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van de redactie
In wat voor heerlijke ambiance heeft 
de activiteitencommissie ons laten 
genieten van het Sivestival, nu al een 
helemaal vertrouwde opening van 
het seizoen op de Beemd. Zoals het 
Stratenvoetbal het seizoen afsluit, zo 
sfeervol weet de harde kern van de 
activiteitencommissie met het Sives-
tival een start te geven voor alles wat 

ook maar iets heeft met geel-blauw. Zij wisten zelfs de bepaald 
niet geliefde weerselementen te weerstaan. Een grote pluim aan 
deze vooral ook nog jonge Siveogarde is zeer op zijn plaats.

En dan is natuurlijk ook iedereen al weer warm gelopen voor 
het nieuwe voetbalseizoen. Dat geldt in het bijzonder voor onze 
vlaggendragers die er alweer aardig wat wedstrijden hebben 
opzitten, zoals de potjes om de RTV Lokaal bokaal en de beker-
wedstrijden. Unieke gelegenheden voor onze nieuwe hoofd-
coach Björn van Muylwijk om het potentieel in ons cluppie eens 
compleet gade te slaan. In dit Siveo Nieuws maken we nader 
kennis met Björn en zetten we, zoals gebruikelijk, ook de nieuwe 
tegenstanders van Siveo-1 in de picture. We weten dat velen dat 
op prijs stellen en deze openingseditie als een soort bewaarnum-
mer bij de hand houden. Of bijvoorbeeld  in hun auto hebben 
liggen; makkelijk op weg naar de uitduels.

Voor deze editie had Margriet Vermeij weer een leuk babbeltje 
met een zeer betrokken Siveoman, namelijk Bastiaan Brak. We 
kennen hem niet alleen als één van de steunpilaren van Siveo-1, 
maar ook als de dragende persoon achter de Siveo website en de 
Twitter- en Facebookpagina’s. In het huidige digitale tijdsbestek 
zijn dat toch heel belangrijke communicatiemiddelen.

Verder in dit Siveo Nieuws onder meer:
- activiteiten op de Beemd tijdens de zomerstop;
- leuke uitjes bij de jeugd, als een soort afsluiting van het  
afgelopen seizoen; 
- de nieuwe indelingen van de jeugdteams, met alle informatie 
over trainingen, leiders, enzovoorts.

Wij wensen jullie allemaal een heel fijn en sportief (en graag ook 
heel betrokken) seizoen 2017-2018 toe. 

Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

 Deadline volgende inleverdatum:
 1 december 2017

van de voorzitter
Na een zomerstop in de maand 
juli is het altijd weer heerlijk om 
een start te maken met het nieuwe 
seizoen. Bij de verspreiding van 
deze uitgave zal de competitie 
inmiddels al gestart zijn voor alle 
elftallen.Voor het eerste elftal staat 
een nieuwe trainer, dus ook nieuwe 
inzichten. Ook dit jaar heeft SIVEO 

weer mee mogen doen met de RTV Lokaal bokaal, georgani-
seerd door RTV Lokaal Nieuwkoop. Een uitstekend georgani-
seerd toernooi met allemaal regioteams. Hierdoor hebben we 
vriendschappelijk alweer enkele leuke derby’s gespeeld en veel 
bekende gezichten weer mogen begroeten. Ondanks een nog 
sterk wisselende formatie is er toch een verdienstelijke 3e plaats 
behaald. Deze regionale opzet is tevens een opmaat voor de 
competitie waarin SIVEO is ingedeeld met enorm veel regio-
clubs. Komend seizoen mogen wij ook een zaterdagse nieuwko-
mer verwelkomen op de Beemd en zullen we de degens kruisen 
met sc Woerden. Kortom een competitie om naar uit te zien en 
hopelijk vinden vele SIVEO supporters ook dit jaar weer de weg 
naar de Beemd.

Met dit nieuwe seizoen zijn tevens enkele grote veranderingen 
door de KNVB ingevoerd. Zo speelt de JO9, onze allerjongste 
jeugd, dit jaar op veel kleinere velden met aangepaste spelregels. 
De eerste geluiden van begeleiders en ouders zijn zeer positief, 
de kinderen hebben veel meer balcontact en doen actiever mee 
aan het voetbalspelletje. Het zal velen niet ontgaan zijn dat op 
het trainingsveld een speciaal JO9 veld is uitgezet. Wees bij de 
trainingen zuinig op dit veldje, zodat de JO9 zo lang mogelijk 
van dit veld kan genieten. Daarnaast is de invoering van de 
wedstrijdzaken App een feit. Digitale wedstrijdformulieren met 
sportlink zijn alweer verleden tijd en inmiddels vervangen door 
een App op je smartphone of tablet. Voor de één een zegen, voor 
de ander is het enorm wennen. Feit is dat iedere leider (JO13 en 
hoger) teammanager is gemaakt in het systeem en geïnstrueerd 
is om de wedstrijdformulieren te verwerken. Dit systeem heeft 
uiteraard kinderziektes en bij deze vraag ik dan ook van een 
ieder begrip voor de situatie, bij zowel thuis- als uitwedstrijden, 
als de digitale omgeving even niet zo soepel werkt als verwacht. 
De echte kick-off van het seizoen was ook dit jaar weer het 
SIVESTIVAL. De activiteitencommissie was er wederom in 
geslaagd om het feest tot een grandioos succes te maken. Het 
festival was meer dan geslaagd en bij deze de complimenten aan 
de dames en heren van de activiteitencommissie!

Rest mij nog iedereen een sportief en plezierig voetbalseizoen te 
wensen en noteer alvast donderdag 5 oktober in je agenda voor 
de ledenvergadering.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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Het zat de activiteitencommissie bepaald niet 
mee in de aanloop naar het 2e Sivestival. De 
weersvoorspellingen werden alsmaar slechter en 
op de vrijdag voor het evenement kwam het met 
bakken uit de lucht. Het was de aanleiding om 
de knoop door te hakken. Het Sivestival werd 
verplaatst naar de trainingshal maar dat vereiste 
uiteraard nogal wat improvisatievermogen. Het 
deerde de mensen niet en met veel elan deed de 
activiteitencommissie haar naam volledig eer 
aan. Een fraai ingerichte hal ademde de sfeer van 
“FULL MOON” en er werd een prachtig podium 
vervaardigd waarop de artiesten zich volledig 
konden thuis voelen en uitleven. En die maakten 
het vervolgens ook volledig waar. Heel het geel-
blauwe cluppie ging uit haar dak en de Beemd 
was op die zaterdagavond de 9e september een 
waar eldorado voor de festivalgangers. Een grote 
pluim voor de organiserende activiteitencom-
missie en iedereen die heeft meegeholpen aan 
deze grootse seizoenopening. Met uiteraard ook 
veel dank aan de sponsors.

Dick van den Hoeven

Volgende festiviteit 
De volgende festiviteit van de activiteitencommissie staat gepland op 
zaterdag 4 november. Voor de competitie ontvangt Siveo dan voor het 
eerst in de geschiedenis SC Woerden. Veel geel-blauwen kijken reikhalzend 
uit naar deze derby met de blauw-witten. Rond het duel zal de activiteiten-
commissie een heel toepasselijke muzikale omlijsting creëren.

Algemene Ledenvergadering 
Op donderdagavond 5 oktober houdt Siveo de Algemene Ledenver-
gadering. Houdt die avond vrij om mee te praten en mee te beslissen over 
het wel en wee bij Siveo. De agenda verschijnt uiteraard op de website.

Björn van Muylwijk, 
onze nieuwe hoofdtrainer!

In augustus is hij gestart bij ons cluppie, de nieuwe hoofdtrainer Björn 
van Muylwijk. Een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met de 
man die weliswaar debuteert als hoofdtrainer maar die wel al een schat 
aan trainerservaring heeft.

