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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.



advertenties

Voor al uw verzekeringen, pensioen- & hypotheekadvies

Helsinkilaan 8    Postbus 1549    023-5175200
3446 AH Woerden    2003 BN  Haarlem info@boogaardass.nl   

Kijkt u ook eens op www.boogaard-assurantien.nl

Wonen
Verkeer 

Zorg
Pensioen
Geldzaken
Uitvaart
Hypotheek

Aansprakelijkheid
Brand
Rechtsbijstand

Transport/goederen
Technische verzekeringen
Wagenpark
Werkmaterieel

Zieketverzuim
W.I.A.-hiaat
W.G.A. Eigen beheer

A.N.W.-hiaat

Arbeidsongeschiktheid
Overlijdensrisico Joost Hoogerbrugge

Uw contactpersoon

in Zegveld:
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van de redactie
De vakanties zitten er weer op. Hopelijk 
hebben jullie een � jne periode gehad en is 
de accu ook weer opgeladen voor een nieuw 
voetbalseizoen. Op de Beemd is in ieder ge-
val alles weer in gereedheid gebracht. En dat 
hebben we mede te danken aan een aantal 
geel-blauwen die in deze voetballoze periode 
gewoon de nodige hand- en spandiensten 
blijven verrichten. Daarover kunnen jullie in 

deze eerste seizoenseditie meer opsnuiven. 

Eén van de mensen die zijn handen al meer dan een halve eeuw voor 
ons cluppie uitsteekt is Bram Angenent. Zijn gouden jubileum als pen-
ningmeester van Siveo bleef – zeer terecht - bepaald niet onopgemerkt. 
Heel Zegveld kon er van getuigen, want zijn huis aan de Molenweg 
werd tijdens Brams afwezigheid in het geel-blauw gezet. Ook aan deze 
mijlpaal besteden wij in deze editie uiteraard aandacht via het bekende 
“babbeltje van Margriet”. 

Maar natuurlijk blikken we ook nog terug op het SIVESTIVAL. Een 
evenement dat niet meer is weg te denken van de Siveokalender. De Ac-
tiviteitencommissie slaagt er ieder jaar weer in om daarbij een fantasti-
sche sfeer neer te zetten en daarmee een ideale seizoensa� rap te geven. 

Zoals gebruikelijk bij aanvang van het seizoen brengen wij ook de 
tegenstanders van onze vlaggendragers in beeld. Een uiterst interes-
sant gezelschap overigens, met veel teams uit de naaste regio. Het staat 
eigenlijk al borg voor een aantal leuke sfeervolle derby’s.

Verder tre� en jullie in dit Siveo-Nieuws onder meer het volgende aan:
- een kennismaking met de nieuwe keeperstrainer voor de selectie, 
Jeroen Kampers;
- indrukken van het 7x7 toernooi op de Beemd, waarbij niet alleen 
voetbal maar ook volop hapjes/drankjes over tafel gingen en de avond 
werd afgesloten door een DJ;
- de vele activiteiten rond de totstandkoming van het nieuwe scorebord; 
- de samenstelling van de nieuwe Siveoteams, zowel bij de senioren als 
de junioren.
Wij wensen jullie allen weer een heel leuk en sportief voetbalseizoen toe

Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

 
Deadline volgende inleverdatum:
29 november 2018

van de voorzitter
De vakantie was uiteraard weer heerlijk 
en ik hoop dat dit voor iedereen geldt. 
Echter als het augustus is begin ik toch 
altijd weer te hunkeren naar de geur 
van gras en zweet. Inmiddels draait de 
voetbalmachine alweer een maand op 
volle toeren en zitten we alweer helemaal 
in de voetbal”trein” die in volle vaart 
doordendert tot en met mei 2019.

Waar het Stratenvoetbaltoernooi voor velen de afsluiting van het sei-
zoen betekent, daar zijn anderen alweer volop bezig met het nieuwe 
seizoen. Er wordt dan dri� ig gesleuteld aan nieuwe teamsamenstel-
lingen met bijbehorende nieuwe trainers en leiders. Volgens mij is 
SIVEO daar ook dit seizoen weer in geslaagd en gaan alle teams met 
enthousiaste leiders en trainers het nieuwe seizoen in. 

Dit geldt ook voor ons complex. Ook hier zijn talloze vrijwilligers 
druk geweest met onderhoud aan van alles en nog wat. De hoge 
drukspuit en de kwasten hebben overuren gemaakt. De audio 
installatie is aangepast en hopelijk worden wij de komende tijd weer 
verblijd met een prettig geluid in de kantine. Daarnaast is trouw aan 
geel-blauw samen met enkele sponsoren druk doende geweest met 
de aanschaf van een nieuw scorebord. Ook hier hebben vrijwilli-
gers zich in het zweet gewerkt om deze nieuwe aanleg goed voor te 
bereiden.

De echte a� rap van het nieuwe seizoen was natuurlijk weer SIVESTI-
VAL. Ook dit jaar hee�  de AC weer een puike prestatie geleverd en 
het festival tot een daverend succes gemaakt. Ik kijk alweer uit naar 
de volgende editie.

Tussendoor was Bram een jubilaris met maar liefst 50 jaar penning-
meesterschap. Daarnaast vervult hij nog enorm veel andere rollen en 
taken achter de schermen waar menigeen niet eens weet van hee� . 
Voor onze vereniging is hij een gouden geel-blauwe topper.

Kortom: de geel-blauwe voetbaltrein is weer in beweging en hopelijk 
voorlopig ook niet af te stoppen. Ik wens alle leden heel veel voetbal-
plezier dit komende seizoen. Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer 
veel belangstellenden verwelkomen op ons complex. Want niets is 
leuker om te voetballen met familie en vrienden langs de lijn die 
voetballers komen aanmoedigen.

Eric van den Hoeven
Voorzitter
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SIVESTIVAL 
GOES OLYMPICS…
HELEMAAL TOP !!
 Zaterdag 1 september 2018 was het dan eindelijk weer zover, de 
derde editie van het inmiddels niet meer weg te denken Sivestival!
Dit jaar had de activiteitencommissie een thema gekozen wat meer 
bij een sportvereniging past, namelijk het thema ‘Sivestival goes 
Olympics’. Dit betekende dat iedereen zich qua kleding even hele-
maal uit kon leven. Van judoka tot zwemmer, van tafeltennisser tot 
Anky van Grunsven, als het maar met sport te maken had. Met een 
mooie lijst artiesten en een prachtige weersvoorspelling kon deze 
dag eigenlijk niets anders dan slagen.

Van te voren had de Activiteitencommissie zich weer eens van zijn goede 
kant laten zien door het terrein achter de kantine helemaal in style in te 
richten en aan te kleden. Nadat er eerst nog even gevoetbald moest worden, 
kon het feest dan eindelijk beginnen. De lekkere deuntjes van Mathijs, DJ 
Johan, DJ Arjan, Michiel Ruijter, Seves en Bas B, maakten sportpark De 
Beemd tot echt dansfestijn. Daar hielpen uiteraard het prachtige weer en de 
ruim 150 man natuurlijk ook aan mee.

Uiteindelijk mogen we terugkijken op een zeer geslaagde dag en een lekker 
feest. Mochten jullie nog leuke foto’s of � lmpjes hebben van dit feest, dan 
willen we jullie vragen deze te delen op de Sivestival Facebook-pagina. 
Namens de activiteitencommissie willen wij iedereen bedanken die mee 
hee�  geholpen om dit feest tot een succes te maken en wij hopen iedereen 
volgend jaar weer terug te zien op Sivestival!

Namens de activiteitencommissie
Nick van Ginkel 
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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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Leuke regiocompetitie 
voor Siveo-1

Onze vlaggendragers gaan weer een bijzonder aantrekkelijke 
competitie tegemoet. De indeling is superregionaal met volop 
ploegen uit het Woerdense en Bodegraafse kringetje. De ploegen 
die iets verder verwijderd zijn blijven beperkt tot Moordrecht, 
Gouda en Moerkapelle. En ook interessant: er lijkt geen echt grote 
kanshebber voor de titel tussen te zitten. Grote vraag is eigenlijk 
of de jongens van onze ambitieuze hoofdcoach Björn van Muyl-
wijk zich weer kunnen mengen in de strijd om de bovenste plaat-
sen.  We zijn het de laatste jaren een beetje gewend, met bijvoor-
beeld veel nacompetitievoetbal.

We zetten hierna de indeling en de clubs op een rij.  

