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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

Trotse hoofdsponsor van Mannen 2



5SIVEO NIEUWS
2018/2

van de redactie
Wat was het weer genieten bij het heerlijke 
sfeertje op het Stratenvoetbal. Leuk dat 
iedereen zich helemaal aanpast aan datgene 
waar het om moet draaien bij deze unieke 
seizoenafsluiting. Zowel de ochtend als de 
middag leverde leuke duels, maar eigenlijk 
nog meer fijne sfeerbeelden, op. Dank aan 
iedereen die zich daarvoor heeft ingezet 
en daartoe behoorde in ieder geval ook de 

bijdrage van Onderling Verzekerd.

Maar leuk was het ook wat Siveo-1 onder leiding van hoofdcoach Björn 
van Muylwijk ons de afgelopen maanden heeft voorgeschoteld. De 
mannen wisten zich met een heel fraaie reeks weer te plaatsen voor 
het toetje in de vorm van de nacompetitie. En ook daarin sloegen zij 
bepaald geen slecht figuur. Op pure inzet werd een heroïsche wedstrijd 
in Oegstgeest na penalty’s in het voordeel beslist. Dat de pijp in Alphen 
uiteindelijk een beetje leeg was werd in het geel-blauwe kamp realistisch 
geaccepteerd. Het was een heel knap seizoen..!!
Dat konden uiteraard ook de kampioenen binnen onze club zeggen, de 
JO11-1 en de MO-15-1. Zij vierden een leuk feestje dat heel het dorp 
mocht weten. 

Over dat alles kunnen jullie bijdragen aantreffen in dit Siveo Nieuws. 
Maar daarin besteden we uiteraard ook aandacht aan de Koninklijke 
Onderscheiding die Rinus Hoogerbrugge ten deel viel. Deze Siveo-kan-
jer werd op deze wijze volledig terecht in het Oranje zonnetje gezet. 
Verder in deze editie :
- de nieuwe tenues die Onderling Verzekerd uitreikte aan ons reserve-
team, waarmee het Zegveldse Verzekeringskantoor al zovele jaren is 
verbonden. Een uniek stukje samenwerking;
- interessante ontwikkelingen bij Siveo-5, met ook nieuwe contracten;
- de Activiteitencommissie die al weer heel druk bezig is met het nieuwe 
Sivestival dat op de rol staat voor zaterdag 1 september. Het belooft 
weer een spektakel te worden;
- een babbeltje met de leider van Siveo-1 Tommie Muller;
- leuke bijdragen over de verschillende activiteiten binnen onze jeugdaf-
deling, zoals het Slaapfeest en de Poldersport.

Bij al het positieve nieuws treffen jullie hiernaast van voorzitter Eric 
echter ook een belangrijk ander signaal aan. Een teruglopend aantal 
leden en afname van vrijwilligers baart echt zorgen. Dat moeten we 
ons terdege realiseren, en liever nog zodanig ter harte nemen dat we 
actief willen inspringen en meewerken. Een signaal dat hopelijk wordt 
opgepakt.

Een heel fijne vakantieperiode toegewenst.
 
Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

 
Deadline volgende inleverdatum:
6 september 2018

van de voorzitter
Het stratenvoetbaltoernooi zit nog vers 
in het geheugen. Deze editie van het 
stratenvoetbaltoernooi was wederom 
een doorslaand succes. Heerlijk weer, 
met een groot aantal deelnemers met 
mooie winnaars, gevolgd door een bijna 
traditionele feestavond met enorm veel 
gezelligheid. Hiermee zit het seizoen 
2017-2018 er al weer op. Op de Beemd 

zijn veel mooie wedstrijden te zien geweest. Menige wedstrijd heb ik 
mogen fluiten en hierbij valt op dat het voetbalplezier de boventoon 
voert, zowel bij jong als oud. 
De doorgevoerde veranderingen van de KNVB werden kritisch 
ontvangen en waren wisselend van succes. Komend seizoen krijgt 
het pupillenvoetbal te maken met nog meer veranderingen, deze 
zullen in dit Siveo Nieuws worden toegelicht. Ook de aanpassing van 
de voetbalkalender bleek een redelijk goede maatregel. Vooral het 
later beginnen in september was prettig, ook komend seizoen zal een 
vergelijkbare voetbalkalender worden ingesteld.

In het afgelopen seizoen werden er meerdere successen geboekt. SI-
VEO 1 haalde op overtuigende wijze de nacompetitie, waarin het in 
de halve finale strijdend ten onder ging tegen latere winnaar Alphia. 
Daarnaast waren er nog 2 kampioenen op de Beemd, wat op 26 mei 
een dubbel feest opleverde. Allereerst werd de JO11-1 op overtuigen-
de wijze kampioen van de voorjaarscompetitie, later op de dag kon 
de MO15-1 feest vieren na een klinkende 5-0 overwinning. 

Maar waar gelachen wordt, daar loopt het op andere plaatsen minder 
soepel. Vooral bij de senioren moest qua bezetting vele zaterdagen 
alle zeilen bijgezet worden. Dit baart het bestuur uiteraard grote 
zorgen en komend seizoen zal er minimaal 1 team minder ingeschre-
ven worden en in het ergste geval mogelijk 2, gezien het grote aantal 
seniorledenmutaties. Naast het afnemend aantal senioren leden 
loopt parallel de afname van vrijwilligers. Uiteraard is dit ook een 
zorgenpunt waarbij naarstig wordt gezocht naar een oplossing. Kort-
om: we zitten als vereniging op dit vlak in zwaar weer en hopen dan 
ook dat een ieder hiervan doordrongen is en de vereniging poogt te 
ondersteunen waar nodig. Neemt niet weg dat een fors aantal leden 
gewoon de handen uit de mouwen steekt getuige het groot aantal 
vrijwilligers op de medewerkersavond. Waar een ieder kon genieten 
van een welverdiende BBQ onder het genot van een drankje, met als 
klap op de vuurpijl de bingo van quizmaster Joost.

Afsluiten wil ik met de mededeling dat de uitbreiding van de toilet-
groepen nu heel serieuze vormen heeft aangenomen. Door drukte 
rondom de indelingen e.d. is de communicatie hierover iets opge-
schoven, maar in augustus willen wij samen met de leden de plannen 
definitief maken.

Rest mij iedereen een heerlijke vakantie toe te wensen en hopelijk 
allemaal tot ziens in het nieuwe seizoen.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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SIVEO-1 RONDT  
HEEL KNAP  
SEIZOEN OOK 
IN STIJL AF !! 
Onze vlaggendragers hebben een uitermate leuk seizoen ook 
op zeer waardige wijze afgesloten. Zij bereikten overtuigend de 
nacompetitie met onder meer overwinningen op zowel kampioen 
NSV als runner-up Aarlanderveen. En ook in de nacompetitie 
sloegen zij bepaald geen slecht figuur. Kortom: een prestatie waar 
zowel spelers als begeleiders met trots op kunnen terugkijken.

En ook daarin moesten we wederom op bezoek, dit keer bij Alphia. 
Ook in dat duel bleef er evenwicht in de reguliere speeltijd. Daarvoor 
moest wel weer veel strijd worden geleverd en het laatste beetje 
energie leek uit de geel-blauwe body’s te stromen. Toch kreeg ook 
Siveo in de verlenging nog een uitgelezen kans op de openingsgoal, 
maar het was in de allerlaatste fase Alphia dat met de finaleplaats 
ging strijken. 