Björn is een geboren Groninger maar woont al heel lang in Nieuwegein, 
samen met zijn echtgenote en een tweeling van 11 jaar. De beide jongens 
voetballen bij het cluppie waar de inmiddels 47-jarige van Muylwijk zijn 
sporen heeft verdiend, namelijk bij JSV Nieuwegein. Hij traint daar ook nog 
één keer per week het team van zijn kinderen.  Björn is in het dagelijks le-
ven werkzaam als verkoper/adviseur (buitendienst) van horecakeukens. Hij 
heeft daarbij onder meer zaken gedaan met het in de Milandhof gevestigde 
restaurant Spies en Spijs en hield prettige gevoelens over aan de contacten 
met bedrijfsleider Lauw Uittenbogaard. En hij leerde bij die contacten ook 
ons dorpje dus al een beetje kennen. Björn stopte op 34-jarige leeftijd met 
voetballen omdat het trainersvak hem bijzonder aansprak. Via de Trai-
nerscursussen TC3 en TC2 pakte hij de vereiste papieren en ging hij aan 
de slag bij de jeugd van JSV Nieuwegein. Zowel bij die club als bij Desto 
trainde hij de hoogste juniorengroepen om vervolgens de reserves van JSV 
Nieuwegein onder zijn hoede te nemen. Die bracht hij in twee jaar tijd van 
de 3e klasse naar de 1e klasse. En in de 1e klasse streed hij afgelopen met 
onder meer IJsselmeervogels 2 om de kampioenstitel, een uiterst mooi 
resultaat en toch welkome ervaring. Björn vond het tijd om een vervolgstap 

te zetten en kwam op die wijze uit bij Siveo. Zijn eerste indrukken zijn zeker 
positief. Hij meent zijn weg al aardig gevonden te hebben en heeft ook geen 
noemenswaardige problemen ondervonden van het feit dat er juist in deze 
periode nog even geen leider beschikbaar was. Dat is volgens Björn door 
de TC netjes opgevangen en vervolgens is hij inmiddels blij met de entree 
en bijstand van Tommie Muller. Ook op voetballend gebied heeft Björn al 
heel aardig zicht op hetgeen er bij ons cluppie rondloopt. Hij heeft de eerste 
weken heel veel spelers op laten draven in het standaardteam en daarbij 
met name ook bewust veel jeugd betrokken.  Het inpassen van jeugd ziet 
hij vooral als een uitdaging. Dat moet volgens hem voor een vereniging als 
Siveo ook echt belangrijk zijn. Over de wijze van spelen heeft hij ook een 
uitgesproken mening. “Ik wil meer van achteruit gaan voetballen en via 
de middenvelders en aanvallers tot leuke aanvallen komen. De achterste 
middenvelder krijgt daarbij een belangrijke rol”. Björn plaatst daarbij wel 
een belangrijke kanttekening dat de jongens echt moeten meedenken. “Het 
moeten niet allemaal ideale schoonzonen zijn, en daarom lok ik nogal be-
wust wat pittiger reacties uit”. Vragend naar het verwachtingspatroon voor 
het komende seizoen mijdt Björn een voorspelling op de ranglijst. “Laten 
we eerst zorgen om leuk te gaan voetballen, vertrouwen te krijgen, en dan 
kunnen we na een paar competitieduels eens verdere plannen maken”. Veel 
succes Björn…. En natuurlijk ook de jongens! 

Dick van den Hoeven
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Volop streekderby’s 
voor Siveo-1
Zelden is de competitie zo streekgebonden geweest als die van  
het komende seizoen 2017-2018. Zo’n tiental tegenstanders zou-
den gewoon op de fiets te bezoeken zijn. En dat levert niet alleen 
heel interessante maar ongetwijfeld ook sfeervolle duels op.  
En laten we dit keer maar niet over de kanshebbers op de top-
posities filosoferen. De praktijk gaat het uitwijzen. Zijn het weer 
de vertrouwde ploegen die tussen de 3e en 4e klasse heen en weer 
plegen te varen? Of krijgen we nu juist verrassingen van teams die 
nogal wat nieuw bloed hebben verkregen (bijv. Aarlanderveen of 
SPV’81) of geheel nieuw zijn in deze afdeling (bijv. Woerden)? 

Wedstrijdprogramma seizoen 2017-2018

23 september 2017 NSV ‘46  - Siveo ‘60 
30 september 2017 Siveo ‘60  - Rijnstreek 
7 oktober 2017 Kamerik  - Siveo ‘60 
14 oktober 2017 Siveo ‘60 - Aarlanderveen 
21 oktober 2017 Siveo ‘60 - Linschoten 
28 oktober 2017 Floreant  - Siveo ‘60 
4 november 2017 Siveo ‘60 - Woerden
11 november 2017 Inhaalprogramma   
18 november 2017 SPV ‘81  - Siveo ‘60 
25 november 2017 Siveo ‘60  - Zevenhoven 
2 december 2017 Rohda ‘76  - Siveo ‘60 
9 december 2017 Woubrugge  - Siveo ‘60 
16 december 2017 Siveo ‘60 - Sportief 
13 januari 2018 VRIJ  
20 januari 2018 VRIJ  
27 januari 2018 Moerkapelle   - Siveo ‘60
3 februari  2018 Siveo ‘60 - NSV ‘46 
10 februari 2018 Aarlanderveen  - Siveo ‘60 
17 februari 2018 Siveo ‘60  - Kamerik 
24 februari 2018 Inhaalprogramma  
3 maart 2018 Inhaalprogramma  
10 maart 2018 Woerden  - Siveo ‘60 
17 maart 2018 Siveo ‘60  - Floreant 
24 maart 2018 Linschoten   - Siveo ‘60
31 maart 2018 Siveo ‘60   - SPV ‘81 
7 april 2018 Rijnstreek  - Siveo ‘60
14 april 2018 Siveo ‘60  - Moerkapelle 
21 april 2018 Siveo ‘60  - Rohda ‘76 
28 april 2018 Inhaalprogramma 
5 mei 2018 Inhaalprogramma
12 mei 2018 Zevenhoven  - Siveo ‘60 
19 mei 2018 Sportief 1  - Siveo ‘60 
26 mei 2018 Siveo ‘60 1  - Woubrugge

      thuiswedstrijd

4e Klasse C
We gaan het allemaal beleven in de  
4e klasse C, waarin Siveo samen  
komt met de volgende teams. 

Aarlanderveen 

Floreant 

Kamerik 

Linschoten 

Moerkapelle 

NSV ‘46 

Rijnstreek 

Rohda ‘76 

Sportief 

SPV ‘81 

Woerden 

Woubrugge 

Zevenhoven

AARLANDERVEEN  

Sportpark Polderpark, Aarlanderveenseweg 1, 2445 AARLANDERVEEN (Tel. 0172-573150).
Opgericht: 19-04-1966.
Shirt: groen-wit, Broek: wit, Kousen: wit.
Aanvangstijd: 14.30.
http://www.svaarlanderveen.nl 

Aarlanderveen is een alom bekende tegenstander. De groen-witten hebben na een wat mindere periode de 
opgaande lijn weer wat te pakken. Dat is mede te danken aan wat toeloop van spelers buiten het Veense. Ook dit 
seizoen krijgt het weer versterking via Robbie Nagtegaal, Jimmy Nieumeijer (beiden Alphen), Elias Karmiris (ARC 2) 
en Kafel Voorn (Alphense Boys). Eerder kwam ook oud-profvoetballer Mike Busse al over. 
Aarlanderveen heeft voor dit seizoen vier seniorenteams, waarvan de reserves inmiddels ook weer wat uit het dal 
zijn geklommen en nu bij onze reserves zijn ingedeeld. In de jeugd is het nog wel mager bezet, met uitsluitend een 
enkel team in de leeftijdscategorieën t/m 11 jaar. 
De van Kouderkerk afkomstige trainer Arjen Linstra gaat met de Veners het 4e seizoen in. Het zal ons niet verbazen 
als Aarlanderveen door de nieuwe aanloop de opgaande lijn kan voortzetten en zich dit seizoen in het linkerrijtje kan 
gaan begeven.

Vorige seizoenen:
2016/2017 4e klas  Plek 9
2015/2016 4e klas  Plek 10
2014/2015 4e klas  Plek 10 
2013/2014 4e klas  Plek 11 
2012/2013 4e klas  Plek 12 

FLOREANT   

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

Floreant is met ons afgedaald naar de 4e klasse en dat kwam vooral omdat de boomkwekers een belabberde 2e 
seizoenshelft afwerkten. De Boskopers hebben zes seniorenteams op zaterdag en daarnaast nog vier recreatieve 
teams op zondag. De zaterdagreserves zijm afgelopen seizoen ook gedegradeerd, van de 2e klasse naar de 3e 
klasse. Floreant heeft een grote jeugdafdeling met twee teams in de JO19; die komen uit in Groep 2 en Groep 4.
De hoofdtrainer Ron Bentvelzen gaat bij de Boskopers zijn tweede seizoen in. Feitelijk zou Floreant,  dat de 
afgelopen jaren notabene regelmatig heeft meegestreden om een plek in de 2e klasse (onder meer via de 
nacompetitie), zich moeten mengen in de strijd om de kampioenstitel. 

Vorige seizoenen:
2016/2017 3e klas  Plek 11 (Nacompetitie met degradatie)
2015/2016 3e klas  Plek 10 
2014/2015 3e klas  Plek 3  (Nacompetitie, geen promotie)
2013/2014 3e klas  Plek 8 
2012/2013 3e klas  Plek 2  (Nacompetitie, geen promotie)

Arjen Linstra

Ron Bentvelzen

	  

	  

	  

KAMERIK  

Sportpark Mijzijde, Overstek 2 A, 3471 EJ KAMERIK (Tel. 0348-401906)
Opgericht: 12-03-1946
Aanvangstijd: 15.00
Shirt: blauw-wit, Broek: zwart, Kousen: blauw 
http://www.vvkamerik.nl  

Leuk dat ook Kamerik weer binnen onze competitie is gekomen. De derby’s mogen dan weleens wat beladen zijn, 
zij leveren toch vaak ook spannende en sfeervolle duels op. Kamerik heeft in omvang een vereniging die goed 
vergelijkbaar is met Siveo. Zij beschikken over vier seniorenteams en het reserveteam komt uit in de 5e klasse bij 
Siveo 3. De Utrechtse trainer Patrick de Ruijter gaat zijn 4e seizoen in bij de blauw-witten. Kamerik kende een heel 
grillig laatste seizoen. De eerste seizoenshelft was belabberd maar in de slotfase wist het zelfs nog een plek in de 
nacompetitie te veroveren. Als het die lijn doorzet zien we ze in ieder geval terug in het linkerrijtje.