Dick van den Hoeven

West 2, 
4e klas B
1)   Bodegraven (van zondag 3e klasse)
2)   Gouda (4e in 4E; nacompetitie)
3)   Kamerik (7e in 4C)
4)   Linschoten (8e in 4C)
5)   Moerkapelle (13e in 4C)
6)   Moordrecht (12e in 4E)
7)   Rijnstreek (14e in 4C)
8)   Rohda ‘76 (5e in 4C)
9)   SPV ‘81 (12e in 4C)
10) Siveo ‘60 (3e in 4C; nacompetitie)
11) Sportief (10e in 4C)
12) VEP (van zondag 4e klas)
13) WDS (gedegradeerd uit 3e klasse)
14) SC Woerden (6e in 4C)
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BODEGRAVEN 

Sportpark B.J. Suringa Complex, Groene Zoom 2, 2411 SL Bodegraven (Tel. 0172-613105) 
Opgericht: 01-4-1920 
Shirt: rood,  Broek: zwart, Kousen: rood-zwart
Aanvangstijd: 15.00
https://www.vvbodegraven.nl/ 
https://twitter.com/VVBodegraven 
Balsponsor Siveo-Bodegraven: Kapsalon Zegveld

Bodegraven is voor ons een nieuwe tegenstander (de laatste duels dateren van vóór 1976; het jaar van de 
afsplitsing met Rohda). De Bodegravers zijn dit seizoen overgestapt van de zondagafdeling (3e klasse). De 
rood-zwarten hebben met Frits van Dijk ook een nieuwe trainer aangesteld, Van Dijk was afgelopen seizoen 
hoofdtrainer van Moordrecht, waar hij rond de winterstop vertrok. Daarvoor was hij lange tijd hoofdtrainer van SPV 
‘81 uit Polsbroek. Bodegraven heeft drie seniorenteams, waarvan de reserves uitkomen bij onze reserves in de 
4e klasse.  Er zijn geen jeugdteams meer ingeschreven. Op het team van Bodegraven is geen pijl te trekken; de 
teamsamenstelling is zelfs nog een “open boek”. 

Vorige seizoenen:
Zondagafdeling 

GOUDA   

Sportpark Groenhoven, Groenhovenweg 3, 2803 DA Gouda (Tel. 0182 – 533202) 
Opgericht: 05-09-1906 
Shirt: rood, Broek: wit, Kousen: rood. 
Aanvangstijd: 14.30.
https://www.svgouda.nl  
https://twitter.com/SVGouda 
Balsponsor Siveo-Gouda: Bolton Bouw

Gouda heeft het afgelopen seizoen in de Rotterdamse regio opgetreden en bereikte daar de nacompetitie.  De 
Gouwenaren beschikken over een grote vereniging met acht seniorenteams, waarvan de reserves in de 4e klasse 
optreden. Het enige JO19-team reikt ook niet verder dan de 4e klasse. Als nieuwe hoofdtrainer is Peter Huisman uit 
Pijnacker aangetreden. Hij trainde de laatste jaren de Rotterdamse derdeklasser IJvv de Zwervers. De rood-witten 
moeten in staat zijn om mee te draaien om de bovenste plaatsen. 

Vorige seizoenen:
2017/2018 4e klas Plek 4 (Nacompetitie, geen promotie)
2016/2017 4e klas Plek 7 
2015/2016 4e klas Plek 3 (Nacompetitie, geen promotie)
2014/2015 3e klas Plek 12 (Nacompetitie met degradatie)
2013/2014 3e klas Plek 12 (Nacompetitie, geen degradatie) 
2012/2013 2e klas Plek 13 (Degradatie)

Frits van Dijk 

Peter Huisman

KAMERIK  

Sportpark Mijzijde, Overstek 2 A, 3471 EJ KAMERIK (Tel. 0348-401906)
Opgericht: 12-03-1946
Aanvangstijd: 14.45
Shirt: blauw-wit, Broek: zwart, Kousen: blauw 
https://www.vvkamerik.nl  
https://twitter.com/vvkamerik 
Balsponsor Siveo-Kamerik:  Patrick van den Hoeven Transport

Uiteraard leuk dat ook Kamerik als één van onze naaste buren weer in onze afdeling is opgenomen. De derby’s 
mogen dan weleens wat beladen zijn, zij leveren toch vaak ook spannende en sfeervolle duels op. Kamerik heeft 
in omvang een vereniging die goed vergelijkbaar is met Siveo. Zij beschikken ook over vier seniorenteams en het 
reserveteam komt uit in de 5e klasse bij Siveo 3. De JO19 spelen in de 3e klasse. De Utrechtse trainer Patrick de 
Ruijter gaat zijn 5e seizoen in bij de blauw-witten.  Kamerik pleegt de laatste jaren grillig te presteren en zag ook 
nogal wat spelers afzakken naar een lager team. Mogelijk dat het moeite krijgt om een plaats in het linkerrijtje te 
bemachtigen. De Kamerikkers zullen zich bovendien wat moeten aanpassen omdat de accommodatie volledig op 
de schop gaat en trainingen zelfs al elders werden afgewerkt. Ongetwijfeld komt er echter een fraaie nieuwe kantine 
voor in de plaats.

Vorige seizoenen:
2017/2018 4e klas Plek 7
2016/2017 4e klas Plek 10 (Nacompetitie, geen promotie)
2015/2016 4e klas Plek 8
2014/2015 4e klas Plek 5 
2013/2014 4e klas Plek 6 
2012/2013 3e klas Plek 13 (Nacompetitie met degradatie)

  

Patrick de Ruiter
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LINSCHOTEN   

Sportpark Rapijnen,  De Beide Vlooswijkenlaan 45,  3461 GB LINSCHOTEN (Tel. 0348-483313)
Opgericht: 23-01-1974
Shirt: wit,  Broek: rood,  Kousen: rood
Aanvangstijd: 15.00
https://www.vvlinschoten.com
https://twitter.com/vvlinschoten   
Balsponsor Siveo-Linschoten:  Youri Splinter (pupil van de week)

Linschoten heeft drie seniorenteams en een veteranenteam. De reserves zitten bij Siveo-3 in de 5e klasse. De 
JO19 komt uit in de 3e klasse. Onder leiding van de vorig seizoen aangestelde hoofdcoach, oud profvoetballer, Ben 
Rietveld presteerden de wit-roden wisselvallig. De in Woerden woonachtige Rietveld zag voor komend seizoen wat 
spelers afhaken uit de selectie. Wel kon hij Daan Walgreen van VEP verwelkomen. 

Resultaten
2017/2018 4e klas Plek 8
2016/2017 3e klas Plek 12 (Nacompetitie met degradatie) 
2015/2016 4e klas Plek 4   (Nacompetitie met promotie)
2014/2015 4e klas Plek 9 
2013/2014 4e klas Plek 10 
2012/2013 4e klas Plek 12 

Ben Rietveld

	  

MOERKAPELLE   

Sportpark De Wilde Veenen, Windvaan 2, 2751 ES MOERKAPELLE (Tel. 079-5933000)
Opgericht:  01-09-1929
Shirt: wit-blauw, Broek: wit, Kousen: blauw. 
Aanvangstijd: 14.30
https://www.vvmoerkapelle.nl  
https://twitter.com/vvmkp 
Balsponsor Siveo-Moerkapelle:  Klusbedrijf Verhage

Moerkapelle heeft betere tijden meegemaakt dan de afgelopen seizoenen. Het was gebruikelijk dat de wit-blauwen 
bivakkeerden bovenin de 4e klasse of onderin de 3e klasse. Daar kwamen zij de laatste seizoenen helemaal niet 
meer aan toe; hun rol bleef beperkt tot het rechterrijtje. Met een mooie accommodatie beschikt Moerkapelle over 
vier seniorenteams, waarvan het reserveteam uitkomt in de 4e klasse. De JO19 acteert in de 3e klas. 
Als hoofdtrainer gaat de jeugdige Martijn Peters uit Waddinxveen debuteren als hoofdcoach. Hij volgt John de Vries 
op. Een 2-tal oudgedienden, Patrick Slingerland en Peter Zijderhand heeft defi nitief afscheid genomen. 

