalende middenvelder. Hij schuwt de duels 
niet en neemt zijn ploeg op sleeptouw als het even moeilijk gaat. Hij heeft 
het vermogen en inzicht om zich vrij te spelen en vervolgens het spel te 
verdelen. Heeft daarbij een feilloos gevoel om posities over te nemen, als 
Daniel en/of Bart inschuiven. 

Bart Lagerweij (middenvelder/centrale verdediger): 
Bart is de stille motor op het middenveld en als het nodig is een uitstekende 
stand-in als laatste man. Niet groot, maar kopsterk en een echte pitbull, 
daarnaast kleeft die bal soms gewoon aan zijn voeten. Op links is hij 
de balafpakker bij uitstek en hij heeft tevens een feilloos gevoel voor de 
combinatie en legt veel diepgang in ons spel.

Marnix Blonk (linker middenvelder/buitenspeler): 
Marnix is fysiek sterk met een ijzersterk schot in het linkerbeen, heeft 
daarbij als tweebenige altijd nog een extra wapen. Marnix is op zijn sterkst 
als hij in de combinatie door Stan of Bart de diepte in wordt gestuurd. 
Mannetje uitspelen en een strakke voorzet zorgen voor levensgevaarlijke 
kansen. Scoort daarbij met enige regelmaat koppend uit een corner door 
goed voor zijn man te komen.

Job Pak (buitenspeler): 
Job is een beweeglijke buitenspeler. Fysiek moet Job het nog wel eens 
afleggen tegen z’n tegenstanders, maar daar is hij gaandeweg het seizoen 
steeds slimmer in geworden. Hij is soms een beetje dromerig en even later 
weer scherp op een afgeslagen bal. Zijn medespelers houden hem wel 
scherp 

Dawid Gasior (buitenspeler): 
Dawid krijgt als buitenspeler het liefst de bal in de voeten. Moet het 
als jongste speler fysiek nog wel regelmatig afleggen tegen grotere 
tegenstanders. Dawid heeft een uitstekend schot in de voeten en weet in 
het strafschopgebied op de juiste plek te staan. Heeft hierdoor al menig 
doelpuntje mee kunnen pikken.

Lex Hoogeveen (Spits): 
Last but not least is onze oudste speler Lex. Lex is een ouderwetse spits 
en onze topscoorder. Hij moet het niet van zijn snelheid hebben, maar is 
onnavolgbaar op de vierkante meter. Lex is dan ook een echte goalgetter 
met een “neusje” voor het doel. Zijn sterkste punt is afschermen van de bal 
en met de rug naar het doel een kans creëren. Daarbij kan hij ook vanuit 
het niets zelf een kans creëren en feilloos afmaken, kortom onberekenbaar 
want elke bal kan er invliegen.

Mannen bedankt voor een super seizoen,

Eric en Arjen

SIVEO JO13-1 draaide een superseizoen
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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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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 - CVC Reeuwijk 1

26/04-2017

1-6

Klusbedrijf Verhage

Hans v/d Weerd/Linda 
Bakker/ Jan de Jong

Mid/Mid 

Spits

F.C Utrecht

Robin van Persie

Damian Sangers

Erik Streng

Aftrap 

Dat Siveo scoorde 

Ja, zeker eerst langs de 
verdediging geglipt en 
links bij de keeper ge-
scoord 

Voetbal 

Lasagne gemaakt door me 
moeder

Leuke middag gehad/spe-
lers geven wel veel com-
mentaar op de scheids-
rechter

Siveo ‘60 1 - BSC ‘68 1

13/05-2017

1-2

Patrick van den Hoeven 
Transport en Opslag 

Richard Bakker/Hans 
van Eijk

Spits

Verdediger

Ajax 

Cristiano Ronaldo

Gerwin Verlaan

Lucas Vermeij

Scoren bij de tegenstan-
der

Jasper de Kruif schiet in 
eigen doel 

Ja, hard in de linkerhoek 

Computeren/duiken (be-
ginnend jeugdduiker) 

Spinazie & pasta en zalm 

Leuke middag gehad en 
ook nog een mooie bal 
gehad incl handtekenin-
gen v/d spelers 

 
Indy Sangers

 
Christian Bakker

Pupillen van de week

Het weekend van 16 tot en met 18 juni zijn wij naar Texel geweest om 
het seizoen af te sluiten. Gelukkig was de weersvoorspelling goed dus 
waren wij al snel de vakantiemodus. 

Op vrijdag kwam iedereen binnendruppelen en hebben we lekker bij het 
huisje gegeten. Uiteraard konden we dit gezamenlijke moment niet voorbij 
laten gaan zonder onze leidster, Cora, even in het zonnetje te zetten. Bij 
deze nog één keer: Bedankt Cora voor het afgelopen seizoen! 

Op zaterdag was er geen programma. Het weer was fantastisch dus het 
strand kon niet worden overgeslagen. Zo gezegd, zo gedaan. Volleybalnetje 
opgezet en een hele dag genieten op het strand.  In de avond nog even een 
balletje geworpen, want de bal blijft belangrijk voor de dames en daarna 
uiteraard gelijk naar bed….. ☺ 

Zondag was er een activiteit georganiseerd. Zoals deze foto al doet 
vermoeden zijn de buikspieren goed getraind. Was het niet door het 
voetballen, dan wel door het lachen. Moe maar heerlijk ontspannen de 
boot terug naar het vasteland gepakt en thuis heerlijk in onze eigen bedjes 
geslapen. (Hopelijk voor iedereen wat meer dan op Texel.) 

We hebben genoten van een fantastisch weekend. Namens alle dames 
bedankt voor het regelen dames van de organisatie. 

De Siveodames 

Siveodames  
maken Texel  
onveilig



3130 SIVEO NIEUWS
2017/2

SIVEO NIEUWS
2017/2

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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