Vorige seizoenen:
2016/2017 4e klas Plek 10 (Nacompetitie, geen promotie)
2015/2016 4e klas Plek 8
2014/2015 4e klas Plek 5 
2013/2014 4e klas Plek 6 
2012/2013 3e klas Plek 13 (Nacompetitie met degradatie)
  

Patrick de Ruiter
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LINSCHOTEN   

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

Linschoten heeft in de nacompetitie uiteindelijk toch het loodje moeten leggen en is met Siveo afgedaald naar de 
4e klasse. De rood-witten hebben drie seniorenteams en een veteranenteam. De reserves zitten bij Siveo-4 in de 
5e klasse. De JO19 speelt redelijk op niveau, namelijk in Groep 2. Onder leiding van hoofdcoach Cor Stoof heeft 
Linschoten de laatste seizoenen bepaald niet slecht gepresteerd. Onder leiding van de nieuwe hoofdcoach, oud 
profvoetballer, Ben Rietveld zal het ongetwijfeld willen meestrijden om de kopposities. De in Woerden woonachtige 
Rietveld zal het dan wel moeten doen zonder de snelle spits Jonathan Antonio (vertrokken naar Benschop) en de 
42-jarige back Senol Demirbas, die verrassend met Cor Stoof vertrok naar Sportief. 

Resultaten
2016/2017 3e klas Plek 12 (Nacompetitie met degradatie) 
2015/2016 4e klas Plek 4   (Nacompetitie met promotie)
2014/2015 4e klas Plek 9 
2013/2014 4e klas Plek 10 
2012/2013 4e klas Plek 12 

Ben Rietveld

	  

	  

RIJNSTREEK  

Sportpark Rijnstreek, Weijpoort 24 A, 2415 BW NIEUWERBRUG AAN DEN RIJN (Tel. 0348-688584) 
Opgericht: 10-06-1948
Shirt: rood, Broek: zwart, Kousen: rood
Aanvangstijd: 14.30
http://www.vvderijnstreek.nl  

Waar Rijnstreek in het (verre) verleden nogal eens voor verrassingen heeft kunnen zorgen, kan het de laatste 
seizoenen niet echt meer veel potten breken. Het is zelfs wat moeizaam om een representatief elftal op de been 
te brengen. Bij de senioren heeft het nog maar twee teams in competitie (plus een veteranenteam). De reserves 
spelen in de 6e klasse. De Nieuwerbruggers beschikken ook niet over een A-juniorenteam. 
Wim Dullemond gaat met Rijnstreek zijn tweede seizoen in en zal wellicht tevreden (moeten) zijn als hij uit de buurt 
van de rode lantaarn kan blijven. 

Vorige seizoenen:
2016/2017 4e klas  Plek 14
2015/2016 4e klas  Plek 12
2014/2015 4e klas  Plek 14 
2013/2014 4e klas  Plek 13 
2012/2013 4e klas  Plek 8 

ROHDA ’76  

Sportpark Broekvelden, Broekveldselaan 2, 2411 NL BODEGRAVEN (Twewl. 0172-614959)
Opgericht: 21-04-1976 
Shirt: blauw, Broek: wit, Kousen: blauw
Aanvangstijd: 14.30
http://www.rohda76.nl 

Hoewel Rohda voor ons bepaald geen onbekende tegenstander is, dateren de laatste wedstrijden tegen de 
Bodegravers toch al weer van wat seizoenen geleden. Dat komt mede omdat de blauw-witten vele jaren in de 3e 
klasse hebben gebivakkeerd. Het is zelfs nog niet zolang geleden dat in de nacompetitie werd gestreden om een 
plek in de 2e klasse. 
Rohda is een grote vereniging met acht seniorenteams. Het reserveteam  reikt echter niet verder dan de 4e klasse 
en is dit jaar ingedeeld bij onze reserves. De Bodegravers beschikken over twee teams in de JO19, waarvan de 
JO19-1 uitkomt in de 1e klasse. 
De eindverantwoordelijke technische man bij de Bodegravers is Boris van Es gebleven. Hij gaat zijn vierde seizoen 
in. Rohda zou een potentieel moeten hebben om mee te kunnen draaien om de bovenste plaatsen.

Vorige seizoenen:
2016/2017 4e klas  Plek 2 (Nacompetitie, geen promotie) 
2015/2016 3e klas  Plek 14 (Degradatie)
2014/2015 4e klas  Plek 3 (Nacompetitie met promotie) 
2013/2014 3e klas  Plek 13 (Degradatie) 
2012/2013 3e klas  Plek 3 (Nacompetie, geen promotie) 

MOERKAPELLE   

Sportpark De Wilde Veenen, Windvaan 2, 2751 ES MOERKAPELLE (Tel. 079-5933000)
Opgericht:  01-09-1929
Shirt: wit-blauw, Broek: wit, Kousen: blauw. 
Aanvangstijd: 14.30
http://www.vvmoerkapelle.nl  

Moerkapelle heeft betere tijden meegemaakt dan de afgelopen seizoenen. Het was gebruikelijk dat de wit-blauwen 
bivakkeerden bovenin de 4e klasse of onderin de 3e klasse. Daar kwamen zij de laatste seizoenen helemaal niet 
meer aan toe; hun rol bleef beperkt tot het rechterrijtje. Met een mooie accommodatie beschikt Moerkapelle over 
vier seniorenteams, waarvan het reserveteam uitkomt in de 4e klasse. Het A-juniorenteam acteert in Groep 3. 
Hoofdtrainer is de in de omgeving bepaald niet onbekende John de Vries. Hij nam halverwege het seizoen 
2015/2016 het roer over van Stuart Bergen. Aangezien er geen grote spelersmutaties hebben plaatsgevonden lijkt 
voor de wit-blauwen geen grote rol weggelegd. Overigens heeft de goalie Patrick Slinderland eind vorige seizoen op 
45-jarige leeftijd afscheid genomen van prestatief voetbal.

Vorige seizoenen:
2016/2017  4e klas  Plek 12
2015/2016  4e klas  Plek 9
2014/2015  4e klas  Plek 8 
2013/2014  4e klas  Plek 8 
2012/2013  4e klas  Plek 3 (Nacompetitie, geen promotie) 

Wim Dullemond

Boris van EsJohn de Vries

	  

	  	  

SPORTIEF     

Sportpark Govert van Tilburg, Floraweg 1, 2432 CD NOORDEN (Tel. 0172-408411). 
Shirt: wit/horizontale groene strepen, Broek: wit, Kousen: wit/horizontale groene strepen.
Aanvangstijd: 14.30.
Opgericht: 28-05-1960.
http://www.sportiefvoetbal.nl   

Natuurlijk is het leuk dat de derby’s tegen Sportief ook weer op het programma staan. De ploeg uit Woerdense 
Verlaat is altijd onberekenbaar. Hun vereniging blijft echter wat krimpen. Naast de drie seniorenteams beschikken 
de wit-groenen in de jeugd nog slechts over één juniorenteam, de JO13. De reserves van Sportief zijn wel weer 
in de 4e klasse ingedeeld en komen uit in de afdeling bij de Siveoreserves. Bij Sportief hebben er wel weer wat 
mutaties plaatsgevonden. Daan Koot en Roy Fransen zijn beiden teruggekeerd naar NSV en Raymond Wens is 
met trainer Chris Snatersen overgestapt naar Zevenhoven. Daar staat tegenover dat er ook weer wat NSV’-ers bij 
Sportief zijn beland. De van Linschoten afkomstige trainer Cor Stoof heeft ook de 42-jarige back Senol Demirbas 
meegebracht. 

Vorige seizoenen:
2016/2017 4e klas  Plek 6
2015/2016 4e klas  Plek 5
2014/2015 4e klas  Plek 8 
2013/2014 3e klas  Plek 13 (Degradatie)  
2012/2013 4e klas  Plek 4 (Nacompetitie met promotie) 
  

NSV ‘46    

Sportpark De Koet, Gerberastraat 1,  2431 XM NOORDEN  (0172-408322). 
Shirt: wit, Broek: rood, Kousen: rood.
Aanvangstijd: 14.30.
Opgericht: 06-05-1946.
http://www.nsv46.nl  

NSV heeft enkele jaren geleden met de selectieteams de overstap gemaakt van het zondagvoetbal naar de 
zaterdag. Op zondag zijn nog altijd 2 recreatieteams actief. De zaterdagtak wist als snel promotie naar de 3e klasse 
af te dwingen maar dat was van korte duur. Afgelopen seizoen moest in de 4e klasse genoegen genomen worden 
met een 5e plaats. Zowel het 2e als 3e elftal voetbalt in de 4e klasse, NSV 3 bij onze reserves. De A-junioren treffen 
ook onze A-junioren in groep 4. 
Dennis van der Ing is als hoofdtrainer verbonden gebleven aan NSV en gaat daarmee zijn tweede seizoen in. NSV 
zou zich in deze afdeling in de kopgroep moeten kunnen plaatsen.