Vorige seizoenen:
2017/2018  4e klas  Plek 13 
2016/2017  4e klas  Plek 12
2015/2016  4e klas  Plek 9
2014/2015  4e klas  Plek 8 
2013/2014  4e klas  Plek 8 
2012/2013  4e klas  Plek 3 (Nacompetitie, geen promotie) 

Martijn Peters

MOORDRECHT    

Sportpark Het LageSportlaan 1, 2841 EB Moordrecht (Tel. 0182-373142)
Opgericht: 01-05- 1920
Shirt: blauw-wit, Broek: wit, Kousen: blauw. 
Aanvangstijd: 14.30
https://www.vvmoordrecht.nl/ 
Balsponsor Siveo-Moordrecht: Garagebedrijf Wim van Bemmel

Moordrecht is voor ons een nieuwkomer. Zij hebben vorig seizoen de overstap gemaakt van de zondagafdeling. 
En het eerste seizoen in de zaterdagafdeling ging bepaald niet vlekkeloos. Het leidde onder meer tot het 
tussentijdse vertrek van coach Frits van Dijk. Onder leiding van de nieuwe hoofdcoach Dennis de Jong kwamen de 
Moordrechters uiteindelijk ook niet verder dan een 12e plek op de ranglijst. 
In Moordrecht zijn nog steeds drie recreantenteams op zondag actief. Op zaterdag spelen slechts twee 
seniorenteams, waarvan de reserves niet verder reiken dan de 7e klas. De Moordrechters beschikken wel over 
twee JO19-teams, waarvan de hoogste in de 2e klas uitkomt. 

Vorige seizoenen:
2017/2018  4e klas  Plek 12 
2016/2017  zondagafdeling  

Dennis de Jong
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RIJNSTREEK  

Sportpark Rijnstreek, Weijpoort 24 A, 2415 BW NIEUWERBRUG AAN DEN RIJN (Tel. 0348-688584) 
Opgericht: 10-06-1948
Shirt: rood, Broek: zwart, Kousen: rood
Aanvangstijd: 14.30
https://www.vvderijnstreek.nl  
Balsponsor Siveo-Rijnstreek: Patrick van den Hoeven Transport

Rijnstreek leek het afgelopen seizoen voor een verrassing te gaan zorgen. Het kende een fraaie start met onder 
meer ook een zege in Zegveld. In de loop van het seizoen zakte het echter ver weg en uiteindelijk werd Rijnstreek 
de rode lantaarn toegespeeld. Het kon zelfs nog wat moeizaam een representatief elftal op de been te brengen. 
Bij de senioren heeft het nog maar twee teams in competitie (plus een veteranenteam). De reserves spelen in de 
6e klasse. De Nieuwerbruggers beschikken ook niet over een JO19-team. Wim Dullemond gaat met Rijnstreek 
zijn derde seizoen in en zal wellicht tevreden (moeten) zijn als hij uit de onderste regionen kan blijven. Mogelijk dat 
Rijnstreek zich echter wat sterker kan manifesteren nu er enkele spelers van VEP zijn overgekomen. 

Vorige seizoenen:
2017/2018  4e klas  Plek 14 
2016/2017  4e klas  Plek 14
2015/2016  4e klas  Plek 12
2014/2015  4e klas  Plek 14
2013/2014  4e klas  Plek 13 
2012/2013  4e klas  Plek 8  

ROHDA ’76  

Sportpark Broekvelden, Broekveldselaan 2, 2411 NL BODEGRAVEN (Tel. 0172-614959)
Opgericht: 21-04-1976 
Shirt: blauw, Broek: wit, Kousen: blauw
Aanvangstijd: 14.30
 https://www.rohda76.nl 
https://twitter.com/rohda76 
Balsponsor Siveo-Rohda ‘76: Patrick van den Hoeven Transport

Rohda is nog altijd een vereniging met veel potentie. Zij beschikken over zeven seniorenteams. Het reserveteam, 
dat vorig seizoen bij onze reserves acteerde, heeft promotie naar de 3e klas weten af te dwingen. De Bodegravers 
hebben twee teams in de JO19, waarvan de JO19-1 uitkomt op een hoog niveau, namelijk de 1e klasse. 
Als eindverantwoordelijke technische man is Boris van Es opgevolgd door Alphenaar Willem van Vegten. Hij heeft 
bij de blauw-witten met succes al enkele jaren ervaring opgedaan bij de hoogste juniorenteams. Bovendien zag 
hij enkele spelers overkomen van Bodegraven, maar daar staat onder meer het vertrek van Stefan Wahl (naar 
Reeuwijk) tegenover. Rohda is het echter aan zijn stand verplicht om mee te draaien om de bovenste plaatsen.

Vorige seizoenen:
2017/2018  4e klas  Plek 5 
2016/2017  4e klas  Plek 2 (Nacompetitie, geen promotie) 
2015/2016  3e klas  Plek 14 (Degradatie)
2014/2015  4e klas  Plek 3 (Nacompetitie met promotie) 
2013/2014  3e klas  Plek 13 (Degradatie) 
2012/2013  3e klas  Plek 3 (Nacompetie, geen promotie) 

Wim Dullemond

Willem van Vegten

SPV ‘81     

Sportpark SPV, Noordzijdseweg 97 A, 3415 RA POLSBROEK, (Tel. 0182-309604).
Opgericht: 01-05-1981
Shirt: groen-wit, Broek: wit, Kousen: groen-wit. 
Aanvangstijd: 14.30
https://www.spv81.nl 
Balsponsor Siveo-SPV ‘81: Bloemenhuis Pietersen

De Polsbroekers beschikken over drie seniorenteams, waarvan de reserves in de 6e klasse uitkomen. Ook 
hebben zij een JO19-team dat acteert in de 4e klas. SPV heeft zich de laatste jaren wel wat opgewerkt vanuit de 
onderste regionen. Jarenlang moest het strijden om de rode lantaarn te ontlopen maar inmiddels probeert het een 
middenmootpositie te bemachtigen. De groen-witten hebben met Gert Alblas een oude bekende als trainer/coach. 
Alblas heeft het stokje halverwege het vorige seizoen overgenomen van Raymond Lantinga. De Lekkerkerker heeft 
in het – al wat verre - verleden SPV eerder een aantal seizoenen onder zijn hoede gehad. Hij moet het komende 
seizoen doen zonder wat vertrouwde spelers.

Vorige seizoenen:
2017/2018  4e klas   Plek 12
2016/2017  4e klas  Plek 11
2015/2016  4e klas  Plek 10
2014/2015  4e klas  Plek 13
2013/2014  4e klas  Plek 14 
2012/2013  4e klas  Plek 13
  

Gert Alblas
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VEP  

Sportpark Cromwijck, Waardsedijk 25 3448HV Woerden (Tel.0348-412636)
Shirt: zwart-wit vert. gestreept, Broek: wit, Kousen: wit.
Aanvangstijd: 14.30.
Opgericht: 19-05-1919.
https://www.vvvep.nl/ 
https://twitter.com/vepvoetbal 
Balsponsor Siveo-VEP: Kaashandel Vermeij (markt)

Ook VEP is overgestapt naar de zaterdagafdeling en daarmee is er weer een leuke derby bijgekomen. Uiteraard 
kijken we uit naar de confrontatie met VEP, waartegen we overigens al vele keren oefenduels hebben afgewerkt. 
En daarin bleken de onderlinge verschillen niet groot. Het is echter de vraag in hoeverre het nieuwe VEP 
vergelijkbaar is met de vorige zondagtak. VEP behoudt op zondag namelijk acht seniorenteams. De zaterdagtak 
is slechts aktief met twee teams, waarvan de reserves bij onze reserves zijn ingedeeld in de 4e klas. VEP beschikt 
over twee JO19-teams, waarvan het hoogste team in de 1e klas acteert. 
De Woerdenaren hebben in de nog jonge Ronald Schalkwijk ook een nieuwe hoofdcoach. Schalkwijk heeft een 
VEP-verleden als speler en kwam als trainer over vanuit de Argonjeugd.

Vorige seizoenen:
Zondagafdeling

Ronald Schalkwijk

WDS    

Sportpark WierickeweideJ,  H. Kielastraat 29 3465 KV Driebruggen (Tel. 0348-501523)
Opgericht: 02-04-1948.
Shirt: wit, Broek: zwart,  Kousen: wit-zwart 
Aanvangstijd: 14.30.
https://www.vvwds.nl 
https://twitter.com/vvWDS 
Balsponsor Siveo-WDS: van Hanswijk Marktkramen

WDS is afgelopen seizoen tegen rechtstreekse degradatie aangelopen. Vooral de laatste seizoenshelft werden in de 
3e klasse nog maar weinig punten verzameld. Voor Siveo is WDS altijd een geduchte tegenstander. Net als Siveo heeft 
WDS nog vier seniorenteams en hun reserves zijn opnieuw ingedeeld bij de Siveoreserves in de 4e klas. Het JO19-
team komt uit in de 3e klas. WDS heeft de laatste jaren wel enkele steekhouders zien vertrekken, zoals vorig seizoen 
Rick Wils (naar Sportlust) en dit seizoen Laurens Uiterwijk (uiteindelijk naar Reeuwijk). Bij WDS gaat Alphenaar Willem 
Lok als nieuwe hoofdcoach aan de slag. Lok was laatstelijk werkzaam bij de studentenclub Taurus in Delft.