Niettemin, complimenten aan een team dat zich een seizoen lang 
bijzonder knap heeft staande gehouden. Het moet de geel-blauwen 
vertrouwen geven voor de toekomst.

Dick van den Hoeven 

Feitelijk was alleen de start van het seizoen wat aarzelend met een drietal 
nederlagen. Maar daarna had de nieuwbakken hoofdcoach Björn van 
Muylwijk al snel de juiste samenstelling en tactiek te pakken. Al voor de 
winterstop werd een heel leuke reeks neergezet en daarna bleef er vrijwel 
steeds uitzicht bestaan op het toetje in de vorm van de nacompetitie. Na 
de uiterst fraaie en spectaculaire 2-5 zege in Aarlanderveen kon Siveo zich 
inderdaad gaan opmaken voor de promotieduels. Jammer dat die duels in 
het speelschema voor Siveo steeds uitmonden in uitwedstrijden. Maar de 
jongens lieten zich niet uit het veld slaan. Vooral in Oegstgeest werd een 
puike partij voetbal op de mat gelegd. Strijdend werd een beslist sterke en 
vaardige tegenstander perfect bedwongen, hoewel we in de slotminuut van 
de 2e verlenging alsnog een 2-1 voorsprong zagen wegvloeien. Heel het 
geel-blauwe kamp hield de adem in bij de beslissende strafschoppenserie 
maar het resultaat mocht er zijn, de halve finale werd bereikt.

Gefeliciteerd!!! 
Onze gelukwensen gaan naar: 
- Robin en Renske Slikker met de geboorte van hun 
dochter op 5 juni 2018. Het zusje van Lisa en Sjoerd 
noemen zij Olivia.  Veel geluk.

Hartelijk dank!!! 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de 
felicitaties in welke vorm dan ook bij ons 50-jarige 
huwelijk. In het bijzonder de bijdrage van de 
A-selectie heeft ons echt blij verrast. 

Hartelijke bedankt. 
Koos en Gerda Jansen

Vrijwilligers gezocht

Zoals ik in het voorwoord al heb aangegeven zijn onze 
vrijwilligers de kurk waar de vereniging op drijft. Door 
diverse mutaties onder de vrijwilligers zijn wij op zoek naar 
de opvulling van diverse functies, om niet al het werk op de 
schouders van dezelfde mensen te laten rusten.

Dit kan variëren van barmedewerker tot TC lid.  
De onderstaande vacatures staan onder andere open: 
- Barmedewerkers voor de zaterdagochtend en -middag 
- Leiders voor de JO19 en JO14, alsook ons 2e elftal 
- Trainers voor diverse jeugdteams. 
- Technische commissie leden 
- Toernooi commissie leden 
- Wedstrijdsecretaris senioren 
- PR commissie leden 
- Ontvangstcomité op de zaterdagmorgen of -middag in de 
bestuurskamer 

Heb je affiniteit met één van de vacatures en/of heeft u 
interesse om onze club te ondersteunen meld je dan bij één 
van onze bestuursleden. Vele handen maken licht werk.

Eric van den Hoeven
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Siveo presents

1 september  15:00 - 23:00

Kaarten via activiteiten@siveo.nl

Voorverkoop €5 deurveroop €7,50

Onderling Verzekerd verlengt sponsoring 
2e elftal en meer…

Dichtbij en vertrouwd heeft ook sportieve betekenis gekregen in het 
verlengen van het sponsorschap voor ons 2e elftal. Al jaren is het 
verzekeringskantoor uit Zegveld verbonden aan onze club. Door de 
jaren heen met wisselende namen en met altijd het goede voor om het 
geel-blauwe hart te laten kloppen.

Na de naamswijziging vorig jaar door de fusie van kantoren in Vleuten 
en Zegveld nam Klaas van Elk contact op met de club om te kijken waar 
en hoe we elkaar konden helpen. “We zijn al jaren sponsor, zelfs nog een 
hele tijd van het 1e elftal, en willen graag kijken wat we kunnen betekenen” 
waren de eerste woorden van Klaas in het gesprek. In ieder geval moest de 
naam worden aangepast op de reclameborden en de advertentie in het Siveo 
Nieuws kreeg een andere opzet. Dat was een eerste stap in de vernieuwing 
die moest worden doorgevoerd. Ook op de shirts van het tweede elftal 
stond nog de oude naam OVM want een nieuwe naam kun je niet overal 
tegelijk doorvoeren.
Na passen en meten van de tenues werd dit in gang gezet en na wat geregel 
afgeleverd door Joost van der Horst namens Onderling Verzekerd aan het 
tweede elftal. Die jongens lopen er de komende jaren weer pico bello bij 
met een nieuwe naam en mooi logo.

Maar dat was nog niet alles. Omdat 
Onderling Verzekerd weet wat er  
speelt in Zegveld wilde ze graag 
meer doen voor iedereen in ons 
dorp.  
Zo kwamen we met Klaas op het 
idee om dit een gezicht te geven 

tijdens het Stratenvoetbal. Dit jaarlijkse evenement voor jong en oud is niet 
alleen een leuke afsluiting van het voetbalseizoen, maar ook de perfecte 
gelegenheid om samen met de straat de strijd aan te gaan met de buurstra-
ten. En zo gebeurde het. De naam werd verbonden aan dit toernooi en er 
werd gezorgd voor een leuke attentie voor de jeugd die aan het einde van de 
ochtend werd uitgedeeld.

En met dit alles zet Onderling Verzekerd zowel Siveo als Zegveld op de 
kaart door mooie dingen mogelijk te maken. Wij zijn supertrots en blij met 
deze sponsor! Houd de komende advertenties in het Siveo Nieuws in de 
gaten. Daarin zal nog meer duidelijk worden wat het vernieuwde sponsor-
schap voor u kan betekenen.

Ronald Koster
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MEDEWERKERSAVOND 
MET UITERAARD 
BBQ EN BINGO !

Vrijdagavond 15 juni was er op de Beemd weer de gebruikelijke 
medewerkersavond. Als waardering en dank voor de vele inspan-
ningen bood Siveo de vele vrijwilligers een hapje en een drankje aan. 
De avond kenmerkte zich uiteraard weer door een gezellige sfeer. En 
natuurlijk ontbraken de traditionele BBQ en bingo niet. De hoofdprijs 
ging toepasselijk naar het duo dat ook deze avond weer de bardienst 
draaide, Hans en Jannie Verhage. 

Dick van den Hoeven

Siveojeugd behaalt  
diploma “KNVB  
VERENIGINGSSCHEIDS-
RECHTER”
Een 4-tal jeugdige geel-blauwen heeft de afgelopen maanden 
de cursus KNVB verenigingsscheidsrechters met goed gevolg 
doorlopen. De cursus bestond uit vier intensieve theorieavonden 
(bij Sportlust’46) met praktijkopdrachten en een viertal 
stagewedstrijden onder begeleiding.

De scheidsrechters volgden gedreven de cursus en behaalden 
onlangs hun diploma.

SIVEO is enorm trots op deze 4 kanjers die vanaf nu hun 
wedstrijden gediplomeerd mogen fluiten.

