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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

PR/Advertenties:
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
en ontvang onze 
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 gaan alweer richting het einde van het 
seizoen en heel vaak is dat op de Beemd toch 
de leukste periode van het jaar. De weers-
omstandigheden zijn wat aantrekkelijker 
en zeker wanneer er nog gespeeld wordt om 
kampioenschappen of nacompetitie ontstaat 
er vaak een heel fijn sfeertje in het geel-blau-
we kamp. En dat lijkt ook dit seizoen weer 
tot de mogelijkheden te kunnen behoren. 

Onze vlaggendragers hebben zich dit seizoen namelijk weer heel knap 
gemanifesteerd en zijn op dit moment (half april) nog volop in de strijd. 
Het laatste nieuws vinden jullie niet in dit Siveo Nieuws maar kan je 
wekelijks volgen op de Siveosite, op Facebook en op Twitter. 
In dit Siveo Nieuws blikken we vooral terug op gebeurtenissen in het 
eerste kwartaal en die waren zeker ook de moeite waard. We noemen er 
maar enkele. 
- de Nieuwjaarsaftrap met het ongekende sfeertje rond het grootse dart-
toernooi en het geweldige festijn  ‘Go Apreskiveo’; complimenten voor 
beide evenementen richting activiteitencommissie; 
- de huldiging van een 2-tal Siveo-kanjers, Margriet Vermeij en Leo 
Pouw. Zij werden benoemd tot Lid van Verdienste en echte geel-blau-
wen weten akelig goed wat zij voor ons cluppie betekenen en hoe dik 
verdiend die onderscheiding dus is;
- het trainingsweekend van de selectie dat zo’n succesvolle uitwerking 
heeft gehad in de eerstvolgende competitiewedstrijden (pluim voor 
technische staf en spelers); 
- de traditionele maar daarom niet minder gewaardeerde Bingo-avond 
bij de jeugd (knap werk, jeugdcommissie!).
Maar bovenal komen we in dit Siveo Nieuws nog eens terug op de per-
fect georganiseerde vloetbalplaatjesactie van de plaatselijke Coöp. Het 
heeft vele geel-blauwen volop in beweging gebracht en gezorgd voor een 
bijzondere hectiek rond de verzameling van het unieke beeldmateriaal.
Toch was er ook leed binnen ons cluppie, zoals het overlijden van zowel 
sportvriend Bert van der Schee als klaverjasvriend Arie van Leeuwen, 
waarvoor ook aandacht in deze editie.

We gaan dus de laatste enerverende seizoensweken in met als afslui-
tende klapper het Stratenvoetbal op zaterdag 23 juni 2018. Daar gaan 
we ongetwijfeld weer een leuke happening van maken.

 Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

 
Deadline volgende inleverdatum:
21 juni 2018

van de voorzitter
Het voetbalseizoen nadert 
zijn ontknoping, zowel in het 
amateurvoetbal als in het betaalde 
voetbal. Waar in de CL meestal het 
verloop voorspelbaar is, daar zijn er 
dit seizoen toch wel grote verrassingen 
te noteren. Strijd leveren tot het eind 
kan mooie beloningen opleveren, de 
vraag is vooral of je het als team op 

kan brengen. Zo belooft het in de vierde klasse ook spannend 
te blijven tot het eind. SIVEO heeft hierin nog volop kansen, 
hopelijk kunnen we nog opgaan voor het toetje.

Ook bij de jeugd zijn er nog elftallen die strijden om de prijzen. 
Het zou mooi zijn als SIVEO in mei nog wat bloemen uit zou 
mogen reiken, toch een moment om reikhalzend naar uit te 
kijken. Daarna gaat de blik alweer naar het nieuwe seizoen en het 
met elkaar afsluiten van het lopende seizoen.

In de tussentijd is er uiteraard ook van alles gebeurd. Zo was de 
COOP voetbalplaatjes actie een enorm succes, waarover meer 
verderop in het SIVEO nieuws. Het SIVEO Darts toernooi was 
een mooie aftrap van het nieuwe jaar. Ook Go Aprèskiveo was 
beregezellig en een enorm succes. Hierdoor kijken we alweer 
reikhalzend uit naar het volgende feest van de AC.

Helaas is niet alles rozengeur en maneschijn, het trieste nieuws 
dat JC lid Bert van der Schee was overleden plaatst alles toch weer 
terug in perspectief. We zullen zijn inbreng missen op De Beemd. 
Alles komt goed was een gevleugelde uitspraak van Bert en 
uiteindelijk is dat ook vaak zo, maar zo voelt dat op dat moment 
toch even niet.

Ter afsluiting toch ook nog een erg fijn moment. Het was namelijk 
enorm leuk om Margriet Vermeij en Leo Pouw, twee Geel/blauwe 
kanjers, te benoemen tot lid van verdienste van SIVEO. Een dik 
verdiende pluim voor deze twee SIVEO toppers.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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SIVEO eert 2-tal 
grote vrijwilligers 
… Margriet Vermeij 
en Leo Pouw !!!
Het is alweer even geleden maar we besteden er graag in 
dit Siveo Nieuws toch nog wel aandacht aan. Tijdens de 
nieuwjaarbijeenkomst op de Beemd zette voorzitter Eric van den 
Hoeven een tweetal Siveo-iconen volstrekt terecht in het zonnetje. 

Margriet Vermeij en Leo Pouw werden benoemd tot Lid van 
Verdienste van Siveo. Beide geel-blauwen hebben gedurende 
tientallen jaren een imposante staat van dienst opgebouwd. En zij 
zijn nog steeds op verschillende terreinen actief binnen onze club. 
De benoeming kreeg veel bijval in een overvolle Siveokantine. En 
dat was uiteraard tekenend. 

Margriet heeft er zo’n 25 jaar Siveobinding opzitten. In eerste aanleg van 
1979 t/m 1982, vervolgens van 1996 tot heden. Margriet is altijd sterk 
betrokken geweest bij de jeugd, vroeger al bij de jaarlijkse uitjes naar 
Slagharen. Later als leidster van de jeugd en vervolgens jaren als voorzitter/
trekker van onze jeugdafdeling. 

Zij is inmiddels ook alweer zo’n 20 jaar een actief bestuurslid en gedurende 
dezelfde periode ook redactielid van Siveo Nieuws, met als echte blikvanger 
het “babbeltje met …”. Maar mogelijk vormt het belangrijkste Siveowerk 
van Margriet wel de kantinebezetting. Zij is namelijk de “vrouw achter 
de barbezetting” en dat is een pittige klus. Terwijl ze bovendien bepaald 
ook niet schroomt zelf het werk ter hand te nemen en dat altijd op een 
vriendelijke en gastvrije wijze. 

Leo Pouw is onafgebroken lid vanaf 1981, dus pakweg 37 jaar. De eerste 10 jaar 
was hij vooral nog actief op de groene grasmat.