Vorige seizoenen:
2016/2017  4e klas  Plek 5
2015/2016  3e klas  Plek 13 (degradatie)
2014/2015  4e klas  Plek 1 (kampioen)   

Cor StoofDennis van der Ing
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Wedstrijden Siveo-1 seizoen 
2016-2017 (met speelminuten)

Erik Streng 25 
Wesley Voorend 25
Sjoerd Blonk 24
Danny Groenendijk  21
Marc Hageman 21
Patrick de Jong  21
Bastiaan Brak 19
Gert Jan Brak 19
Stephan Voorend 19
Jasper de Kruijf 18
Gerwin Verlaan  18
Ivo de Boggende  16
Luuk Blonk 15
Perry Bunnik 13
Jasper Stolwijk  13
Stef Kuijer 11
Erik Verlaan  11
Martijn Verlaan 9
Perry Voorend 8
Jurn van den Hoeven 5
Pim van Oostrum 5
David Vermeij  5
Mathijs Brak 3
Wilbert Kastelein 3
Frank van der Vaart 3
Dave Verhoef 2
Stan Markman 1
Justin Verkerk  1
Lucas Vermeij 1
Mike Voorend  1
Mark Wiegeraad 1

Doelpunten Siveo-1 
seizoen 2016-2017

Gerwin Verlaan 9
Wesley Voorend  5
Luuk Blonk  4
Danny Groenendijk 4
Stef Kuijer 2
Jasper Stolwijk 2
Erik Verlaan 2
Martijn Verlaan  2
Gert Jan Brak 1
Perry Bunnik 1
Erik Streng 1

Wedstrijden Siveo-1
allertijden

1 Hans Verhage 394
2 Gijs Breedijk 368
3 Martin van den Hoeven 333
4 Bennie Muller 303
5 Martin Muller 297
6 Stef Kuijer 279
7 Arjan Ton 274
8 Ivo den Boggende 250
9 Jeroen Didden 247
10 Martin Verhage 243
11 Jan de Kruijf 238
12 Cees Methorst 236
13 Mark Wiegeraad 226
14 Dick van den Hoeven 219
15 Erik Streng 217
16 Peter de Jong 215
17 Rijk Verkerk 208
18 Ronald de Jong 200
19 Arnold Beiboer 190
20 Frank van der Vaart 187

Topscorers Siveo-1 
allertijden

1 Stef Kuijer 178
2 Gijs Breedijk 155
3 Cees Methorst 118
4 Martin Verhage 82
5 Ronald de Jong 63
6 Jeroen Didden 58
7 Cok Berkelaar 51
8 Fred Verhage 51
9 Cees Kuijer 45
10 Martin Muller 44
11 Gijs Wijman 42
12 Gert Groenendijk 41
13 Wim de Kruijf 37
14 Corné Kuijer 37
15 Marc van Amerongen 35
16 Sean Beukers 32
17 Dick van den Hoeven 31
18 Rijk Verkerk 30
19 Frank van der Vaart 29
20 Mark Wiegeraad 29

	  

ZEVENHOVEN 

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

Opvallend was het dat Zevenhoven voor de tweede achtereenvolgende keer met rechtstreekse degradatie werd 
geconfronteerd. Rond de eeuwwisseling acteerden de geelroden zelfs een paar seizoenen in de 1e klasse, een 
uitermate mooi niveau. Maar aan dat glorieuze tijdperk is dus definitief een einde gekomen. Zevenhoven heeft vijf 
seniorenteams. De reserves spelen nog wel op niveau, namelijk in de 2e klasse. Ook het JO19-team komt uit in de 
2e klasse. De technische staf is bij Zevenhoven opnieuw gewijzigd. De Alphenaar Chris Snatersen is overgekomen 
van Sportief en met hem is ook aanvoerder Raymond Wens uit Woerdense Verlaat meegekomen. Daar staat 
tegenover dat er nogal wat oudgedienden uit de Zevenhovense selectie zijn gestopt of lager zijn gaan voetballen. 

Resultaat
2016/2017 3e klas 14 (Degradatie)
2015/2016 2e klas 13 (Degradatie)
2014/2015 2e klas 10 
2013/2014 2e klas 11 (Handhaving via nacompetitie)    
2012/2013 2e klas   8 

S.C. WOERDEN  

Sportpark Woerden, Steinhagenseweg 7, 3446 GP WOERDEN (Tel. 0348-415757).
Shirt: blauw-wit, Broek: wit-blauw, Kousen: blauw met witte boord. 
Aanvangstijd: 14.30
Opgericht: 02-05-1919.
http://www.scwoerden.nl     

Grootste verrassing in deze afdeling is ongetwijfeld de nieuwkomer Woerden. Bijna een eeuw speelden de 
roemruchte blauwwitten op zondag, en ook de laatste tijd bepaald nog op een hoog niveau; laatstelijk namelijk in 
de eerste klasse. Het roer is echter omgegooid en de prestatieteams stappen over naar de zaterdag. Een bijzonder 
interessante ontwikkeling en we kijken uiteraard uit naar de duels tegen de Woerdenaren, die overigens beschikken 
over een prachtige accommodatie in de wijk Snel en Polanen. Woerden heeft dit seizoen twee prestatiegerichte 
teams op zaterdag en vier recreatieteams op zondag. De zaterdagreserves spelen in de 4e klasse en ontmoeten 
daarin ook onze reserves. De blauwwitten beschikken over een grote jeugdafdeling, met onder meer twee JO19-
teams. De JO19-1 komt uit in de 1e klasse, terwijl de JO19-2 is ingedeeld bij Siveo JO19 in Groep 4. 
De technische leiding is bij Woerden het nieuwe seizoen in handen van een duo, namelijk Marco Gerling en Roald 
Blok. Ze komen beiden vanuit een jarenlange ervaring in de eigen jeugdafdeling.

Vorige seizoenen (zondagafdeling):
2016/2017 1e klas  Plek 8
2015/2016 1e klas  Plek 10
2014/2015 1e klas  Plek 7  
2013/2014 2e klas  Plek 1 (Kampioen met promotie) 

Chris Snatersen

Marco Gerling en 
Roald Blok

	  

	  

WOUBRUGGE    

Sportpark Bateweg Noord,  Bateweg 76, 2481 AN WOUBRUGGE (Tel. 0172-518754) 
Shirt: wit/groen/wit, Broek: zwart, Kousen: groen
Aanvangstijd: 14.30
Opgericht: 24-07-1946
http://www.vvwoubrugge.nl    

De wedstrijden tegen Woubrugge vormden in het verleden spannende en boeiende duels. Net als Siveo streed ook 
Woubrugge jarenlang om een plek in de 3e klasse. Het bereikte daartoe ook regelmatig de nacompetitie. De laatste 
jaren is Woubrugge echter wat teruggezakt, met name het afgelopen seizoen toen in de vreemde Haagse regio 
met een achtste plek genoegen genomen moest worden. Woubrugge is als vereniging goed vergelijkbaar met de 
onze. Ook zij hebben vijf seniorenteams en hun reserves komen ook uit in de 4e klasse (overigens niet bij Siveo 
2). De JO19 speelt in Groep 4. Als technisch leider is Koos Disseldorp aan het roer gebleven. Hij nam de scepter 
halverwege het afgelopen seizoen over van Jur Geus. 

Vorige seizoenen:
2016/2017 4e klas  Plek 8
2015/2016 4e klas  Plek 6
2014/2015 4e klas  Plek 2 (Nacompetitie, geen promotie) 
2013/2014 4e klas  Plek 4 (Nacompetitie, geen promotie) 
2012/2013 4e klas  Plek 2 (Nacompetitie, geen promotie) 
  

Koos Disseldorp

	  

SPV ‘81  

Sportpark SPV, Noordzijdseweg 97 A, 3415 RA POLSBROEK, (Tel. 0182-309604).
Shirt: groen-wit, Broek: wit, Kousen: groen-wit. 
Aanvangstijd: 14.30
Opgericht: 01-05-1981.
http://www.spv81.nl 

SPV hebben we al wat jaren niet meer ontmoet, voor het laatst in het seizoen 2013/2014. We openden toen 
het seizoen met een spectaculaire 9-0 score tegen het team dat toen de veteraan Charlie van der Stok net aan 
zich had gebonden. De Polsbroekers beschikken over drie seniorenteams, waarvan de reserves in de 6e klasse 
uitkomen. Ook hebben zij een JO19-team dat uitkomt in Groep 4 (niet bij Siveo). SPV heeft zich de laatste jaren 
wel wat opgewerkt vanuit de onderste regionen. Jarenlang moest het strijden om de rode lantaarn te ontlopen 
maar inmiddels probeert het een middenmootpositie te veroveren. Daartoe heeft het voor komend seizoen (via 
de nieuwe coach) een drietal spelers uit het Nederlands dovenelftal ter beschikking gekregen. Een verrassende 
ontwikkeling waar we uiteraard met belangstelling naar uitkijken. De Polsbroekers hebben in Raymond Lantinga 
dus de nieuwe hoofdtrainer. De Nieuwegeiner, met ervaring bij onder meer Kockengen, staat voor het eerst als 
hoofdverantwoordelijke aan het roer. 