Gefeliciteerd Damian Sangers, Timen Klein, Stan van den 
Hoeven en Roald Hoogerbrugge (met op de foto in het midden 
KNVB cursusleider Rick de Bruijn)! 

JAAP MULLER TREKT 
NIET ALLEEN LIJNEN 
BIJ SIVEO  !! 
De lijnen van Jaap Muller hebben ook al bij andere verenigingen 
de aandacht getrokken. Onlangs is Jaap door de Oranjevereni-
ging ingehuurd voor het Straattekenen op Koningsdag. 

Siveoleden 
halen certificaat  
EHBO & sport  
Een vijftal Siveoleden heeft met succes de workshop Eerste Hulp 
Bij Acute Sportletsels afgerond. Deze 2 daagse cursus werd op 7 
en 14 juni gevolgd door: Cynthia Verhage, Simone van der Wind. 
Esther van de Hoef, Arnold Beiboer en Jan de Jong 

Uitslag 
Grote Verloting 
Siveo 
1 Reischeque nr. 2908  Sharon Wisseloo

2 Waardebon Fiets nr. 643    Marcel van Dam

3 Tablet nr. 828    Danny Groenendijk

4 Weber BBQ nr. 2019  Huibert Schouten

5 Dinerbon ( Spies&Spijs) nr. 767    Bart van der Geer

6 Mediamarkt cheque nr. 1114   Joost van der Horst

7 Go Sport cheque nr. 2535   David Vermeij

8 Bloemencheque nr. 1619 Marileen de Leeuw

9 Kappersbon nr. 1033 R & A Vink

10 Kappersbon nr. 2205 Henk Ton
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advertenties

Een aandeel in elkaar

www.rv.rabobank.nl

Sport verbindt en inspireert. Daarom steunen we niet alleen sporten en sporters op

het allerhoogste niveau, maar juist ook de amateurs en talenten in de regio. Want

door samen te gaan voor de sport, win je meer dan alleen de wedstrijd. 

Rabobank. Sponsor van SV Siveo '60

met steun 
van de 
Rabobank.

Meer winnen 
dan de 

wedstrijd

advertentie

GoSport Woerden
Rijnstraat 50

3441 BV Woerden

Bestel jouw SIVEO ‘60 tenue nu via GoSport.nl
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Zoals elk jaar gooit Siveo 5 er een barbecue uit om al haar voetballers 
eren. Ditmaal werd vanwege de volle agenda van de comfortabele Siveo-
kantine uitgeweken naar de huidige verblijfplaats van Wesley de Jong in 
de Meije (waarvoor dank). 

De aanloop naar deze barbecue was niet altijd even vloeiend: middels 
blessures aan lichaamsdelen (of motivatie) zijn de wedstrijden vaker dan 
eens verschoven naar een andere datum. Vaak kon topcoach Marcel van 
Dam dan nog wel een gemêleerd team op poten zetten. Door deze variëteit 
was het echter soms nog weleens zoeken in het veld, waardoor onnodig 
puntverlies geleden werd.. althans dat praat je jezelf maar aan. Waar Marcel 
van Dam tijdelijk afwezig was vanwege een kleine sabbatical en zich tegoed 
deed een frisse Châteuneuf-du-Pape Le Parvis 2010 met lichtzure, soepele 
afdronk in het zuiden van Frankrijk, was het Bryan Burggraaf die als adje-
interim Siveo 5 in veilige haven stuurde.

Ook faalde de betrouwbare tandem Marcel & Bryan niet met het 
organiseren van de barbecue. De zeer gewaardeerde vedetten mochten 
vanaf 5 uur het erf van Wesley de Jong betreden, waar een lekker potje 
bier werd afgewisseld met een lekker bordje dier. Vervolgens liet topcoach 
Marcel van Dam zich gelden als een ware meester in de redekunst. David 
Vermeij en Wesley Voorend werden geëerd om hun passie om het net te 
treffen. David, beter bekend als ‘Janus’ trof in de laatste wedstrijd éénmaal 

het doel, wat hem boven het eeuwig talent Wesley Voorend plaatste. Deze 
titanenstrijd was dus een ware thriller op zich. 

Tot slot werd de loyaliteit van onze lieve tropische verrassing Bryan 
Burggraaf nog met naam en toenaam benoemd. Hij mocht de trofee van 
‘trouwe hond’ in ontvangst nemen. 

Om deze serenade aan blijdschap nog af te toppen werd er ook nog een 
nieuw lid aan de wedstrijdselectie toegevoegd: Jeffrey Voorend. Jeffrey 
heeft in de gemoedelijke onderhandelingen een deugdelijk contract 
bedongen met verfijnde voorwaarden. Uiteraard heeft Jeffrey ook zo 
zijn verplichtingen, na elke wedstrijd zal hij per heden drie consumpties 
moeten doen met ‘Die Mannschaft’. Verder is de financiële constructie 
rotsvast en heeft Marcel van Dam ondertekend dat hij zich als een ware 
‘people’s manager’ zal gaan opstellen. Dit alles in navolging van het 
meerjarenplan wat Marcel met zichzelf geschreven heeft. Kort samengevat: 
volgend jaar is nog een ontwikkelingsjaar en in het seizoen 2019-2020 zal 
alles samen moeten komen en zal het 5e zich letterlijk een klasse beter gaan 
tonen door voetbal met een esthetiek à la Dennis Bergkamp. 

Op naar nog vele mooie jaren!

Namens Siveo 5, Mike Voorend

SIVEO-5, VIA BARBECUE… NAAR NIEUWE 
CONTRACTEN ….. EN MEERJARENPLAN !!

Siveo presents

1 september  15:00 - 23:00

Kaarten via activiteiten@siveo.nl

Voorverkoop €5 deurveroop €7,50

SIVESTIVAL WORDT 
WEER SPEKTAKEL 
Op 1 september 2018 is het dan eindelijk weer zover. Het 
inmiddels zo populaire Sivestival keert deze zomer terug 
naar de Beemd. De activiteitencommissie (AC) is inmid-
dels alweer druk bezig met de voorbereidingen om ook van 
de 3e editie een daverend succes te maken.
Dit keer heeft Sivestival als thema “Sivestival goes Olym-
pics”, oftewel zo gek als je kan in één of andere sportoutfit. 

De kaartverkoop is inmiddels al in volle gang en de eerste 
artiesten zijn ook al gestrikt. Met dank aan de vele sponso-
ren heeft de AC een budget ter beschikking om deze editie 
nog grootser uit te pakken. Met DJ Johan hopen wij het 
feest af te trappen met gezellige muziek voor jong en oud.
Ook DJ Seves, bekend van “Groene Hart Festival” en 
“Woerdense VakantieWeek”, zal weer een heerlijk setje neer 
gaan zetten. Verder zijn we bezig om nog een zanger te 
strikken, voor de Hollandse hits. De overige artiesten zul-
len binnenkort op onze Facebook-pagina bekend worden 
gemaakt, dus ga ons volgen!
 
Het belooft de 1e van september op de Beemd weer een 
spektakel te worden. Ook nu waren de eerste 100 kaarten 
weer in een mum van tijd de deur uit.
Uiteraard zijn er nog kaarten te verkrijgen bij de leden van 
de AC of stuur een mail naar activiteiten@siveo.nl. Voor-
verkoop € 5,- en deurverkoop € 7,50.
 