Vorige seizoenen:
2017/2018  3e klas  Plek 14 (Degradatie)
2016/2017  3e klas  Plek 6
2015/2016  3e klas  Plek 7         
2014/2015  3e klas  Plek 6         
2013/2014  4e klas  Plek 4 (Nacompetitie met promotie)     
2012/2013  4e klas  Plek 5   

Willem Lok

SPORTIEF     

Sportpark Govert van Tilburg, Floraweg 1, 2432 CD NOORDEN (Tel. 0172-408411). 
Opgericht: 28-05-1960.
Shirt: wit/horizontale groene strepen, Broek: wit, Kousen: wit/horizontale groene strepen.
Aanvangstijd: 14.30.
https://www.vvsportief.nl/ 
https://twitter.com/vvsportief  
Balsponsor Siveo-Sportief: Bolton Ontwikkeling

Natuurlijk is het leuk dat de derby’s tegen Sportief ook weer op het programma staan. De ploeg uit Woerdense 
Verlaat is voor Siveo altijd een moeilijke klus. Hun vereniging blijft echter wat krimpen. Naast de drie seniorenteams 
beschikken de wit-groenen in de jeugd nog slechts over één juniorenteam, de JO14. De reserves van Sportief zijn 
gedaald naar de 5e klas. 
Bij Sportief hebben er wel enkele mutaties plaatsgevonden. Zo is goalie Rody Hoogendoorn vertrokken naar 
Zevenhoven en is Kris Baken overgekomen van HSV. De van Linschoten afkomstige trainer Cor Stoof gaat als 
technische leider met Sportief zijn tweede seizoen in.

Vorige seizoenen:
2017/2018  4e klas  Plek 10 
2016/2017  4e klas  Plek 6
2015/2016  4e klas  Plek 5
2014/2015  4e klas  Plek 8 
2013/2014  3e klas  Plek 13 (Degradatie)  
2012/2013  4e klas  Plek 4 (Nacompetitie met promotie) 
  

Cor Stoof
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S.C. WOERDEN  

Sportpark Woerden, Steinhagenseweg 7, 3446 GP WOERDEN (Tel. 0348-415757).
Shirt: blauw-wit, Broek: wit-blauw, Kousen: blauw met witte boord. 
Opgericht: 02-05-1919.
https://www.scwoerden.nl 
https://twitter.com/SCWoerden    
Balsponsor Siveo-Woerden: Sporthuis.nl  Sportkleding (v/h Go Sport)

Woerden heeft zich het eerste seizoen in de zaterdagtak met een relatief jong team heel aardig gemanifesteerd. 
Onze vlaggendragers hadden er althans grote moeite mee, met name in het duel aan de Steinhagenseweg.
Bij Woerden blijven ook komend seizoen nog een drietal teams recreatief voetballen op zondag. Op de zaterdag zijn 
eveneens drie teams actief, waarvan de reserves ook weer onze reserves treffen in de 4e klas. Woerden heeft een 
grote jeugdafdeling. Zo beschikken ze over een drietal JO19-teams, waarvan het hoogste team in de 1e klas speelt. 
Bij Woerden is de A-selectie nogal gewijzigd. Een aantal spelers is om verschillende redenen gestopt, terwijl Berry 
Hof, Kevin Onderwater en Rida Ziani zijn overgekomen van Sportlust ‘46. De technische leiding is bij Woerden ook 
het nieuwe seizoen in handen van het duo Marco Gerling en Roald Blok. 

Vorige seizoenen:
2017/2018  4e klas  Plek 6
2016/2017  Zondagtak

Marco Gerling en 
Roald Blok

Competitiewedstrijden Siveo-1 allertijden

1 Hans Verhage  394
2 Gijs Breedijk  368
3 Martin van den Hoeven  333
4 Bennie Muller  303
5 Martin Muller  297
6 Stef Kuijer  279
7 Arjan Ton  274
8 Ivo de Boggende  252
9 Jeroen Didden  247
10 Erik Streng  244
11 Martin Verhage  243
12 Jan de Kruijf  238
13 Cees Methorst  236 
14 Mark Wiegeraad  226
15 Dick van den Hoeven  219
16 Peter de Jong  215
17 Rijk Verkerk  208
18 Bastiaan Brak  205
19 Ronald de Jong  200
20 Arnold Beiboer  190
21 Frank van der Vaart  187
22 Gert de Kruijf  173
23 Eef van Zoest  172
24 Wim de Kruijf  169
25 Cok Berkelaar  167
 Theo Groenendijk  167

Topscorer Siveo-1 allertijden

1 Stef Kuijer  178
2 Gijs Breedijk  155
3 Cees Methorst  118
4 Martin Verhage  82
5 Ronald de Jong  63
6 Jeroen Didden  58
7 Cok Berkelaar  51
 Fred Verhage  51
9 Cees Kuijer  45
10 Martin Muller  44
11 Gijs Wijman  42
12 Gert Groenendijk  41
 Gerwin Verlaan  41
14 Wim de Kruijf  37
 Corné Kuijer  37
16 Marc van Amerongen  35
17 Sean Beukers  32
18 Dick van den Hoeven  31
19 Rijk Verkerk  30
20 Frank van der Vaart  29
 Mark Wiegeraad  29
22 Gert de Kruijf  27
23 Geurt van der Haar  26
24 Ivo de Boggende  23
 Gerben Groenendijk  23

Klaverjassen

De klaverjasavonden op de Beemd zijn voor het 
komende 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.

Gefeliciteerd!!! 
Onze gelukwensen gaan naar:
- Frank de Kruijf en Marlou van Zijl met de 
geboorte van hun dochter op 9 juni 2018. Zij 
noemen haar Lisa. 

- Mark Wiegeraad en Paulien Ton bij wie op 26 juni 
een dochter is geboren. Het zusje van Joris en So� e 
noemen zij Amber.  

- Kevin van Veldhuizen en Lizette Habben Jansen 
die op 5 juli 2018 trotse ouders werden van een 
dochter, genaamde Jaelynn Elizabeth. 

Veel geluk namens het hele geel-blauwe cluppie ! 
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In 1965 werd Bram lid van Siveo’60. Van 1965 tot ongeveer 1977 was 
hij actief als veldspeler in het 1e tot met het 7e. Vol trots laat hij wel �  
weten dat hij twee keer uitkwam voor ons vlaggenschip: 1x viel hij in 
en bij een vriendschappelijke wedstrijd mocht hij beginnen in de basis 
omdat teamgenoot Cees Methorst een blessure had.
Vanaf 1968 is Bram bestuurslid/penningmeester, hij nam het stokje 
over van Rinus Hoogerbrugge. In totaal hee�  hij met 54 verschillende 
mensen in het bestuur gezeten, zag het bestuur in deze 50 jaar 8x van 
voorzitter wisselen waarbij hij op merkt dat hij bij èèn voorzitter geen 
bestuurslid was: de heer Burggraaf.
In zijn beginperiode werd er nog gevoetbald bij “Driek”, maar in 1969 
verhuisde de club naar de Hoofdweg. De “oude” school die opgehaald 
werd in Spijkernisse was èèn van de eerste grote � nanciële transacties 
die onze “Duis” regelde, verder was hij vooral druk met het ophalen 
van de contributies (samen met Klaas Biezepol) elke maand. Dat 
was een tijdrovende klus maar ook wel weer heel nuttig, vertelt hij. 
Doordat je met regelmaat de leden sprak waren de “lijntjes” korter en 
kreeg je meestal rechtstreeks te horen als er iets beter kon. Voordat 
Bram het beheer kreeg over de “centen” had hij met dit stukje taak al 
ervaring opgedaan: hij haalde voordien namelijk al contributie op in de 
Meije. Een PC was er in die tijd nog niet, alles werd met de hand (op)
geschreven in een kasboek, de kwitanties en ook de rekeningen.
In het seizoen 1994/1995 is men overgegaan op automatische incasso, 
Wim Kastelein is hier mee begonnen en al vanaf het begin ging dit 
prima, er waren maar 5 leden die er niet mee instemden en nu nog 
maar 1. Nu is het Carola Hageman die deze taak voor haar rekening 
neemt.
In 1990 kreeg hij de “zilveren” speld van de KNVB, deze voor het feit 
dat hij toen 22 jaar penningmeester was en het 30 jarig bestaan van 
onze club was een mooie gelegenheid hem uit te reiken.