Maar vanaf 1990 heeft hij ons cluppie op vele terreinen gediend bij allerhand 
activiteiten. In eerste aanleg vooral als scheidsrechter en leider/vlagger van 
een reeks van teams. Overal waar de nood hoog was viel Leo in, soms bij de 
oudste jeugd maar ook wel bij de senioren, zowel bij de heren als dames. En 
soms meerdere keren op dezelfde zaterdag. Daarnaast verzorgde Leo op de hem 
kenmerkende sympathieke wijze trainingen voor de jongste garde. Leo is verder 
bij Siveo in feite het manusje van alles. Hij verricht hand- en spandiensten bij 
de toernooien, heeft jarenlang de jeugdlotto verzorgd, en is één van de meest 
aanwezige personen achter de bar. Een Barman met steeds een opperbeste 
stemming en gastvrij, zoals zijn gevleugelde uitdrukking: “Bij Siveo schiet alles in 
het goede keelgat”. 

Het fijnste van de beide kanjers blijft echter dat zij hun activiteiten bij Siveo 
gewoon blijven voortzetten en daarvan hopen we nog jaren te genieten.

Dick van den Hoeven 

Margriet met de Koninklijke 
Onderscheiding.

Margriet als jeugdleidster

Leo als vlagger

Leo in zijn team met de 
aanvoerdersband
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Het zal niemand ontgaan zijn dat er bij COOP Bremmer Zegveld een 
SIVEO voetbalplaatjes acties is geweest. De kick-off op 13 januari was 
druk bezocht, onder toeziend oog van een bomvolle kantine heeft Bart 
Bremmer de eerste exemplaren uitgereikt aan de JO9-2. 
Uiteraard kleurde de COOP voor deze gelegenheid t/m 10 maart geel/
blauw.

Maar liefst 293 voetbalplaatjes konden verzameld worden. Wat in het begin 
een schier onmogelijke opgave leek, begon er na enkele weken al schot te 
komen in diverse boeken. 

Vanaf eind januari ontstond er een levendige ruilhandel. Facebook en 
Whatsapp waren uitgesproken media die werden ingezet om aan de 
ontbrekende plaatjes te komen. Het zal mij niets verbazen als er zelfs 
speciale app groepen zijn opgericht om dit doel te bereiken. Half februari 
kwamen de eerste meldingen van volle boeken al binnen. In de laatste week 
van de actie werden er nog speciale gouden bal plaatjes in omloop gebracht. 
Bij inleveren van dit plaatje kon er een SIVEO sjaal worden afgehaald bij de 
COOP. Onder alle ingeleverde goudenbal stickers zou er op de ruilmiddag 
van 21 maart een winnaar getrokken worden voor een SIVEO trainingspak, 
met dank aan sponsor GO-SPORT.

Aan het eind van de actie op 10 maart was menig boek al volgeplakt met 
de felbegeerde stickers. Maar toch waren er nog veel boeken in omloop 
met nog enkele ontbrekende exemplaren. Hiervoor had de COOP een 
ruilmiddag georganiseerd op 21 maart. ’s Middags waren alle leden 
uitgenodigd en de COOP had groots uitgepakt. Een welkomsboog en 
springkussen sierden de ingang van ons complex en ook voor chips/
appels en drankjes was gezorgd. Daarnaast was er een heuse baltovenaar 
uitgenodigd, freestyle voetballer Rowdy Heinen.

Terwijl vooral de ouders druk waren met ruilen en kletsen daar hadden de 
jongens en meisjes al gauw een klik met Rowdy. Rowdy liep eigenlijk overal 
en nergens rond, maar altijd met de bal. Hooghouden in de kantine met 
een beetje freestyle erbij. Maar ook buiten was hij te vinden lekker “dollen” 
en partijtjes voetbal blijft toch het leukste. Uiteraard ook even gevolgd door 
een serieus intermezzo. De skills van Rowdy moesten immers ook nog 
worden overgebracht op de Zegveldse jeugd.

Aan het eind van de middag was het uiteraard tijd voor de prijsuitreiking 
van het SIVEO trainingspak. Onze Bram was wel te porren voor het 
trekken van een lootje uit de pan. De winnaar Damian Verburg mag bij 
GO-SPORT een mooi trainingspak ophalen! 

Kortom een zeer geslaagde middag als afsluiter van een uitstekend 
georganiseerde voetbalplaatjes actie door de COOP. 

Bedankt COOP, 
Eric van den Hoeven

COOP 
voetbalplaatjesboek 
groot succes!

Stratenvoetbal, 
weer voor iedereen …!

Door de gewijzigde KNVB-opzet valt het wat later dan 
gebruikelijk. Maar zaterdag 23 juni 2018 is het weer zover, 
het jaarlijkse stratenvoetbal, de 45e editie. Dit jaar met een 
bijzondere bijdrage van Onderlinge Verzekerd. 
Wij willen er weer een sportieve maar bovenal gezellige 
happening van maken. Met voor de jeugd ook weer de altijd 
spannende penaltyseries en ook een bijzonder muzikaal tintje 
vanaf de namiddag.

Inmiddels zijn voor de komende editie weer alle 
stratenvertegenwoordigers benaderd en de lijst is compleet. 
Dat is belangrijk want deze mensen zijn toch een belangrijke 
schakel in de totale organisatie. Het aantal deelnemers hangt 
vaak af van hun enthousiaste inbreng en die is meestal groot. 

Houd dus in ieder geval 23 juni vrij. Allereerst om met 
jouw straat mee te doen met het stratenvoetbal (dat is echt 
belangrijker dan winnen). Neem eventueel ook een vriend, 
vriendin of collega mee om het zestal vol te maken. Maar zoek 
het niet in allemaal voetballers van buiten, want dat is zeker 
niet de bedoeling. En denk er nog eens aan dat er alleen op 
sportschoenen (dus geen voetbalschoenen) wordt gespeeld.  
Zie voor de straatvertegenwoordigers het affiche in dit blad.
 
We rekenen weer op een massale toestroom. 

Dick van den Hoeven
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STRATENVOETBAL
ZATERDAG 
23 JUNI 2018De 45e editie!

VOOR ALLE ZEGVELDERS EN MEIJENAREN
‘S-MORGENS: JONGENS EN MEISJES VAN 6 T/M 13
‘S-MIDDAGS: DAMES EN HEREN VANAF 14 JAAR
Over enkele weken is het weer zover, het straatvoetbalfestijn

Help mee om uw straat te laten meedoen. Dat is 23 juni veel belangrijker
dan winnen. Ook met uw vriend, vriendin of collega van elders kunt u
wellicht uw straatteam (zestal) volmaken.
Voor de nieuwkomers ideaal om kennis te maken..... 
met uw buurtgenoten en..... de grootste sportvereniging.