We hopen jullie allemaal 1 september op de Beemd te zien, 
dus zet hem in de agenda: “Sivestival goes Olympics” !
 
Namens de activiteitencommissie,
Nick van Ginkel

Ledenmutaties 
vanaf januari 2018
Nieuw:
Semm Lyndersay, Niek Wijman, Onno Lenssinck, Stefan van Vliet, 
Brent van Dam, Loïs van Dam, Dean Beiboer, Jonathan Dros, Jayden 
Andeweg, Jesse Kastelein, Rayan Sarrou, Dilan Brak, Lennard van der 
Wind

Overschrijving:
Julian Tamse (van Sportlust) en Jelle Lehman (naar Pusphaira)

Opgezegd:
Daniël Osborne, Monique de Jong, Samuël Gerulis, Kyerill Alberts, 
Mundo Alberts, Zairo Alberts, Joël Verkerk, Sophie Osborne, Bernie 
Beiboer, Edwin de Kruijf, Demian Haring, Matthijs Broer, Bea van 
Amerongen, Dylan Huntelerslag, Meike Lehman, Marco van Ameron-
gen, Koen Meijer, Leon Hoogerbrugge, Carola van Ieperen, Charissa 
Jansen, Mark Wiegeraad, Ilse van Loveren, Erwin van Vliet, Adriaan 
Blonk, Matthijs Lehman, Shayvian Baker, Collin de Jong, Remco de 
Kruijf, Jeroen van Dijk, Job Pak en Piet van Velsen.  

Het totaal aantal leden komt hiermee op 356.

Wijziging gegevens
Om onze ledenadministratie up-to-date te houden verzoek ik jullie 
adreswijzigingen, nieuwe telefoonnummers, e-mailadressen, bankreke-
ningnummers etc. z.s.m. door te geven op ledenadministratie@siveo.nl

Carola Hageman
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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

advertentie advertenties
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SIVEO TROTS OP 
LINTJE SIVEO-
KANJER: RINUS 
HOOGERBRUGGE !!
Met grote trots is de afgelopen periode gereageerd op de Konink-
lijke Onderscheiding die Siveo-kanjer Rinus Hoogerbrugge eind 
april mocht ontvangen van Burgemeester Molkenboer. Natuurlijk 
niet alleen vanwege zijn vele verdienstelijke werk binnen SIVEO, 
maar ook voor de wijze waarop hij elders zoveel maatschappelijk 
en sociaal betrokken werk verricht.  

Andere activiteiten van Rinus 
Rinus heeft zich ook buiten Siveo op verschillende wijzen verdien-
stelijk gemaakt. Zo was hij 15 jaar bestuurslid van de Stichting 
Christelijke Oranjevereniging Zegveld. Hij droeg o.a. bij aan het 
opstellen van het programma van de Oranjefeesten, het opbouwen 
van de spelen, het organiseren van optochten en voor de toneel-
avonden het ontwerpen/vervaardigen van decors. Ook was Rinus 
een 10-tal jaren bestuurslid van de Stichting Ooievaars Zegveld. 

Hij hielp dagelijks mee met het bijvoeren van de ooievaars en ver-
richtte onderhoudswerkzaamheden bij het ooievaarsbuitenstation. 
En tijdens de openstelling was hij aanwezig om bezoekers te woord 
te staan. Tot slot is Rinus al vele jaren vrijwilliger bij de Hervormde 
Gemeente van ons dorp, onder meer ook hier  voor de  onder-
houdswerkzaamheden.

Dick van den Hoeven

Naast voetballer is Rinus vele jaren actief geweest als scheidsrechter. Nadat 
hij dat door fysieke mankementen niet meer zelf kon uitoefenen is hij zich 
gaan inzetten om de SIVEO jeugd op jonge leeftijd te interesseren voor het 
“fluiten”. Regelmatig slaagt hij erin groepjes jeugdige leden via KNVB-
cursussen klaar te stomen voor het arbitreren. Hij begeleidt hen dan als “de 
scheidsrechtersvader” persoonlijk bij een aantal eerste wedstrijden.

Rinus is überhaupt begaan met de SIVEO jeugd en is nadat hij in de VUT 
is gegaan nog vele jaren trainer geweest van de allerjongste jeugd op de 
woensdagmiddag.
Wekelijks is hij vervolgens op de zaterdagochtenden de representant van 
SIVEO die de scheidsrechters en tegenstanders opvangt, kortom als zodanig 
het “gezicht van SIVEO”. De zaterdagmiddag sluit hij ook steevast af met het 
opruimen van de kleedkamers. Rinus is een waardevolle stille kracht die het 
liefst in de luwte zijn SIVEO werkzaamheden verricht.

Namens heel SIVEO gaan onze bijzondere dankbare gelukwensen naar 
Rinus en uiteraard ook zijn gezin die dat mogelijk maakt.

Dick en Eric van den Hoeven

Rinus is al sedert de oprichting van onze vereniging een zeer betrokken 
lid. Hij is in de beginjaren drie jaar penningmeester geweest in de periode 
1965-1968. Hij is echter binnen SIVEO vooral bekend als dé klusjesman.  
De drijvende kracht bij de periodieke onderhoudswerkzaamheden van 
welke aard dan ook, in met name de kantine, kleedlokalen en trainingshal. 
Geen klus is hem teveel gevraagd.

Rinus heeft zich echter vooral gemanifesteerd bij de bouw van de achter-
eenvolgende accommodaties die SIVEO in haar bestaan heeft betrokken. 
Dat geldt zowel bij de bouw van het oude keetje aan de Milandweg (jaren 
zestig), als het tot kantine omgetoverde schoolgebouw aan de Hoofdweg 
(jaren zeventig) en de huidige accommodatie aan de Milandweg (1980). 
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Meije wint Zegvelds 
stratenvoetbal
Zo’n 400 deelnemers hebben van het Zegveldse stratenvoetbal weer 
een bijzonder geslaagd en gezellig evenement gemaakt. In een spet-
terende finale heeft de Meije de editie 2018 gewonnen. Het team 
van de Broeksloot gaf kranig partij maar werd uiteindelijk toch 
met 4-2 aan de kant gezet. 

Bij de jeugd wonnen ’s-morgens de Nieuwstraat (4-2 tegen de 
Meije) en de Hoofdweg (3-1 tegen de Dorpsstraat).

De penaltybokaal was bij de jongste groep voor Jochem Vonk 
en bij de oudere groep voor Mike Kuijer.  Dank aan het duo 
Marc Hageman en Sjoerd Blonk die alles in goede banen heb-
ben geleid. En natuurlijk was er bewondering en waardering 
voor de beide goalies Robin Breedijk en Dave Verhoef, die vele 
honderden penalty’s te verwerken kregen. Maar zij bleven tot 
het eind enthousiast naar alle hoeken duiken.

Dick van den Hoeven

Afgelopen jaar heeft de KNVB veranderingen doorgevoerd in het 
pupillenvoetbal en ook komend jaar staan er nog enkele veranderingen 
op stapel, Dit betreft hoofdzakelijk de JO10, JO11 en JO12. Alle 
leiders van de betreffende teams worden voorafgaand aan het seizoen 
geïnformeerd. Toch heb ik alvast de pupillenspelvormen op een rijtje 
gezet.

