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ZEGVELD & OMSTREKEN

Middenweg 7, 3474 KC  Zegveld

T: 0348 - 691777

E: info@ovmzegveld.nl

I: www.ovmzegveld.nl

U wilt verzekerd zijn van een goed persoonlijk 

advies? En het gaat u om meer dan de prijs 

alleen? Dan zijn wij u graag van dienst.

Uw verzekerings-
adviseur.

Sponsor 
2e elftal

Siveo Nieuws
Orgaan van de Sportvereniging 
‘Sport Is Vreugde En Ontspanning 1960’

S.V. Siveo ‘60:
Sportpark ’De Beemd’ 
Milandweg 31 
3474 KK Zegveld 
Tel. (0348) 69 17 15

Redactiecommissie:
Eric van den Hoeven
Nieuwstraat 12b
3474 JM Zegveld
Tel.(0348) 69 14 43
emhoeven@gmail.com

Margriet Vermeij
Broeksloot 63
3474 HS Zegveld
Tel. (0348) 69 19 31
vermeij006@kpnmail.nl

Eindredactie:
Dick van den Hoeven
Clausstraat 13
3474 JZ Zegveld
Tel.(0348) 69 18 85
dickvdhoeven@kpnplanet.nl

Ontwerp & opmaak:
Studio Piraat, www.studiopiraat.nl
Pim Nap (pim@studiopiraat.nl)
Oplage: 1000 ex.

Wedstrijdsecretariaat 
Senioren:
Eric van den Hoeven
emhoeven@gmail.com

Jeugd:
Jaco Biemond 
Broeksloot 7 
3474 HS Zegveld 
Tel (0348) 692200   
jacobiemond@gmail.com

Voorzitter:
Eric van den Hoeven
Nieuwstraat 12b
3474 JM Zegveld
Tel. 06-22234228
emhoeven@gmail.com

Secretaris:
Carola Hageman
Molenweg 42
3474 KZ Zegveld
Tel. 06-45772869
ledenadministratie@siveo.nl

Penningmeester:
Bram Angenent
Molenweg 20
3474 KZ Zegveld
Tel.(0348) 69 15 18
bramangenent@zonnet.nl

SCHEIDSRECHTERZAKEN:
Bram Angenent
Molenweg 20
3474 KZ Zegveld
Tel.(0348) 69 15 18
bramangenent@zonnet.nl

Activiteiten:
Nick van Ginkel
Het Erf 31 
3474 NA Zegveld
Tel. 06 25309861
nickvanginkel3@gmail.com

Contributie per kwartaal                      Contributie    Kleding          Vervoer         Totaal
Senioren (18 jaar en ouder)  € 48,35  € 2,70  € 0,00  € 51,05
O19  € 33,55  € 2,70  € 6,40  € 42,65
O17-O15-O13-O11  € 23,45  € 2,70  € 6,40  € 32,55
O9  € 18,75  € 2,70  € 6,40  € 27,85
Alleen trainende leden  € 24,20  € 0,00  € 0,00  € 24,20
Rustende leden  € 16,15  € 0,00  € 0,00  € 16,15
3e jeugdlid in één gezin                                      GRATIS

Opzeggen kan alleen per einde seizoen (vóór 15 mei). Contributie overmaken op rek. nr. 0341905267 t.n.v. Siveo.

Algemeen:
Margriet Vermeij
Broeksloot 63
3474 HS Zegveld
Tel. (0348) 69 19 31 
vermeij006@kpnmail.nl

TC:
Peter de Jong
Alpenstraat 64
3446 DP Woerden
Tel. 06-13411969
p.jong@hotmail.com
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Ronald Koster (wnd)
Broeksloot 22
3474 HP Zegveld
Tel. (0348) 69 21 52
koster.ronald@gmail.com

Jeugdzaken:
Jan de Jong 
Korensloot 10 
3474 HL Zegveld 
Tel. 06-83185248 
jan.trudy@gmail.com

Ook adverteren
in Siveo Nieuws?
Stuur een e-mail naar Ronald 
Koster via pr@siveo.nl
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advertentie tarieven.

Colofon

Ledenadministratie:
Carola Hageman 
Molenweg 42
3474 KZ Zegveld
Tel. (0348) 56 03 05 
ledenadministratie@siveo.nl

WWW.SIVEO.NL
WWW.FACEBOOK.COM/SIVEO60

Aanmelden, opzeggen en  
doorgeven van wijzigingen 
(adres, bank- of gironummer, 
telefoonnummer, 
e-mailadres, enz.) via de  
Ledenadministratie.

advertentie
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van de redactie
We begeven ons alweer in de maand 
december. Waar vroeger – door de slechte 
terreinomstandigheden – in deze periode 
nauwelijks meer werd gevoetbald rolde de 
afgelopen weken op de Beemd de bal nog 
intensief rond. En dat leverde vooral ook nog 
volop leuke duels op. Onze vlaggendragers 
timmerden daarbij bovendien heel leuk aan 
de weg. Zo zetten de jongens van hoofdcoach 

Björn van Muylwijk een uiterst mooie serie wedstrijden neer. Daarmee 
gaven zij feitelijk aan dat een plek in het linkerrijtje tot de mogelijk-
heden behoort, en misschien zelfs wel meer dan dat. Ook de reserves 
lieten zich niet onbetuigd en lijken nog volop te kunnen meedraaien om 
de titel. 

Hoewel er op het moment van schrijven nog enkele wedstrijden te gaan 
zijn, zou het mooi zijn als de winterstop met een goed gevoel kan wor-
den aangevangen. Zo kan er scherpte blijven, terwijl er juist in het zicht 
van Kerst en Nieuwjaar natuurlijk anderzijds altijd volop relativeringen 
passen. Tijd nemen om stil te staan bij andere, vaak veel belangrijker, 
zaken in het leven. Wat te denken van families die getroffen zijn of 
worden  door ingrijpende omstandigheden als (ernstige) ziekte of 
anderszins. Daarbij vergeleken is ons voetbalspelletje een farce, maar 
soms juist ook wel weer een aardige afleiding. 
En afleiding is er de komende periode nog volop bij Siveo. Na het kla-
verjastoernooi op vrijdag 15 december is op zaterdag 23 december nog 
een pokertoernooi gepland. Vervolgens zal Siveo weer medewerking 
verlenen aan het bekende nieuwjaarsnachtfestijn in de Milandhof.  
En op zaterdag 6 januari wordt 2018 ook op de Beemd alweer afgetrapt 
met het knakworstentoernooi (jeugd) en snerttoernooi (ouderen).  
En natuurlijk op diezelfde middag nog het vorig jaar zo succesvolle 
darttoernooi. Dat gaat ongetwijfeld weer een heerlijk sfeertje brengen. 