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

HET WORDT WEER LEUK MET:
• VOOR ALLE JEUGD EEN LEUKE HERINNERING VAN ONDERLING VERZEKERD
• APRÉS STRATENVOETBAL

Alexanderstraat: Mike Voorend (06-57666416)
Beatrixstraat: Mike Verhage (06-23288319)
Berkenlaan: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Boschsloot: Sjoerd/Luuk Blonk (06-40012194)
Broeksloot: Sjoerd/Luuk Blonk (06-40012194)
Clausstraat: Wilbert Kastelein (06-10646319)
De Haak:  Dick van den Hoeven (0348-691885)  
Dorpsstraat:  Mario de Kruijf (06-57333697)  
Dwarsweg:  Lennie Bunnik (06-47544338)
Eikenlaan: Remco van Amerongen (06-27625681)
Elzenlaan: Ruud Vermeij (691498)
Esdoornlaan: Remco van Amerongen (06-27625681)
Het Erf: Fergus van den Hoeven (692137)
Hoofdweg (jeugd) Marinka Onderwater (691105) 
Hoofdweg (overig): Mathijs Brak (06-25307070)
Julianalaan: Lucas Vermeij (06-10847502)

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

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

Meld je aan bij:

MELD
JE AAN!

Prunuslaan: Wilma Hoogerbrugge 

van SIVEO met een speciale bijdrage van Onderling Verzekerd

BAGGER KAN TRAININGSWEEKEND 
SELECTIE NIET BEDERVEN !! 

Net als voorgaande jaren stond voor de selectie aan het einde van 
de winterstop het trainingsweekend voor de deur. Ditmaal werd er 
vrijdagmiddag 19 januari afgereisd naar de nette accommodatie ‘De 
Zwerfsteen’ te Roderesch. Het valt te omschrijven als een rustieke, nette 
accommodatie onder de rook van de stad Groningen.

Voorafgaand waren de staf en organisatoren van dit weekend (Perry 
Voorend & Gertjan Brak) voor de spelers uitgereisd. Hierdoor kwamen 
wij, spelers, in een gespreid bedje aan. Koos had zich wederom ingezet om 
ons allen een prima pot nasi voor te schotelen. Nadat de nasi gezakt was, 
reden wij naar VV Nieuw Roden. Daar werden wij netjes ontvangen. De 
ontvangst was daar echter in betere banen geleid dan de verzorging van 
het veldje dat wij mochten confisqueren. Na een pittig potje boter, kaas 
en eieren, waarbij de overwinning fier werd binnengehaald door het team 
van ondergetekende, was het tijd voor wat balcontacten. Helaas gingen 
wij ditmaal mee in het niveau van het veld. Om even bij te komen van het 
afgeleverde niveau gaf trainer Björn iedereen een welkome consumptie 
bij VV Nieuw Roden. Eenmaal aangekomen bij de accommodatie maakte 
bittere nasmaak van de koude, natte èn matige training snel plaats voor een 
bitterzoete nasmaak van een alcoholische consumptie. 

De volgende de dag werd ons wederom een prima ontbijt voorgeschoteld. 
Daarna kwam een lekker bakkie koffie en het dartbord om de hoek kijken, 
totdat het tijd was om af te reizen naar VV Veenhuizen. Organisatoren 
Gertjan en Perry beproefden daarbij zonder succes hun geluk in Groningse 
bagger en moesten teruggeduwd worden. Boerenzoon Jasper Stolwijk 
schoot te hulp en moest dit bekopen met een lekkere flats bagger op zijn 
aangezicht. Eenmaal aangekomen bij de pittoreske VV Veenhuizen werden 
wij erg vriendelijk ontvangen. 
Kosten noch moeite waren gespaard om onze magen te vullen met een 
goede lunch. Daarna mochten wij aantreden tegen het eerste elftal. 
Alhoewel de spoeling dun is in de seniorentak van hun club (zij hebben 
slechts 2 seniorenelftallen) konden zij een kwalitatief sterk team op de 
been brengen. Wij moesten terecht het onderspit delven met 4-3. Daarna 
verbroederden de teams middels een darttoernooi in de kantine. Vervolgens 
werd de avond op smaak gebracht door een goed avondmaal bij ‘De Drie 

Gezusters’ te Groningen. Nadat onbedoeld de trainer/coach Björn een zeer 
grondige, Duits aandoende, bierdouche kreeg van de bediening was het ijs 
wel gebroken. Björn droeg immers de hele avond 6 liter extra bier mee in 
zijn kleren en rook naar het heerlijke eau de la bière de gehele avond. De 
avond werd daarna namelijk afgetopt in de Groningse kroegen.

De volgende dag werden wij wat abrupt gewekt door de kookpandrumsolo’s 
van Tommie. Daarna kwamen wij na een goed ontbijt aan in de Padoc te 
Woerden om de zeer laagstaande fratsen van Feyenoord tegen het sterker 
Ajax te aanschouwen. Tommie juichte hard en dat was het eindsignaal van 
het weekendje weg.
Het weekendje weg leidde een klinkende overwinning in op de 
daaropvolgende dinsdag bij Faya Lobi KDS op het dak van de Ikea. Naar 
verluidt lieten zij in hun Surinaamse keuken meer kwaliteit zien, middels 
het broodje kip waarvoor Herman den Blijker een diepe buiging zou 
maken. Zij werden met goed spel weggezet met een 6-2 overwinning. 
Deze voorbereiding bleek de fundering te zijn voor de zeer sterke 
competitiehervatting in 2018.
De A-selectie bedankt de gehele staf èn de organisatie van het weekendje; 
Perry Voorend & Gertjan Brak
 
Namens de A-selectie, 
Mike Voorend
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Ontwikkelingen bij de 
Technische Commissie
Met nog een aantal spannende weken voor een aantal teams voor de 
boeg willen we allereerst alle leid(st)ers en train(st)ers nogmaals heel 
erg bedanken voor hun inzet voor Siveo. Mede dankzij jullie kan er 
wekelijks getraind en op zaterdag gevoetbald worden. Succes komende 
weken.
Na overleg binnen de T.C. is door alle T.C. leden besloten te stoppen 
met deze functie en is dit aan het bestuur meegedeeld. Eventuele 
opvolgers kunnen contact opnemen met het bestuur.
Iedereen heel erg bedankt voor de samenwerking de afgelopen jaren.

INFO-AVOND BIJ SIVEO!
Graag willen we in mei een info avond organiseren voor iedereen die 
belangstelling heeft  in het trainen of begeleiden van de Siveo jeugd en 
daar meer informatie over wil en/of vragen wil stellen.

Graag ontvangen wij een aanmelding bij interesse, zodat we een avond 
kunnen inplannen.

Via mail:
Peter de Jong           p.jong@hotmail.com 
Jan de Jong               jan.trudy@gmail.com
Eric van de Hoeven emhoeven@gmail.com

Tevens zijn wij elke zaterdag bij Siveo waar u zich kan aanmelden of 
als u vragen heeft.

Ook komend seizoen hebben alle jeugdteams weer training en 
begeleiding nodig om veilig en sportief te kunnen sporten. Samen met 
je kind plezier aan sport beleven is toch prachtig.
Laat van je horen en meld je aan. Alvast bedankt.