Waarom? 
De KNVB heeft zichzelf de vraag gesteld of het systeem van voetballen op 
een half veld nog voldoet aan de onderstaande vraag en wilde hierbij de 
kinderen centraal stellen en als uitgangspunt nemen. 
Welke wedstrijdvormen passen optimaal bij de ontwikkeling van pupillen 
(t/m onder 12 jaar), dragen bij aan het voetbalplezier en helpen pupillen 
zich als voetballer/ster optimaal te ontwikkelen?

Hieruit kwam naar voren:

Wat vinden pupillen belangrijk? 
• Veel acties, scoringskansen en scoren 
• Grote betrokkenheid bij het spel 
• Spannende wedstrijden 
• Met vriendjes voetballen of vriendjes maken 
• Enthousiaste ouders 
• Positieve coaching

Na uitwerken van de bovenstaande punten kwamen de volgende 
spelvormen naar voren:

Wedstrijdvorm 4x4 
Deze wedstrijdvorm was afgelopen jaar al ingevoerd door de KNVB, maar 
SIVEO maakte hier nog geen gebruik van. 
Kenmerken: veld 30x20 meter, geen keeper, geen scheidsrechter maar 
spelbegeleider 

 
Wedstrijdvorm 6x6 
Voor de O8, O9 en O10. 
Kenmerken: veld 42,5x30 meter, keeper, spelbegeleider. 
Specifieke regel: indribbelen of passen bij een spelhervatting.  
Tijdsduur: 2 x 20 min. (O8/O9) 2 x 25 min. (O10), waarbij halverwege 
iedere helft een time-out van 2 minuten plaatsvindt. 
Er worden geen competitiestanden bijgehouden

Wedstrijdvorm 8x8 
Voor de O11 en O12. 
Kenmerken: veld 64x42,5 meter, keeper, pupillenscheidsrechter. 
Specifieke regel: indribbelen of passen bij een spelhervatting.  
Tijdsduur: 2 x 30 min, waarbij halverwege iedere helft een time-out van 2 
minuten plaatsvindt. 
Er worden wel competitiestanden bijgehouden 
 
De functie van pupillenwedstrijden 
Een pupillenwedstrijd voor een coach, trainer of leider hoort in het teken te 
staan van… 
Stimuleren van spelplezier bij spelers 
Spelers structuur en individuele aandacht geven 
Spelers de regie geven 
Spelers helpen beter te worden door positieve coaching, spelers uitdagen, 
complimenten geven en spelers hun eigen keuzes laten maken 
Inzichten krijgen in de ontwikkeling van pupillen en daarmee richting 
geven aan datgene waarop tijdens trainingen geoefend kan worden

Rol coaches en ouders: 
Positief stimuleren langs de lijn. 
 
Eric van den Hoeven

Nieuwe wedstrijdvormen pupillen
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NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

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

Email: beukers.aannemer@planet.nl 
www.aannemersbedrijf-beukers.nl
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Om zelf z’n conditie op peil te houden springt Tommie met regelmaat op 
de mountainbike en sluit niet uit dat hij in de toekomst met regelmaat op 
de wielrenfiets te vinden zal zijn. Verder kijkt hij graag naar alles wat met 
zijn favoriete club Ajax te maken heeft! Zijn favoriet is Matthijs de Ligt. 
Hij hoopt ook wel dat een van z’n zoonliefs hiervan net zoals hij fan wordt, 
maar daar heeft hij (voor hem helaas) wel z’n twijfels over. Verder gaat hij 
graag op zondag op pad met zijn gezin, een dagje Blijdorp of een museum 
bezoeken, net waar de kleine ”Mullertjes” zin in hebben!

Hij kijkt uit naar volgend seizoen, is  benieuwd tegen welke teams we dan 
moeten spelen. Wel heel leuk dat er veel verenigingen uit de buurt in de 4e 
klasse spelen, zo zie je: elk nadeel heeft z’n voordeel... geen 3e klasse maar 
wel diverse streekderby’s volgend seizoen!

Margriet Vermeij

Tommie begon als 6-jarige zijn voetbalcarrière in de F-jes, zijn moeder 
was leider samen met Gino Versluis. Dit tweetal bleef als begeleider bij 
dit team tot aan de C. In de F werd hij diverse keren kampioen, had je 
toen ook meer kansen om het te worden dan nu: de competitie bestond 
al uit twee delen, dus kon je “winterkampioen” worden en nog eens een 
keertje tegen de zomer. Hij voetbalde o.a. in de F met Hans van Tricht, 
Rudy Muller en Rikkert Versluis.

In de D konden we kampioen worden bij Cabauw, in de rust stonden 
we met 4-0 voor, appeltje , eitje zou je denken. Zo werd er ook tegen 
ons gepraat, alsof we al kampioen waren... het noodlot sloeg toe: we 
verloren met 5-4, hadden ze maar niks gezegd in de rust, de bloemen 
die onderweg waren naar Cabauw konden terug naar de Beemd. maar 
in de auto gelaten..... 

De ons allerbekende Jos de Jong werd trainer en leider van deze 
“Siveo-mannen” in de C. Iedereen wilde bij Jos in de auto, Jos had altijd 
aparte/alternatieve muziek op staan, dat vonden wij als kleine jochies 
maar wat interessant! Helaas was het voor Tommie van korte duur, hij 
liep een vervelende enkelblessure op aan zijn rechter been, waarna hij 
niet veel meer kon voetballen.

Wel bleef hij lid tot de A maar besloot uiteindelijk te gaan werken 
op zaterdag omdat een wedstrijdje op zaterdag er toch niet meer in 
zat.Toch trok hij nog een keertje de ‘stoute’ schoenen aan en deed 
een wedstrijdje mee met het 5e. Dat moest hij bekopen met twee 
afgescheurde enkelbanden aan de linker kant. Toen was het dus echt 
klaar voor hem! 
Hierna werd hij leider van het 3e waar o.a Jeffry Voorend, Joost Ton, 
Huibert Schouten en Mark Heemskerk in speelden. Na een jaar of 4 
stopte hij hiermee en ging meedraaien in de bardienst. 

Tommie besloot om weer een studie te gaan volgen, hiermee kon hij meer 
kanten op in z’n werk, een gevolg hiervan was dan weer wel dat hij al z’n 
tijd hiervoor nodig had en de bardienst op een laag pitje zette. Wat wel weer 
een positief resultaat opleverde, hij rondde zijn cursussen af met een prima 
resultaat!

Op de W.V.W. kwam hij onder het genot van een biertje in gesprek met 
Frank van der Vaart, die zo langs z’n neus af eens informeerde of leider 
worden van het 1e iets voor hem was.... dat vond hij wel wat. Midden in 
de nacht werd direct een app’je gestuurd aan Peter de Jong, die op zijn 
beurt direct voor de donderdag erop een afspraak met hem maakte. Na dit 
positieve gesprek kon Tommie van start als leider van ons vlaggenschip!

Afgelopen jaar was in een woord fantastisch, vertelt Tommie, grandioos 
zoals die jongens gewerkt hebben! Het hoogtepunt was voor hem de 
overwinning op NSV! Hij geniet ook van al die jonge gasten die nu in ‘t 
eerste staan, zoals bv een Luuk Blonk. Over het weekendje weg heeft hij ook 
een goed gevoel, een voetbalwedstrijdje, een darttoernooi en misschien wel 
het belangrijkste: een prima sfeer.