Op 14 oktober 1993 kreeg hij de “Dekselpot”, een gemeentelijke 
onderscheiding die zelden uitgereikt wordt (voor zijn 25 jaar 
penningmeester zijn).

Effe een babbeltje 
met jubilaris 
Bram Angenent
Hoe kon het ook anders, voor dit Siveo Nieuws ging ik op de ko�  e 
bij onze jubilaris Bram Angenent... Ik kan vertellen dat gaat bijna 
niet zomaar.. Bij een man met zoveel onderscheidingen en zo’n 
staat van dienst moet je bijna eerst audiëntie aanvragen.... Onze 
Bram .. Duisenberg.. Oppermopper.... maar liefst 50 jaar penning-
meester van ons geel-blauwe cluppie!
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wedstrijdje �uiten. 
Wat de leukste herinneringen zijn in zijn bestuursperiode? 
In 1988 is de hal gebouwd. Hij vond het heel leuk dat zijn zoon Marijn de 
eerste paal mocht slaan, bijzonder was ook de verhuizing van de Hoofdweg 
naar “De Beemd”en het krijgen van een kunstgrasveld in 2008/2009. Een 
nieuwe fase binnen het voetbalgebeuren. Twee keer is ons cluppie “beste 
club “van de provincie Utrecht geworden: best bijzonder! 
Helaas waren er momenten die diepe indruk gemaakt hebben in zijn 
loopbaan,  het plotseling overlijden van Wim Kastelein waar hij een zeer 
goede band mee had, van Jan van den  Haak, die speler was in A waarvan 
Bram leider was op dat moment. Vergeet het nooit, vertelt onze jubilaris: 
we stonden te wachten op Jan om te vertrekken voor onze wedstrijd in 
Woerden. Jan’s moeder gaf aan dat haar zoon op eigen gelegenheid zou 
komen want hij was aan ‘t werk in Woerden, bij aankomst: geen Jan. We 
zijn gaan voetballen en onder de wedstrijd kreeg ik de mededeling dat 
Jan verongelukt was tijdens zijn werkzaamheden, verschrikkelijk ... ik heb 
de jongens de wedstrijd af laten maken en heb hen daarna op de hoogte 
gebracht van dit verschrikkelijke ongeluk. “Ik weet het nog als de dag van 
gisteren”. Het wegvallen van Arie Breedijk, een man die veel voor Siveo 
gedaan hee�, van Piet Brak die nog zo jong was, Jan van den Hoeven, Jos 
de Jong, Maarten de Bruijn en Rien Woerde, stuk voor stuk “toppers”, echte 
Siveo mensen in hart en nieren! Genieten kan hij van leden/vrijwilligers die 
zich geweldig inzetten voor zijn club en dit ook jaren achter elkaar blijven 
doen. Wat hem wel wat zorgen baart is dat het steeds moeilijker wordt om 
mensen te vinden die ook hun steentje willen bij dragen om alles goed te 
laten verlopen. De mensen die nu “dag en nacht” zich inzetten, zijn niet de 
jongsten meer, de meesten zijn de 70 gepasseerd en opvolgers hebben zich 
nog niet gemeld (maar zijn vast al wel geboren Bram). 
Op donderdag 9 augustus is Bram in het zonnetje gezet: zijn huis met 
geel-blauwe vlaggen versierd , ‘s avonds kreeg hij een mooie bos geel-
blauwe bloemen... en er werd “geklonken” op misschien nog wel 25 jaar 
penningmeester!

Margriet Vermeij

Bij de openingsfestiviteiten van het kunstgrasveld werd hij vanuit de KNVB 
benoemd als Lid van verdienste. 
Op 28 april 2006 werd Bram onder valse voorwendselen naar het 
gemeentehuis in Woerden gelokt. Daar ontvangen door burgemeester 
Hans Schmidt kreeg hij een Koninklijke Onderscheiding, hij werd Lid 
in de orde van Oranje-Nassau in verband met onder meer de volgende 
werkzaamheden: 
- 1968 tot heden penningmeester van SV Siveo’60 
- 1970-1980 Jeugdleider bij ons geel-blauwe cluppie 
- 1974-2004 Scheidsrechter bij de KNVB 
- 1980-heden consul van SV Siveo’60, hij is verantwoordelijk voor de 
keuring van de velden. 
- 2004-tot einde projectleider uitbreiding kleedkamers en bouw tribune bij 
Siveo (er waren nog een paar niet Siveo gerelateerde dingen waarvoor hij de 
onderscheiding kreeg)

Toen Siveo een damesteam kreeg werd hij trainer en Annemarie van 
den Hoeven ging elke zaterdag mee met de “meiden”. Er werd zelfs een 
kampioenschap gevierd! 
Vanaf 2013 is Bram ‘erelid’ van Siveo’60. 
Een aardige staat van verdiensten en nog steeds heel actief, elke morgen 
is hij te vinden in de kantine. Met de onderhoudsploeg wordt er ko�e 
gedronken, ..natuurlijk wat gemopperd ... en de werkzaamheden die gedaan 
moeten worden doorgesproken... 
Moet dat mopperen erbij? Jazeker in mijn beleving wel: als onze 
oppermopper niet meer moppert over bepaalde gang van zaken dan 
moeten we ons zorgen gaan maken, dan gaat er iets niet goed met hem... 
Bij elke competitiewedstrijd van het 1e zorgt hij dat de zaakjes die 
geregeld moeten worden bij zo’n wedstrijd en maakt een babbeltje met de 
vertegenwoordigers van de tegenpartij en de scheidsrechter. 
Scheidsrechters, die hebben een �inke streep voor bij hem, wat er ook 
geschiedt in een wedstrijd, hij zal ze nooit afvallen. Dat komt vast omdat 
hij zelf jaren referee geweest is. Vanaf 1974 �oot hij wedstrijden, het is dat 
zijn gezondheid het niet meer toelaat anders zou hij nog regelmatig een 
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Robert Beukers

T. 06 232 470 51
info@beukersschilderwerken.nl

www.beukersschilderwerken.nl
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EEN DRUK ZOMER-
KLUSJE ROND HET 
SCOREBORD !!

Er was al een tijdje een discussie gaande over het scorebord. Deze is 
langzaam aan het vervagen en soms doen de nummers het niet. Tijd 
om na te denken wat we willen. 
Na enkele vergaderingen is besloten om o� ertes op te vragen voor 
vervanging. “Trouw aan Geel Blauw” is om ondersteuning gevraagd 
en zo ook aan de sponsors Perry Vianen en John Bunnik. Nu is geld 
uitgeven meestal makkelijker dan binnen krijgen. Dus hebben we 
gekeken hoe we in de toekomst ook geld eraan kunnen verdienen. 
Na rijp beraad is besloten om onder het nieuwe scorebord een LED 
display te hangen met dezelfde breedte. Op deze display kan je tekst 
en foto’s kwijt. Het is de bedoeling om tijdens de wedstrijden van het 
eerste el� al reclame te tonen op de display. De sponsors betalen daar 
dan een kleine vergoeding voor. Met deze vergoeding kunnen we de 
investering terug verdienen. 