Vorige seizoenen:
2016/2017 4e klas  Plek 11
2015/2016 4e klas  Plek 10
2014/2015 4e klas  Plek 13
2013/2014 4e klas  Plek 14 
2012/2013 4e klas  Plek 13

Raymond Lantinga

	  

	  

	  

	  

Spontane actie wordt 
ondersteund en beloond
In onze speurtocht naar medespeelsters voor de MO13 heeft de lokale mid-
denstand ons een handje gelopen. Op de vraag of we een affiche mochten 
ophangen wordt spontaan ja gezegd. U kunt hem tegen komen bij onder 
andere de winkel van het Thomashuis en bij Coop Supermarkt. Eigenaar 
Bart van de Coop heeft er zelfs een speciaal plekje voor vrij gemaakt in zijn 
winkel. En het resultaat mag er zijn: we hebben inmiddels al 1 nieuwe speel-
ster bij het team mogen verwelkomen.
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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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Dit seizoen “trap ik af ” met Bastiaan Brak voor de eerste babbel van 
het seizoen 2017-2018. Bastiaan Brak voelt zich geboren Zegvelder 
(al was het is het ziekenhuis in Woerden) en zag z’n eerste levenslicht 
op 28 maart 1990. In de week dat ik hem sprak had hij al 10 jaar een 
relatie met Coline Meijers, woont samen op de Broeksloot 16 en werkt 
inmiddels 6 jaar bij Bolton.

Bas voetbalt vanaf z’n 6e jaar bij Siveo en kwam bij ons cluppie verzeild 
door zijn vriend Sven. Van huis uit hadden wij niet zoveel met voetbal 
vertelt hij, maar tijden veranderen: zijn ouders ontbreken nu sporadisch 
langs de lijn als de ”mannen” Brak een wedstrijd spelen!

Bas voetbalde in de F3 tot en met de F1 met o.a. met Dirkjan van Amerongen,  
Bart Engel, Ellet Versluis, Lisanne Kok, Jeroen Vonk, Jarieno van Dam, Rob 
van Tricht, Elbert Stoof, Vienwar Zubier, Dennis de Jong, Sven van der Plank 
en Peter Vermeij. Hij werd ook met alle drie de teams kampioen.

drankje overgeschakeld. Kortom een super leuk en gezellig weekend. Of 
Bas nog leuke voorvallen weet? Nou zeker wel: Na een training wordt er 
altijd gedoucht en staat de èèn er nu eenmaal langer onder dan de ander. 
Op een keer was het hele team op èèn na al aangekleed, die persoon stond 
nog uitgebreid onder de douche. Toen hebben we al z’n kleren in zijn tas 
gedaan en zijn we met die tas de kleedkamer uitgeslopen. Deze hebben we 
vervolgens midden op het trainingsveld gezet waar de dames aan nog aan 
het trainen waren. Zijn we in de kantine gaan zitten om af te kijken hoe het 
“slachtoffer” deze situatie op zou lossen...... Of deze: een keertje jeukpoeder 
bij een teamlid in z’n schone boxer gestrooid toen hij nog onder de douche 
stond... hij wist niet waar hij ‘t zoeken moest toen hij zich aangekleed had....
Remco de Kruijf herinnert hij zich nog als echte “mooiweer” voetballer 
in de jeugd. Als de zon maar scheen was Remco op z’n best. Op een 
voetbalzaterdag verscheen hij zelfs met een heuse ‘zomerboxershort’ met 
vlindertjes en bloemetjes erop. Laat hij toch die wedstrijd een doelpunt 
scoren en wat waren we als teamgenootjes blij. Van vreugde trokken we z’n 
voetbalbroek naar beneden en daar stond Remco midden op het veld in z’n 
vrolijke zomerboxer!

Ook heeft hij ‘goede’ herinneringen aan de C. Samen met Wiljo en Remco 
werd er standaard onder de douche uit volle borst het nummer ‘Kleine 
jongen’ van André Hazes gezongen, na elke training weer.Van de A naar de 
senioren, Eén van de eerste wedstrijden waar Bastiaan voor uitgenodigd 
werd was de promotiewedstrijd van de 5e naar 4e klasse tegen Bergambacht 
(hij voetbalde nog in de A). Ik was zeer vereerd dat ik gevraagd werd door 
trainer Ed de Jong. Er werd gewonnen in Bodegraven dus ons vlaggenchip 
promoveerde naar de 4e klasse. Bas promoveerde het jaar daarop onder 
leiding van Ed de Jong ook naar de 3e klasse, maar helaas moest hij ook 
meemaken dat er nu weer in de 4e klasse gevoetbald wordt.

Hij was trouwens niet alleen speler bij Siveo, maar ook actief als trainer van 
het team van z’n broertje Gertjan en draaide een bardienstje als dat nodig 
was. Na 3 jaar met Anton Broers als trainer gevoetbald te hebben besloot 
hij naar Benschop te gaan waar Ed de Jong hoofdtrainer was. Helaas werd 
dit avontuur niet wat hij er van verwacht had. Hij raakte snel en langdurig 
geblesseerd aan zijn lies en besloot weer terug te keren naar z’n oude nest 
op “De Beemd” (en dat vonden wij bij Siveo niet erg). Hij heeft een prima 
tijd gehad bij Benschop, maar was toch ook wel weer blij om terug te zijn.
In deze blessureperiode zette hij een mooie en verzorgde website op voor 
Siveo die hij nog steeds beheert, net als de Twitter- en Facebookpagina. 
Hij maakte het voor bedrijven mogelijk om te adverteren en zo meer 
naamsbekendheid te krijgen d.m.v. de Siveo website. Best veel bedrijven 
maken hier gebruik van, maar nieuwe sponsors/adverteerders zijn nog 
altijd welkom. Voor vragen hierover kunt u bij Bastiaan terecht. Inmiddels 
voetbalt Bas al weer enkele jaren in ons 1e, waar zijn trouwe fan Paul Vonk 
wekelijks langs de lijn staat. De mooiste wedstrijd voor hem is thuis tegen 
Hazerwoudse Boys. Met drie broers Brak in Siveo 1 promoveren na een 
knotsgekke wedstrijd is het hoogtepunt van zijn voetbalavontuur tot nu toe!

Wat hij ook erg gewaardeerd heeft is de geste van hoofdsponsor Bolton 
om na de promotie naar de 3e klasse de selectie als waardering voor de 
prestatie te voorzien van teamkleding om te dragen voor en na de wedstrijd 
op zaterdag. De set bestaat uit: een korte en een lange broek, een vest, een 
polo en een dikke jas .

Het ziet er verzorgd uit als iedereen dezelfde kleding draagt en dezelfde tas 
bij zich heeft. Deze kleding wordt beheerd door Bas en binnenkort roept hij 
de selectie bij elkaar om de set te laten inleveren door spelers die de selectie 
verlaten en uit te delen aan nieuwe selectiespelers. Zat het dit jaar bij onze 
geel-blauwen voor hem niet mee, met z’n favoriete club Ajax ging het ook 
niet om van de daken te schreeuwen. Begin van seizoen 2016-2017 ging hij 
met Wiljo een weddenschap aan: als Ajax als hoogste zou eindigen moest 
Wiljo met Bas mee naar de kampioenswedstrijd van Ajax en zou Feyenoord 
de kanshebber worden dan moest Bas mee met Wiljo. Dus stonden ze 
tijdens Excelsior – Feyenoord op het Stadhuisplein in Rotterdam. Iedereen 
weet hoe dit afgelopen is… Daar voegt Bastiaan aan toe: Eind van dit 
seizoen staan we in Amsterdam Wiljo! Hij vindt Siveo echt een leuke en 
gezellige vereniging, mijn vriendenkring bestaat grotendeels uit jongens 
waarmee ik in de jeugd gevoetbald heb en nu ook nog voetballen in ‘t 
geel-blauw. Hoe hij tegen het nieuwe seizoen aankijkt? Hij heeft er alle 
vertrouwen in dat er dit jaar weer promotie in zit. Een nieuwe trainer Bjorn 
van Muylwijk, verse krachten vanuit de jeugd Stan Markman, Mathijs 
Lehman, Wilbert Kastelein, Bart Stolwijk en Lucas Vermeij en ook oud-
speler Mike van der Steen is weer van de partij. Enne… hij heeft een stille 
hoop dat Stef zich ook nog bedenkt en een jaartje doorgaat.