Vermeldenswaardig is misschien wel de grandioze manier van parkeren van 
Gertjan, hij nam een afslagje verkeerd en reed zo het weiland in, op zich 
niet zo erg maar... half verzakt staan is toch anders...!

Het wedstrijdje dat gepland staat voor 22 juni , tegen de “pupillen van de 
week” vindt Tommie erg leuk, het is goed om die kleine kereltje/meisjes er 
in te mengen. De manier waarop Björn er mee omgaat is erg leuk. Voor de 
wedstrijd wordt de pupil van de week er even uitgelicht door de trainer zelf. 
Na de wedstrijd mag hij/zij zijn/haar favoriet kiezen en krijgt de pupil een 
zakje snoep, drinken en een gelamineerde wedstrijdposter mee.  
Na de wedstrijd wordt het seizoen afgesloten met een team BBQ.

Effe een babbeltje 
met Tommie Muller
Voor dit laatste Siveo Nieuws ging ik op bezoek bij Tommie Mul-
ler, leider van ons geel-blauwe vlaggenschip! Hij is geboren op 9 
oktober 1979, getrouwd met Eveline, vader van Mathijs en Lars en 
zij wonen in de Broeksloot in Zegveld. Tommie is sinds een paar 
maanden werkzaam bij Kromwijck als werkvoorbereider.

Klaverjassen 
De klaverjasavonden op de Beemd zijn voor het ko-

mende seizoen als volgt gepland: 21 september 2018, 19 

oktober 2018, 16 november 2018, 21 december 2018, 18 

januari 2019, 15 februari 2019, 15 maart 2019, 19 april 

2019 en 17 mei 2019.

Tommie met zijn kornuiten bij een clinic van oud voetbalprof Gerrie Mühren.
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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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Een druk 
Slaapfeest 2018 !!
Vrijdagavond 8 juni was het weer zo ver: het legendarische Siveo 
Slaapfeest! Dit jaar hadden maar liefst 32 kinderen uit de teams 
JO9 en JO11 zich opgegeven om te komen. 

Toen rond 18:00 uur iedereen er was en zijn spullen in de kantine weggezet 
had konden we beginnen aan de pannenkoeken. Aangezien het weer prima 
te doen was, konden we heerlijk buiten aan de picknicktafels eten. Dit was 
ook een groot voordeel voor het opruimen, want er belandde meer poeder-
suiker naast de pannenkoeken dan er op.. 
Toen iedereen zijn buikje vol gegeten had, renden de meeste kinderen al 
naar het hoofdveld om te gaan voetballen, het was dus hoog tijd om te 
beginnen aan het toernooi. De kinderen werden ingedeeld in de teams: 
Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain en Juventus. Scheids-
rechters Gert-Jan en Sjoerd zorgden ervoor dat de teams onder leiding van 
Jasper, Sigrid, Wilco en Simone een paar spannende wedstrijden lieten 
zien. Uiteindelijk stonden Bayern München en Barcelona in de finale, welke 
Barcelona gewonnen heeft. Toen iedereen verhit van het veld af liep, was 
het tijd om af te koelen met een lekker ijsje om vervolgens weer helemaal 
fit te zijn voor het touwtrekken. Dezelfde teams streden tegen elkaar bij de 
touwtrek competitie. Ook hier weer kwam Barcelona als onverslaanbare 
winnaar naar voren. 

Inmiddels was het alweer 21:00 en werd ongeveer de helft van de kinderen 
opgehaald. Met de rest van de kinderen gingen we verder met het beroemde 
eierenroof spel. Als eerst leefden de kinderen zich uit om een zo’n groot 
mogelijk nest van takken te maken, één iemand slaagde erin om een kleine 
boom met zich mee te sleuren. Toen de nesten klaar waren konden we 
beginnen met eieren/ballen roven. Iedereen was zo fanatiek dat sommigen 
niet geheel zonder kleerscheuren uit de strijd kwamen. Hierna was het tijd 
voor de kinderen die bleven slapen om hun spullen klaar te leggen en met 
zijn allen weer wat te drinken en een zakje chips te eten. 

Vervolgens gingen we nog een keer met zijn allen naar buiten om wat 
balspelletjes te doen, waaronder pionnen in en op het doel proberen met de 
bal om te schieten. Maar toen begon het toch al wel donker te worden en 
was het alweer tijd voor het laatste ophaalmoment. 

Inmiddels hadden de kinderen die bleven slapen hun luchtbed al gevonden 
en lagen bewapend met veel snoep en chips klaar voor het scherm waar 
hilarische filmpjes van onder andere Donald Duck te zien waren. De kin-
deren waren in eerste instantie niet van plan om te gaan slapen, maar zijn 
uiteindelijk toch echt wel ‘even’ in slaap gevallen. Om vervolgens weer om 
6:30 ‘fris en fruitig’ op te staan en lekker met zijn allen te ontbijten.

Al met al was het weer een geslaagd feest en willen we graag de leiders en 
scheidsrechters Sigrid Klein, Sjoerd Blonk, Jasper Stolwijk en Gert-Jan Brak 
erg bedanken voor hun hulp. En natuurlijk ook alle ouders die de vele pan-
nenkoeken gebakken hebben, bedankt! 

Simone van der Wind

JEUGDTEAMS VAN 
SIVEO KAMPIOEN !! 
Waar de vlaggendragers van Siveo na een puik seizoen stranden in 
de halve finale van de nacompetitie vielen er bij de geel-blauwen 
wel kampioenschappen binnen de jeugdafdeling. Dat lukte bij 
zowel de jongens (JO11) als de meisjes (MO15).  

De jongens deden dat wel heel erg overtuigend, want zij wonnen 
alle duels en sloten af met een 5-2 overwinning op Alphen.
Bij de meisjes verliep het seizoen spannender. Pas in de 2e 
seizoenshelft werd het verschil gemaakt.  En in het laatste 
competitieduel lieten zij er uiteindelijk geen twijfel meer over 
bestaan. TAVV werd met 5-0 aan de kant gezet en dat was ruim 
voldoende voor het kampioenschap. De meiden werden na 
afloop verrast met een kampioensteamtaart van de Rabobank .
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Pupillen bijna 
verrast door 
Jan Hendrik
Op vrijdagavond 22 juni mochten de pupillen van de week van het 
afgelopen seizoen hun krachten meten met de mannen van het 1e. 
Tja, op een lege maag kan je niet voetballen en daarom krijgen de 
pupillen eerst een stevige maaltijd voorgeschoteld, namelijk patat 
met kroketten en/ of frikandellen. 
Bijna alle spelers van het selectie elftal zijn hierbij aanwezig en ui-
teraard ook de trainer Bjorn met zijn assistentenTom & Koos. Volle 
tafels dus en veel gezelligheid! Na de maaltijd willen de pupillen 
eigenlijk maar één ding en dat is voetballen, dus op naar het veld.