Nogmaals iedereen veel voetbalplezier de komende weken.

Sportieve groet namens de T.C.
Peter de Jong, Joost van der Horst, Gijs Breedijk en Jasper de Kruijf.

Arie van Leeuwen en  
Bert van der Schee overleden 

 
Op zaterdag 3 februari j.l. 
bereikte ons op de Beemd het 
bericht dat die nacht onze 
klaverjasvriend Arie van 
Leeuwen is overleden. Arie 
was samen met zijn vrouw 
Rina gedurende een grote 
reeks van jaren een trouwe 
bezoeker van de geel-blauwe 
klaverjasavonden. Zo ook 
nog met zijn vaste maat 

Cees Methorst bij het klaverjassen in januari. Vaak streden zij mee om 
de prijzen maar juist op die – naar later bleek - laatste klaverjasavond 
van hem moesten zij met de poedelprijs genoegen nemen. Naast het 
klaverjassen lag Arie’s passie vooral ook bij het vissen. 
Arie is 80 jaar geworden.
Wij voelen bijzonder mee met het verlies voor zijn naaste familie, vooral 
voor zijn vrouw Rina en de (klein)kinderen.

Zaterdag 3 maart j.l. is onze 
sportvriend Bert van der 
Schee overleden. Bert kwam 
via zijn partner Carla van 
der Geer pakweg zes jaar 
geleden richting Zegveld en de 
sympathieke Waddinxvener 
burgerde heel aardig in. 
Hoewel zijn hart lag bij de 
auto- en motorsport liet hij 
zich bij Siveo niet onbetuigd. 
Zo maakte hij de afgelopen 
jaren deel uit van onze actieve 

Jeugdcommissie. Door zijn broze gezondheid moest hij daarin echter 
een stapje terugdoen. Hij bleef niettemin nauw betrokken bij vooral de 
wedstrijden van onze vlaggendragers en reisde de jongens vaak ook bij 
uitwedstrijden achterna. 
Het overlijden van Bert kwam onverwacht en hij werd slechts 61 jaar.
Onze diepe gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn naaste familie, in 
het bijzonder zijn maatje Carla en de (klein)kinderen.

Dick van den Hoeven

Verenigingenspel,  
geen hoge klassering, 
wel gezellig !!
Zaterdag 27 januari is alweer even geleden, maar wat hebben 
wij het leuk gehad tijdens het verenigingenspel. Dit jaar deed 
Siveo met 5 teams mee. 5 teams die tot op het bod gemotiveerd 
waren om een mooi resultaat neer te zetten. Zoals gewoonlijk 
bleken de vragen weer erg moeilijk te zijn. Zo moesten wij 
ons onder andere buigen over vragen als rivieren in Europa, 
wiskundige vormen, appels en organen. Al snel bleek dat een hoge 
klassering dit jaar wederom niet tot de mogelijkheden behoorde.
De gezelligheid daarentegen was er niet minder om. De catering 
was ook dit jaar weer uitstekend verzorgd. Een lekker drankje 
met een bitterbal erbij. Nadat we de antwoorden hadden bekeken 
kwam de uitslag. Deze zag er als volgt uit:

Siveo Jeugd:40
Siveo hoeven: gedeeld 60
Siveo Oud AC: 35
Siveo AJ: gedeeld 60
Siveo dames: 63
Bedankt Culturele Stichting Zegveld!! tot volgend jaar.

Jeroen Groen in ’t Wout

Brain Muller en  
Carl Koster winnen 
Siveo darttrofee 

Liefst 46 koppels streden bij Siveo tijdens de 
nieuwjaarsaftrap om de darttrofee. In een kolkende 
ambiance op de Beemd wonnen Brain Muller en Carl 
Koster de finale tegen de winnaars van vorig jaar Barrie 
Meijers en Mathieu van de Geer. De organisatie kan 
terugkijken op een heel puik toernooi.

De Vette Varkenspootjes winnen snerttoernooi

Tijdens de nieuwjaarsaftrap was er ook het gebruikelijke 
snerttoernooi. Dat werd gewonnen door een team dat 
luistert naar de naam “Vette Varkenspootjes”. Het team 
bestond uit Gert Jan Brak, Luuk Blonk, Lennie Bunnik, 
Ricardo Würsten en Wouter Bruijn. De vette hapjes gleden 
te snel naar binnen om nog op de foto te kunnen vastleggen. 

Dick van den Hoeven
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Siveo’60 wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met 
plezier voetbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we er met 
elkaar binnen de vereniging alles aan moeten doen om ongewenste 
omgangsvormen, zoals treiteren en pesten, te voorkomen. 

Ondanks alle pogingen om ongewenst gedrag te voorkomen, kunnen 
zich toch ongewenste aangelegenheden voordoen. Het is dan wellicht 
lastig om de direct betrokkene(n) daarop aan te spreken. In zo’n 
situatie is het prettig om te weten dat je bij iemand terecht kan. Iemand 
die luistert en die probeert om het probleem op te lossen. 

Het bestuur heeft daarom besloten een vertrouwenspersoon aan te 
stellen. Corien de Kruijf-Vermeij is bereid gevonden om deze taak 
op zich te nemen. Indien je als lid, ouder, vrijwilliger of gast van 
onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, dan kun je met de 
vertrouwenspersoon contact opnemen. 

Concreet heeft de vertrouwenspersoon de volgende taken:

- luisteren naar de klacht of het probleem

- nagaan of bemiddeling mogelijk is

- in samenspraak met de melder bepalen wat de te ondernemen 
stappen moeten zijn

- eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing

- eventueel doorverwijzen naar hulpverlening

De vertrouwenspersoon behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk. 
Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem 
gemeld heeft, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

Mocht je een beroep op de vertrouwenspersoon willen doen, dan kun 
je haar bereiken op 06-20262819 en vpsiveo60@hotmail.com.