Over dit alles kunnen jullie lezen in dit Siveo Nieuws.  
Met daarnaast bijvoorbeeld ook aandacht voor:
- het Siveo-voetbalplaatjesalbum van COOP Bremmer dat  
vanaf januari 2018 te verkrijgen is. Het belooft superleuk te worden.
- berichten uit de ALV, met name over de te verwachten  
bouwactiviteiten.
- de nieuwe bartafel in de Siveokantine, een uniek product  
van Sjoerd Blonk en Gert Jan Brak. 
- een babbeltje met Wilco Berghoef, ons jeugdcommissielid. 
- Sinterklaas die in de brandweerauto op de Beemd arriveerde, en
- als gebruikelijk in de Kersteditie veel jeugdige teams in de picture. 

Wij wensen jullie sfeervolle feestdagen en een gelukkig en sportief 2018.

Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

 Deadline volgende inleverdatum:
 13 april 2018

van de voorzitter
Het voetbalseizoen 2017-2018 is al 
weer op de helft beland. Voor de jeugd 
was het even wennen door enkele 
veranderde opzetten, maar ook dit 
went snel. Onze vlaggenschip heeft 
de rug kunnen rechten na een stroeve 
seizoenstart en in hun kielzog doet 
SIVEO 2 ook prima zaken. 
De JO9 speelt z’n wedstrijden op het 

nieuw uitgezette veld op ons trainingsveld. Eerlijk is eerlijk, deze 
nieuwe opzet geeft de voetbalbeleving van de jongste jeugdspelers 
een boost. Kleinere afstanden met veel meer balcontacten maakt 
het voetballen voor iedereen nog leuker. Ook de puppy’s zijn weer 
van start gegaan en onder begeleiding van een enthousiast team 
zijn de diploma’s inmiddels alweer uitgedeeld. Vanaf maart zal de 
volgende serie starten, hierbij zijn alle jongens en meisjes in de 
leeftijd van 4 en 5 jaar weer van harte welkom.  

Bij de overige jeugd was de bekeropzet aangepast en werd de korte 
bekercampagne opgevolgd door twee halve competities.  
De technische commissie had het allemaal goed ingeschat en in 
de meeste competities doet de jeugd goed mee. Na de winsterstop 
volgt de tweede halve competitie, deze zal van start gaan vanaf  
11 februari 2018.

De wedstrijdzakenapp heeft ondertussen ook zijn intrede gemaakt 
en ook dit is een echte verbetering ten opzichte van de voorgaande 
systemen. Zowel voor de leiders, de wedstrijdcoördinatoren als de 
scheidsrechters is dit een eenvoudig hulpmiddel.
De trouwe bezoekers aan onze kantine hebben het uiteraard al 
opgemerkt, de “bier” tafel is inmiddels een feit. Deze nieuwe 
aanwinst is gemaakt door Sjoerd en Gert-Jan en mogelijk gemaakt 
door “Trouw aan Geel Blauw”. Zowel in de ochtend als in de mid-
dag wordt er al volop gebruik gemaakt van deze zitfaciliteit.
De komende winterperiode zal de vereniging niet stilzitten.  
Het jaar wordt afgesloten met een pokertoernooi in december en 
het traditionele oud en nieuw feest in de Milandhof, ondersteund 
door SIVEO. 2018 zal uiteraard op 6 januari geopend worden 
met het knakworstentoernooi voor de jeugd en het snerttoernooi 
voor de senioren, gevolgd door een darttoernooi. Van 13 t/m 27 
januari zal SIVEO voor de jeugd op de zaterdag toernooien in de 
hal organiseren.  

Zeer leuk om te vermelden is de komst van een voetbalplaatjes 
verzamelalbum. In uitstekende samenwerking met de COOP zal 
het verzamelalbum in januari 2018 gepresenteerd worden, houd 
hiervoor onze nieuwsgevingsberichten in de gaten. Het album 
belooft een zeer fraai collectorsitem te worden.

Rest mij iedereen heel fijne feestdagen te wensen en een  
fantastisch 2018.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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Boltonboys 
zetten heel 
knappe  
serie neer
Net als vele anderen bezochten onze vlaggendra-
gers – hier maar eens aangeduid als de Bolton-
boys - dezer dagen de prachtige nieuwe accom-
modatie van onze hoofdsponsor Bolton bouw 
en ontwikkeling. Namens Siveo feliciteren wij 
uiteraard ook hier nog eens Bolton en wensen 
hen in het fraaie onderkomen veel succes. 
Natuurlijk werd de selectie ter plekke door onze 
fotograaf Ton van Westerop op de plaat vast-
gelegd. Een mooie gelegenheid die paste bij de 
fraaie serie die de jongens in die periode op de 
mat legden. Na een moeizame start bleef Siveo-1 
namelijk een zestal wedstrijden ongeslagen, 
waarvan er vijf een driepunter opleverde.  
Dat moet vertrouwen geven voor hoofdcoach 
Björn van Muylwijk en zijn jongens. Een plekje 
in het linkerrijtje is al veroverd en wie weet is 
er meer mogelijk. Met de mooie serie wordt in 
ieder geval aangetoond dat we bepaald niet kans-
loos hoeven te zijn voor een periode(titel). 
Wij vermelden daarom hieronder nog maar  
eens de regels en data voor de nacompetitie.  
En, we hebben daaruit de conclusie getrokken 
het stratenvoetbal in 2018 te laten plaatsvinden 
op zaterdag 23 juni 2017. 

Dick van den Hoeven

Kan Siveo-2  
nog meedoen voor de titel ?

Natuurlijk willen de Siveoreserves zo snel mogelijk de degradatie uit de 
3e klasse teniet doen. De resultaten zijn echter nog wisselend en vooral 
de nederlaag bij NSV kwam zaterdag de 2e december hard aan. Het 
wordt daarmee nog een hele toer om in de race te blijven voor de titel.