De spelers van Siveo 1 doen het nog even rustig aan, want die zien de bui al 
hangen. Uit ervaring weten ze dat je niet zo gemakkelijk wint van de pupil-
len. Uiteindelijk maken ze toch aanstalten om zich te gaan omkleden en 
klokslag kwart voor zeven is iedereen klaar voor de match van het jaar. 
Voorafgaand aan de wedstrijd is er eerst een warming-up, deze wordt geleid 
door aanvoerder Sjoerd Blonk. Daarna is het hoog tijd om de tactiek te be-
spreken, scheidsrechter Bjorn van Muylwijk roept snel de pupillen bij elkaar 
en gaf ze heel sportief tips over de eventuele zwakke punten van zijn elftal. 
Eindelijk wordt er dan afgetrapt. Onvermoeibaar, vol gas en heel fanatiek 
wordt er door beide partijen gevoetbald. Na 20 minuten is het tijd voor een 
korte drinkpauze. Uiteindelijk komen de pupillen voor te staan. En in de 
2e helft begint de vermoeidheid bij de selectiespelers nog meer parten te 
spelen. 

Omdat de pupillen op dat ogenblik twee doelpunten voor staan kan aan-
voerder Sjoerd vijf minuten voor tijd niet anders dan zijn geheime wapen 
in te zetten. Jan Hendrik wordt het veld ingestuurd. Is dit de gouden wissel? 
Heel even lijkt het er wel op. Jan Hendrik loopt zich behendig vrij bij zijn 
tegenstander en heeft een vrije schietkans. Gelukkig kan de pupillen goalie 
Gerwin Verlaan het schot ternauwernood stoppen. Net voor het einde van 
de wedstrijd weet Siveo 1 nog 1x Gerwin te passeren en niet even later 
klinkt het fluitsignaal, de pupillen hebben het weer geflikt en komen terecht 
als winnaar uit deze match. Eindstand: 9-8.
Direct na afloop van de wedstrijd neemt Sjoerd samen met de pupillen nog 
even het seizoen door. Hierbij test hij even of de pupillen nog de uitslag 
van de wedstrijd weten en wie bij hun wedstrijd de man of de match was. 
Bij sommigen was het even diep graven voor de uitslag, maar de man of de 
match wordt door bijna iedereen feilloos opgenoemd.
En met nog een lekkere traktatie op zak keren de pupillen moe maar vol-
daan naar huis toe.

Namens de jeugdcommissie, 
Jan de Jong 

NB Als laatste willen wij alle mannen van het eerste elftal (zowel spelers als 
staf) bedanken dat jullie er voor de pupillen bij elke wedstrijd weer een feestje 
van weten te maken. De pupillen genieten er met volle teugen van en kijken er 
met veel plezier op terug. 

Poldersport 2018, 
valt in het water !
Vrijdagavond 1 juni was het tijd voor een heerlijk avondje polder-
sporten voor de jeugdteams JO13 t/m JO17. De animo was dit jaar 
wederom groot. In totaal zijn er 58 kinderen opgegeven. Dit bete-
kent wel dat wij veel ouders moesten vinden die bereid waren om 
te rijden. Dit is gelukkig ook dit jaar weer geen probleem gebleken. 
De gehele week was het goed weer, helaas was het vrijdag bewolkt 
en met in de avond flinke buien. Deze regen heeft geen invloed 
gehad op de stemming van de kinderen, deze was ronduit goed.

Iets later dan gepland vertokken alle auto’s richting de Kwakel. Doordat er 
ruim gepland was kwamen we mooi op tijd in De Kwakel aan. We werden 
verwelkomd door de 3 begeleiders. De groep werd in 3-en gesplitst. Een 
groep met allemaal meiden, een groep met de jongere jongens en een groep 
met de oudere jongens. Voor de jongste jongens en meisjes was het best 
spannend omdat het voor hen de eerste keer was. Voor een grote groep 
oudere jongens, die ieder jaar meegaan, was het helaas de laatste keer. 
Om 19:15 liepen de groepen achter hun begeleider naar het eerste toestel. 
Al snel waren de meeste nat. Was het niet van in het water vallen dan was 
het wel van de regen die steeds harder naar beneden kwam. Om ongeveer 
20:45 werd het laatste toestel afgerond. Als afsluiter was er nog de buik-
schuifbaan. Hier maakte niet iedereen gebruik van omdat de meeste toch 
wel lekker wilde douchen en droge kleren aan trekken. Na het douchen 
stond er nog wat te drinken en chips klaar. Als afsluiting van deze geslaagde 
avond is er nog een groepsfoto gemaakt.

Bij deze willen wij alle ouders bedanken voor het rijden en begeleiden, 
zonder jullie zou deze activiteit niet mogelijk zijn geweest. Ton en Casper 
bedankt voor de vele leuke, mooie en grappige foto’s. Alle foto’s zijn te bekij-
ken op de internetsite van Siveo.

Namens de jeugdcommissie, 
Wilco Berghoef
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Siveo 1 - 4e Klasse C
1 NSV ‘46 1 26 61
2 Aarlanderveen 1 26 58
3 Siveo ‘60 1 26 54
4 Floreant 1 26 52
5 Rohda ‘76 1 26 48
6 Woerden 1 26 46
7 Kamerik 1 26 35
8 Linschoten 1 26 34
9 Woubrugge 1 26 30
10 Sportief 1 26 28
11 Zevenhoven 1 26 27
12 SPV ‘81 1 26 18
13 Moerkapelle 1 26 16
14 Rijnstreek 1 26 14

Siveo 2 - 4e Klasse 04
1 Bodegraven 1 20 50 
2 Rohda ‘76 2 19 43 
3 Siveo ‘60 2 19 31 
4 Alphia 3 20 31 
5 Jodan Boys, de 6 20 29 
6 ARC 8 20 28 
7 WDS 2 19 26 
8 Sportlust ‘46 4 20 25 
9 Aarlanderveen 2 19 20 
10 NSV ‘46 3 20 19 
11 Woerden 2 20   7 

Siveo 3 - 5e Klasse 04
1 WDS 3 20 44
2 ARC 10 20 41
3 FC Oudewater 4 20 37
4 Kamerik 2 20 35
5 Alphia 4 20 35
6 Siveo ‘60 3 20 26
7 Be Fair 4 20 25
8 Nicolaas Boys 1 20 24
9 Rohda ‘76 3 20 24
10 Zevenhoven 3 20 14
11 TAVV 3 20 12

Siveo 4 - 5e Klasse 05
1 TAVV 4 20 48
2 Be Fair 5 18 37
3 ARC 9 19 32
4 FC Oudewater 5 20 32
5 CVC Reeuwijk 3 20 29
6 Capelle 8 20 26
7 Kamerik 3 20 26
8 Jodan Boys, de 8 19 25
9 Sportlust ‘46 5 20 19
10 Siveo ‘60 4 20 15
11 Linschoten 2 18 11

Siveo 5 - 8e Klasse 05
1 Sportlust ‘46 12 22 60
2 Gouda 8 21 47
3 Floreant 6 22 47
4 TAVV 8 22 35
5 SPV ‘81 3 21 33
6 Woubrugge 4 22 31
7 Siveo ‘60 5 21 30
8 Alphia 8 22 25
9 Zevenhoven 4 22 25
10 FC Oudewater 9 22 24
11 ARC 18 22 16
12 Hazerswoudse  Boys 6 21   2

Siveo VR1 - 4e Klasse B
1 Hazerswoudse Boys VR1 18 48
2 RCL VR3 18 37
3 Sportlust ‘46 VR1 18 33
4 Zwammerdam VR1 18 24
5 Siveo ‘60 VR1 18 24
6 SJZ VR1 18 23
7 Zevenhoven VR1 18 22
8 Jodan Boys, de VR2 18 21
9 Linschoten VR1 18 19
10 Be Fair VR1 18   8