Het Bestuur

Prijsklaverjassen 
Uitslag 15 december 2017  
1. Chris Wallenburg en Dolf Muller    5921 punten 
2. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven  5720 punten 
3. Loek Baars en Kees Machgeels  5216 punten 
4. Leo Pouw en Ineke Voorend  4960 punten 
5. Jan Amerongen en Paul Vonk  4662 punten 
P. Jim Hovorka en Bert Ton  3798 punten

Uitslag 19 januari 2018  
1. Loek Baars en Kees Machgeels  5721 punten 
2. Chris Wallenburg en Dolf Muller    5323 punten 
3. Jan van Amerongen en Eric van den Hoeven  4939 punten 
4. Henk van Amerongen en Hans Overkamp  4856 punten 
5. Leo Pouw en Ineke Voorend  4760 punten 
P. Cees Methorst en Arie van Leeuwen  4099 punten

Uitslag 16 februari 2018  
1. Carla Kuijf en Adri van den Hoeven  5434 punten 
2. Marijke Wagemakers en Dirk de Jong  5428 punten 
3. Ria de Kuijper en Leo Pouw  5015 punten 
4. Henk van Amerongen en Hans Overkamp  4892 punten 
5. Jan van Amerongen en Eric van den Hoeven  4851 punten 
P. Marco en Alie de Jong  2971 punten

Uitslag 16 maart 2018  
1. Jan van Amerongen en Dick van den Hoeven  6080 punten 
2. Chris Wallenburg en Dolf Muller    5740 punten 
3. Carla Kuijf en Adri van den Hoeven  5653 punten 
4. Aartjan Ton en Frank van der Vaart  5374 punten 
5. Cees Methorst en Nel van der Vaart  4729 punten 
P. Henk van Amerongen en Hans Overkamp  2999 punten

Uitslag 30 maart 2018  
1. Carla Kuijf en Adri van den Hoeven  5373 punten 
2. Johan de Jong en Gert van der Wel  5345 punten 
3. Jan de Kruijf en Hans Guldener  5070 punten 
4. Aartjan Ton en Frank van der Vaart  4942 punten 
5. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven  4885 punten 
P. Eric van den Hoeven en Jan van Amerongen  3530 punten

Dick van den Hoeven

Siveo heeft 
vertrouwenspersoon !!

In dit Siveo Nieuws dacht ik onze “dames” 
weer eens voor het voetlicht te zetten en 
met wie kon ik dat beter doen dan met: 
Cora Jansen. Zij is al bijna 25 jaar getrouwd 
met Michel, voorheen actief lid van ons 
geel-blauwe cluppie, tegenwoordig trouwe 
supporter van de 3e helft. Cora werd 
geboren in Woerden op 5 mei 1970, woonde 
na haar trouwen lange tijd in Zegveld, 

verhuisde ongeveer 9 jaar geleden naar het Tornemeer in Woerden. Ze is 
werkzaam bij de gemeente Woerden als toezichthouder B.R.P. 

Cora is leidster bij ons damesteam (helaas moest zij hier kortgelden mee 
stoppen ivm gezondheidsproblemen binnen de familie).  
Sinds vorig jaar voetbalt haar dochter Charissa bij ons geel-blauwe cluppie, 
hiervoor trapte zij een balletje bij Sc Woerden en VEP, waar Cora ook 
leidster was van Charissa’s team. De meiden waren 13, 14 en 15 jaar oud, 
wel even omschakelen dus... bij elke wedstrijd ging er zo’n “ muziek-herrie- 
ding” mee de kleedkamer in en was het even “hakken” elke week en dat 
voor zo’n ‘oudje’ als ik, vertelt Cora lachend. 
Ik was eigenlijk zo’n beetje de “moeder” van de groep, de meiden konden 
niet alleen met voetbal-dingen bij haar terecht, ik had een luisterend oor 
voor alles wat ze kwijt wilden..

Toen haar dochter zo’n anderhalf jaar geleden bij Siveo haar eerste 
wedstrijd speelde werd ik vrijwel onmiddellijk gevraagd of coach zijn 
van het damesteam niks voor haar was... natuurlijk mocht ik even m’n 
gedachten erover laten gaan maar werd er direct achteraan gezegd: “Als je 
het nu voor vrijdag weet, dan kan je gelijk mee doen met de team BBQ”. 
Eigenlijk heb ik direct laten weten dat ik het wilde doen maar dat ik 
geen zier verstand heb van het spelletje, dus dat ze niet van mij moesten 
verwachten dat ik een technisch verhaaltje/aanwijzigingen zou gaan geven. 
Mijn speech was elke wedstrijd ”Stront voor je ogen en gaan”, verliezen is 
niet erg als je er maar wel voor geknokt hebt! 
Hoewel vader Michel er niet zo voor was dat dochterlief een balletje ging 
trappen, is hij, nu hij ziet dat Charissa er schik in heeft, toch dikwijls langs 
de lijn te vinden. Het is een beetje afwisselen vertelt Cora, zoon Morris 
voetbalt ook dus moet de aandacht verdeeld worden, ik bij Siveo en Michel 
bij Woerden. Opa Koos is ook een trouwe supporter, maar heeft altijd wel 
een ‘dingetje’ dat iets beter zus of zo zou kunnen... 
Ons damesteam heeft 23 speelsters, best veel zou je denken maar toch 
is het nogal eens puzzelen om toch voldoende speelsters op de been te 
krijgen voor een wedstrijd. Om problemen te voorkomen als er op een 
zaterdag toch heel veel dames “kunnen” hebben zij en Carlo ,de medeleider, 
goede regels opgesteld wie er dan het veld mag betreden. Er wordt dan 
bijvoorbeeld  gekeken naar het aantal trainingen dat bezocht is... eigenlijk 
hebben we hier nog nooit een wanklank over gehoord. Het is zo’n 
verschrikkelijk leuk team, de sfeer is er zo goed! Het is geweldig om leider 
te zijn van een team met zo’n goede band onderling! 
Kampioen zullen we niet worden maar een goede middenmoter zit er toch 
wel in. We staan nu (eind januari) zesde maar hebben wel wat minder 
wedstrijden gespeeld. Daar komt nog bij dat ons team zeer gemêleerd 
is qua leeftijd, soms komen we bij een ploeg met allemaal van die jonge 
meiden, dan kijken ze al zo van dat wordt een makkie. Maar vaak horen we 

in de rust dan wel dat we harde werkers zijn en dat ze het zeker niet kado 
krijgen... Over de 2e helft die dan volgt zal ik maar geen uitspraken doen 
grapt Cora. Carlo als medeleider is echt heel leuk, hij is wel super fanatiek. 
Beter niet teveel zeggen als er verloren is want dan heeft hij er de smoor in, 
zeker als we als een “krant” gespeeld hebben. Ik ben ook geen deelnemer 
van de “blunder-groepsapp” van de dames... lijkt me zeker na zo’n wedstrijd 
dan beter van niet. Het weekendje uit naar Texel was erg leuk, lekker 

gevolleybald op het strand en  een spel waarbij je je verstoppen moest.. was 
je  het laatste dan moest je een shotje nemen, je begrijpt het al: ik was iedere 
keer het ‘haasje’. Van s’morgens tot ‘s avonds, een hele dag lol met z’n allen.. 
maar s’nachts na ‘t stappen voel je toch wel dat je zo onderhand echt wel 
een ‘oudje’ ben. Elk jaar wordt er met de teamsponsors een hapje gegeten, 
met Hans van der Knaap , Donselaar en dit jaar een extra deelnemer: “de 
Halve Maan”, die gele thermoshirts ter beschikking heeft gesteld. Super 
bedankt luitjes!! Verder zijn er diverse mensen die elk jaar balsponsor zijn 
... ook daar zijn we natuurlijk heel blij mee.  
Velen uit ons dorp zullen Cora dan niet direct kennen van Siveo maar van 
onze plaatselijke gym. Ze heeft maar liefst 18 jaar gymles gegeven, vele 
generaties heeft ze voorbij zien komen van peuters/kleuters/aerobics lessen 
en 65+ ers.