Jarenlang worden onze reserves al gesponsord  door de Zegveldse tak van 
Onderling Verzekerd (in het verleden aangeduid als OVM Zegveld en 
Omstreken).  Al vele jaren bivakkeren zij in de 3e klasse en soms was dat 
zelfs ook op een zeer acceptabel niveau. Sterker, velen herinneren zich on-
getwijfeld nog het bereiken van een nacompetitieplaats voor een plek in de 
2e klas; een historische prestatie. De laatste jaren ging het echter moeizamer 
en vorig seizoen volgde het onvermijdelijke. De vele blessures in zowel de 
A- en B-selectie eisten hun tol. Met het smaller worden van de hoofdmacht 
moesten ook de reserves steeds meer inleveren. 
Maar onder leiding van het duo Martijn van der Vaart en Marvin Wisseloo 
werd dit seizoen weer met een schone lei begonnen. In de 4e klasse wilden 
ze natuurlijk een rol van betekenis spelen en dat lieten ze in een aantal 
wedstrijden ook duidelijk zien. Met een leuke mix van oud en jong werd 
er enthousiast gestart. De ouverture bij Sportief was ook zeker acceptabel, 

hoewel de uitslag hoger had moeten uitvallen dan de 5-0. De daaropvol-
gende match tegen Jodan Boys was echter bepaald niet overtuigend en onze 
jongens bleven met 3-2 maar net aan de goede kant van het scorebord. Een 
echte zeperd werd er vervolgens opgelopen bij Bodegraven (4-2 verlies) en 
die werd ook nog nauwelijks goed weggewerkt tegen ARC (wel 3-2 winst). 
Daarna leek er meer overtuiging te komen. De beide Woerdense clubs 
werden namelijk eenvoudig aan de kant gezet ( 4-1 en 5-1) en ook met 
laagvlieger Aarlanderveen kenden onze jongens geen problemen (3-0). 
Nadat puntverlies werd opgelopen bij Alphia (2-2) werd op de Beemd een 
eclatante 4-0 zege geboekt op het altijd lastige WDS. De jongens leken op 
stoom te komen voor de belangrijke decembermaand. Groot was daarom 
de afknapper toen ze op de 2e december  in Noorden het onderspit moesten 
delven bij NSV. Daarmee werd het duel bij Rohda van nog groter belang om 
in de race te blijven voor de titel. 
Het zou wat jeu geven aan de prachtige aanvullende outfit die de reserves 
dezer dagen ontvingen van Handelsonderneming Bunnik (zie hierna).

Dick van den Hoeven

Schema’s promotie-/degradatie  
wedstrijden standaard zaterdag 
3e klasse A / 4e klasse A en C:

1e ronde (2 juni): 
a) Nr. 13 3e klasse A – Laagst geklasseerde PK 4e klasse C 
b) Nr. 12 3e klasse A – Laagst geklasseerde PK 4e klasse A 
c) Hoogst geklasseerde PK 4e klasse C – Een na hoogst geklasseerde 
PK 4e klasse A 
d) Hoogst geklasseerde PK 4e klasse A – Een na hoogst geklasseerde 
PK 4e klasse C 

2e ronde (9 juni): 
e) Winnaar b – winnaar d 
f) Winnaar a – winnaar c 

Finale (16 juni): 
g) Winnaar e – winnaar f 

De winnaar van de finale plaatst zich voor 3e klasse, 2018/’19.  
De verliezers van de 1e / 2e ronde en finale plaatsen zich voor de  
4e klasse, 2018/’19. 



98 SIVEO NIEUWS
2017/4

SIVEO NIEUWS
2017/4

De Siveo-reserves werden onlangs op een wel heel treffende wijze extra in de picture gezet. Zij ontvingen een aanvullende 
outfit van Handelsonderneming Bunnik. Naast broeken en truien waren er onder meer degelijke winterjassen, voor de 

wisselspelers  in dit jaargetij bepaald geen overbodige luxe. De senior van de groep, de altijd goedlachse  Jordy Muller, mocht 
de outfit in de bedrijfshal van Bunnik aan de Rondweg in ontvangst nemen van een andere dragende speler van de reserves, 

Perry Bunnik, tevens éen van de stimulerende krachten achter het familiebedrijf.

Handelsonderneming Bunnik bezorgt  
Siveo-2 leuke geste !!

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

Het seizoen is weer in volle gang en menig jeugdteam draait leuk mee 
in zijn of haar competitie. Bij de JO9-1 & JO9-2 is er door de KNVB een 
geheel nieuwe spel vorm bedacht: zij spelen namelijk vanaf dit seizoen op 
een kleiner veld. De belangrijkste wijzigingen zijn het aantal spelers, de 
afmetingen van het veld en de spelbegeleider. en er wordt zes tegen zes 
gespeeld.  De scheidsrechter is vervangen door een spelbegeleider en het 
veld is nog maar een kwart van een normaal voetbalveld, de speeltijd blijft 
2x20 minuten. Aanvankelijk was er veel scepsis van trainers en ouders, 
maar na de oefenwedstrijden zag iedereen ineens de voordelen. Het spel 
gaat veel sneller, ieder spelertje moet meedoen in aanvallen én verdedigen 
en de balcontacten per speler zijn enorm. Op een half veld konden spelers 
zich nog wel eens verstoppen als ze geen zin hadden of waren de spelers 
met veel snelheid, fysieke kracht en een hard schot in het voordeel. Op 
een klein veld is dat veel minder van belang. Het gaat nu om de pure 
techniek en in de kleine ruimte leer je snel.

Als jeugdcommissie hebben we ook al weer ons eerste feest mogen 
organiseren. Op 24 november kwam de Sint met zijn Pieten op de Beemd. 
Elders in dit blad kun je hiervan het verslag lezen. Op 6 januari a.s. wordt 
weer het jaarlijkse knakworstentoernooi georganiseerd. Dit evenement is 
bedoeld voor de volgende elftallen: JO9 t/m JO11 en JO13 t/m JO15 en 
uiteraard de MO13 t/m MO15. Dit gebeurt voorafgaand aan het snert-
toernooi voor de volwassenen. Via de leiders krijgen jullie hiervoor nog 
een uitnodiging !!  Laten we hopen dat wederom de opkomst voldoende is 
om een leuke ochtend te kunnen organiseren, met als afsluiting uiteraard 
chocomel en een broodje knakworst!!

In de 1e week van februari wordt de jaarlijkse bingoavond georganiseerd 
voor de JO11 t/m JO15 en MO13 t/m MO15, elftallen hiervoor hoef je 
niet aan te melden. Wel krijg je t.z.t. via je leider nog een reminder. Heb 
je zin in een gezellig avondje kom dan met je team bingo spelen! Verder 
zoeken wij nog versterking voor ons team. lijkt het je leuk om ons te 
helpen met het organiseren van leuke activiteiten voor de jeugd? 