Siveo JO19-1  - 5e Klasse 04
1 VEP JO19-2 8 24
2 Bergambacht JO19-2 8 21
3 Siveo ‘60 JO19-1 8 18
4 FC Oudewater JO19-3 8 12
5 DWO JO19-4 8 10
6 Meerburg  JO19-4 8   8
7 Nieuwerkerk  JO19-4 8   7
8 Jodan Boys, de JO19-5 8   6
9 Ommoord, sv JO19-2 8   0

Siveo JO17-1  - 3e Klasse 07
1 Cabauw JO17-1 11 28
2 Alphense Boys JO17-5 11 28
3 Siveo ‘60 JO17-1 11 22
4 Linschoten JO17-1 11 19
5 Kamerik JO17-1 11 16
6 Sportlust ‘46 JO17-2 10 14
7 FC Oudewater JO17-2 11 14
8 WDS JO17-1 11 12
9 Woerden JO17-2 11 12
10 ESTO JO17-2 10   9
11 Rijnstreek JO17-1 11   7
12 NSV ‘46 JO17-1 11   7

Siveo JO15-1 - 4e Klasse 16
1 VEP JO15-3 10 27
2 Siveo ‘60 JO15-1 10 24
3 SPV ‘81 JO15-1 10 24
4 Kamerik JO15-1 10 24
5 Jodan Boys, de JO15-4 10 18
6 Schoonhoven JO15-2 10 13
7 Cabauw JO15-1 10     9
8 WDS JO15-2 10   7
9 Nieuwerkerk JO15-9 10   7
10 Ammerstolse SV JO15-1 10   5
11 Woerden JO15-5 10   4

Siveo JO13-1  - 4e Klasse 09
1 Linschoten JO13-1 11 31
2 NSV ‘46 JO13-1 10 21
3 WDS JO13-1 11 19
4 Siveo ‘60 JO13-1 11 19
5 ARC JO13-4 11 16
6 Jodan Boys, de JO13-3 10 15
7 Haastrecht JO13-2 11 14
8 Rohda ‘76 JO13-2 11 13
9 Sportlust ‘46 JO13-3 11 13
10 Altior JO13-1 11 10
11 Alphia JO13-1 11   5
12 Alphen JO13-2 11   5

Siveo JO13-2  - 7e Klasse 01
1 Nieuwkoop JO13-2 11 28
2 BSC ‘68 JO13-3 11 25
3 Be Fair JO13-4 11 21
4 Nicolaas Boys JO13-2 11 21
5 Alphense Boys JO13-5 11 18
6 RVC ‘33 JO13-2 11 17
7 Bernardus JO13-2 11 17
8 VEP JO13-2 11 16
9 ARC JO13-6 11 13
10 WVC JO13-2 11 10
11 Kickers’69 JO13-2 11   2
12 Siveo ‘60 JO13-2 11   2

Siveo JO11-1  - 8e Klasse 13
1 Siveo ‘60 JO11-1 11 33
2 Alphia JO11-4 11 24
3 ARC JO11-7 11 24
4 Alphense Boys JO11-7 11 22
5 ESTO JO11-3 11 19
6 CVC Reeuwijk JO11-4 11 18
7 Floreant JO11-4 11 16
8 Alphen JO11-3 11 13
9 Nicolaas Boys JO11-3 11 12
10 Moerkapelle JO11-2 10   9
11 Nieuwkoop JO11-3 10   3
12 Be Fair JO11-6 11   0

Siveo JO11-2 en JO11-3  - 8e Klasse 13
1 Linschoten JO11-1 11 31
2 SPV ‘81 JO11-1 11 27
3 Siveo ‘60 JO11-2 11 23
4 Woerden JO11-4 11 19
5 ARC JO11-11 11 17
6 Rijnstreek JO11-2 11 14
7 Nieuwkoop JO11-5 11 14
8 FC Oudewater JO11-8 11 14
9 Cabauw JO11-2 11 11
10 Schoonhoven JO11-7 11   9
11 Haastrecht JO11-4 11   6
12 Siveo ‘60 JO11-3 11   4

Siveo MO15-1 - 2e klasse 02
1 Siveo ‘60 MO15-1 11 29
2 Woubrugge MO15-1 11 25
3 Alphense Boys MO15-2 11 21
4 Zevenhoven MO15-1 11 18
5 VEP MO15-1 11 18
6 Floreant MO15-1 11 15
7 Koudekerk MO15-1 11 14
8 Altior MO15-1 11 10
9 ARC MO15-2 11 10
10 TAVV MO15-1 11   7
11 RVC ‘33 MO15-2 11   7
12 Cabauw MO15-2 11   6

Siveo MO13-1 - 2e klasse 01
1 Gouda MO13-1 11 31
2 VEP MO13-1 11 26
3 FC Oudewater MO13-1 11 25
4 Cabauw MO13-1 11 21
5 Siveo ‘60 MO13-1 11 21
6 Kickers’69 MO13-1 11 18
7 Olympia MO13-1 11 14
8 Bernardus MO13-2 11 14
9 RVC ‘33 MO13-1 11   9
10 Alphense Boys MO13-1 11   6
11 ASW MO13-1 11   3
12 VEP MO13-2 11   1

EINDSTANDEN SIVEOTEAMS SEIZOEN 2017/2018

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 - Moerkapelle

14-04-2018

8-0

De markt van alle 
markten thuis 

Hans v/d Weerd & 
Jan de Jong 

links midden 

rechts midden 

Feyenoord 

Sam Larsson 

Wilbert Kastelein 

Sjoerd Blonk 

Wedstrijd & de 
warming up 

De vele doelpunten 
van Siveo 

Nee, sorry schoot 
net links naast het 
doel 

Voetbal 

Spaghetti

Super leuke dag 
gehad,  je krijgt veel 
aandacht van de 
jongens 

Siveo - Rohda 

21-04-2018

4-1

Hanswijk markt-
kramen 

Hans v/d Weerd & 
Jan de Jong 

rechts voor 

mid mid 

Ajax 

Justin Kluivert / 
Kasper Dolberg / 
Davy Klaassen 

Ronald de Jong 

Gerwin Verlaan 

Aftrap 

Scoren van Siveo 

Jazeker hard links 
in de hoek 

Voetballen / tennis-
sen / knutselen & 
tekenen 

Kip jambalaya

Erg leuk gehad / 
lekkere soep van 
Koos / was wel erg 
lastig om man of 
the match te kiezen 

Siveo - Woubrugge 

26-05-2018 

2-0

Patrick van den 
Hoeven transport 
en opslag 

Hans v/d Weerd & 
Jan de Jong 

Laatste vrouw 

Spits 

Ajax 

Matthijs de Ligt 

Marit Kooijman 

Gertjan Brak 

Scoren 

Aftrap 

Ja links in de hoek, 
keeper kansloos 

Voetballen 

Patat & Pizza

Leuke dag gehad / 
aardige jongen die 
spelers van het 1e 

Mariëtte 
Kastelein

Fay  
de Jong

Joëlle  
Würsten

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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advertentie

HOOFDSPONSOR SIVEO 1