Er zijn diverse o� ertes opgevraagd. Een verhaal op zich. Bedrijven reageren 
niet, o� reren maar de hel�  en de prijzen vliegen in het rond. Er is met één 
partij een correcte o� erte besproken en deze hee�  ook de Beemd bezocht. 
Nadat de opdracht was gegeven moesten wijzelf aan de bak. De paal was te 
kort en er moest een meter tussen worden gelast. De vaste basis werkploeg 
(Jaap-Cor-Kees-Bram) hee�  de paal vrijgemaakt en de  moeren gangbaar 
gekregen. Maar hoe krijgen we de paal weg? Nou Gerard Onderwater bellen 
dus. Gerard Onderwater met de verreiker op pad gestuurd. Strop erom 
en tillen maar. Vervolgens is de paal op een aanhanger gelegd en met een 
gangetje van 25 km per uur naar Woerden toe. Anderé Voorend hee�  voor 
een metertje paal gezorgd met alle benodigde onderdelen. Bij Alphen Staal 
hee�  een mannetje de boel aan elkaar gelast. Gerard was zo vriendelijk om 
’s avonds nog de paal weer op te halen en op zijn plek te zetten. 
Ondertussen waren er nog andere werkzaamheden. De bestaande kabel 
was te dun voor piekspanningen dus moest die vervangen worden. Niet 
één kabel maar twee kabels waren nodig. Het scorebord en LED display 
worden ona� ankelijk gemonteerd. De huidige kabel komt uit de hal en er 
is besloten dit nu rechtstreeks op het hoofdpaneel aan te sluiten. Daarnaast 
moest er een datakabel komen voor het LED display. Het basisteam hee�  
deze klus aangepakt. Met een graafmachine van John Bunnik is Jaap aan de 
slag gegaan voor een mooi geultje. In de geul is een pvc pijp gelegd met de 
kabels erin. Veilig en safe. Omdat we toch aan het spelen zijn in de grond is 
gelijk besloten een pijp te leggen naar de hal. In deze pijp is een reserve data 
kabel gelegd en een kabel voor geluid. 
Er liep nog een tweede uitdaging. Muziek storingsvrij maken. Omdat er 
nu gelijk werk is gemaakt van het geluid is een extra versterker geplaatst en 
een kabel gelegd naar de hal. Nu kun je in de hal ook naar muziek luisteren, 
maar het belangrijkste is dat je de microfoon kunt gebruiken bij Sinterklaas/ 
toernooien en trainingen. Je kunt nu bepalen waar geluid moet zijn. Er zijn 
3 ona� ankelijke zones. Sta je te praten in de kantine dan kunnen ze dat ook 
horen in de hal.
Danny Groenendijk hee�  voor de gediplomeerde aansluitingen gezorgd in 
de stoppenkast. Het oude scorebord is tijdelijk terug gehangen voor tijdelijk 
gebruik. 
Een druk zomerklusje waar we straks hopelijk veel plezier van hebben. 

Alle klussers weer bedankt.

Ton van Westerop

NB  Een mooi overzicht van Ton rond een knap stukje geel-blauw werk. 
Bepaald niet vergeten mag worden dat Ton zelf ook een belangrijke bijdrage 
hee�  geleverd, met name waar het gaat om de noodzakelijke aanpassingen 
rond muziek en geluid. Ook daarvoor past uiteraard bijzondere dank. (Red)
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De JC nodigt de a.s. pupillen van de week uit voor een bepaalde 
wedstrijd en verzorgt de a�  ches zodra de foto’s binnen zijn. Voor 
elke wedstrijd van het 1e worden balsponsors gezocht want zonder 
sponsors van welke aard dan ook wordt het moeilijk om een vereniging 
draaiende te houden. Dick begint met het opzetten van ons clubblad 
wat meestal half september verschijnt, adverteerders zijn dan al 
benaderd of zij weer een vermelding in ons Siveo Nieuws willen 
hebben. De kantine en keuken is weer spic en span gemaakt door 
Hanneke, Annie en Elly. De schoonmaak van de reclame borden 
nam Cor voor z’n rekening, zo droeg hij tevens een steentje bij aan 
het schoonmaken van de kleedkamers die verder gepoetst werden 
door Cees. Het gras om de velden is de hele zomer netjes gehouden 
door Cees en Jaap, die ook nog eens zorgde dat de randen langs de 
bestrating goed bij gehouden werden. Arie, onze club-Rembrandt 
hee�  de kwasten en rollers voor de dag gehaald en hee�  verschillende 
banken gelakt en stukken van de kleedkamer van een fris ver� e 
voorzien. Bram en Cor hebben het hoofd geborgen over de plek waar 
de (veld) lijnen moesten komen. Na druk meten en vele discussies 
hee�  Jaap z’n krijtkar ter hand genomen om deze erop te zetten. Een 
klus die Jaap overigens het hele jaar voor zijn rekening neemt, net 
zoals het vangen van de mollen rond de velden.! Leo, de man van de 
netten hee�  zo her en der een reparatie uitgevoerd en hee�  èèn net 
in zijn geheel moeten vervangen. Als dit alles in orde is rest ons nog 
de inkoop van de kantine en de invulling van het barrooster door de 
barcommissie. Zoals jullie zien kan echt niet zomaar gestart worden, 
er ging veel werk vooraf en de boven opgesomde klussen zijn echt nog 
niet alles wat er gedaan is. Ook is het goed om het volgende eens onder 
de aandacht te brengen: Er is hard gewerkt om alles op orde te krijgen, 
laten wij als leden van ons geel-blauwe cluppie met z’n allen zorgen dat 
het allemaal zoveel mogelijk op orde blij� ... 

Ruim dus je rommel op, laat de kleedkamer na de wedstrijd en training 
netjes achter, houd  de Beemd schoon. Echt als we het met z’n allen 
doen, is het een � uitje van een cent!

Margriet Vermeij

Als het stratenvoetbaltoernooi geweest is, betekent dit voor de meeste 
teams dat het voetbalseizoen erop zit, de tassen worden ingeleverd, de 
vakantie kan beginnen! Op dit moment zijn de voorbereidingen voor 
de start na de vakantie al in volle gang. De concept teamindelingen zijn 
dan al zo goed als rond, waar mogelijk zijn de namen van toekomstige 
leiders en trainers al ingevuld en de indeling is al besproken met 
degenen  ... het was een hele klus voor onze voorzitter, zeker nu we 
geen technische commissie meer hebben. (Er zijn overigens nog 
wat vacatures wat training en leiding betre� ). De ingeleverde tassen 
werden uitgezocht door Eric en Margriet, kapotte kledingstukken 
werden vervangen en de bestelling geplaatst van allerlei kledingstukken 
om alles weer compleet af te leveren voor er weer gebald moet worden.
Over ballen gesproken, Bram en Cor zorgen dat elk team weer kan 
beschikken over goede en voldoende trainingsballen. En omdat de 
KNVB de spelregels en veld afmetingen voor sommige jeugdteams 
veranderd hee�  brengt dit voor onze onderhoudscommisse, Jaap, Cees, 
Cor, Leo en Bram weer extra werk mee. Ook de niet goed werkende 
geluidsapparatuur in de kantine werd onderhanden genomen door 
Ton , de bordjes met verschillende mededelingen verving Jan, de 
verbandtrommel is weer up to date en de voorbereidingen voor het 
nieuwe scorebord zijn getro� en.

Ook in vakantie-
periode … 
volop klussen op 
de Beemd !!
Als dit Siveo Nieuws uitkomt zijn de eerste wedstrijden al gespeeld, 
sommige voor de beker en andere vriendschappelijk. De èèn met 
een positief resultaat en bij een ander moet een vinger aan de pols: 
er moet nog het èèn en ander aan geschaafd worden. Gelukkig heb-
ben we nog een heel seizoen om te verbeteren. Voor de meesten is 
dit de start, maar door enkele vrijwilligers zijn er al diverse klussen 
afgerond. Het is goed om dit maar eens onder ogen te brengen, 
want het kan maar zo zijn dat je denkt, daar wil ik volgend seizoen 
ook mijn steentje wel aan bijdragen!
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Beste leden van Siveo,

Wij willen jullie graag op de hoogte brengen, dat wij onze handelsnaam Go Sport in 
moeten leveren. Dit betekent dat wij onder een andere naam verder gaan.  

Onze nieuwe naam is Sporthuis.nl 
Deze webshop bestaat inmiddels ruim 15 jaar en is voor veel mensen al bekend. 

Al onze nieuwe uitingen zullen deze naam dragen, reclame op shirts, borden langs de 
velden, gevelreclame, noem maar op. 

Kortom een hele operatie maar we zetten onze schouders eronder en gaan ervoor.

Wij zien u graag terug in een van onze winkels of online.

Met vriendelijke groet, 
Sporthuis.nl

Sporthuis.nl Woerden | Rijnstraat 50 | woerden@sporthuis.nl 
Sporthuis.nl Bilthoven | Vinkenlaan 27 | bilthoven@sporthuis.nl
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Een aandeel in elkaar

www.rv.rabobank.nl

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

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

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

Rabobank. Sponsor van SV Siveo '60

met steun 
van de 
Rabobank.

Meer winnen 
dan de 

wedstrijd

advertentie
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SIVEO 7x7 TOERNOOI 
MET HAPJES, DRANKJES EN DJ
Op de anders zo rustige vrijdagavond op de “Beemd” was het de 
7e september een drukte van belang; het bijna jaarlijkse 7 tegen 7 
toernooi stond op het programma. Er werd deze avond gespeeld in 
2 verschillende poules: eentje met spelers van 35+ en een poule met 
45+. Verenigingen uit de nabije omtrek, twaalf in getal, kwamen 
een balletje trappen om het toernooi daarna af te sluiten met een 
gezellige derde hel� .