Laat het ons weten! en heb je eventueel vragen stel ze ons gerust!
Of stuur een mailtje naar jc.siveo@gmail.com

Namens de jeugdcommissie, 
Jan de Jong

Magere bezetting  
bij Prijsklaverjassen 
De eerste klaverjasavonden op de Beemd kenden een magere op-
komst. Mogelijk dat de altijd goed bezochte Kerstklaverjasavond 
(vrijdagavond 15 december) weer een piek gaat geven.  
De uitslagen van de beide eerste avonden waren als volgt. 

Uitslag 20 oktober 2017
1. Carla Kuijf en Adri van den Hoeven   5562 punten
2. Jan de Kruijf en Hans Guldener  5367 punten
3. Henk van Amerongen en Hans Overkamp  5190 punten
4. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven  4376 punten
5. Rina van Leeuwen en Maarten van der Vaart  4344 punten
P. Ria de Kuijper en Adri Bonewald  3841 punten

Uitslag 17 november 2017
1. Arie van Leeuwen en Cees Methorst  5255 punten
2. Jan van Amerongen en Eric van den Hoeven  5162 punten
3. Carla Kuijf en Adri van den Hoeven  5034 punten
4. Dolf Muller en Anton van Vliet  4992 punten
5. Jan de Kruijf en Hans Guldener  4793 punten
P. Ria de Kuijper en Adri Bonewald  3495 punten

In 2018 wordt er gespeeld op 19 januari,  
16 februari, 16 maart, 30 maart en 20 april.

Dick van den Hoeven

GEFELICITEERD
Onze gelukwensen gaan naar:

Patrick en Inna Plijter, die op 26 september 2017 papa en  

mama werden van een dochter, die zij Luna noemen. 

Ronald en Nancy Beiboer bij wie op 6 oktober 2017  

een zoon werd geboren. Het broertje van Lizzy heet Senn. 

Veel geluk vanuit ons hele geel-blauwe cluppie!
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Bestuursmededelingen
Leden met PR kwaliteiten gezocht
Met de terugtreding van Ronald Koster uit het bestuur is er een leemte 
ontstaan in onze PR activiteiten. Hierdoor zijn wij naarstig op zoek 
naar mensen die het leuk vinden om de contacten met onze sponso-
ren warm te houden en eventueel uit te breiden. Nieuwe initiatieven 
ter ontplooiing van onze PR zijn daarbij uiteraard ook van harte 
welkom.
Heb je interesse, meldt het dan even aan één van onze bestuursleden.

Bouwactiviteiten
Tijdens de laatste ledenvergadering hebben wij met elkaar afgesproken 
dat SIVEO de mogelijkheden tot verbouwing van onze toiletgroepen 
en keuken nogmaals zou onderzoeken. Hierbij was een budgetlimiet 
aangegeven, mede ook door de mogelijk op handen zijnde vervanging 
van het kunstgras in onze hal. 
De noodzaak van de verbouwing zit vooral in de staat van ons sanitair, 
het ontbreken van een invalidetoiletgroep en een keuken met beperkte 
mogelijkheden. Daarbij zou een aanvullende opslagruimte geen over-
bodige luxe zijn. 
De eerste tekeningen zijn inmiddels opgesteld en beoordeeld in 
november. Na een eerste besprekingsronde is de aanzet gegeven voor 
een tweede specifiekere bouwtekening, welke in december opgeleverd 
zal worden.

COOP voetbalplaatjes verzamelalbum

Zoals alle voetballende leden en direct bij de teams betrokken 
vrijwilligers inmiddels al weten zijn de voorbereidingen voor het 
voetbalplaatjes verzamelalbum al volop in gang gezet. Alle foto’s zijn 
inmiddels genomen door Ton van Westerop, die al vele vrije uren in 
dit project heeft gestoken.
Het belooft een superleuk album te worden dat vanaf januari 2018 in 
de COOP Bremmer supermarkt verkrijgbaar zal zijn.

Eric van den Hoeven

Siveo gaat nieuwe jaar 
weer starten 
…met knakworst, 
snert en darten !!!
Na het grote succes van afgelopen jaar, begint de 
Activiteitencommissie ook dit jaar weer met het traditionele 
Snerttoernooi en het inmiddels al beruchte Darttoernooi. 
Een mooi moment om elkaar de hand te schudden en het 
nieuwe jaar gezellig met elkaar te beginnen.

Op 6 januari beginnen we het Knakworstentoernooi en Snert-
toernooi. Nadat ‘s morgens al is afgetrapt met het Knakwor-
stentoernooi voor de jeugd, is er voor alle senioren die zin 
hebben om te voetballen de gelegenheid om mee te doen met 
het Snerttoernooi. Mocht je mee willen doen, meld je dan 
voor 12.30 uur aan bij Frank van der Vaart of Aart Jan Ton.

Na het Snerttoernooi gaan we om 15.00 uur starten aan de 2e 
editie van het Darttoernooi. Ook dit jaar zal er in duo’s gestre-
den worden om de felbegeerde wisselbeker. Vorig jaar werd de 
titel gewonnen door Barry Meijers en Mathieu van der Geer 
en ook dit jaar zullen de titelverdedigers van de partij zijn om 
de beker mee naar huis te willen nemen. Er is ruimte voor 48 
duo’s en inmiddels zijn er nog maar een paar plekjes over. Wil 
je dus mee doen, schrijf je dan snel in op de inschrijflijst op 
het bord in de kantine. Mocht de lijst vol zijn, schrijf je dan 
alsnog in, voor het geval er iemand wegvalt of niet op komt 
dagen.

We gaan er weer een leuke dag van maken, Game on!!”
 