Margriet Vermeij

Het laatste kampioenschap in de F werd gevierd in 1998 met als 
teamgenoten Elbert, Dirkjan, Peter, Jeroen, Bart, Dennis, Jarieno en Sven. 
Daarna duurde het wel een aardige tijd voor er weer een kampioensfeestje 
gevierd kon worden, dat was weer in de B. De trainer van de B was 
toen Harry de Jong, zijn leiders: Arnold van Dijk en Dick Fierens. Na 
een spannende wedstrijd werd er gewonnen met 1-0, dit zelfde seizoen 
behaalde trainer Harry ook met de A het kampioenschap. Het jaar wat 
er op volgde in de A was geen makkelijk seizoen. We speelden 1e klasse 
vertelt Bas en van de vorige A bleven alleen Mathijs Brak, Perry Bunnik en 
trainer Harry de Jong “hangen”. In de beker werden wel veel wedstrijden 
gewonnen, met als eindstation in de kwartfinale een wedstrijd tegen SC 
Feyenoord A1 op Varkenoord. 

Het 2e jaar in de A werd Ton Steenbergen trainer en coach. Qua prestaties 
een seizoen om snel te vergeten, maar qua sfeer het gezelligste voetbaljaar 
in de jeugd! Op maandag werd er gepraat over het achterliggende weekend 
en op woensdag werd er alvast een blik geworpen op het aankomende 
weekend zegt Bas met een “vette” smile op z’n gezicht. Het seizoen werd 
afgesloten met een (te) gezellig weekendje “Katjeskelder” in Oosterhout. 
Op vrijdagavond kwam de groep in gesprek met een stel meiden die hen 
uitnodigden om de avond erop een drankje te komen drinken op hun 
examenfeest. Hier werd uiteraard op in gegaan met in hun achterhoofd: dan 
gaan we daarna nog wel even een paar uurtjes naar Breda. Zover kwamen 
we niet, we zijn er de hele avond blijven hangen ondanks dat het bier uit de 
‘kleine’ koelkast al snel op was. Gelukkig had trainer Ton hier een oplossing 
voor: Jongens, de wijn is gelukkig wel koud! Dus werd er spontaan op dit 

Effe een babbeltje met: 
Bastiaan Brak



1918 SIVEO NIEUWS
2017/3

SIVEO NIEUWS
2017/3

De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

advertentie advertenties



2120 SIVEO NIEUWS
2017/3

SIVEO NIEUWS
2017/3

SIVEO MO11-1, net geen toernooiwinnaar,
maar wel lekker eten !!Zomerstop 2017....... 

rust van eind juni tot 
eind augustus....
Of toch niet?
 
Nee, bij ons geel-blauwe cluppie is er ook in de “zomerstop” bijna geen 
dag dat er totale “rust” is.

Om het seizoen af te sluiten presenteert Dick van de Hoeven zijn 
laatste Siveo Nieuws. Altijd leuk om in de vakantieperiode nog even 
na te slaan! En dan zo gauw het stratentoernooi achter de rug is, vaak 
gevolgd met de week erop de ‘traditionele’ vrijwilligersavond worden de 
mouwen van de “elke dag klusjes doen” ploeg opgestroopt! Er is voor 
deze mannen altijd een aardig lijstje werkzaamheden opgesteld die toch 
gedaan moeten worden in deze periode, misschien wel juist in deze tijd. 
Als eerste inventariseert Bram wat er precies gedaan moet worden en 
welke materialen aangeschaft moeten worden. Dit jaar zijn er diverse 
dingen opgefrist met een kleurig geel-blauw verfje door de ‘Rembrandt’ 
van ons cluppie: Arie Groenendijk. Snoei- , maai en baggerwerk namen 
Jaap en Cees voor hun rekening en Cor was het mannetje van “overal wel 
inzetbaar” en kon weer aan de slag ( “spelen” volgens Bram) met de nieuwe 
hogedrukspuit, hij friste veel materialen op en verwijderde vele spinnen 
van de kantine ruiten en uit de dugouts. Niet te vergeten controleerde 
hij alle trainings- en wedstrijdballen of ze “speelklaar” waren. Zo niet 
dan voorzag hij ze van een beetje ‘lucht’. Jan en Ruud hebben gezorgd 
dat de voorraad voor de kantine weer op peil gebracht werd, regelden 
een nieuwe koelkast en bedongen bij AA een mooie prijslijst om op te 
hangen in de kantine. Rinus en Leo  waren in de weer met verschillende 
onderhoudswerkzaamheden, een schroefje, een ringetje, een spijkertje er in 
slaan of draaien. Dus de ‘puntjes’ op de i gezet. Voor de wat ingewikkelde, 
meest technische klusjes werd de hulp in geroepen door Ton van 
Westerop... Kortom onze “harde’ kernklussers zijn weer ontzettend druk 
geweest om goed te starten ...  En niet te vergeten de teamkleding moet 
bekeken worden of het aan vervanging toe is, soms omdat het versleten is, 
de sokken bijvoorbeeld of omdat het tenue vernieuwd moet worden. Deze 
taak is aan Ronald toevertrouwd, hij controleert, benadert zonodig de 
shirtsponsors als een heel tenue vervangen moet worden, wast de bidons 
en besteld kleding/tassen /ballen e.a. indien nodig, zodat half augustus de 
tassen weer klaar staan voor het nieuwe seizoen. De TC inventariseert en 
gaat aan de slag met de (jeugd)leden om daar teams van te formeren en 
alles wat daarom heen komt kijken. Hieraan voorafgaand is het werk van 
Carola die de meest recente ledenlijst levert om niemand te vergeten. Een 
enorme klus op zich om dit goed op orde te houden... en dan nog maar niet 
te spreken over de steeds veranderende regels van de KNVB die zij up-to-
date moet houden en communiceren naar de rest van de (bestuurs) leden...

Kortom: het is dus best wel bezig blijven … om de seizoenstart in goede 
banen te leiden.

Margriet Vermeij 

Van de  
jeugdcommissie
Het seizoen is op het moment van schrijven net weer aan de gang, de 
eerste bekerwedstrijd is gespeeld. De eerste vergadering van de jeugd-
commissie is geweest. Iedereen heeft er weer veel zin in!! 
Na het uitkomen van het Siveo Nieuws aan het eind van het seizoen 
hebben we bij Siveo nog ons slaapfeest gehouden, hierover natuurlijk 
nog een verslag met foto’s in deze editie!

Voor in de agenda’s :
• VRIJDAGAVOND 24 NOVEMBER: 
Sinterklaasfeest bij Siveo voor de puppies en de JO9 spelers
• ZATERDAG 6 JANUARI: 
Knakworstentoernooi, voor JO9, JO11, JO13, JO15, MO13, MO15
• VRIJDAGAVOND 2 FEBRUARI: 
Bingo voor JO11, JO13, JO15, MO13, MO15

Bij problemen tussen ouders/kind en leider/trainer probeer het eerst 
zelf onderling op te lossen, door met respect het gesprek met elkaar 
aan te gaan. Mocht u er niet uitkomen zijn wij als jeugdcommissie te 
bereiken. Hieronder de verdeling en telefoonnummers/emailadressen.

- Wilco Berghoef,  tel 06-26282010, 
JO 9 teams, wilcoberghoef@ziggo.nl  
- Jan de Jong,  tel 06-83185248, 
JO11 teams en de JO19 & JO17, jan.trudy@gmail.com 
- Els van Dam,  tel 06-48738653, 
JO13 / JO15 teams en de puppy’s, miguelenels@gmail.com 
- Simone vvan der Wind, tel 06-34643573, 
MO15 & MO13, simonevdwind@hotmail.com  

Verder zoeken wij nog versterking voor ons team. Vind je het leuk 
om ons te helpen met het organiseren van leuke activiteiten voor de 
jeugd? Laat het ons weten! Heb je vragen stel ze gerust!

We hopen op weer zo’n gezellig en sportief seizoen als vorig seizoen!

Groeten, de jeugdcommissie.

AED-cursus
Ook dit jaar organiseert Siveo weer een AED cursus. Door veel men-
sen op te leiden wordt de kans groter dat er goed gehandeld wordt als 
de AED ingezet moet worden. De datum van de cursus staat nog niet 
vast, maar zal weer op een vrijdagavond zijn.  Ben je regelmatig bij 
Siveo en heb je interesse in de AED cursus geef je dan op. Stuur een 
mailtje naar jeroenenmirjam@hotmail.nl en ik zet je op de lijst.

Jeroen Groen in ’t Wout.

Zaterdag 3 juni is het zover. Terwijl alle Siveo jeugdteams al klaar zijn 
met hun wedstrijden en toernooien gaat MO11-1 het Rini Janissen 
toernooi spelen in Hertogenbosch en dat betekent voor iedereen vroeg 
uit de veren. Zo rond 7.00 uur staat de officiële vertrektijd gepland en 
ondanks dit vroege tijdstip heeft iedereen er vandaag duidelijk zin in. 
Na een reis van bijna een uur komen we aan bij de voetbalvereniging FC 
Den Bosch.