Siveo deed mee in de A poule, de 35 plussers, zij speelden tegen CSW, 
PVCV, Montfoort, Kockengen en de buurvereniging Sportief. Helaas 
konden onze geel-blauwen de “bokaal” niet thuis houden maar moesten 
hem meegeven aan PVCV uit Vleuten. In poule B waarin  teams mee-
deden van VEP, Woerden, Sportlust, Kamerik, Oudewater en SCH, ein-
digde de ploeg uit Oudewater als eerste. De wedstrijden stonden onder 
de deskundige leiding van de ‘top’arbiters: Hans en Ton Steenbergen, 
Eric van de Hoeven en Jan de Kruijf. Dit alles had niet mogelijk geweest 
als Leo en Jaap de ‘speel’velden niet keurig in orde gemaakt hadden, 
top mannen! Natuurlijk werd de ‘innerlijke mens’ niet vergeten, na de 
wedstrijden was er een gezellig napraten met een hapje en drankje .
DJ Bas B was aanwezig voor de “vrolijke noot”, een beetje gezellige 
muziek op de achtergrond is sfeer verhogend tenslotte! Leo, Anja 
Hoogerbrugge en José de Jong hebben iedereen voorzien van hun natje 
en droogje...je wil niet weten hoeveel bittergarnituur deze 3 mensen 
hebben gebakken deze avond! Nog een zeker niet onbelangrijk iets: 
Om de “kas” van ons geel-blauwe cluppie Siveo te spekken  werd een 
loterij gehouden. Mooie prijzen waren er te winnen, geschonken  door 
Zegveldse en Woerdense ondernemers en wie kan dit beter presenteren 
dan èèn van de mannen van onze hoofsponsor: Arjan Ton!
Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn of haar medewerking en in het 
bijzonder Hans Bregman en Edwin Hoogerbrugge voor het organiseren 
van deze geslaagde avond.

Margriet Vermeij
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Siveo heeft met 
Jeroen Kampers 
nieuwe keeperstrainer

Ons cluppie is blij dat het door de 
contacten van hoofdtrainer Björn van 
Muylwijk ook een nieuwe keeperstrainer 
in huis hee�  kunnen halen. Het gaat om 
Jeroen Kampers, met wie we dus graag even 
willen laten kennis maken.

Jeroen is getrouwd en hee�  2 kinderen van 
14 en 16 jaar. De jongste hee�  de roots van 

zijn vader en staat op doel bij VSV Vreeswijk JO14. De oudste daarentegen 
hee�  zijn heil gevonden in een onderdeel van Jeroens 2e passie, het skiën; 
hij beoefent het freestyle snowboarden. Hierdoor is Jeroen naast het voetbal 
bijna iedere zondagmiddag te vinden op de skipiste in Nieuwegein.

Maar hoe is hij in het keepersvak gerold?
Via rechtsbuiten bij PVC Utrecht en laatste man bij JSV Nieuwegein is 
Jeroen pas op 21 jarige lee� ijd begonnen als keeper in een vriendenteam. 
Je moet toch wat, zegt Jeroen, maar hij bleek het leuk te vinden en (volgens 
de trainers) leuk te kunnen, waarna hij daarna uitgenodigd werd om mee 
te komen trainen bij de selectie van de zondag. Daar kende hij echter een 
periode met veel blessures en uiteindelijk hee�  hij de overstap gemaakt 
naar de zaterdagafdeling. Hier hee�  hij tot zijn 29ste het doel verdedigd, 
waarna hij opnieuw is overgestapt naar een nieuw vriendenteam (nog wel 
uitkomend op een aardig niveau, 2e reserveklasse, met hoofdklasse toen 
als het hoogste niveau). Uiteindelijk moest hij na wat lichamelijke klachten 
stoppen op zijn 31e. 

Waarom een passie voor keeperstraining?
Na een aantal jaren helemaal geen voetbal  kwam de tijd dat de eigen 
kinderen hiermee begonnen. En de eerste maakte de keuze om ook het doel 
te verdedigen. En op zijn eerste keeperstraining komt Jeroen prompt zijn 
eigen trainer van vroeger tegen. Toen was het snel beklonken. De start als 
keeperstrainer was geboren.
Na een aantal seizoenen ging Jeroen merken dat hij meer passie en eigen 
ideeën had waarmee hij zich verder kon ontwikkelen. En daarom wilde hij 
ook buiten de eigen vereniging gaan kijken om zijn horizon te verbreden.

Dit hee�  uiteindelijk tot onderstaande trainersactiviteiten geleid.
2011 - 2014 Keeperstrainer niet selectie
2014 - 2015 Assistent -en keeperstrainer B1 van JSV, 
 tevens keeperstrainer C-selectie
2015 - 2016 Assistent- en keeperstrainer A1 JSV, 
 tevens keeperstrainer C-selectie
2016 - 2017 Assistent- en keeperstrainer Odysseus’91 Vrouwen 1, 
 tevens keeperstrainer Heren 1en 2
2017 - 2018 Keeperstrainer Odysseus’91 Vrouwen en Heren 1 + 2.

Hoe kwam hij bij Siveo terecht? 
Dat is eigenlijk heel simpel. Björn en ik kennen elkaar van zijn tijd bij JSV 
en wonen beide in Nieuwegein. Tijdens Koningsdag kwamen zij elkaar 
tegen en Jeroen had net besloten te stoppen bij Odysseus’91.
Björn vroeg zich af of hij interesse zou hebben in een nieuwe club. Hierop is 
hij de wedstrijd uit tegen Aarlanderveen gaan bekijken en is hij voorgesteld 
aan Eric en Bram. Het gevolg van deze dag is dat er een afspraak is gemaakt 
om van gedachten te wisselen over trainingen, etc….. Met als uitkomst dat 
Jeroen aankomend seizoen met Erik, Mike en Dave keihard gaat werken om 
een mooie stap voorwaarts te maken.

Jeroen vindt dat de mensen die hij bij Siveo tot op heden hee�  mogen ont-
moeten, hem een heel goed en prettig gevoel geven.
Hij gaat er vanuit dat het een mooi seizoen wordt.

Dick van den Hoeven 
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Jeugdsponsor 
Rabobank
In augustus mocht ik het sponsorcontract 2018 met de Rabobank 
weer tekenen. Wij zijn hier natuurlijk zeer blij mee. Uiteraard 
hebben wij hier een leuke bestemming voor gevonden. Diverse 
(jeugd-)scheidsrechters hebben wij voorzien van nieuwe scheids-
rechter tenues. 

Eric

Najaar editie 
Puppy voetbal 2018
Zaterdag 8 september ben ik toch nog even gauw in de hal wezen 
kijken. Niets is namelijk leuker om enthousiaste voetballertjes aan 
het werk te zien. Altijd een leuk moment voor spelers, maar ook 
voor de ouders die in grote getale komen kijken. De trainers waren 
in ieder geval op een zeer leuke en ontspannen manier bezig om de 
kinderen de eerste beginselen van het voetbal bij te brengen. Er is 
geen inschrij� ermijn, dus deelnemen is nog steeds mogelijk.

Eric
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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

advertentie
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INDELINGEN 
JEUGDTEAMS SIVEO 
SEIZOEN 2018-2019
SIVEO JO19-1  
4e klas  
Leider: Peter de Jong
Trainers: 
Maandag:    
20.00-21.15 Peter de Jong
Woensdag:  
20.00-21.15 Peter de Jong

1 Timen Klein
2 Michal Zydek
3 Harry Spierenburg
4 Jesse Baas
5 Ids Bakker
6 Jelle Lagerweij
7 Rob Hoogeveen
8 Mathijs Muit
9 Jelle Onderwater
10 Joris van der Horst
11 Duncan Uittenbogaard
12 Jasper Koster
13 Mick Visser
14 Gijs Karsemeijer

SIVEO JO17-1  
2e klas
Leiders: Edwin Hoogerbrugge en 
Frans Droogh
Trainers: N.n.b.