Namens de Activiteitencommissie, 
Nick 

15:00 SIVEO KANTINE15:00 SIVEO KANTINE

15:00 SIVEO KANTINEOPGEVEN IN DUO'S OP 
INSCHRIJFLIJST IN KANTINE

TOURNAMENT
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Zaterdag 18 november kwam Sinterklaas weer aan in Nederland. En in 
deze drukke tijd had de Sint gelukkig nog even tijd om langs te komen 
bij Siveo met zijn pieten.  Vrijdagavond 24 november was het zover en 
rond 18:15 stonden de puppies, JO9-1 en JO9-2 er helemaal klaar voor 
in de trainingshal. Maar hoe zou Sinterklaas met zijn pieten dit jaar 
aankomen, dat is elk jaar weer een verrassing… 

De teams waren goed bezig met de warming-up onder leiding van Miguel 
van Dam en Erik Schalkwijk toen er plotseling sirenes te horen waren. De 
deuren van de trainingshal gingen open en toen kwamen er ook blauwe 
zwaailampen tevoorschijn. Vol spanning stonden de teams te kijken hoe 
er een brandweerauto vol met pieten en natuurlijk Sinterklaas aan kwam 
rijden. De pieten sprongen van de brandweerauto en begonnen er gelijk een 
feestje van te maken.

Toen was het tijd om tegen de pieten te gaan voetballen, Sinterklaas 
vertelde dit jaar zijn beste voetbalpieten mee genomen te hebben. Naast de 
wedstrijden konden de kinderen ook nog hun penalty kunsten laten zien. 
Keeper Erik Streng kon zich alvast warm draaien voor de wedstrijd van de 
volgende dag. En daar werd gretig gebruik van gemaakt door de kinderen. 
De pieten konden in alle wedstrijden niet op tegen de toppers van Siveo.

Ze verlieten verslagen het veld om vervolgens in de kantine met zijn allen 
wat te drinken en uiteraard pepernoten te eten. De pieten waren gelukkig 
nog wel goed in het strooien hiervan. Vervolgens kregen alle kinderen 
nog een cadeautje van Sinterklaas en was het om deze gezellige avond af te 
sluiten en weer tijd om naar huis te gaan.

Sinterklaas en zijn pieten hadden nog een adres om langs te gaan, namelijk 
bij Coen van Oostrum die thuis zat met zijn gebroken arm. Het lukte de 
pieten goed om Coen en zijn familie te verrassen en hem zo een beetje op 
te vrolijken.

Via deze weg willen we iedereen heel erg bedanken voor alle hulp voor en 
achter de schermen!! Zonder jullie had het niet weer zo’n succes kunnen 
worden. 

Namens de Jeugdcommissie 
Simone van der Wind

Sinterklaas in brandweerauto op de Beemd !!

Pronkstuk in  
Siveokantine
Na afloop van de wedstrijd tegen Woerden was er volkomen 
terecht even de aandacht voor, maar natuurlijk was het 
vrijwel iedereen allang opgevallen. De Siveokantine is 
opgevrolijkt met een prachtige houten stamtafel die meteen 
is gaan dienen als teamtafel. De tafel met de bijpassende 
barkrukken springen er op de Beemd echt uit en waren ook 
direct bij de verschillende teams erg in trek. 
Het idee is afkomstig van het illustere duo Gert Jan Brak 
en Sjoerd Blonk. Ze zijn niet alleen dragende spelers van 
Siveo-1 maar ook actief lid van de Activiteitencommissie. 
En nog belangrijker: zij droegen niet alleen het idee aan 
maar hebben het pronkstuk ook zelf vervaardigd met 
materiaal dat bekostigd kon worden uit “Trouw aan  
Geel-Blauw”.  

Een pracht stukje werk jongens !!
 
Dick van den Hoeven
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In dit Siveonieuws wil ik u kennis laten maken met Wilco Berghoef, 
voor velen uiteraard een bekende Zegvelder maar  sommigen zullen via 
dit babbeltje toch net wat meer van hem te weten komen....

Wilco Berghoef, geboren in Zegveld op 21 februari 1973, heeft al heel wat 
jaren een relatie met Cindy en is vader van Lotte, 12 jaar oud en van Sam, 
10 jaar oud. Hij woont sinds oktober 2000 in de Korensloot op nr. 14.  
In het dagelijks leven is Wilco “medewerker project nieuwbouw en 
renovatie” bij woningbouwvereniging ‘de Sleutels’ in Leiden. Hij is assisent 
van de gebiedsontwikkelaar en ondersteunt deze op technisch gebied 
en met de administratie hiervan. Het gaat dan vooral om nazorg bij 
nieuwbouwprojecten. 
Wilco is sinds vorig seizoen lid van onze jeugdcommissie, hij is 
contactpersoon voor de jeugd onder de 9, onze allerjongste geel-blauwen.
Een echt groot Siveo-verleden heeft Wilco niet, “Ben nooit zo actief 
geweest bij dit cluppie” vertelt hij, dus er zullen zeker mensen zijn waarbij 
ik niet echt bekend ben. 
Zijn voetbalcarrière begon op zesjarige leeftijd op het “oude“ veld aan de 
Hoofdweg, was helaas van zeer korte duur. Ik speelde om precies te zijn 1 
wedstrijd met de F, vond het echter zo spannend dat er van een 2e wedstrijd 
nooit meer iets gekomen is. 
Later ging Wilco in de herkansing op de Beemd, speelde in de D, en zat in  
het team met o.a. Fred van Vliet, Robert Groen in ‘t Wout, Remco ven der 
Vaart. David Loenen, Jeroen Brak en Carlo van Dam. 
Wel was hij met regelmaat te vinden bij de 3e helft van ons cluppie en als er 
een feestavond was.  
Voetbal was niet echt mijn ding... ‘ik speelde ook graag badminton, ging 
dan eerst een uurtje trainen hiervoor in de Milandhof om vervolgens toch 
nog wat trainingsminuten te maken met m’n voetbalteam. 
Mocht hij toen niet zo’n fanatiek fan van het spelletje zijn, nu is dat heel 
anders: elke zaterdagmorgen is hij te vinden langs het veld, kijkend naar de 
prestaties van het team waarin zijn zoon Sam actief is. Zowel uit en thuis is 
hij ‘vaste’ supporter, echt leider worden “dat is niet echt iets voor mij, daar 
heb ik geen ambities voor”.

Begin vorig seizoen werd hem door Jan de Jong gevraagd of hij iets kon en 
wilde betekenen voor in de Jeugdcommissie (JC). Er werd afgesproken dat 
hij eerst een poosje mee zou lopen om te kijken en te ‘proeven’ of het iets 
voor hem was, een soort stage zal maar zeggen... Hij was tenslotte via zijn 
zoon Sam al erg betrokken bij ons geel-blauwe cluppie... 
En gelukkig, Wilco vond het wel wat, nu assisteert hij bij alle activiteiten 
van de JC. Het Sintfeest, Knakworstentoernooi, Bingo, Poldersporten en het 
Slaapfeest... 
Om zelf een beetje in conditie te blijven is Wilco gaan hardlopen, best 
fanatiek vertelt hij. Eerst zo een stukje Rondweg maar tegenwoordig doet 
hij ook mee met “wedstrijden’ zoals bijv. Rondje Zegveld (wat overigens 
zijn 1e wedstrijd was), de Singelloop, Weteringloop en de halve marathon 
van Nieuwkoop! 
Ook fotograferen doet hij graag.. net als reizen, ieder jaar wordt er een 
ander “soort” reis gekozen, een vliegreis, rondreis en camperreis zijn 
allemaal al aan bod geweest.