Tegenwoordig is zij erg actief bij de “24 uur van Woerden” een wandel-
estafetteloop, waarvan de opbrengst gaat naar ‘t Inloophuis “leven met 
kanker” op de Wilhelminaweg. Van allerlei acties zet zij op touw, ze haakt 
leuke bladwijzers (te bestellen 5,- p. stuk, je kunt kiezen uit een kikker, 
muis of olifant), bakte oliebollen en appelflappen met “oud en nieuw”, stond 
op de kerstmarkt en is nu druk met het organiseren van de 24 uursloop 
op 25 en 26 mei. Zelf is ze teamcaptain van een groep wandelaars, wil je 
meelopen dan kun je contact met haar opnemen en zij zal je uitleggen wat 
de bedoeling is.

Wil je niet lopen dan kan je om toch het doel te ondersteunen loten kopen 
a 1,- p. stuk. Dit hele gebeuren is echt wel om het maar zo te zeggen : “haar 
kindje”! Cora wilde hier ook graag aandacht voor vragen in Siveo Nieuws; 
zie hierna. 

Cora, we wensen je heel veel succes ... (en heel veel sterkte!)

Margriet Vermeij

Effe een babbeltje met Cora Jansen
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Het knakworst toernooi voor 2018 was weer een succes. Een forse 
deelname (76 spelers in de categorie JO9 t/m MO 15), lekker weer en een 
fijne groep medewerkers. 

Vol verwachting was onze hoop op het weer. Gingen we de hal in of konden 
we buiten spelen? In de week voor het toernooi was het code oranje. Voor 
beide mogelijkheden werd een schema in elkaar gezet. Immers, in de hal 
konden we maar max 8 minuten per wedstrijd spelen, buiten gewoon 
15 minuten. Op de dag zelf bepaalden we dat we heerlijk buiten konden 
spelen. Het was windstil en prima qua temperatuur. 

Niet iedereen was komen opdagen en pasten daarom wat teams aan. 
Leden van het eerste elftal waren weer zo vriendelijk om als teamcaptain 
te dienen. Toen we eenmaal de eerste wedstrijden aan de gang hadden 
gezet liep het eigenlijk vanzelf. Op twee wedstrijden na waren de uitslagen 
redelijk normaal. Als we de teams in elkaar zetten middels een lootjes 
systeem, moeten we maar afwachten dat de teams ongeveer even sterk zijn. 
Dat lukt meestal redelijk.  
Ook dit jaar waren het de laatste wedstrijden die de uitslag bepaalden. 

Bij de JO9 tot en met de JO11 moesten de Knetterende Knetterballen en 
de Vliegende Hollanders het uitvechten, bij de JO13 tot en met de MO15 
konden eigenlijk nog 4 teams in de laatste twee wedstrijden de winnaar 
worden.

Tijdens het toernooi werd er limonade geschonken. Nadat het laatste 
fluitsignaal was geklonken gingen we met zijn alle op de foto voor 
de tribune. Daarna met zijn alle naar binnen voor een beker warme 
chocolademelk en een broodje knakworst. Daar ging het toch allemaal 
om….

Tijdens het nuttigen hiervan kwam de uitslag. Bij de JO9-JO11 werd de 
winnaar Team Knetterende  Knetterballen met de spelers: Roel Groot 
Bruinderink, Ian van Dam, Jurgen Würsten, Bram Pak, Mathijs Muller en 
Erik Lenssinck. Teamcaptain Lucas Vermeij. 
 

Bij de JO13/JO15/MO13/MO15  werd de winnaar team Gele Kanaries met 
de spelers: Donna Franssen, Stan van den Hoeven, Kyrill Alberts, Mike van 
der Born, Luuk Muijt, Kees Spierenburg, Monique de Jong, Indy Sangers en 
Bastiaan Maat. Teamcaptain Erik Streng.

Alle winnaars met hun teamcaptains kregen een zak lekkers mee naar huis 
als prijsje. De scheidsrechters en barmedewerkers werden bedankt voor 
hun inzet. Immers, bij elke activiteit hebben we ze nodig.

Het was een prettige en fijne dag, een geslaagde start van 2018.

Namens de jeugdcommissie, iedereen bedankt voor deze dag 
Ton van Westerop

KNAKWORSTTOERNOOI  WEER  GESLAAGD !

Wat is de 24 uur van Woerden?  

De 24 uur van Woerden is een groots wandelevenement dat 
in 2018 voor de vierde keer georganiseerd wordt om geld 
in te zamelen voor het Inloophuis ‘Leven met kanker’ en 
een onderzoek naar een nieuwe techniek die hersen(stam)
kanker bij kinderen beter behandelbaar moet maken (via 
KWF).

Mijn verhaal: 
In 2014 wilde ik voor het eerst meelopen met de 24 uur van 
Woerden. Men vroeg mij om teamcaptain te worden en 
een eigen groep op te richten. Dit heb ik gedaan. En met 24 
mensen werden wij de groep Friends Against Cancer. Tijdens 
de voorbereidingen kregen wij het vreselijke nieuws dat mijn 
schoonmoeder ook getroffen was door die vreselijke ziekte. 
En zij was niet de eerste in mijn familie. Mijn vader en zwager 
waren ook al patiënt, gelukkig inmiddels “ex-patiënt”.

In 2016 wilde ik het grootser aanpakken. Mijn motivatie werd 
steeds sterker. En dus ging ik er VOL voor. Wat resulteerde in 
een groep van 105 mensen!!! Waaronder ook een groot deel 
Zegvelders. Het was écht zo’n geweldig gezicht om te zien 
dat er één lange roze stoet door het Molenvlietpark liep. De 
heldenronde is zó indrukwekkend. Dan staan er langs het 
parcours allemaal inspiratielichten, dit zijn kaarsenzakken 
die versiert zijn met persoonlijke boodschappen. Ruim 1000 
mensen lopen dan, met “You’ll never walk alone” op de 
achtergrond, ieder met z’n eigen gedachte door het park.

In 2018 zitten we helaas nog steeds in de ellende van deze 
ziekte. Want kanker heb je niet alleen. Niet alleen de patiënt 
is slachtoffer. De naasten staan machteloos. Daarom probeer 
ik op deze manier toch iets goeds te doen en dus ga ik er weer 
voor om, net als in 2016, de hoogste opbrengst bij elkaar te 
krijgen als groep. 

Daarom mijn oproep aan jullie allemaal! Koop alstublieft 
loten.Voor slechts € 1,= per stuk steunt u ons en maakt u 
kans op prachtige prijzen. En nog mooier, HELP mij met de 
VERKOOP van deze loten. 