1 Stan Droogh
2 Lukas Timmerman
3 Robert Verheul
4 Roald Hoogerbrugge
5 Vincent Blok
6 Wouter Bruijn
7 Luuk Sche� elaar
8 Kevin de Jong
9 Ricardo Würsten
10 Floris Verburg
11 Jeroen Frasa
12 Lex Hoogeveen
13 Bart Lagerweij
14 Sem Visser

SIVEO JO15-1  
4e klas
Leider: Eric van den Hoeven
Trainers:
Dinsdag:        
18.45-20.00 Jasper Stolwijk
Donderdag:  
18.45-20.00 Eric van den Hoeven

1 Abdolrahman Aljabouli
2 Vincent Broer
3 Niels Muit
4 Damian Plomp
5 Brian Koot
6 � omas van Dam
7 Stan van den Hoeven

8 Mark Bruijn
9 Marnix Blonk
10 Stijn Stolwijk
11 Luuk Muijt
12 Tibbe Versteeg
13 Fabièn Kreuger
14 Nick Onderwater

SIVEO JO14-1  
4e klas
Leider: Nico Blok 
Trainers: 
Dinsdag:       
18.45-19.45  Joris van der Horst
Donderdag: 
18.45-19.45  Sjoerd Blonk

1 Dawid Gasior
2 Onno Verdouw
3 Sem van den Hooren
4 Lennard van der Wind
5 Maico de Heer
6 Mike van der Born
7 Hugo van Dam
8 Bastiaan Maat
9 Stanley Blok
10 Belal Aljabouli
11 Kees Spierenburg
12 Niels Balvert
13 Frank Balvert
14 Bram van Eijk
15 Julian Splinter

SIVEO JO13-1  
6e klas 
Leiders: Richard Bakker en Jeroen 
Groot Bruinderink
Trainers: 
Maandag:     
17.00-18.00 Maikel Hendriks
Donderdag:  
17.45-18.45 Richard Bakker   

1 Remco van Vliet
2 Levi van der Arend
3 Christian Bakker
4 Robbe van den Hooren
5 Menno Vergeer
6 Mick Brak
7 Jack Hendriks
8 Rick van Dommelen
9 Job van der Knaap
10 Roel Groot Bruinderink
11 Sam Berghoef
12 Ruben Bergman
13 Corné Kemp

SIVEO JO11-1  
6e klas  (8x8)
Leiders: Petra Woerde, Miquel van 
Dam en Adam Lyndersay
Trainers:
Maandag:    
18.00-19.00 Adam Lyndersay 
Donderdag: 
17.00-18.00 Miquel van Dam 

1 Ian van Dam
2 Dave van der Born
3 Mike Kuijer
4 Bas de Jong
5 Stef Franssen
6 Ward Franssen
7 Erwin van Vliet
8 Noud Verweij
9 Joeri Splinter
10 Liam Lyndersay

SIVEO JO11-2  
7e klas  (8x8)
Leider:  Raquel van Vliet
Trainers:
Dinsdag:       
16.00-17.00  Raquel van Vliet
Donderdag: 
16.30-17.30  Wilbert Kastelein

1 Bram Pak
2 Damian Verburg
3 Mike de Roo
4 Joël Kastelein
5 Finn Hooijkaas
6 Jurre Spaanderman
7 Matthias Vennik
8 Lorenzo van der Laan
9 Jurgen Würsten
10 Erik Lenssinck  

SIVEO JO9-1  
7e klas  (6x6)
Leiders: Els van Dam en 
Nick van Ginkel
Trainers:
Dinsdag:       
17.00-18.00 Nick van Ginkel
Donderdag: 
17.00-18.00 Tommie Muller 

1 Nesri Sarrou
2 Toby van Ginkel
3 Seb van Eijk
4 Luuk Weststrate
5 Sem Donselaar
6 Mathijs Muller
7 Owen van Dam

SIVEO JO8-1  
4e klas  (6x6)
Leiders:  Erik Schalkwijk en 
Jet Lindersay
Trainer:
Dinsdag: 
17.00-18.00 Erik Schalkwijk
 
1 Semm Lyndersay
2 Loïs van Dam 
3 Siep Ton
4 Marloes Schalkwijk
5 Niek Wijman
6 Dilan Brak
7 Jayden Andeweg
8 Stefan van Vliet

SIVEO JO7-1  
1e klas  (4x4)
Leiders: Arnold Beiboer en 
Esther Dros
Trainers:
Maandag: 
17.00-18.00 David Dros en 
Stephan Pak

1 Onno Lenssinck
2 Dean Beiboer
3 Rayan Sarrou 
4 Jonathan Dros
5 Brent van Dam
6 Eva Pak
7 Jesse Kastelein
8 Jorden Verboom

SIVEO PUPS
1 Noud de Heer
2 Daniël Kwakernaak
3 Killian Wisseloo
4 Lars Muller
5 Guus Biemond

SIVEO MO17-1  
1e klas
Leiders: Fergus van den Hoeven en 
Marinka Onderwater
Trainers: Nnb

1 Nena Hageman
2 Rosalie van der Knaap
3 Jane Kanprasert
4 Dewi de Jong
5 Simone Balvert
6 Manou Ton
7 Kimberley de Kruijf
8 Natascha de Kruijf
9 Karlijn van der Horst
10 Sanne Onderwater
11 Mellany Smulders
12 Lynn van den Hoeven
13 Donna Franssen
14 Anouk Verweij

SIVEO MO13-1  
2e klas
Leider:  Jan de Jong
Trainers: 
Maandag:   
17.30-18.30  Richard Bakker
Woensdag: 
18.00-19.00 Leen Blok

1 Isa Dorst
2 Marieke Blok
3 A� fa Abdul
4 Julia Broer
5 Indy Sangers
6 Roos Muit
7 Marit Kooijman
8 Sanne Balvert
9 Joëlle Würsten
10 Mariëtte Kastelein
11 Fay de Jong
12 Amy Beukers
13 Lotte van de Weerd
14 Lieke van Vliet
Nina Klaassen  (Trainend)
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SAMENSTELLING 
SENIORENTEAMS 
2018-2019
A-selectie
1 Sjoerd Blonk
2 Luuk Blonk
3 Bastiaan Brak
4 Gert Jan Brak
5 Jan Bruinink
6 Wiljo Fierens
7 Danny Groenendijk
8 Marc Hageman
9 Patrick de Jong 
10 Jasper de Kruijf 
11 Mike van der Steen 
12 Jasper Stolwijk
13 Erik Streng (k)
14 Martijn Verlaan
15 Gerwin Verlaan
16 Erik Verlaan

Siveo-2, 4e klas
1 Martin Biemond
2 Ivo de Boggende 
3 Dicky Bruijn
4 Mark Heemskerk
5 Gerben van der Horst 
6 Yourit de Jong 
7 Wilbert Kastelein
8 Max Langerak
9 Eric Smit
10 Bart Stolwijk
11 Julian Tamse
12 Frank van der Vaart 
13 Dave Verhoef (k)
14 Lucas Vermeij
15 Stephan Voorend
16 Wesley Voorend
17 Mike Voorend (k)

Siveo-3, 5e klas
1 Remco van Amerongen 
2 Mathijs Brak
3 Perry Bunnik
4 Bart van de Geer 
5 Nick van Ginkel 
6 Jurn van den Hoeven 
7 Dennis de Jong 
8 Cees Kuijer
9 Robin van Luinen 
10 Martien Meijer
11 Jordy Muller
12 Huibert Schouten
13 Joost Ton (k)
14 Hendrik van Tuijl 
15 Kevin van Veldhuizen 
16 Rick Voorend
17 Daniel Voorend
18 Hidde de Vries 

Siveo-4, 8e klas
1 Joey van Amerongen 
2 Huibert Brak
3 Robin Breedijk (k)
4 Bryan Burggraaf
5 Marcel van Dam 
6 Yanick Heemskerk
7 Martin Hoogerbrugge 
8 Wesley de Jong 
9 Tom Kuijf
10 Davy Lex
11 Joost Looijenga (k)
12 Kevin van der Meer 
13 Coen van Oostrum 
14 Yusuf Packlaci
15 Rocco Pecht
16 Rick  Smeijers
17 David Vermeij
18 Je� rey Voorend

Siveo-VR, 4e klas
1 Ti� any Blok
2 Diana van den Broek 
3 Lennie Bunnik
4 Annemieke van Dam
5 Ilse van Dam 
6 Joanna Dussel
7 Christa de Groot 
8 Stephanie Hoogendoorn
9 Sigrid Klein
10 Marileen de Leeuw 
11 Lianne van Mourik (k)
12 Jennifer Muller
13 Gerineke Schouten
14 Elvissa Spalburg
15 Cynthia Verhage
16 Ellet Versluis
17 Ramone Vianen
18 Simone van der Wind
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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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