Als ik dit stukje maak is de Sint net weer in ‘t land, dus is Wilco met de rest 
van de JC al drukdoende een leuk Siveo-Sintfeest te organiseren....Wilco 
veel plezier met de activiteiten van de JC.... onze jeugd kijkt er naar uit... 
enne wij als redactie van Siveo ook!

Margriet Vermeij

Effe aan u 
voorstellen …. 
Wilco Berghoef !!

Afgelopen september zijn we weer gestart met een nieuw seizoen 
puppyvoetbal. We zijn het seizoen gestart met voor Zegveldse 
begrippen een groot aantal van 21 jonge enthousiaste jongens en 
meisjes. 10 zaterdagen van 9 tot 10 uur in de hal op een speelse manier 
kennismaken met het spelletje ter voorbereiding op straks het echte 
werk in de jeugd. 

Voordat we beginnen met de echte training doen we eerst gezamenlijk een 
warming up zodat de spieren alvast een beetje opgewarmd zijn. Vervolgens 
proberen we afwisselend wat leuke spelletjes zowel met als zonder bal te 
doen waarbij het spel ‘’Geitenbal’’ het meest in de smaak valt bij de puppy’s. 
Hierbij mogen alle kinderen met een bal aan de voet rond dribbelen binnen 
een vierkant, deze noemen we de geitjes. En dan mag één iemand met hesje 
‘’de grote boze wolf ’’ zijn om vervolgens alle ballen van de geitjes buiten het 
vierkant te krijgen.

Vaak doen we daarna nog een aantal oefeningen met een bal waarbij er op 
doel geschoten mag worden. Meestal is dat het moment dat de puppy’s erg 

dorstig worden en we dan ook even een kleine drinkpauze inlassen zodat 
ze daarna fris en fruitig kunnen beginnen waar het de puppy’s uiteindelijk 
echt om gaat, de grote wedstrijd. Hier maken we 2 gelijkwaardige teams 
en gaan de 2 teams op de achterlijn bij het doel staan. Wanneer het 
scheidsrechtersfluitje gaat rennen de 2  teams naar de middenstip waar de 
bal ligt en zo gaan ze op zoek naar een doelpunt. Na zo’n kwartiertje zijn de 
meeste puppy’s wel echt uitgeteld en moegestreden om vervolgens tevreden 
weer naar huis terug te keren. Als grote afsluiting van dit seizoen mogen 
de puppy’s nog een wedstrijd spelen tegen de zwarte pieten. Dit is een 
wedstrijd waar ze al een paar weken van te voren erg druk mee bezig zijn. 

Tot nu toe is altijd gebleken dat de puppy’s geen enkele moeite hebben met 
de ervaren Pieten van Barcelona en Real Madrid. Ook dit jaar verwachten 
wij weer een overwinning! Als laatste willen we alle puppy’s weer bedanken 
voor hun inzet en enthousiasme en hopelijk weer tot volgend jaar.

De trainers: Wiljo, Ariën en Davy

 

De Puppy’s van SIVEO

De juichende pupillen in de Siveohal. 
Bovenste rij: Ariën Beukers, Jesse Kastelein, Rayan Sarrou, Lars Muller, Eva Pak,  

Semm Lyndersay, Niek Wijman, Daniël Kwakernaak, Noud de Heer, Killian Wisseloo  
Onderste rij: Davy Lekx, Jonathan Dros, Stefan van Vliet, Onno Lenssinck, Jayden Andeweg, Dean Beiboer, Guus Biemond, Wiljo Fierens
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Siveo JO11-3 verkeert in de fijne bijkomstigheid dat er tijdens zowel de 
trainingen als de wedstrijden bijstand wordt verleend door een stagiaire, 
Amber Moes. Dat wordt door zowel Amber als de spelers als heel leuk 
ervaren. De resultaten zijn nog wisselend, maar er is enthousiasme. En 
het team herbergt spelers met verschillende kwaliteiten (zoals trucjes, 
snelheid en fanatisme); zie hierna. 

Amber Moes: 
Begonnen als stagiair en nu, net als Raquel fulltime trainster en leidster. 
Ze is super enthousiast en vind het heel erg leuk bij het team. Een echte 
aanwinst dus voor het team.

Shayvian Baker: (verdediger) 
Onze nieuwkomer. Hij heeft alleen op straat gevoetbald en dat was te zien aan 
zijn trucjes. Hij moest nog wel het een en ander leren, maar is al ver gekomen 
in een zeer korte tijd. Hij staat bekend om zijn harde schot naar voren. 

Collin de Jong: (keeper/verdediger) 
Staat om de week op keep en weet de ballen er goed uit te houden. Ook in 
het veld weet hij de ballen goed bij het doel weg te houden.

Damian Verburg: (keeper/middenvelder) 
Staat de andere week op doel. Hij weet ook de ballen goed uit het doel te 
houden. Daarnaast is hij overal inzetbaar.

Erwin van Vliet: (verdediger/middenvelder) 
Ook een nieuwkomer. Is begonnen dit seizoen met trainen bij de JO11-2, 

maar door het afzeggen van een andere speler in ons team heeft Erwin weer 
aan mogen schuiven bij ons team. (Hij heeft vorig seizoen al toernooien 
met ons mee gedaan i.v.m. tekorten) Hij is de muur voor de keeper. Er is 
maar lastig langs hem te komen. Dit irriteert zelfs zijn medespelers in de 
trainingen. 

Mike de Roo: (aanvaller) 
Heeft echt even zijn plekje moeten vinden in het team kwa positie. Maar nu 
hij die gevonden heeft is hij helemaal in zijn element. Met zijn harde linkse 
schot geeft hij mooie voorzetten en probeert het af en toe ook zelf om te 
scoren, wat overigens al een keer gelukt is.