En als laatste natuurlijk de oproep aan u om aan te sluiten bij 
onze groep. Loop mee voor dit fantastische doel. Interesse? 
Kijk op onze Facebookpagina of mail naar friends24uur@
hotmail.com. Hier kunt u ook uw loten bestellen en/of 
aangeven dat u (of uw kinderen) wilt helpen met de verkoop. 
Als we er allemaal 10 (ver)kopen……. Wauw!!!!

Ook zoek ik nog bedrijven die onze groep willen sponsoren.

Alstublieft….. HELPT U OOK MEE ??!! 

SIVEOMATADOREN IN DE PICTURE 
Na de glansrijke 5-0 zege op Kamerik hebben Siveovoorzitter Eric van den Hoeven 
en aanvoerder Sjoerd Blonk een 2-tal drijvende krachten bij hun afscheid uit de 
Siveoselectie in de picture gezet. Stef Kuijer en Ivo de Boggende hebben jarenlang, 
ieder op hun eigen terrein, een belangrijke bijdrage geleverd bij onze vlaggendragers. 
Stef was uiteraard de topscorer met 178 goals in 279 wedstrijden. Ivo was de 
stabiele factor en vrijwel overal inzetbaar, met dit seizoen nog 2 extra duels staat hij 
inmiddels op 252 wedstrijden. Terecht klonk er op de Beemd luid applaus voor deze 
trouwe geel-blauwen.

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)

Zo halverwege het seizoen kunnen we tevreden terugkijken op een aantal 
geslaagde activiteiten en kijken we vast vooruit naar wat er nog komen gaat. Het 
knakworstentoernooi was wederom een groot succes en ook de bingo was zeker weer 
geslaagd. Elders in het blad zijn er verslagen terug te vinden. Er staan nog enkele 
activiteiten op de agenda. Vrijdagavond 1 juni gaan we poldersporten, dit is voor de 
JO13, JO15, JO17.& MO13, MO15. Op Vrijdag 8 juni is er het slaapfeest voor JO9 
en JO11. Meer informatie over deze activiteiten zal via de leiders verstrekt worden 
aan de ouders/spelers van deze teams. Ook organiseren wij nog de wedstrijd pupil 
van de week tegen Siveo 1 deze staat gepland op vrijdag 22 juni. Aan het einde van 
dit seizoen zal één lid van de jeugdcommissie stoppen met zijn of haar activiteiten. 
Dit betekent dat we op zoek zijn naar een nieuw jeugdcommissielid. Ons streven is 
dat deze plek voor het nieuwe voetbalseizoen is ingevuld. Lijkt het je leuk om samen 
met ons jeugdactiviteiten te organiseren, en zou je misschien ons team willen komen 
versterken? Mogelijk heb je wel vragen wat het nu exact inhoudt, neem dan gerust 
contact op met één van ons ! Wil je eerst een keer komen proefdraaien dat is uiteraard 
ook mogelijk dit kan al bij één van de aankomende activiteiten.

Namens de jeugdcommissie, 
Jan de Jong, voorzitter
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BEUKERS
A A N N E M E R S B E D R I J F

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

Hoofdweg 77 - 3474 JB Zegveld - Tel.: 0348-691291

Email: beukers.aannemer@planet.nl 
www.aannemersbedrijf-beukers.nl
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Sinds het begin van dit seizoen zijn wij leiders van het ontzettend leuke 
en gedreven MO15-1. Het team zit grotendeels al heel wat jaartjes bij 
elkaar en de meiden zijn met de jaren steeds beter en sterker geworden. 
Wij als leiders genieten echt van dit team en gaan elke keer met plezier 
weer met deze meiden naar een volgende wedstrijd. 

In de voorhoede spelen meestal Lynn van den Hoeven, Manou Ton, Anouk 
Verweij en soms ook Donna Franssen.  Rosalie van der Knaap staat op het 
middenveld en wisselt tijdens de wedstrijd na een vermoeiende lange actie 
nogal eens even met Manou. Zodat de een op adem kan komen. 

Rosalie is onze aanjager en weet menig speelster voorbij te spelen zodat 
er mooie acties ontstaan waar weer schitterende doelpunten uit komen, 
in combinatie met de snelle Lynn en Manou. Ook Anouk weet haar 
“mannetje” goed te staan voorin ondanks dat ze nog niet zo lang bij het 
team zit. Sinds kort heeft ook Kimberley de Kruijff haar plekje gevonden 
als spits, ondanks dat ze er zelf niet zo in geloofde, heeft ze inmiddels haar 
diensten daar al bewezen.

Ons middenveld bestaat verder uit Jane Kanprasert, Nena Hageman, 
Simone Balvert en afwisselend ook Donna. Deze meiden zorgen ervoor 
dat de bal vanuit de achterhoede goed naar voren wordt gespeeld. Daarom 
zijn ook zij van onschatbare waarde. Tenslotte de achterhoede. Sanne 
Onderwater, Dewi de Jong, Melanie Smulders en Karlijn van de Horst. 
Deze verdedigsters zijn moeilijk te passeren en als het wel gebeurt, dan 
houdt Jane ze tegen. Of in nood gaat Sanne er als een razende achteraan 
en weet meestal de bal weer af te pakken of terug te spelen naar Karlijn of 
Melanie. Tenslotte onze keepster Natascha de Kruijff.  Ook zij heeft haar 
plek gevonden en probeert alle ballen uit het doel te houden. 

Al met al echt een leuk team en we gaan er met zijn allen voor om dit 
seizoen kampioen te worden. Het is het zeker de moeite waard om eens een 
kijkje te komen nemen bij dit team. 

Marinka Onderwater  en Fergus van den Hoeven 

Ontzettend leuk en gedreven SIVEO MO15-1 …..
…. strijdt mee om kampioenschap !! 

Vrijdagavond 2 februari was het alweer tijd voor de tweede activiteit 
van de jeugdcommissie in 2018. Het was de jaarlijkse bingoavond voor 
de teams JO-11, JO-13, MO-13, JO-15 en MO-15. De avond begon om 
19:30u. Rond 19:15u kwamen de eerste kinderen binnen. De aandacht 
ging gelijk uit naar de tafel waar de prijzen op stonden. Voordat er 
begonnen werd met de eerste ronde zocht iedereen een lekker plekkie 
in de kantine. De oudere jongens en meiden zaten op krukken bij de 
statafels, een heel meidenteam zat aan de, hoe kan het ook anders, 
teamtafel. En de wat jongere jongens en meiden zaten in de bank of 
stonden aan de voetbaltafel. 

Net na half 8 werd er begonnen met de eerste ronde. Er waren toen 65 
kinderen aanwezig. Als eerste werd er gespeeld om een boven/onderste rij 
daarna om de gehele kaart. De eerste 2 rondes verliepen voorspoedig en de 
nodige bingo’s waren gevallen. En de eerste prijzen werden gekozen van de 
tafel. Gelukkig (nog) geen valse bingo’s. Tijdens de 2e ronde was er nog een 
verband tussen balletje nummer 12 en Roos Muijt, het bleek dat zij die dag 
12 jaar was geworden. En het lang zal ze leven werd door iedereen luidkeels 
meegezongen. Na de 2e ronde was het tijd voor wat drinken. Daarna 
werden de 3e en 4e ronde gespeeld. De bingo’s vielen weer en de prijzen 
werden weer gekozen. Na de 4e ronde was het tijd voor een rondje drinken 

met wat lekkers. Drinken was nodig want de temperatuur in de kantine was 
door de spanning lekker op gelopen. Er was nog tijd voor een vijfde ronde.  
 