Het zal toch niet waar zijn, gaan we echt voetballen in een groot stadion. 
Helaas is deze illusie van korte duur want we voetballen bij een vereniging 
net achter het FC Den Bosch stadion waar we zeer vriendelijk worden 
ontvangen. Bij binnenkomst blijkt dat een andere vereniging het toernooi 
heeft afgezegd. Dit betekent dat we een iets ander toernooischema gaan 
voetballen en uiteindelijk maar drie wedstrijden zullen gaan spelen. Onze 
eerste wedstrijd wordt gemakkelijk gewonnen maar de tweede wedstrijd 
wordt nip verloren. Dus in de derde wedstrijd komt het er op aan en 
die winnen we ook vrij gemakkelijk. In theorie lijken we op punten het 
toernooi gewonnen te hebben. Toch niet, want de scheidsrechter van de 
eerste wedstrijd heeft een verkeerde uitslag genoteerd waardoor we op 
één punt verschil net geen winnaar zijn. Als leiders hebben we nog even 
onderling overlegd of we nog bezwaar zouden aantekenen. Maar we lieten 
het maar zo omdat de ploeg die nu winnaar was in hun huidige competitie 
veel wedstrijden had verloren. Zij waren uiteraard heel gelukkig met hun 1e 
plek in dit toernooi en wij waren ook dik tevreden met onze 2e plek.  Na de 
prijsuitreiking was het tijd om naar huis te gaan, moe maar voldaan stapten 
we in de auto voor de terugreis. En wat is er leuker om op de terugweg 
gezellig deze dag af te sluiten door met elkaar te gaan eten bij een fastfood 
restaurant en die was gelukkig vrij snel gevonden!! De dames hadden de 
vrije hand in hetgene ze wilden eten want de leiders betaalden toch. Daar 

werd door de speelsters gretig gebruik van gemaakt. Pas nadat alle honger 
was gestild konden we de terugreis vervolgen om zo rond 16.00 uur weer 
veilig terug te zijn in Zegveld. Al met al heeft MO11-1 een topdag gehad 
waar we zeer tevreden op terug kunnen kijken 

Linda/Hans/Jan
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MO11-1 heeft een prachtig voetbalseizoen achter de rug. Ze zijn in de 
competitie ongeslagen kampioen geworden en om dit seizoen passend 
af te sluiten heeft de familie Balvert hen uitgenodigd voor een gezellige 
team-BBQ. 

Om 17.00 uur is iedereen aanwezig en terwijl de meiden druk bezig 
zijn op onder andere de trampoline en het voetbalveldje wordt achter 
de schermen hard gewerkt om alles klaar te zetten voor de BBQ. En als 
dan uiteindelijk het teken wordt gegeven dat ze kunnen gaan eten zit 
binnen een mum van tijd iedereen rond de eettafel, gretig wordt er aan 
het vlees en patat begonnen en als iedereen vol zit is het hoog tijd voor 
lekker uitbuiken… Maar niet voor de MO11-1 want die zijn alweer druk 
bezig met een onderling potje voetbal.  Snel even alles opruimen want 

Op vrijdag 23 juni was het weer zover: het jaarlijkse slaap(niet)feest 
voor alle jeugdteams van de MO-11, JO9 en JO11. Rond 18:00 waren alle 
37 kinderen aanwezig. De avond starten met het opeten van alle door 
de vaders en moeders gebakken pannenkoeken. Er waren er weer meer 
dan genoeg. Het weer werkte dit jaar goed mee zodat we heerlijk buiten 
hebben gegeten. 

Nadat we de pannenkoeken hadden laten zakken was het tijd voor het 
voetbaltoernooi. De teams die dit jaar aan het toernooi deelnamen waren 
Barcelona, Bayern Munchen, Real Madrid, Juventus en Chelsea. De teams 
werden vakkundig begeleid door Brian Burggraaf, Jan de Jong, Luuk Blonk, 
Mike Voorend en Jasper de Kruijf. Nadat ieder team 4 wedstrijden had 
gespeeld was de winnaar bekend. Real Madrid, onder leiding van Mike 
Voorend, was dit jaar het winnende team; ze hadden alle wedstrijden 
gewonnen. Alle wedstrijden stonden onder leiding van de scheidsrechters 
Gert Jan Brak en Damian Sangers. Nadat iedereen een beetje was uitgerust 
van het voetballen werd er begonnen met de touwtrekcompetitie. Na vele 
spannende touwtrekwedstrijden waarin de teams niet veel voor elkaar 
onderdeden was Real Madrid wederom het winnende team. Als afsluiting 
van het eerste deel van de avond was er voor iedereen een heerlijk ijsje. De 
tijd liep al aardig naar 21 uur.  Dit was het tijdstip waarop de eerste groep 
van 17 kinderen werd opgehaald. Nadat deze groep voldaan naar huis was 
gegaan was het tijd voor het grote eieren roof spel. De overgebleven groep 
werd in 3 groepen verdeeld. De eerste opgave voor elk team was, maak een 
groot nest van takken. Het maken van de nesten was een wedstrijd op zich, 
er werden steeds grotere takken gevonden. Na een minuut of 30 waren 
alle nesten klaar. De eieren werden verdeeld over de nesten en het roven 
kon beginnen. Er werd fanatiek geroofd uit de nesten waarbij de nodige 
discussies op laaiden of een ei wel of niet juist was geroofd. Na 30 minuten 
roven was er geen duidelijke winnaar aan te wijzen. Ondertussen was 
het donker geworden en werden de lichten op het hoofdveld aangedaan 
voor het volgende spel genaamd kat en muis. Iedereen kreeg een lintje 
die ze als een soort “staart”  in hun broek moesten doen. Er waren twee 

de meiden gaan polsstokspringen en tja niemand weet eigenlijk hoe je 
dat moet doen. Gelukkig na een korte uitleg en met wat hulp van onze 
ervaren polsstokspringer Albert haalt bijna iedereen veilig de overkant 
van de sloot. Hierna wordt het idee geopperd om te gaan zwemmen en 
dat gebeurt natuurlijk aan de overkant van de woning in het water van 
de Meije.  Ondertussen zijn ook al de eerste ouders gearriveerd voor een 
bakkie thee of koffie. De speelsters gaan snel douchen want er staat nog een 
voetbalwedstrijd op het programma: MO11-1 tegen de aanwezige ouders/
leiders en je raadt het al wie dit potje won. Nee, niet de ouders/ leiders, 
want die waren uiteraard kansloos. Na deze wedstrijd is het jammer genoeg 
alweer tijd om naar huis te gaan maar eerst heeft het team voor ons als 
leiders nog een leuke verrassing in petto. Als blijk van waardering voor dit 
mooie seizoen worden wij als leiders beloond met een lekker notenpakket. 
Uiteraard stellen wij dit zeer op prijs dat we zo worden gewaardeerd. Wij 
begeleiden dit meisjes team met enorm veel plezier en ook dit seizoen 
als MO11-1 verder gaat als MO13-1 zijn wij wederom als leider weer bij 
dit team aanwezig. Echter wel zonder Linda maar die zien we zeker terug 
tijdens een wedstrijd gewoon langs de lijn of op de tribune, waar ze jullie 
ongetwijfeld gaat aanmoedigen 

Linda/Hans/Jan  

 

spelers zonder lintje, dit waren de katten. De katten moesten proberen 
alle staarten van de muizen af te pakken. Nadat dit spel 4 of 5 keer was 
gespeeld werd het tijd om wat te drinken. Het ging nu richting 23 uur, dus 
tijd om afscheid te nemen van de volgende 7 kinderen. Daarna gingen 
we de kantine in om de bedden klaar te maken voor de nacht. Nadat 
iedereen zijn plekje had gevonden was er nog tijd voor een zakje chips 
en wat drinken. Voor het naar bed gaan werden er nog wat korte fimpjes 
gedraaid van mr. Bean en  Tom & Jerry. De aandacht was echter al snel 
bij het meegenomen snoep en dit werd dan ook vakkundig weggewerkt.  
Omdat de meeste nog bruiste van de adrenaline werd er om 24 uur en om 
1 uur nog een rondje om het veld gerend.  Na het laatste rondje werden 
alle lichten binnen en buiten uitgedaan en was het de bedoeling om te gaan 
slapen. Zoals te verwachten was, was dit niet wat de kinderen in gedachten 
hadden. Maar om 2:15 uur was het toch wel rustig en lagen de meeste te 
slapen. 5:30 uur was het tijdstip dat de eersten weer wakker werden. Het 
begon met wat smoezen maar het praten werd steeds luider. Een enkeling 
sliep hierdoor heen maar om 6:30 uur waren de meesten wel wakker en 
was het eerste rondje om het veld al gelopen. Voor het ontbijt werden 
spullen bijeengeraapt, in de tassen gestopt en aan de kant gezet. De leiders, 
met slaaptekort, hadden ondertussen het ontbijt klaar gezet. Tijdens het 
ontbijt werden alle overgebleven pannenkoeken opgegeten en de nodige 
boterhammen met zoetigheid gegeten. De vleeswaren en kaas waren geen 
favoriet beleg. Er was nog tijd over voordat de kinderen werden opgehaald 
en de meeste lagen of zaten nog wat stripjes te lezen. Om 8 uur kwam de 
eerste ouder en om 8:30 uur waren alle kinderen opgehaald. Nadat de 
leiders de kantine hadden opgeruimd konden zij ook met een voldaan 
gevoel naar huis. Het was weer een geslaagd slaapfeest.  
Bij deze wil de jeugdcommissie de pannenkoekbakkers, de teamleiders 
en de scheidsrechters bedanken die hebben meegewerkt om deze avond/
nacht/ochtend tot een succes te maken. 