Bram Pak: (middenvelder) 
Van clowntje tot fanatieke middenvelder. Het maakt hem niet uit of ze 1m 
groot zijn of 1,50m hij pakt net zo fanatiek de bal af en speelt hem naar een 
medespeler. 

Joël Kastelein: (spits)  
Onze snelle spits die weet hoe hij ze moet scoren. Maar moet er achterin 
geholpen worden dan kun je zeker ook op hem rekenen.

Matthias Vennik: (spits/middenvelder) 
Hoe klein die ook is, hij doet niet onder aan de rest. Hij gaat vol voor de 
actie hoe groot de spelers ook zijn. Ook achterin draagt hij zijn steentje bij.

Raquel Verburg

SIVEO JO11-3 … TRUCJES, SNELHEID, FANATIEK
…  EN HULP VAN EEN FIJNE STAGIAIR !!!

De JO11-2 (E2) wordt getraind en gecoacht door Miguel, Petra en 
Adam. Zij doen dit al 3 jaar samen met veel plezier. De meeste J011-2 
jongens zijn doorgestroomd uit vorige seizoenen en kennen elkaar 
redelijk goed waardoor de dynamiek onderling goed is en het spel op 
een leuk tempo kan worden gevoerd. 

Wij zijn dit seizoen met wat uitdagingen gestart maar ondertussen 
hebben we ons drive gevonden en staan nu 4e in de competitie met veel 
potentieel om in de top 3 te eindigen.

We hebben 8 fanatieke jongens in het team.

Stef is een van onze verdedigers, hij is snel, gaat op de bal af en zorgt dat de 
bal niet in de buurt van ons doel komt. 

Ian vormt een duo met Stef en is onze tweede verdediger. Ian wil soms ook 
over het veld razen en snel scoren. Op zaterdag heeft hij voor de wedstrijd 
de leiding van de warming up. 

Bas is onze nieuwkomer en zit dit jaar voor het eerst op voetbal. Hij heeft 
er veel plezier in, maakt de nodige progressie  en doet het goed, zo in zijn 
eerste jaar.

Ward is een middenvelder en staat soms ook in de spits. Hij kan goed het 
overzicht houden en is heel snel, waarbij hij de bal niet schuwt. Als hij kans 
ziet om te scoren doet hij dat ook heel graag. 

Joeri is als middenvelder steeds succesvoller als hij het duel aan gaat met 
de tegenstander. Hij is niet bang en wil graag de bal hebben zodat deze snel 
weer naar een teamgenoot gespeeld kan worden. Joeri heeft ook een aantal 
keer gescoord.

Liam is onze spits, hij is razendsnel en wil er eigenlijk alles aan doen om te 
zorgen dat het team wint. Door zijn snelheid is Liam soms ook te vinden 
op het middenveld of in de verdediging als er gaten vallen om de bal weer 
terug te nemen en te scoren. 

Noud vindt voetballen heel leuk en kan er helemaal in op gaan. Hij is een 
middenvelder en soms ook spits. Als hij de kans krijgt om te scoren doet 
hij dat met een knal. De laatste wedstrijden heeft hij laten zien dat hij ook 
ijzersterk is in de duels. 

Mike wil het allerliefst keeper zijn. Hij is hierdoor onze vaste keeper 
geworden en doet dat als de beste. Hij is niet bang voor de bal en kan aardig 
duiken om de bal uit het doel te houden. Als hij de bal uitschiet, komt de 
bal ver over de middenlijn om zo de middenvelders en spitsen aan het werk 
te zetten. 

De JO11-2 is gewoon een ontzettend leuk team met respect voor elkaar, die 
heel veel plezier hebben samen!   

Miguel, Petra en Adam

SIVEO JO11-2… RESPECT VOOR ELKAAR,
…VEEL PLEZIER SAMEN !!
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De JO9-2 is een mix van nieuwe spelers en spelers die voor het tweede 
seizoen bij Siveo voetballen. Wat wel voor iedereen nieuw is, is het 
nieuwe systeem van de KNVB. Spelen met z’n zessen, op een kwart veld, 
met nieuwe spelregels. Dit is even wennen, maar het bevalt ons allemaal 
erg goed!

Er wordt door iedereen hard gewerkt tijdens de trainingen, er is veel 
lol onderling wat het ook gezellig maakt. Iedereen rouleert over alle 
posities, zodat ze allemaal kunnen proeven aan de verschillende 
plekken. En we doen hartstikke goed mee in de ‘competitie’. We hebben 
al flink wat doelpunten gemaakt en ook wedstrijden gewonnen. Maar 
of ze nu winnen of verliezen de spelers blijven er zin in hebben. Want 
voetballen is wat ze willen!!

Wij zijn hartstikke trots op ons team en wat ze met z’n zevenen neer 
zetten!

De spelers in het kort:

Mathijs: 
Komt over van de puppies en is onze ras Ajaxied. Hij is de plekken op het 
veld aan het ontdekken en dat doet hij heel erg goed. Ook een stevig duel 
gaat Mathijs niet uit de weg.

Marloes: 
Komt over van de puppies en is de topscoorster van ons team. Is snel en 
gedreven. Ze staat graag voorin samen met Siep, maar ook achterin en op 
doel staat ze haar ‘mannetje’.

Nesri: 
Is bezig met zijn tweede seizoen en is een rots in de branding achterin. Hij 
is sterk en heeft overzicht. Weinig spelers komen langs hem heen. Door zijn 
mooie traptechniek heeft hij ook al menig doelpunt mee kunnen pakken.

Owen: 
Is ook voor het tweede seizoen in de JO9. In de verdediging is hij op 
zijn plaats, maar met zijn gerichte harde schoten heeft hij al een aantal 
doelpunten kunnen maken, vooral de vrije trappen zijn voor hem.

Samuel: 
Is in zijn tweede seizoen heel erg aan het groeien, hij is sterk, slim en een 
harde werker. Het is lastig om langs hem heen te komen en ook op doel 
doet hij het goed. 

Sem: 
Komt over van de puppies en laat meteen al een flinke groei zien. Hij kan 
heel hard rennen en heeft zelfs in de laatste wedstrijden al een aantal mooie 
doelpunten gescoord waar anderen ze lieten liggen.

Siep:  
Komt over van de puppies en is een kleine, snelle, felle dribbelaar aan de 
bal. Je kan hem op elke positie zetten, maar het liefst staat hij voorin om 
doelpunten te maken wat ook bijna elke wedstrijd gebeurt.