Na de 5e ronde was de trekking van de hoofdprijs. Na iedere gespeelde ronde 
moest iedereen zijn naam op de achterkant van de bingokaart zetten. Al deze 
bingokaarten gingen in een grote pan. Onder toeziend oog van de voorzitter 
van de jeugdcommissie werden er eerst 9 kaarten getrokken; al deze kinderen 
mochten iets van de prijzentafel kiezen. De 10e kaart die werd getrokken had 
de hoofdprijs gewonnen. Een mooie voetbal die beschikbaar werd gesteld 
door Go Sport uit Woerden. De gelukkige winnaar van de voetbal was Fay 
de Jong. Fay veel voetbalplezier met de bal. Rond 21:00u was deze geslaagde 
avond tot een einde gekomen en ging iedereen naar huis. 
 
De jeugdcommissie wil Go Sport bedanken voor het beschikbaar stellen 
van enkele leuke prijzen en supermarkt COOP voor het beschikbaar stellen 
van diverse setjes voetbalplaatjes en voor wat lekkers tijdens de bingo. Ook 
willen wij Joost en Bernie bedanken voor het draaien aan de bingomolen 
en het omroepen van nummers. 

De jeugdcommissie, 
Wilco Berghoef

Bingo, met als verrassing …
… verjaardagsnummer !!
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Tel. 06 218 467 90

Cora’s
Knipperij

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 - 
Sportief 1
16-12-2017

0-0

Klusbedrijf Verhage

Hans v/d Weerd & 
Jan de Jong 

Verdediger 

Middenveld

Ajax 

Matthijs de Ligt

Joëlle Wursten 

Danny Groenendijk 

‘s-Morgens eerst ge-
wonnen met de Mo13-
1 en daarna was ik ook 
nog pupil van de week, 
gewoon een super 
leuke dag gehad

Er werd door Siveo 
regelmatig een schou-
derduw uitgedeeld  
waardoor veel spelers 
van de tegenpartij uit 
balans raakten

Nee sorry, helaas 
heb ik links naast 
geschoten 

Voetballen / Spelen 
/ Discussie voeren 

Verse patat klaar 
gemaakt door mijn 
vader 

Was erg leuk om 
pupil van de week 
te zijn. Jongens van 
het 1e zijn allemaal 
aardig

Siveo ‘60 1 - 
NSV ‘46 1
03-02-2018

2-1

Friendship Sports 
Centre 

Jeroen Groot 
Bruinderink 

Middenveld 

Links middenveld 

Bayern München 

Arjen Robben 

Sam Berghoef 

Luuk Blonk 

Overschieten met 
de jongens & war-
ming up 

Dat in de laatste 
minuut (blessure-
tijd) de 2-1 werd 
gescoord 

Jazeker door de be-
nen van de keeper 

Voetbal / Gamen 
/ Fifa / Fortnite / 
Golfen 
Gnocchi

Leuke gasten die 
mannen van Siveo 

Siveo ‘60 1 - 
Kamerik 1
17-02-2018

5-0

Ouwejan & F. de 
Bruijn Infra B.V.

Hans v/d Weerd & 
Jan de Jong 

L.a. verdediging  

Spits 

Ajax

Justin Kluivert

Joëlle Wursten 

Gertjan Brak 

Zelf scoren & wed-
strijd kijken vanuit 
de dugout  

Het scoren van 
Siveo 

Ja hard rechts naast 
de keeper 

Voetbal / Dwars-
fluiten 

Pizza margherita / 
Patat / Poffertjes

Erg leuke dag gehad 

Siveo ‘60 1 - 
Floreant 1
17-03-2018

1-0

Hans van der Knaap 
hak en sloopwerk 

Jeroen Groot Bruin-
derink 

Laatste man (koning 
v/d verdediging)  
Laatste man 

Feyenoord 

Robin van Persie 

Bastiaan Brak & 
Lennie Bunnik 
Jasper de Kruif 

Alles 

Het doelpunt van 
Jasper 

Ja keeper uitgedold 
met fake shot en 
vervolgens links in 
de hoek gescoord 
Voetbal / Gamen / 
Fortnite 

Pizza  / Patat / Pof-
fertjes / pannen-
koeken 

Jongens zijn erg 
aardig. Bastiaan 
Brak heeft me thuis 
opgehaald. Kip-
pensoep was lekker 
maar persoonlijk 
heb ik hem liever 
zonder groenten 

Siveo ‘60 1 - 
SPV ‘81
31-03-2018

4-0

Patrick van den 
Hoeven Transport 
en Opslag
Jeroen Groot 
Bruinderink 

Links achter 

Links achter 

Barcelona

Lionel Messi 

Erik Streng

Alle spelers (ze zijn 
allemaal goed) 
Aftrap 

Eigen doelpunt van 
de tegenstander 

Jazeker, via panna 
bij de keeper

Voetbal / Gamen / 
Fortnite 

Pizza hawaii

Super leuke middag 
gehad 

Marit 
Kooijman 

Jack  
Hendriks 

Roos  
Muit 

Job van der 
Knaap 

Sam  
Berghoef  

Pupillen van de week
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SIVEO heeft zich ook dit jaar aangemeld voor de Rabo Fietstocht 
op zaterdag 9 juni.  Ons deelnemersnummer is 136. 

Fiets jij ook mee? Er zijn diverse mooie routes en verschillende 
afstanden zijn mogelijk. Je hoeft niet zelf vooraf in te schrijven. 
Maar hoe meer mensen er uiteindelijk voor ons op de 9e juni 
meedoen, hoe meer geld we verdienen voor onze kas. Vertrek is 
er onder meer bij Milandhof. Doe mee met je team, familie en 
vrienden. Gezellig fietsen en daarna samen genieten van een hapje 
en een drankje in onze kantine. 

Siveo en Rabobank, samen staan we sterk !

SIVEO FIETST MEE MET 
RABO FIETSTOCHT !

Gefeliciteerd!!! 
Onze gelukwensen gaan naar Bastiaan Brak en 
Coline Meijers die op 10 april 2018 papa en mama 
werden van een zoon, die zij Milan noemen. 
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• Haal & Breng Service 
• uitproberen
• snelle reparaties
• Uitgebreid aanbod 
  nieuwe fietsen

• Goede kwaliteit 
  gebruikte fietsen
• Onderhoud
T. 0348 69 1318 

Robert Beukers

T. 06 232 470 51
info@beukersschilderwerken.nl

www.beukersschilderwerken.nl
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