Namens de jeugdcommissie, Wilco Berghoef

 

Sfeervolle afsluiting van 
prachtseizoen SIVEO MO11-1 !!

Het Slaapfeest 2017 … 
……. wel smullen maar nauwelijks slapen !!
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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)
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INDELINGEN JEUGDTEAMS SIVEO 
SEIZOEN 2017-2018

Siveo JO19-1
Timen Klein
Casper  van Westerop
Michal Zydek
Harry Spierenburg
Jesse Baas
Matthijs Broer
Ids Bakker
Jelle Lagerweij
Rob Hoogeveen
Patrick Hoppe
Mathijs Muit
Jelle Onderwater
Joris  van der Horst
Duncan Uittenbogaard

Leider & trainer: 
Joost van der Horst 
(Wo 20.00-21.00)
(tel. 0650643481)

Leider: Tim Hoppe
(tel. 0623322290

Trainer: Johann Muit 
(Ma 20.00-21.00)
(tel. 0651258398)

Siveo JO17-1
Stan Droogh
Jasper Koster
Lukas Timmerman
Robert Verheul
Mick Visser
Adriaan Blonk
Roald Hoogerbrugge
Vincent Blok
Wouter Bruijn
Mick Ruijs
Luuk Scheffelaar
Gijs Karsemeijer
Kevin  de Jong
Ricardo Wursten
Floris Verburg
Jeroen Frasa

Leider & trainer: 
Peter de Jong
(Ma 18.15-19.30 en
Wo 18.30-19.45)
(tel. 0613411969)

Leider: Frans Droogh
(tel. 0622047052)
  

Siveo JO15-1
Kyerill Alberts
Damian Sangers
Lex Hoogeveen
Bart Lagerweij
Abdolrahman Aljabouli
Vincent Broer
Niels Muit
Damian Plomp
Brian Koot
Thomas  van Dam
Stan  van den Hoeven
Daniel Osborne
Joel Verkerk
Mark Bruijn
Marnix Blonk
  
Leider & trainer: 
Eric van den Hoeven 
(Ma 19.00-20.00)
(tel. 0622234228)

Leider: Petra de Vink
(tel. 0646846472)

Trainer: Jasper Stolwijk
(Do 18.45-19.45)
(tel. 0614956888)

Siveo JO13-1
Stijn Stolwijk
Job Pak
Dawid Gasior
Onno Verdouw
Luuk Muijt
Tibbe Versteeg
Sem  van den Hooren
Maico de Heer
Mike van der Born
Hugo van Dam
Fabian Kreuger
Bastiaan Maat
Nick Onderwater
  
Leider & trainer: 
Mike van der Steen
(Di en Do 18.45-19.45)
(tel.0620546434)

Siveo JO13-2
Stanley Blok
Belal Aljabouli
Kees Spierenburg
Niels Balvert
Frank Balvert
Bram  van Eijk
Julian Splinter
Remco van Vliet
Levi van der Arend

Mundo Alberts
Christian Bakker
Robbe  van den Hooren
Menno Vergeer

Leider & trainer: 
Richard Bakker
(Do. 17.45-18.45)
(tel. 0614376894)

Leider: Nico Blok
(tel. 0650570230)

Trainer: Marc Hageman
(Di. 18.45-19.45)
(tel. 0646830105)

Siveo JO11-1
Jack Hendriks
Rick van Dommelen
Job van der Knaap
Roel Groot Bruinderink
Sam Berghoef
Ruben Bergman
Corne Kemp
Dave  van der Born
  
Leider: Jeroen Groot Bruinderink
(tel. 0613710519)

Trainer: Maikel Hendriks
(Ma 17.00-18.00)
(tel. 0655761277)

Trainer: Miquel van Dam 
(Do 17.00-18.00)
(tel. 0628902695)

Siveo JO11-2
Ian  van Dam
Mike Kuijer
Bas Jong de
Stef Franssen
Ward Franssen
Noud Verweij
Joeri Splinter
Liam Lyndersay

Leider & trainer: 
Adam Lyndersay
(Ma 18.00-19.00)
(tel. 0611778625)

Leider & trainer: 
Miquel van Dam 
(Do 17.00-18.00)
(tel. 0628902695)

 

Siveo JO11-3
Erwin van Vliet 
Shayvian Baker
Bram Pak
Damian Verburg
Collin  de Jong
Mike  de Roo
Joel Kastelein
Matthias Vennik

Leider & trainer: 
Raquel Verburg
(Di en Do 16.00-17.00)
(tel. 0653736624)

  
Siveo JO9-1
Jurre Spaanderman
Jurgen Wursten
Erik Lenssinck
Mitch Veenboer
Toby  van Ginkel
Seb  van Eijk
Luuk Weststrate

Leider & trainer: 
Nick van Ginkel
(Di 17.00-18.00)
(tel. 0625309861)

Leider: Hans van Eijk
(tel. 0620048749)

Trainer: Mike Verhage
(Do 17.00-18.00)
(tel. 0623288319)

Siveo JO9-2
Nesri Sarrou
Sem Donselaar
Mathijs Muller
Samuel Gerulis
Owen  van Dam
Siep Ton
Marloes Schalkwijk

Leider:Els van Dam
(tel. 0648738653)

Trainer: Erik Schalkwijk
(Di 17.00-18.00)
(tel. 0648189866)

Siveo MO15-1
Nena Hageman
Rosalie  van der Knaap
Jane Kanprasert
Dewi  de Jong
Simone Balvert
Manou Ton
Karlijn  van der Horst
Natascha  de Kruijf
Kimberley  de Kruijf
Sanne Onderwater
Mellany Smulders
Lynn  van den Hoeven
Donna Franssen
Anouk Verweij

Leider: Fergus van den Hoeven
(tel. 0622447458)

Leider: Marinka Onderwater
(tel. 0640001762)

Trainer: Arend Jacob van der Knaap
(Ma 17.45-18.45)
(tel. 0621242671)

Siveo MO13-1
Isa Dorst
Marieke Blok
Julia Broer
Sophie Osborne
Indy Sangers
Roos Muit
Marit Kooijman
Sanne Balvert
Joelle Wursten
Fay de Jong
Lotte van de Weerd
Lieke van Vliet

Leider & trainer: 
Jan de Jong
(Do 17.30-18.30)
(tel. 0683185248)

Leider: Hans van der Weerd
(tel. 0647478650)

Trainer: Leen Blok
(Di 18.00-19.00)
(tel. 0623420513)

Nieuwe regels voor JO9, voorheen F-pupillen 

1. Spelersaantal en veldafmeting:
De afmetingen voor JO9 zijn 42.5 m x 30M en er wordt 6 tegen 6 gespeeld. Was 7 tegen 7.
2. Time out:
Per helft vindt er een time-out plaats van 2 minuten. De begeleider heeft dan de mogelijkheid om positief 
terug te blikken en vooruit te kijken, en de pupillen kunnen wat drinken.
3. Hoekschoppen:
Bij een hoekschop wordt de bal vanuit de hoek gepasst of gedribbeld.
4. Uitbal:
Bij een uitbal brengt een speler met de bal weer in het spel door te schieten of passen.
5. Achterbal :
Bij een achterbal wordt de bal ingebracht door vanaf de grond te passen of te schieten.
6. Vrije bal:
De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting.Vervolgens kan een speler de 
bal inbrengen door te dribbelen, schieten of passen.
7. De rol van de begeleider:
De rol van scheidsrechter gaat veranderen in een rol van spelbegeleider. De spelbegeleider staat niet in 
maar langs het veld en neemt bij het onjuist toepassen van de spelregels een beslissing en legt de spelregels 
uit. Als het nodig is mag de spelbegeleider wel het veld in bewegen.
8. Shake hands:
Om positief gedrag verder te bevorderen ziet de KNVB graag dat de meest ingebrachte suggestie gemeen-
goed wordt. Voorafgaand aan de wedstrijd handen schudden en voorstellen en na afloop een high five als 
dank voor een leuke wedstrijd.
9. Standen en klassement:
De KNVB zal geen standen of klassementen tonen. Wel worden de uitslagen van wedstrijden bijgehouden 
om de speelsterkte per team te bepalen en op basis daarvan eventueel teams te herindelen.
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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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