Erik en Els 

SIVEO JO9-2 … HARD WERKEN EN VEEL LOL
… EEN TEAM WAAR WE TROTS OP ZIJN !!

Het team van JO 9-1 is een getalenteerde groep, waarin lekker 
gevoetbald wordt. Dat kun je goed zien aan de doelpunten (die 
officieel niet worden bijgehouden, maar onofficieel wel !) . Vier 
bekerwedstrijden: 7 doelpunten tegen, 32 doelpunten voor. En na 
zeven competitiewedstrijden hebben we er 18 tegen en maar liefst 54 
voor! Maar, ook in dit team staat het plezier voorop en dat hebben deze 
mannen zeker met elkaar. We stellen ze graag voor:

Erik Lensinck:  Onze grote kleine man met een ontzettend goed 
linkerbeen. Staat altijd op de goede plek en blijft continue aanspeelbaar. 
Door Erik’s mooie assisten wordt er veel gescoord. En zelf kan hij er ook 
wat van!

Mitch Veenboer:  
Is voor het eerst gaan voetballen, maar dat is niet te zien! Maakte al heel 
snel grote stappen met als hoogtepunt een supergoal bij ARC uit, waarbij 
hij de bal vanuit een hoge voorzet in een keer het doel in schoot. Prachtig!

Jurre Spaanderman:    
Altijd vrolijk en met een lach op zijn gezicht. Maar vergis je niet, want hij 
kan als een tank op de tegenstander af gaan en is niet bang voor een duel. 
Hij heeft inmiddels kunnen proeven aan het scoren na zijn mooie doelpunt 
tegen ARC thuis. En er volgen er vast meer!

Toby van Ginkel:   
Een echte pitbull op het veld die verdedigt met alles dat hij heeft. Voor 
niemand bang, probeer daar maar eens voorbij te komen! Maar ook voorin 
staat hij zijn mannetje en scoort met gemak! 

Luuk Weststrate:   
Onze aanvaller die aan de lopende band scoort! Snapt het spelletje, houd 
goed overzicht en is zeer gedreven. Een topscoorder die nog heel wat 
punten voor ons binnen gaat halen!

Jurgen Würsten:   
Onze alleskunner: een geweldige voetballer maar ook net zo’n geweldige 
keeper. Met een super hard schot in de benen heeft hij menig keeper het 
nakijken gegeven!

Seb van Eijk:  
Onze hard werkende middenvelder met een goed overzicht. Ook in het 
doel staat hij zijn mannetje en weet menig bal tegen te houden. Weet 
regelmatig te scoren, zelfs met links!

Nick en Hans

SIVEO JO9-1… VEEL PLEZIER MET ELKAAR 
… TALENTEN DIE VEEL SCOREN !!
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Cora Loenen-Kastelein | Kastanjelaan 19 | 3474 KB Zegveld | 06-12761558
corasknipperij@gmail.com | www.facebook.com/corasknipperij

De (thuis)kapper voor dames, heren en kinderen.  
Gewoon bij u thuis of  in de salon.

Wilt u een afspraak maken?
Bel of  stuur een Whats’App berichtje naar: 06-12761558.
U kunt ook een mail sturen naar: corasknipperij@gmail.com
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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 -  
Rijnstreek 1
30-09-2017

0-1

Bolton Bouw

Richard Bakker & 
Nico Blok

linksbuiten 

centrale  
middenvelder 

Bayern München 

Thomas Müller

mijzelf 

Gertjan Brak 

aftrap & zelf scoren 

dat ik zelf scoorde

ja natuurlijk hard in 
de linkerhoek 

voetbal &  
trampolinespringen 

pizza & lasagne 

leuke dag gehad wel 
jammer dat siveo 
heeft verloren 

Siveo ‘60 1 -  
Aarlanderveen 1
14-10-2017

2-0

Bloemenhuis  
Pieterse

Fergus van den  
Hoeven & Marinka 
Onderwater 

linksvoor

liefst op me eigen 
positie van  
linksvoor 

Ajax 

Lieke Martens

Luuk Blonk

Wiljo Fierens 

warming up 

doelpunt gescoord 
door Gerwin  
Verlaan 

ja in de rechterhoek 

voetbal & tennissen 

broodje zalm 

aardige jongens die 
siveo mannen en je 
krijgt veel aandacht 
van ze 

Siveo ‘60 1 -  
Linschoten 1
21-10-2017

2-0

Bolton  
ontwikkeling 

Richard Bakker & 
Nico Blok

rechtsvoor

rechtsvoor

Barcelona 

Lionel Messi 

Perry Voorend 

Perry Voorend 

zelf scoren 

zowel in de 1e als 
2e helft is er in de 
laatste minuut door 
siveo gescoord

ja wel eerst rechts op 
de paal geschoten, 
toen de bal terug 
kwam heb ik wel 
gescoord 

gamen of voetbal-
len & trampoline-
springen  

spaghetti met boter 
en kaas of met pit-
tige saus 

aardige jongens en 
de soep van Koos 
was erg lekker 

Siveo ‘60 1 -  
Woerden 1
04-11-2017

1-1

Go Sport 

Hans v/d Weerd & 
Jan de Jong 

keepster 

keepster 

Ajax 

Frenkie de Jong 

Lotte van der Weerd 

Mike van der Steen 

warming up 

dat Mike van der 
Steen scoorde 

nee sorry net links 
naast geschoten 

voetballen/trompet 
spelen/duiken  
(basis ) 

spinazie a la creme/
poffertjes/chili con 
carne 

erg leuke dag gehad, 
er is veel aandacht 
voor de pupil v/d 
week 

 Siveo ‘60 1 -  
Zevenhoven 1
25-11-2017

4-1

Patrick v/d Hoeven 
Transport 

Jeroen Groot 
Bruinderink 

spits en soms speel 
ik wel linksvoor
spits 

Feyenoord

Nicolai Jørgensen

Wiljo Fierens 

Wiljo Fierens 

aftrap & scoren 

aanvoerder van de 
tegenstander flipte 
omdat siveo een 
vrije trap kreeg 

ja hard links in de 
korte hoek 

voetballen/gamen/ 
minecraft spelen 

patat & frikandel 

erg leuke dag ge-
had, super leuk dat 
siveo dit organiseert 
voor de jeugd  

 

Mundo  
Alberts

Anouk  
Verweij

Robbe van den 
Hooren 

 Isa Dorst Roel Groot 
Bruinderink

Pupillen van de week
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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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